
 נא שרירא רבאנרת
 אנער אם המשנה נכחנה ניצר שאלחםואשר

 כל כחבו וכיקצחה לכחבה התזדלו הנרולהכגסח
 הנה והש*מה, רבי שבא עד ורור רורזזככ!י
 . מאיר רבי מחניחין וסחם . הש מחמארובה
 מפודשים בה שמותם אשר החלטור חכמיורוב
 וכלם שמעון ור' יוסי ור' ההודה ור' מ~רר ר'הם

 רו"ל שלטרונו והנללים , הם עקיבא ר'תלמירי
 יום' וכר' מחבירו עקיבא כר' דיכה זבתלמור
 היו וכלם , מ"ו( )עירובין מחבי'ו וכר'מחבירו
 . שני ביחבסוף

 הרוב אח הדאשונים החככרם הניחוומדוע
 הכושנה כ!ן כלום נכחב לא אם וכש"כ ,לאיוונים

 רבי. של יכרו סוףער
 מרוע כהוגן מסודר המסכחות סרור אםועור
 וסוכה לשקלים כפורים הקדימו מרוע , ככהשסום
 המסכחות יחר עס וכן השנה לראש ושחהזןליו"מ
 . הענין לפי 11 אצל 11 נסררושלא

 כחבה חייא ר' כי ששמענו החוססחאועוו
 אחר בומן או ננתנה המשנה חת'מת יאחראם

 אסלחוספת לכהבה. חישו ר' ראה ומהעמה.
 הניתן למה א"כ , המשנה עניני את לפושרברים

 . הכתמנה חנמי בשם גונרו נלם הלא נהבן ולאר'
 כיצר החלמור וכן נכהבו, כיצר הבריחותוכן
 .נכתב
 ומ' רבינא אחרי נסדרו כיצר סבוראי רכגןוכן
 הומן טאוחו כלכו שנים וככ1ה אחרעזם,כולך
 ן הזה זז'וםעד

 משגה סדרי טהאז ני יאינו הנה .תשובה
 אוחם למרו כאשר סררם. הקרוש רבינוודאי
 ומהם להוסיף אין ושקזם , הלכה אחרהלנה
אץ

 לגרוע_
 )סר',א( ריבמות בנמיא אמרו ונן

 אמרתם ואשר . רבי גיטי אתקין איטתטתמתין
 לא לאחדונים הרוב אח הראט?נים הגיהומדוע
 לאיוונהם, הרוב ההששונ" הנעע לא כי הו"ו.כן
 הראשוגים בם ועו אנמר הרנרים את כלם לבורורק
 כשמינוהו הוקן דלי המ , שגו פועטקזםווק

 לכם גרט מו להם אמר לנשש עלעזם בחיראבני
 שהק(ה עצלוח עלינם, נשהש ואהעו מבבלשאשה
 ואבשליון שמעיה הרור גרו* שמשחם שלאבכט

 לא הראשונים , הדבר היה נן . סו()טסחים
 ב"ר ואנוח הנששים שמוח אם ני שמותםנודעו
 אלא בינקהם היה לא כ,זץלוקח כל כי מפני .בלבר
 יריעה להם ידועים היו והמשנה החורה סועכ!יכל

 יריעה להם ירועי' היו כן גם 6( והחלמירי' ,ברורה
 . ורבר רבר כל על במשנחן ורקרוקי' והויוחברורה
 חלמירי' שמוני' נקלר"א[ בחרא בבבא שאמרוככ!ו
 עלעזם שחשיה ראויין מהם שלשי' הוקן להילהיו

 שחעמוד ראויין מהם ושלשים רבינו נמשהשנינה
 שבכל' גרול . בינונים ועשרי' ניהושע השמשלהם
 וכאי בן יו:קנן רבן שבכלב( קבון עוזיאל, בןיונחן
 כוקרא הניזז שלא ובאי בן יו:זנן רבן על עליואמרו

 חורה רקרוקי והגרוח, הלכוח תלמודמשנה,
 , שווח גורוח ווקכ!ורין קלין , סופריםורקרוקי
 ומשלוח נובסין מש~ת , וגימטראוחחקופוח
 מלאכי חח ש נ~רים שיחח רקלים שיחתשהיים,
 מט~ה גרול רבר קטן, ורבר גרול רברהשרת
 להוריעך . ורבא ראביי הויות קבון ורברמרכבה
 דק היו,  מרעחם לא ורבא ראבי הוייראפילו
 המקדש בית ובעור , ליזראשונים כלם היוברטים
 לתלכיריו ואחר אחר כל 1:זזככ!ים לכ!רו כברקיים
 ברברים והחלמוד והמשנה החורה טעמיאת
 חלמידטז' אח והורו . ההם בימים מחובריםשהיו
 ולא החנמה נהינה ואו בלבם. שהבינוכפי

 הסטינה ומדלוקח . אחרוח לטרחוחהצטרכו
 והלל שמאי משבאו וגם ביניהם. היחהלנדה
 נטאב!רו כמו . רברים בשלשה אם כי נמלנולא

 נחלקו מקומוח בנילשה י:ונא א"ר מר"ב[בשבח
 לביחר והלכו המורש בית שחרב ואחר והלשמאי
 כהצכ ומח"ם . וכו' נמי אי . וחלמור סשצבי,6(

 יאשוסת כתצ הקז מ היא יבריי נמי,תלמורה
 לה4 חנסרא סרברי נס כרסוכח , נמיות~שדאי

 תרנפתי ולמ'ץ יכו' ה!קן להלל חי תלמיר'םשמומם
 , ל'כוחחלטיי'
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 ועבר, צר לנל או החכטי ונחטורו ביהר חרנהוגם

 בזמן נשהיו ותלאות וגזרות המהומון: אלהובעבור
 ותרב , צרכן בל התלם'ד'ם שטשו לא ,חהוא

 ועור כנזכאי יוחנן רבן כ~שכ,ת משראנהמחלוקת
 אחרם וגם הרכי:ס בן רוסא ורבי הי נמליאלרבן

 שמאי בית בין הטחלוקה היתה הראשוניםמאלה
 וההלכה ועטא' ניז רארחו ואע"ג הלל.ונית
 בדורו אחרת טחלוקה היתה , הלל כביתנקבעה
 אליעזר רבי גין . אחרים ברברינ! גכ!ליאל רבןשל
 רבן תלם.רי כי יהושע דבי ובז החריטואשר
 רבו בן כמו היו ההוא ברור . היו זכאי בןיוחנן
 נורי בן יוחנן ור' עזריה בן אלעזר ור' הג*לייוגד
 אלעזר ור' תרריון בן זזנ.:א ור' ברוקא בן יוחנןור'
 יוסי ור' חלסתא ואבא חסמא אלעזר ור' תרריוןבן
 בן ושטעון עזאי גן שטעון ולפניהם , ק0מאבן

 "הוא נדור שדלו רבים אחרים וחכטיםזומא
 נהיו בך ואחר תלמידיס היו כ. להם,ושניים
 אליעור ורבי עקיבא רבן כמו . בימץ:ם חגריםלהם

 ובעת . ישמעאל ור' בבא בן יהורה ור'המודעי
 ס' על ואף , בנשמבין 'והידה רבי היה עודהדיא
 אחר גם שם נשאר עור הבית גומן גם שסשדוה
 שקיכותן אחר שהוא אז היה חשוב וזמן .החרבן
 הלכוהיהם לאחוו ישבו זכון ובאותו , הביתכ,חורבן
 ומחלוקו7 והצרות הגורות בהמון נאברושכמעט

 חנמיס היו ההיא בעת . ה% ובית שכואיביו7
 הטדרנן נמת נסאות להם היו אשר מהם ,רבים
 ישבו אשר אחרם רבנים ומהם עלקהם,וה~בו
 עזריה בן אלעור רבי התנשא ביום ב' .לפניהס
 בי סססלי כטה איתוסמו יוטא ההוא בברכותאמרו

 בן יוסי אבא בה פליגי יוחנן רבי ואכ,רטררשא
 וחר ספסלי מאות ארבע אכ,ר חר ורבנןרוסתאי
 היתה כך אם  ועתה . )כח"א( מאות שנעאכ,ר

 כוסר עקיבא ור' ! השקרי מספר המז טהההוסטה
 קסמא. בן יוס' ר' מות אחרי לסות נטשואת

 החככחה ונתכ,עפוה תרריון בן חנינא רביונהרג
 . הר4ה תלכררים עקיבא רבי והעמיר .אדויהם
 אז עקיבא, רבי של התלטידים על גזרהוהיתה
 של שנייס התלמירים על ג'שיאל הסמיכהההע,;
 תלמידים אל עשר ש:ים דאמרו , עקיבארבי
 וכלם . אנשיסרס וער טגבת עקיבא לר' לוהיו
 והלך שמם העולס וה'ה עצרת וער מפסחמוע
 ר' להס מבנאה שבדרום רכותינו אצל שנאוער
 אלעור ור שמלון ור' קהורה ור' יוסי ור'מ4יר
 כר4רתא שעה 3אוחה העמירוה והם שמוע,בן

 והריף גטיר הוה מאיר ורני . ]סנ"נ[בעמות
 אז ת' אף עקיכא ר' וסמכי , מבלתון בוט'ומחרר

 ר' השאר את סמך עקיבא ר' ואחרי , נערעורנו
 פעם, עור מאי ר' גס סמך והוא בבא, נןיהירה
 רב אמר יהורה א"ר יג( )בסנהררין שאמרונמו
 בבא בן ההורה רבי לפווב האיש אוהו זכורברם
 3'שראל קנסות ריני בטלו הוא גיאלמלאשמו
 שכל ישראל על הרנזעה מלכות גזרה אחתשפעם
 שסוכובין ועיר יהרג הנסכ,ך ובל יהרגהסומך

 וישב הלך בבא בן יהודה ר' עשה כוה , יעקרבו
 גרולות עק-ות ומתי ובין גדולים הרים שני ניןלו

 ושם לשפרעכן אוטוא בין שבה( החוכר שתי)בין
 יוסי וי 'הורה ור' טאיר ר' זקניס חמנוהסמך
 אויא ורב שמוע. בן אלעזר ורבי שמעוןורבי

 רבה והאמר שם והקשו נחכ,.ה. רבי אףכווסיף
 כיאיר רבי והאוכ,ר בל יוחנן ר' אמי חנה ברבר
 שם ומסקינן טועה אלא אינו עקיבא ר' סכיכולא

 והדר הוה דיניק קבלוהו ולא עקיבא 4'סמנהה
 ההוא וברור . וקבלוהו בבא בן יהודה ר'סכ!כמה

 רב עלה נשיא גמל'אל בן שטעון רבן בו שה.ה6(
 בנמרא ברבופרנע א"בר ווזיו: כובבל הבבלינתן

 לרכ, גמליאל בן  שמעון רבן ליה אמרדהיר'ות

 ביה אב לשויך ראבוך קכ,רא לך דאהני נד:ינתן
 מאיר ורב' . )יג"ב( י אהני מי נשיא לכוהוירין
 עיילי הוו כי ; שם כרמפרש הרור חכםהקז
 . כוקמייהו כותיבתא כלא קתמי מאיר ורבי נתןרגי

 הוגים אחרים גרולים חכטים היו ההםבימיס
 רבי של בנו ישטעאל רנ' כמו , המיבתויה
 ורבי , קרווה בן יהושע. ורב' ברוקא, בןיוחנן
 ורב' קהווה, בן סוטעון ור3י קהודא, בןאלשר
 חיטיא, כסר איש וע,קב ורבי שמעון, בראלעזר

 , הרוצב בן וכרקל ור' , קמאה מרת ור' טרירחר'
 4ן ווינן ירכוי!ה, בן ואלעור חרש, בןור'טת,א
 שמעון ור' וסומכום, ום4מו חנן ואבא ,פנחס
 בן יהורה ור' גמליאל, בן חנינא ור' אלעזר,בן

 יא'ר, 4ן סנחס ור' , תראי ב! אלעור ור'גמלא,
 ורבי טהורה, בן ואיס. רוסא, בן עקיבאורבי
 אלעור ור' הסופר, יומבב ור' , חמנ4ו נןחנניא
 , בלערם חכטי' ועוד האצטרובל' ראובן ור' ,הקסר
 לתלכוור בנו הקרוש רבינו גרל רשב"ג ומל יכ,יווכל

 רשב"ג יחבי הוו כר במצישו רקאכ,רינן ,תורה
 קבמיהו יתבי הוו אסססלי קרחה בן יהושעור'
 מקטר והוו אארעא נ~כועון בי' אלעזר ור'רבי

 יושבים והס שיתים אנו מיטיוזם אמריוספרקי
 . )פד"ב( וא0קינהו סססלי להו עברי קוקע גביעל

 נטוהיינו רני ראכור ההככוים אותם רביושמש
 רור ובהרז ח4'ל , רשב"ג דההה ובהדץ כחובמ~ק6(

 . דש"צ כח"ם וין , ונו'דחוה
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 והלנית י ונו' נתקוע שמשן ר אש תורהלמדץ
 רבי אמר בינמות ראמרו , מהם למרחמשניית
 שכווע בן אלעזר י אש תורה %מודכסההלכתי

 ולא , בקיא בית גשל כתרנגולין תלכרריו שיחברו
 אנררוגינס , בסשנתנו אחר רבר אלא ללמדהנחוני
 אביו אדוי מלך וכאשר , כוכר סקלה עליוחייבק
 ישמעאל ר' כמו . החננרם אותן בני אשלוהיו
 איש יעקב ור' ה:ודה, בר יוסי וי' יוסי,בר'
 חייא רבי כמו אחרים ותלמירים , זזפויאכפר

 , אפס ורבי חסא בר חנינא ורבי מבנל,שעלה
 , הקרוש ר3'נו של בנו שמעון ורבי , גמיאלורבן
 השנים ובכו . הרבה תוהה הרביצו שם ינא'ור'

 בתי בכל תלויות שהיו ההלכות כל נתבארוהאלח
 בחרבן שהיה הגרול הפסד 6( פפחמהסררש
 . המהומות באומן להם שהיו והספקותהבית
 נפסקה הללו דורות בשלטוה שנ%רו המחלוקו'ונל
 אחף יונים ודברי דוחקים רברי בינעום"לגה
 בהם ורקרקו רבות עיעות בהם ההנמיםיגעו
 והמשניחה השמועו' בכל הרבה ודקדקו שאתביהר
 הראשונ" מאמך' על רבר הוסשו %א היפבלתקנן
 רבות יניעות יגעו רק , הגרולה כנסתנחאנעף
 פ4!מרו נ( מה שהעלו ער רקדוקים הרבהורקדקו
 שנתבררו ער עוסים, נשהיו וכוה הראשוניםאלה
 החששומם מן אחר העז ולא הספקות כללהם
 וכן , הקרוש רבינו יכר סוף ער מאומהשנתב
 רק , אחר ולשון אחד בסה כלם לובורים זיולא

 הקץ אהת רומק וכלם י להם 'דועום דיוסועכךהם

 וידעו . %מודם טהלקה נל היתה %אבינעזם
 מחלוקז, נו שש ומהו , הכל רגמ מהונלם
 דברים להם היו ולא , לרבים ומהו ליחירוסהו

 במה אותה שונין שהכל ירועה וכ,שנהבא?וקנים
 והשמהמת חפעמים 4יתן רק אחר חעטוואחר
 שים היו נלם שהחנסים חשע'ש . 'ודיןשהיו
 נ( דבור באיחה לתלמידיו שנה ואחר אחד נלנהם

 כמו קציה דרך נ4אחו עצ פררזמה דרךדבארוה
 קב יעקב ב: אלעןר רבי משגת בעירוביןסאעמרו
 להלכרריו ארם ה4נה לשלמ ואמרו )ס"נ(.ונק'
 , בכ% שנו 4ה4ר 'ש , ג( )פסחים קצרחדרך
 וגררו י( הרדרבו אשר הש בפרפו שנו 4גשרו"1

 מהחכבר' 4חר וכל שוות, וגורות בהקשיםרברקה'
 לרבר טקרים חאתד , רבו פלכ,רו בררךשנח
 מרחיב והשני לפוונו סקצר האחד כ,אחדה,ודנ4ני
 ושנה דגר שאמר יהיר גשרבו סי ג"ג השדבריו,

 דאטהך ער בו5ט " . החפסד פפזרי סי4 פ""םק
 .. בטיח 1עיר בי"ק 0 . אפהן רדצו פעטא 8,ר'

 טזב גיק אבי ופ,עזק, דיפ יי ח"0דיחיט

 חזמדו . הוא ייח'ד נ' יו ניע ני אח בסתםאותח
 כ,אי ששנו ועצ רבו, בלשון לומר ארםחיצ

 משניוה כבוה ש בגכורא ס( כוסרשין כן ועל .תנא ה4י כי וחרא תמ! האי כי חרא לעזרמסתברא
 מזא תנא מאן ואמרו , הוא פלוני ר' סניהא
 מקומו' ובכמה . תנא האי כי ככואן וכו' רבנןרתע
 מדקדקים והיו , זו שנה לא זו ששנה כראמרו
 ריכשא כי והסכיסו . כךבה ונזלד; בולה בכלבכהפנה
 כת המשניות ואלה . תנא בחד וסשא תנאבחר
 , דילנא כישניות רני סרר אחרי ברייתותנקראו
 בין היו פניס עשיה שלש כי הראשוניםואמרו

 כבוו . כלם אמ חקר ורבי . בסשנהחחכמים
 הלכתא 4ופי. הליסר גכרר הוה רבי בנדריםשאמרו
 רבי חלש , מניהו .שבע חיש לרביאגמריה
 שבע הנך קמקה חיא רבי אהדר , גרנעזואעקרוי
 הוח להו, אורו אחריני שית והנך ראגמריהאפי

 ט"ס כרהוה לרני להו שמע רהח/ קצראההוא
 ו4ותא . קשצא קסיה יתהון וגמר חי'4! ר' איללהו

 רב' *ה חזי הוה כר . רבי קסמז קזהוןואהרר
 ואת אותי עשית ארוה לעז אמר קצראלההוא
 עשית אתה *ה קאמר הכי ראטרי איכאחיא.
 העה ונאשר )מא"א(. אות' עשה וחיש זזישאת
 התככרבו נרברי כך נל שנוים נמצאים כירבי
 דאנ , אזזד ירבר עיס שמעברהם פי ע5אף
 כי בראותו , ההוא הרבר ירי ש תקלה חבואלבל

 כהמנותיה ונמהמו ומתמעפת ה%גתחחכטה
 כ%אכי קמאי אי שאמרו נךו , נשכחהוהתויה
 חכעי, אנן אינשי בני קם4ר ואי אינשי ננ'אנן
 ר4ג4ונים של לבן בעירובץ יוחנן ר' שאסרוכמו
 הינל. סל כסתחו אחרונים השל א%ם שלכפתחו
 %4טר ר'  מוחיובים עקיבא ר' ראשונים כואןואמרו
 טונח אמרו אחר ובטקום )נג"א(. שטועבן

 והפיבו . אחרונום פל מכריסן ראשונים פלצ"ונן
 כאחד. וגרולח תורה חלקו ומזי השכרם טןלרב'

 כל הסקומהץ מנל ההוא הרור כל אליוושמש
 דרבא ברטץ רבה אמר בגפץ שאטרו כמו .השנים

 סשצה מימות ו%4ס ררבי נרעז ה% רבי ת'מא41ר
 אחר במשס וגרולה תורה בהרנו לא רביוער

 ולא לבפחץ החננרם עעבו רב' בימי .)נפ"א(
 אנפונינום בין שהיתה 0 האהבה טמני גורזזיזיתה
 גשיוסידו כרי יזהלכות לסרר ז( והסגיסו .ורבי

 לא %מען . אחד ח"שון אחד פה אותןההכמימ
 אלה מ , כ5נט בלשונו ואחד אחד כ5ילטור
 פרק45 חכי וכז14ם כייפ כר"9 גמ . דכצמחץגטיח
 בה-ט. לפו . ח1טוה% תיל רחסזלא בר"ק 0בטצוח.
 אסמט. ובחיפ , אסג'פו הרל יא0מ בי"ק0
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ה4 שרירארב

 אשר לה . ני ממי . כווס נראג לו, אלהכלבר
 תלכידי היו והם החככףם בדדרי הץ וה4יםלקפום

 שנו בני לתלמיריו שמעק ר' אכי ונך . עינא4

 הרומ" ני סוזרמהימרותי
 עקיבא ר' של מרות'ו

 אולם סל כש(חו הי%נים סל לבן אמח וכבר .הן
 ואשת4 מפהפרנן ווא . זיכל של כטתחוחאחרונט

 דאפיו לומר החככרם הדסיפו ועוד . עקיבא ר'והו
 בשהראהו עקיבא ר' בחנמת ט"מה הי4ח%וןאדם
 דדכינס בן דוסא ר' תם . וחבנדו דור דה-זזקב"ת
 ששמך 'וסף בן עשבא הה! אתה עקרבא לר'אסר
 . מה[ ממיח נצפו הד העלם ססףדיש

 ככי , כשיר ר' הזו עשמ! ר' תיסידי בכ5בחטמה והגדי
 *צי מדוע גלף הנינא בר יחזו א-ר בוירובץפז!טדו

 ט4דר רבי פל בהתי גאין וזעולם חזקז פשומרכר

 ספדה לפ' ככ!ה,ו הלכה קביו לא נוה ומפניכסיוי
 טנס ומהאה פמא פויד ה% פיער פומא לזימר

 יקיבא רבי נ,רמ והנע איצב דיה הלל .לשמוזם
 רבי בררך בהלבה אדש רכי ההנה . בנעריצ01מכו

 "ח , =יי,הח* י חויי "*ייאחמה"תתיעמ-
ג , ס מ 9 ח %ישעט,.% א  

מ תמ%דו""""%  % %שלו. "ף"  ט שקי"  ט % מ4  %  
% טז,שקאצק*צ " 4 1 א ח  

*איק*מטהציח"
 ט% .

ט מ.4%ה*הח*ת*ח א ל 4  
העס  4פ%טפטל "" ק. לטט 

 אטש%יטע"מצע.%די.
 *ה"מט%ימלשיתחצ4, "*חי ה"יטחת%*,קיף
 ש"שר*מתאס

% ט שמ אחהיחי ה %ש חפ  ט  מח, * 
טעמ*%%ז"חישיףממה

ש ש ט ף % פ ח ו ש ה מ טש ס נ ש  

 .ש*
ש יאששא , ט"טתישט היט%טת%ק"חחחי ט  

 *"שמק"שן פ%,*ש*ף
 ח"א ק תי תףמ -מחאי"מ*"מ%4שתא.

"4 
אטי%אש"4%יחמדאשש אי שש

 =שקץי*מחשמחמאשס שיהשמח"ששן%"ש"ק.
ש ,"ת " ש א ח ש % ש ע 4 * ש  

 ישתשט שש ה*" סי *יש. היא ק ש4 .חטתע*ח*אש
 .*ל"ח

 או נממוש שמשין כמו בם לעתן יק הגף'האכנוו
 בשיאל הסמך עיקר אבל נ(. דבויםנלשוואחכות

 כאשר באכוונזז כלבן וקבלים . ההלכות אלה להקז
 . ע*הס חולק ארם נכוצא ולאזזבינו

 5א , משנה סררי סעמה אה רב' סרר הוהבררך
 רק לאחרונים הדנרים ר31 הראשוניםסוהנ,זו

 פה שבל דסי 3' לספרים נצכורבו לאס-היאפימם
 ידעם הקז החככום מן ואהר אחר ובל ,הכוה

 בין פ,זרב ער בססר, לבתבס נצמרכו יאבקבלה,
 אשד זזראשונים זיוקן %1ל תלכייריהם וקמוהמקדש

 ר' ה*ש 4םפרמ. הצפינו המה כמוהם, ידעולא

 יהנן רבן תלכיר' ראש פהקז הורקנוס בןאישד
 המפ9קיס הרברים אלה ל ניאלוהו באג%ר "מאיבן

 לא אט%ם, ובית מבור כס4ה סלגי חלה נסו[בענאש
 כצצי לא כ' ושמנו . ז4זזם דזזה רק דבר להםיחטיב

 אמר ש*י אלא ברבריםפזזפ4גן
 זן(-

 שכ,ע גמלא
י%א"ימאתיאח%שא מי יקטזי4ם%ט4*.

ג ע ק ח ה פ
ס*יעשא מ ם א ו ש ה  %  
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% צ =עש 4 שקי 4 י   שמ 
 ק4יאי% מששי"שעט,

 .*יטשטשישק4יש"
, ש ת ט  *י*"י%טש*

 חש = חפק ,טשהיטיחח
א שט ק 4  ק   1  * ש  א " ה מ ל %,אק ק "קל  

ח 4 ט מ ד 4 ש ק א ש ג% א ת א *  א * י ש א ש י
מ ל ק ק  %*"%תט ש במקס

*ט - א ש  ל שי,   
9 4 י א ו ש ןש ק מ   פה א 
 ססשה"ש ת*,תעה=טס

שח א   . 

* * ק ש שט  *  *  , שא ק ד " ש ח 4 מ ע ח ל  
ט אאש4וטב*,תח, ס ט  

מ*ימתה-ו מ ש מ ת* שמ   

% עהת =מ ט*,חח=חש" "  
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% שח פז 4ו טאד*ט ו  4מ 
 ה%4ח-י=".קס*"",



אכרת44
 חשע"פ לשבת רומה הניחם 'ום 6?יח ,ו9חנץ
 עדטו7 ושז בש השנה יאש אוד הש גצהגובסרהר
 הוא. הכמוממ יום *מ קול כבועביר כי כומסה,יהא
 אדצץ להיחו סנה מסכת %כיד ען ימא סררחשחר

 וגפנינו , לפסוז ודוכחה דיא גרי והג הכפורסיום
 = סכה ססכת ואחך , הש שבת כעץ מוב יוםכי

 עפ י"ט ואהי אחד. טינם מ ע"פ מםמ(%כצד
 מסכת אחזמה %ביר כרי השנה רזימ מסמםללמור
 חמן רניעוז זנץ חשנה חשש שאחד ממניתעמת
 נןהרגלוהחככרם הם. כעעאחר ו%םא"עה,
 בידו. "רגאת לאחו 4ע להקךים טידטה וכי%כיד,
 מכוסכת הנא מכרי שאמרו בטסכהן' פי,ינוחשוףש
 נגפךא רק4ומריגן סומה מסכת נגון , סלקפלומ

 מסכת וכגון סלקן, קא נףר מכ"טנת תמומנדי
 , סלק קא ממנות תש מנף דקאממנןשבויות
 פסקא ש קוין וכ"שיכ~ת' . סהר 6זם דעילמא
דקרא.
 לא מםדרה, החש הזי חויא דר' דןספתא%לנין
 אע א% אוזיו, %4 סררה רמ מנר נניזראםיעמ
 הויספת' סודדה המשנ' הלכו' גונסררו אוזר כיספק
 אמנם הם. המשנה מן םאתשים דגר,ה כיוםיור
 אדאיו 14 רבי בינף חץא ר' מת אם נטו ל עדע5ש

 שב חמ4ו בר חנינא רכי נממומת שחייככי
 נח ומתרץ . מניה דזדיף תחא ר' החז חקא ,בראש
 ר' חש1מר דיזם דמקטרנן חשע"ג זיש, דר'נפשקז
 , דטשת ומיו חהוררור רבי נול קברו הלתי אמזיש
 בפ*ה רבי שכאז דרונז אותו חיא רבי א0י ,המד
,מי. 1 ש שיה  ט ןט   אשךימא תטקימ"אשס/ *י חש 

ן ש ש ח ח ' ע ק כ ק ח 4 ש
 4"ימ"מפמ1ז*א%"שץ.

עש.שטיצחטשממדטיש
פאא"ט=קפקישפ"ו%ה
ישם=ששפתטשש%ילמט

ק ה ש שט ש ק ק ח ל ו ה מ ל  
ד  חפ א א ר% יפחתתק מ *ש

%שיפחצטח*תטיחס9
ו " ש -  שיש*וא

 1צמיץטק*שסחקדיש,
 מש4 *ה"ש ו"שש

שש=,%ש  4 "1צ"א י שה 
 מ*מיי*ב מ.שסיטש,=פ
ש ש ט ש % מ ש מח*  אמש ימס 

 0יע יטאשמט=,"יה=א"
ק - א 1  %(. וק %לות. עק =י"יח, 0"פע ט,אקיכ

 ומצ תק זאןתי מיקרן0, וףות9ם
 ת*ם ק* פטע( נמה פממ ,6זד שזימן( אי (גלו מ "ו, פ*ק יל0 חזהתצע )מי

 נעית מ פאח. ו גח*ת תצחת ולמתטל
 ע4ד חש עא(צי המחח, הת*והי"*ת

 חב . תצים השרם %6ה טמםנמ"שמדפס
 סוייחצחזמטע?ס ס ואחם ה=הפשים
 נדאשקןטשקח מצעץ. ~%ו לים וםצאה.
9 4סר דמאהא באמףאס( נשדה ש ת9*א  
 ד.ש ' ח םזצחא מאא נאי דשאל אעשאעא
 נ69א גצימ9ן 6ה א שיפ ד16 שששאעמ

 ו%אריממ%סח תצעאמ%ן(.ניסיש
 לםים נ~מ 'ש י'אטתש בתיייששעחא
 המאה.מזך

 לש חנמז *חית עאאלש"
הטץה=יפיייחן'ומטןכאההפחצא0

 חצחארם*ה לםימאה שי "זקזו הלשו
*גמ%ענשקלהם,%עירהאמיח11"ב"
כאודשד,"צה6דםום-המת.ואםה"נא

 *, %1ט9ן אץ תי ,ל בדיא *לק חטןהמ
 במאח הצסה ה*ח תי אקה דמע%אהמץ

 בא ואשר מאשעה. מיקת בה טה"האל"
 אלפ מאשעה מחןלקת פתה מ ל%ש עשל

 ,יד זז%ס שאמ וזה מצם,שנמשצחזא
 ,דמ במשא חי סיסמם עס9ם .ה*אבלין חזיס9דיתייסימגימוח"יהמח"ח, י9ןאוהששץ,ליטתשוחטאגעהמאה,
 עצשהמ ,ע א% יטמשע, אוו"יםמיר

 עעל ~צ% * ממן כ אע 94יצ"*9דם"אח
איאעדנך(ליהףשמרויולמי"יימ.
ש י " א ש ש ש א ' ר ש צ

 ש םצקאח מי"א ומצש במשש יתד ףל
 אםצ ח' גאחחז נחס ,ןמה נרנ9 מסמ.ה%
 חצצש במז?ק וזלקת מצס, ושסז ל"אמר מי במ"ז* ת"לקת גםשןן 'שןופצשמת

 *שז פםר ן"ז י 9שי"דר י מעמ'מיל, נצק* ףש י )אאה ," י מיא?,ממףשן
 *' נש"ה *ק חיא י שאעטה הער החורמ

 בעיעץ %תהא מזאן מדיא. פישחנרע אניתןח,תושי*ףקטזםיהםפידהאא
 חמחחלמשנע9חרממחדקנשמרחטחן

 אע ומדעע וה*תא תימש ומידקחנפש,
 ט*וית (קתי ואת", מזוק דףקאמשט

טתןו"חתעלהפעףיסיו"צאומדקזעי
 פרקרשטק חש*ייסדשאת,0העאוס

 הף 10המ ני=ת, בןש "ן=קמחישיח.
 חשאיה ,צא ושש נטו דהח== ים סמחשא



45 שרירארב

 . במקרא ההיכות נרמוו איך להורות , הםהמקרא
 ק . הראשונים החכמים ביכר שני בביתומלמנים

 ר4ע וכאגשר י הזה הררך לפי אותם לומדיםהיו
 ורבי חיא מרבי שלא אחרות רבבריתותהחכמים
 הלכות פרמוי בהם ו'ש , שבושים בהם ישאוומעיא
 וכ' , סדזיעם נלת' ודברים '(ק'דים לכלליהדוכים
 ברבים, אותם ושנו החכמף לקכוום , מכלםטובים אושע" ורבי חיא מיבי המסודרם הברעזותאלה

 היו זאת בכל רבנן. תנו נגמרא אמרוושקם
 החנמים בם הגו אטד אחרות בריתות ליכמצחאי

 למרו הועאים וגם , רבו שלמדו כפי ואחר אחדנל
 בר , חיא רבי רבי תמ! אוד כגון , בינקץםאותם
 תנא כן גם קפרא ובר , אמי רבי רבי תנאאסיין

 כןקאמר אמרו מקוטות ובכמה . אחרותמשניוה

 כלם, על שו אושקץא ור' חי,! ורר' , במהניתיןלוי
 כל על ברתתא כורביתיו לו הקץ. ואחר אחרוכל

 6( טרבקא רל תנא שאמרו נמו . ומסנתאמסנתא
 הקז רבי נ( ממשכעטי הוא גם כי , לוי דביבקרוטףן

 אשר בנל וחככר . אתמעיא וכר' תיא וכר' קפראכבר
 ני עמהסי המשנה היתה נ( הקרוש רבינו לפנ'היו

 במקומות סזהרביצו הרבה תורה ניניהםהיתה
 ומקיבא רבי אמר מבמות שאמרו נמו .הישיבה
 שדמה ובפומבדירמו , שנה לעבר לנוהרדעאכשירדתי

 ואמרו . ךקכר'ו[ יהושע רב' את' בן חננש!בה
 טה דין בית אחר הלך מררוף צרק צרקבמנהדרן
 והוא לגולה יהושע רבי בן חנ,נא רבי אחרומפרשץ
 , ממיאוה משדאין היו רהתם משום גולהשלאוה

 לס:יו הגלה כל את שרואה ער השנה בהאש:רתנן
 אביי אמר גלה מאי שה ואמרינן אשככורורת
 בא,-ץ נטרא חהקה מבבל שה הוקן הלל .סימבדיתא
 ישראל בארץ קורן היו ואחמו רבי ובימי .עאאל
 . נתן רבי משנת גשם 7( בבל דבבי המשניותלאלה

 דבי תנא מקומות בכסה כן גם אמרווכורשכצאל
 חכמי' תלמירי למדו אשר המשניות ואלה ,שמחשל

 ראמרינן . ק( עקיבא ר' בשם נאמרו לאהראגמונים
 והיו ' 0 ישמעאל רמ דב' תנא מקוביתבכמה
 בעירובין כראכ,רק ראשונים לראשוני ג"נבריתות
 וכל זכאי, בן יוחנן רבן בדבי מרי נר רבהתני

 ככוו ארם, בני לכל ללמר' קנעו לא האלההגדיתות
 נאמר ולא , איששא ורר' חיז! רר' ברייתאשנקבעה
 ושנא,(. ותנא, תניא, אלא רבנן תנובהם

 החנכרם אש נתפשטו לא כן גם וכצשץוספהא
 0 הם"צ. בח'ש כמו שרכש 41"ל משרגא. בר"ק6(

 , ררכי שמלח נסי רההאבח"ם
 וכדי"

 כבר נטי וחוא
 , רבע קםרז ררןו רבבא ורבק בד"ק 0 . רר'שטעונן
 בד"ק 7( . הקרחם רב'וו קמקז רבבל ורבנןיבח"ם

 ישראל בנל נתפשטה תקונה דמומן ,כמו.משנת:ו
 לריסו יוחנן ר' א'ץ ב'במות כדאמרינן . קל' קליאלא
 מסי ככושה ודורסו שיוויב פדת לבן ראיתייקעפ

 תני והיכי מת:יוזא הט! רידיה לאו וזל? ,הגבורה
 , יונר בתיתא תנייה יוחנן ר' נמק . כהני' בוירתלה

 ספרא קנש נן ואחיי נעב"נ[. יתי נהלתאוסברה
 לאלה יפ קץ וזין . התלמוד ונל ותוספתאוספץ

 רבו מפי אותם למר החכמי' מן אחד וכלהברייתית
 אבא בר פמא רב אשנתיה במצמעא שאמרוכמו
 4ה אכו- בשכיר מירי מר תנ' א"ל שמוזל ברלרבה
 נצמיכו רבי אתי שהיו האמוראים וחככף .תנינא
 הדברים נל הוצש!ו כ,הם כי , הברטחות לאלויוחר

 וברכעים קצד בלשון במשנה נאמרו אשרהעמוקים
 , ותולרות חהדוטים ענסים קבאו ומהם ,ובכללים

 את הביז! ולא עקרקזם אם כי הזכיר לא רביכי
 התככמם הצטרכו כן וש . להם אשר שוותהגזרות
 כרי הרבמם אותן אל והצטרכו . ומבראלמלמל
 . עיקריזז' בכללי ולהבהאם , להם הדומה אללדמותן
 פגעי הוו כר ששת ורב חסרא רב בשרובתדאמרינן
 ורב ששת דרב ממתניהק, מרתע זשסרא רבבהדרי
 רבנן ושבחו )סו(. חמרא דרב ממלשליה מרתעששת
 דכיון חורה מועמי לקה רמגלין טונא רגמירלמאי
 וכילתא לקה רקיכו מלהא תני תניני כמה וירערגכרר
 במשנ' ברורה וו במשנה רעמיקא וכויץא ל"רכורוות
 חנינא בר אחא רב ראכ,ר רסנהררין כהההא ,אחרת
 בתחנולו' כי רכתיב מאי 'וחנן א"ר אסי א'ל אמיא'ד

 רב קר , כעמנה טל חכלות נידו שיש בנףתורה שי כלתמתה מוצא אהה במי מלחמה לךתעשה
 . ]מל'א[ שור בכת תבואות ורב אנמשיהיומף
 האי חרוש זה אי לפלפל יודע וזונו שלומר כהואע"מ
 המשנה את  ש:ה שלא מפני , ממנו בא נולדזה

 עקר ולהוווא לענין טין לרמות זע ולא ,בנאור
 מכר הוא טוב שת בכל , המשנה כ,הוךשלו

 ואינו טלמר במה גכרר ואינו מסברא ולוכ,דשמפלסל
 להורות יכי הגמרא שביל מפני . שאמר נהיודע
 שלומד ומי . למעשה הלכה ששמעם הדבריםאלה

 מושףא גנרר שאינו שמי מסמ , יכל לאמככרא
 דע יו הוא כאמור גמיר שהוא כה אנל בסברא,הדץ
 . ט( מגמרא הרץ להוצקאזיך

 בשכאו וסוגי! אמוריים שועלקים מקוםובכל
 אמ ~ע . דהפני נדעת שנו ובברהא סהםכאחר
 ולמר הנאמנה גם אטר הריא כ~צ(וראערפרס
 חת בח"ם 0( . אי רככל לשים רבכלאי חק:הטתלקה
 ובש'יצ כח"ם כחוכ כן ו( ר"ע. סתלםקוי חיז והכונהסר"ע
 ח( . יעמו וחפו כהנכ בר,יק ז( , שסואל רבי בליקאכל
 . ססכארא בח"ט " . בטעוח קן להו הוח כת.כבח"ס



אגרת
 ררב ברקה יצחק רב בזבחים ראמרינן נההש .כמוהו
 שבקקה חמא בר ררמי קמק7 שכיח הוהיהודזה

 רמי לק7 אמר ב,7 פגע חר יוכוא , ששת ררבלקמקה ואוי
 נושומ ליר לה את' ריחא נקכון "( אלקמתא חמאבר

 אמר , ששת כרב י הוית נעשת ררב לקמקהראזלת
 מינעז ס%תא בשנא כי מר שא הכ' כהעום לאולעז

 רב לה פריא טתניתין כעצכחנא ואי מסברא ליפשיט
 רכי טמהניחא * סשיט מינקז מלתא בעינא כיששת
 דץא, ומהניחא מתמתא ופרכא מתניחא משכחתנכר
 בעא טתניתא כ' י ראיסשיס נרלהא מיני ניא"ל

 או ושכדפה גוריקה כועון אי כלי במקצת בשלנרגקז
 . וכו' אהואה דהוה כרדי טעון אינו א"ל , טעוןאין
 כלי במקצת בשל רתנש ,. בבףתא הכי ר,נא 5אוהא
 כן שאץ כוה נ( הכל' כל ושטיפה מהקהטעון
 הכי וכהמום . נצי"ב[ תנשו תנטו אי א"ל ,בהואה
 אעה הרים ועהך כוני להו אינעשו כי הוחותבסוף
 עוקר דזהוא לרבה עלכוא כראצטריך עחףמהם
 רקרי אמרינן דהא , סיני דז17ה יוסף ולרבהרים

 . מנ"א( מזנהרהן שור נכח תנואות ותבאנפמרה
 זזכו4א לכ,רי צריכין דהכל עריף סיני מתם לקץסלחו
 , שלו לברידעת וכור חישו ר' האה . גמוה הוארוה
 , ביחוד החכטימ בם למדו עתה 4שר 4להוהם
 חזישובות הוינוודם רנו הראשונים באלה כימטגי
 אמרו לרברקזם החכטים הצבורכו ו4המר . מאדער
 תמצקזם את והוציאו בהם ורקדקו בגמדאג(

 להם, הצטרכו לא כי סצ4עוהפיי
 ואע'"

 רסהיחא
 ומסודרת היתהמדוקדקת בבבל שהיחה ושכצאלררב

 וששר העולה סר ש יוטא בסדר שאמרוככי
 אלא מושקמו כישכחת לא רבא אמר בחרןהנעשה

 , רהחששץא עלבא רבי או שממל רכי איישר ר'14
 כוצאו ואם , שכיאל רבי אלה הניחוואעפ"כ
 מינו ריש , ע*הם נסמך לא הביעזאנוסחאות

 לבד ח"א רר' אלה רק , הם אמודם אם 'דשו%א
 הנקואו' אחדות נטייעת וכן . החכמ" לומף'היו

 ררך הלכות כען כוהן, להורות אין כ' 7(,קנונות
 . אחרות ודגדותארץ

 ראשוני שיו הנה , שץ טושאלת' ג"כחזהלמוד
 בירם דדהה כי אמרו ני , אותו יודש' היויאשונש
 וברק מעטצה הוכירו כ4ל4ר , להט הככצרותהלכות

 בפה כלם לטרו לא כי ואף חאנים, בעוקצי וכ44בן
 שוים שהם ירועים הטעכרם אבל אתר ולשוןאהד
 שנה ואחר אחר וכל . הם אחר ענין אךוכלם

 שקבל כסי . מוה וה משונים חבוריםיזלכרד'ו
 פ' טעב כר"ק " . ארקפטה ובח"ם , דתםפ.'4(

 . חגלי כל רמץ בנ0רא נפו הח, ובה"ס .הכלי
 , קגרעית כהיכ בדייק " . אשרא כררבבח"םנ(

 אע"0 שוים וטעממהם הלנות"ם אמנם ,מרביתיו
 קלין היו שלהם והלנך-' . מוה וה טחולקיגרסתם
 ומהם , מדרשוח פל ופנים וגימטחאותוחמורן
 ומדג: , דויש 'שמשאל ר' יתדה מרות עשרהפלש
 ורבויז , מריא ויתור מקרא סדוס נגו; אחריםכ~ס

 נתונים שני והקש ס( סכיכין ודורסרןוכהעומין
 מחהתון, שיון ולבור מלמדין, אין כאחדהבאים
 1( פועם וררשת , טועט ותפישת מרונהותמשת
 למקיא 14ם ועצ , ודורשין ומוסי0ין וגורעיןמקרא
 מקרא לה,, ונאמר כאן נאמר , למסורת אםויש
 ברדי 'וצא מקרא 441ן , ז( טעבים לכטהנררש
 וערה רברה . בוערה ומאחהר מוקרם אין ,סשוטו
 ענין ואינו ובחז בוה שנאמר רבר , ארם בנ'כלועון
 , שיו כווכה, פתובויו דבר לחבירו. ענין תנהולו
 שנאנ,ר' מרשה . לחמרו הדין והוא בזה שנאכורדבר

 . בה שגתחרש רבר בשביל אלא נשנית לאונשנית
 הד'ן גין לבא והו באחרא, ואוק' וכרנה מינההן

 אומריס כשהיו . כאלה רבים ודברם כגדון.*ז'ות
 , שלכודן כמי ואחד אזזד כל הלכותקהםהראשונים

 כ?עכוי להוציו כדי . לתלמודם הכ4'ם אלההיו
 בוררובין יוחנן רבי אמר אבהו רבי כדאמר .ההווזו
 שהט7 שכי וסומכום כואיר לרבי הקה אחדתלמיר
 ושמונה ארבע'ם פווכ1אה של ורבר רבר כל שאומר
 ארבעי' פוזזו1ז של ודבר רבר נל וש מומאה,טעמי

 סמם כן גם להם עמ וכן . טהרה כועכרונעמונה
 חזולרות, וענפי' חדוטר' להראחן . לתלמור'אחרם
 להחדר עמ שקי , החקטרם אופני ואקי רינקהםאקי
 . לוץ7דו הענףאת

 יעזנן רבן ש כי בירם התגמוד הקה כי ה(חזיאקה
 גכיי הוה ורבא ראבי הוויות רער אסרו וכ4דבן

 הוי אומר קהורא רבי למרגו וגם , וור"א()יבחרא
 פ"ר לאבות ודון ע%ה תלמוד ששגגת בתלטורזזיר
 שאעה כורה בכ,קרא העוסה במשישו ות"ר ,כר"ג(
 בתלמוד שכר, שקה שמקשץ מרה נמנענהמדה,
 את ר' סרר ואחר' . )לג"א( כז1ו גריה טדה יאין

 היו בו אשר התלכווד להם ההק , והמשנהההלכה
 ופועכוי וכלי ופרטי , המשנה רקרוקיממתדם
 יוהר לכהמבה רן הוה לעולם רבנן כרתנו ,הכית4ם

 אמרת קששו גופא הא לה ואמרנן , התלמודק
 רן הוי אמרת והרד כעו גרולה מרה לך אתנתלמור
 ט( ר' ביטי יוחנן ר' אכר . התלמוד מן יהרלמשנה
 שויי טתניתין שמא כולי שבקו . 11 משנהנכ1נוז
 למשנה רץ הף ולעולם להו דרש הרר . תלטודנהר
 ורר=ח בד"ק ו( . סטוכז ררישת דורשן משמעהבה"םס(

 . פמו וומ לפבז מררש טקרא כר"ק " , טעם"כעט
 . עק'כא ר, בח"ם " . וסללן ההי הנאץ בלשעהק



 שרירארב
 בר מ:ורה רבי כיז,רש דוש מאי התלנער. קיוי
 , חט4רום שקב ולבית השעם לעמי והגר ,אלעאי
 נמשגגות  דוככרם תלכויי אלו משעם יעכרהגר

 אלו חכואתם יעקב ולבית , כזרונות להסנעשית
 . כשגנות 6הם נעשות ודונות שאשילו הארץעכה
 בחלמוד והיר הוי אומר "הידז: רבי דתנןוה"נו
 הוא ותלגזוד , לג"ב( )שם ורון עולזז וי,לכוורששגגת
 , הכישנה כועמי יגלו בתוכו בי הראשוניםדוכגזת
 ולא טקרא שלמרו רבו לא סואמרו רבו רבנןדחנו
 ר' דברי תלמוד פלמיו רבו אלא כ,שנה שלכ,רורבו

 , טסנו חכסתו מורוב נל אומי מאו- דבי ,מ?ורה
 במשנה אלא שמו האיר לא אמלו אומר ים'רנו
 דאסבר סחודה רב כגון רבא ואמר , רבו זהוא~שע
 , )סום( לסנורון וחקמא%י
 בסשר כחוב התלטוד דרה לא הראשונים יאלה.

 הכתובים פירהשף כמו . סה בל אותו לוממםוהי
 בלם כי , ד'לסא להלכוידי היוס ססרעים אנחנואשר
 בזיפן לסד וזה אוזד באופן למד זה , בולכ!רו
 לפירושההם וקשע משנתם. מפערם היו נןאחר.
 הצפורכו ולא , לב להרוקבת והמה , תלמודבשם
 , טת ורבי רעושנה נשלמה וכ14שר . לקקמםאלא

 ילמרהו התלמוד ילקפ ונצטרמ תנונה'נהמשטה
 אלה כטו בו ותקנו , א~זרים דרכים נמה נווהוסיפו
 ודחייק מלי הנ' טנא כראמרינן , ראשוניםראשוני
 כטו ידבר דבר ות%רות חרושים בו ותקנו ,קראי
 נצפורכו שלא טה בו תקנו גם , הקדמוני' ביכרשה.ה
 , עטוים דברים סירושי ככוו , הראשוניס אלזזאליו
 הצטרכו לא גד%א תנונתם לה'ות הראשוני' אלהכי

 נסו . החנטה נתטעטה אחייהם אךלמרשם.
 , תורה ססר נגנו אליעור רבי משמת נסומהששנינו
 כתעגות וטחשבה עזמז נטלה יהושע רבינושטת

 טעיינות ונסהתמו , וערה זרועי נפלו עיבאר'
 שתקנו , רני ניכף כן גם הו: ונן . )טט"נ(התנמה

 ששנו. טה נכל וה איד זה אחרם רקרוקיםבה
 , הא למיתני לי לסה הא לק? תנא טכריואמרו

 נאן נעמות אטרינן 6( להדצה יכי שלאובמקום
 אצרכתא וכסקינן , צריכא סאאינה כהבנה רנישנה
 ומרכוו קמץ, מאי תגיינן , ומלחא טלתאדכל

 וביכף , האלה הדברים לכל הקעים והקעמוסר5דם
 ודבר דבר כל סירושי *זם מפרש הוא היהרבי

 לא אשר אידים לרבריס הצטרנו והם ,כהלכחו
 רמ שהב'; בכוקום כגון . הראשונים להםנצטרסו
 סו-ש , האתרונום החכמים הבינוהו ולא מהרבר
 דם" רבי דסתם כגון , עליו יסמכו שלא כוילהם
 רלא והוכי וכר"ק , הא' כיל' דא'ק רלא וה'כ' בח"ס"(

 סלקא ולא קויא אלסא בח'ע ל . לההשחיבל

 נהאה ולא נסותו ההלנה ני לו שנראה נעזייחו
 , דא,צה דמצות כההש . האחרונימ להנכרםנן

 ההלכה כי כועמו רבו וראה מה דבר יחירדכשאמר
 באלטנה כראמרינן , נסהם אותה שנהכמותו

 שמת ונמי . היא שמעון ר' מני טתנאץדכתונות
 ק-ירה ר' מתנייךן נשנת מרע טשמנ סקנהלענק
 . כא*ז ורנות , סימן סורו נכר לו ונהוצשו .הש

 . ביזע,וה לה ואתני ז;'א פלוני דגי בש' ידאמר
 ובמקום . כותמה עברינן לא רבי דכעזכוהאע"ג
 דח4צה כההש , טפי עריף במהלוקתשסתם

 זו . חייצה נמצות דמפתמ בש16החשסיימם
 כי חככמם בלשק דיחמ-אה לכרמרא לה דתנינכף
 א-ר אגא בר חייז ר' ד4~מר בותקז דלעבדקהימ

 ננו ואת בזיתו כשיד רבי של דבריו רבי ואהיוחנן
 שכ~עון רבי של דברי והאה , חכנדם נלשוןושנאן
 (. פ"ז חחהן ) חננרם ב*1ון ושמון הדםבכסוי
 4יוחו הוא דיקז לאו כשויר ר' דסתם לטרווכעשון
 כן ול , רבו עקיבא רבי לסי לרבווזיו הוא אבליתמ-
 ואת גאווע לו"ש דאזוא שהמאטר רבי ירעכאשר
 וכיא:טו . חננר' ב*יק אותו שנה לרבותיו הואבנו

 הזינלו מה זה אוכעים וחננרם דהנן ישרףדעואוד
 "הורה שרבי מאק- רמ נשם שנאו %א , כרתח"נ
 כשיר ר' כי במץ לומר נכועה שלא כרי . ע4וחלק
 דאמר כירר. כר' והלכה קקודה נר' ולכה קזודהור'
 וסרק סדק כל י אין מאיר דרבי  פעמא כשידגא

 כן ל . הני נכר ותנשו , שמעתא וכח,מלמעלה
 %4ה ומהשז ההלסוד פל ד,אטוראים חככוגאו

 ההלכה וכי רבי הנץ נן ני שחנינו נמקום .הענינים
 שלא ובמקום , ההוא הדבר את ג%ו קןע-כשתו
 במס' דהטביא כההש . ב% הרבר את גלו לאהבעו
 עצ'ם מנ,וין אין שמואל אמר ק:ודה רב אמריו"ט
 תנן אנן והא ומקפףנן . שנקרפף המוננץ מןאלא
 , דשמואל ת'ובתא הממוור, מן חשמיו הקרפףק

 סיוע 6ז ומנשין , הש יחיראה בווניתץומפיקינן
 נכהענה שטצאנו ונמקום . )לא"א( הגהיהאק
 קוששז בו שיש דבר ממנו לגמור וצדעי כעעובשדבר
 כההיא . וכך כך מכאן גמור אמרינן 40קולא

 פית יוחנן ירר חיא א'י דאמרינן ננו ואתדאותו
 סשנה, אינה ערומה עלה , משנה אינהחשאת
 הכריהא מן סלק ולא המשנה מן שק ני חינוהלא

 לבר. הסברא כשן כולה הכה1נה תדחה יפעבר' ."
 שנימלו פשחן שע כוסעץ בסורוות ששניטכההשו

 עחנן ר' נהה%ץ ו4יאינן , מ"ח( פיג למןםשיני
 )טג,א(, סשנה אימה וו תרויד,ו ראמה *דשוהש
 ולא סחמודן סלקא אי אלמא יבי"ק . ומבי-תאמטברא
 . מז(-יושמלקא



אכרתל4
 רווקני בה רמ0תכר כת2ום אלא , כוותה עבד'נןיא
 מחסריץ לחסוף מתנית'ן צריכא וזר . )שם(וכו'
 נמצא ואם לה מחדצינן לחרוצי צרמ1 מוי ,6ז

 או ממנה יחזר מהוקנת חהם"ו:א נמשנהטשת

 שכוא' בית בבכורות כרתנן . ההש הדבר לבהרעי
 'מנה לא4יטרם

 ע2ראי
 ובעז הנכור ש הנהן עם

 רמתניזין ב"ה עלה שמר:ן נף ואמלו מת'ריןד~ל
 6( עקיבא כרני והלנה , הא רבמיתא עשנארמ

 . ( 4"ב ) גוי שפלו זרים אפלו ראטררבריחא
 כרטלני )14 במאי אמריגן חולקים, תנאים נמצאשם

 בריחא אדד ונהסש מהם אחד כל סועםומפרשינן
 הספ; מהן מזחרא או ההלכה, לברר כריטצואה
 כההיא להו. רמשכחינן היכא להם ו4עסחםההש.
 0 וירא לרבי ירמהש רבי %ץ נטת במסכתדהשיח

 חתעלו בה ורקדקו . נמי"[ במצל-עי נה עיןפוק
 אחת נל וש , להלטצ לטעמו ואוד אחר כלנ'

 מפלו"הא חוץ , הם מי  ונרעת , אמרה כרואחת
 ותיובתקץון ושינוףהון וקופימהון .דאמוראים
 , 0 ולאפוטף שוקמתהון הזיותמשוןופירויהון
 המץ וכן , טומ1 רנמיטר רתלמור " ארהיימכתב

 את ממרמרם אנחנו כאשר החששונים חככוםבומן
 מרגותיו שחד אחר ש , היום פלטהפדחשים

 נפי מהתלמיים אחר לנל שעה היא , וננוןכחאר
 וק להם שאמרו יש . שבהם היכולת וכפיהצורך
 מהם .  מדעתם הביט תעיאר ועשים רבריםראטף
 , להם רבר"ם את והרחיבו לבזער הצטרכואשר
 ער ראכוינן 1411 , ורמיונס דקטרם להםבהשש
 והר חד כל תלכררי רכולהי גכורקהון רבידאעטר
 נל , טתנית'ן דאשהץ וקאי החה רבו לפניהיכיד
 שנסדרה י1דש- . הקץ כישנתו לפי תיגוודו חקרחד
 טעמי להם תמר ס( הכישניות להם בז4ר רבי שוכל

 ללקבום הצנורכו רבי מות ואחרי , עלוהדלנות
 ה'ו רבי ו14חרי . אחד לשון אחר נפהו4טדם
 גכלשל ורבן שממן ור' נתן ר' נגון מהתםתט1ים
 אמנם הוז:ל, רכון יאגשקה ר' כנון ומהכא ,ברב'
 לוכץץ' ס.היו מה אלא המשסת מן מאומה לטרולא
 נבהמשצ היאשון אדם של בססרו כרמםורש וה.לפמ
 דצנהם כן גם היו )ש(. כישנח סוף נתן היבירנן

 כגיןרבי ואבווראים, תנאים , ו(אישקמשלכודמ
 , רבי תלמירי ס.ה'ו הכא ורב התם ינאי ורביחנינא
 יחזנן א"ר בחולין ראמרינן . חי'א ורבי מרביולסדו
 ררב אחוף שוק ש2רה שנע יתנק ההנא כרנהינא
 דרבי ב,פומי רנח- וקוקין נמקין והוו ררבי קטקהורב
 עקיבא לר, בח"ם 0 יברייחא. הלל כב'ת כחוגבח"ם6(

 , מרא לרי וצ"ל , וריקא לר' ר'רןובנמיא

 , כנטן סהרחן בח"ם . ארסי גר"ק לועפשויבח"םנ(

 ירענא הוה ולא ררבי לפוכימץ ררב וממובף' ררבלפוכף
 תנא רב אמרינן כנהומות ובכטה . )ק6( קאמרימ4ר
 אמוראי' שהיו אחרים ל'כנחככרם והיו . ופליגהחה
 ורב חלא בר בר ורבה פרלא ורנ גימוול כטןלבר
 אהבה נר ארא רב ימק;ם ובסוף אס' ורב קמאכהנא
 נן ני הע;, הנער4ום ומנית , וקננו אכהו ברורבה
 רנה ום4יע . אנתנו נש'אים טב'ת כי ביינוקבלה
 ורבי ינאי ורבי ההם חנינא ר' כן ואדו' , אבהונר

 ורבי לוי בן יהושע ורבי לקיש בן שמעון ורבי'ותנן
 ררב ומשמש משמשם שה"ה אלעור בןשפועון
 עד בבבל החכמה גדלה זאת 321ל , בבבלושמואל
 קהודא ורב נחמן רב חיו האלה הדורות ואדיי .טאר
 וחככרם , בבבל ששת ורב חסרא ורב הונאורב

 ס.הקה אבא רבי כטו , ושבים באים שהיואחרים
 ורבי וירא ח( נמדה1 טצזעק ורבי חחעשוניםמשאוית
 נן ואהוי פפ', בר יבינא ורבי אבהו ורביוימ0;
 ונתמעפה עמיאל בארץ הגמוה ותרב י ורבאאני
 הננ4' מן שם שהיו א6: ושבו טאד ההוראהשם
 ורור רור ובכל . והנו; ירדו וכלנז רימי ורב רנענמ.
 לוסד'ם היו אשר הלכות להם ה'ו האלו הדורותכע

 בברכית כראמרינן . תנהד אותן וטסדרםהחככהם
 תלתין כל תלמודקק כחזדר הוה אבו1 בר חיארב
 הוה ששת רב נמי במסחים האכורינן ב( )ל"ת'וכין
 נעבוהא ומתלי יומין תלת'ן כל תלמורקהמהדר
 קראר י נפטתו' חדאי נסשא' חדא' חשכ,ררדשא
 לוסרים שהיו הדברים אלה וכוכל . )יסח"ב( הגאילך
 עם לתלמיו אותם מסוש הקה ורב רב כלכלם

 מהדשים והיו , נוספים ורקדוקים אחריםפירופים
 לסנט:ם, שבאו דאמאלות ננל לטעשה הלנות כןגם

 איש בע מתן5תת 6זם וויה . סהמ ונהנוונשאו
 . עור החכמה נתמענוה אחר דור ובבוא .לחביו
 ואשר הרזושונים לולה נתכררו אגור הרברוםואלו

 מצטרכ" שאינם הפירופףם כגון לתלכרדקהםפרשום
 יש כי והמנו , בגמרא ולקבעם 4טדם אדם בניכל

 אמחם נגירסא אותם לקגוע וצריכים ספ'עתנחם
 , אותם למרו החכמים וש בגמרא וקבעוםנ'סרבות
 יתע , באלן שנתט שרוב לענין בעירוביןכראמחנן

 גביה,ו נזזמן רב וק;'ב יוחנן ורבי אבא בר זישורב'
 דש1י אקימא היט1 זקאי אלן האר האממיהבי
 יע2ר נז;מן רב %ץ גסוסא ואטף וכו' היחיברשות
 אמר האי כו* בה פוד'תו א'" , שפץאל אטרוכן
 אטר הני 4לא סובא גה פהויתו נכר אנתוןלהו
 אחר ר דו ובכל ב(. )ל'ב בגמדא גכף לה קנעיהולהו
 אעץ ראא 4סר נלהואול. ראייתע יבר"ק ראחנץ ח"ם לטי1( . סטנזובי"ק

 . חמ אזר 5י,



 שרירארב
 רבו ר%4מד , ומתמעשת ו4ללח הדגמה היההדור

 ה4מר סר9ה מהפ כמ,ב לבנו חעו ב9יוגץיהען
 ו44ץ רצשו חשכור לגכ,הא ס( בגה-א כניכר~ו וועןאני

 ווגן אפר רב חשמר למכוא 0 ביראכ%צפעתא
 מה וכל . ( א יג ) 16כחה 0 בברדשכאצבעתע
 פיהפי 4לו ס1קות, זנתללל דאץככהושחחעששצח
 עכשיו קנעום דנוחם קפעים !יו פלאהתא1דם
 דיאמינים הדצכף' אי כחלכות עוטרם ודרויכדו'
 סומעו כלם "יגנרם חשם . נגטיא עתהוכפשמ

 נף מנוקם כמצא לא כשחד האכווה הלנה4לי
 אזזר ד-ריס חשמ שחם. פגרח ש 4גןחשקוס
 רמ אמר בשכצ מונש-ה ופ פצפ,ה שפהמז4גמר
 16מייא אעיע על4 שקבפםמם*ומ..

פ צ ל " פ ק ש * ה ס ת טהחע=פ% ל* *%

- % *  

 אא מ 4ף
1 4ל יש ק חשל%  אא שא 4 
%שי  *קמ 4 אש * שד הי 

אשט"*"%*ש*קדהל* ש  תח1""9מצ4*ח4ש
ח א . ס י א ש א
תמשח"ש1ט*שיוש"ד

 מק ת שהף"אי אע ש"*י
יעקיש*4*י"טמקמש

ט עק יי חש י מי ש י פק   

ה שט-הי י הש ל* פ ש ח א  
ט"יפקתש4חמ"לן%

 חסק ח"שטמ"גשיתגת

מקמלקטרשאלשטימח*
 אע,ק י חטל חציח4*שי

 *ש צ*צח9דיחק"י%הש
מ ק פ 9י "ד תמ ח ג  לש ש* 
ח אא - * א א ט  
ן ע" * "ח תיןעד  

* צמ" * ש - ת א

-  
ףשש1מהא"פש"ט- פ  

ס פ פ ט  *ת"יש41קשדש
 מלה"יי9מזמ4יקאיי, טא%העקש4מח*יי4,

ו וסרסהט מ ה  תא4 טחם *ס 
, ע % ש  מש ת טשהייה1ףש

ת,א"ט4ש1חמיאםי4ט9
% פ ש * ש - -

א %ת  וי% =צ1 יאת שחת 
ל שד סלריהאקק ט א פיי  ה  

 0לפהיסשהטףל4ש=1.

 אקמ=פא, 0="ומפט.

.ש א  1 4 ע *  ם  ש  
 חא 6יר התם אמם השאס=מש
 שס נל 4ם נפתו יא *אמקאםאעים
 המ זאי בתת התסס נמחאםתמ"ס.
א ה קס ה י ל שהיי י ש =ח ק  א ט % י א , ה נ ק 4 ה צ ה ש
א *לחע-*אימגאט*א א ש ו ש פ ס מ9 ע מ ק ש  ת 1  

א ש " " ס % א א מ ת י
את ע מ " ח ש י מ מא  מ ט ים   

ל פ -יי * מאקש פ 1 א ק ט  
5 ל י4 מח4 ט  ש ע ס " * %  

11ט"*מהתי*אצהי%יי  מק שעיטיי. * =ח מה 
א - א * 1 ט ט *

ד ש ט א ק י ק 4 ד ק 4ש  מטק 
 מ4 ןקשישע מקשיק .מ
ק מרעו י *94 4 פשחעע   
ד טע דחקח ש ק  ק ש-דיו   

ץם%פ ח ט לב   ""תת4 משח 
 שח ית ס אי טפ"אאפא
ס ט ס9 פ מ א   ו4 *הם ינ 

 =11 א"ס =פ1=אס1פ*
9 ש * א , מ * חאשיח*ייאיי.א א ח ע  

0 שה* שג ג9 ני =מ שממיט ש % ח ת % " % מ ח ש * אט 4  
 תהימק *תיחחעית"ח

*קישקטמסי0*ת"מ
4 ד ש ה ק ק א ט ש פ ה 1 " ח מ

א - - ם 9% א  ת   
ח ל 9 קחאצ ל 0 ק מ ק * ח  
מ ת *י1א 9 *פאחקימ%ץשק*טשמ "השי =ח מ 

י*י"4ש1ביחל*4%
% מ"ה מ4 "*  תש שדיי 

% מתע"מ4-ישיאטי, ח מ י ת מגי ש" ט" שסט  *חה *" ק טי יץ. פףפ
 'טיקילטששיט=חי"
ק -טיעטהח ש * ש ש מ ל  

ק0אה" % ושד  % "ד  ש שש   
ק צ מ ט

 מ-

 חה ט %וי"י ,
ע 1 1 ש 4 א ח פ ל מ *  0פמט

 סקאפש "רחחמימחק ימש. פההת
 0תא-ס=9ח,פק-י9,



אכרת60
 דמפרש בייב רבז9 ודב , נהיישו נסנימת יוחא
 אותו גושקין *הרג זיוצא רבי דאמר מנהךריןבמם'
 משום עלע דעתו שתכורף כרי לבנה שלירמו

 נעףם ותנא נפש לסיי יין 4ינד שכר חמשנאטך
 טשלהן, אותן טהנדבות היו שביושליםקרות
 אטר טי, משל כחמלהן טתנדבות אינן ואםובשנן
 כישום צבור 0מ% מסתברא 6( רוב דמן רגאררב

לשנאכ  רבאי רב של עירו רוב וגם . א[ ]ט"ג תנו 
 ררב רבנן ואמרו  נהררעא. שובות סביבותהיחה,
 סברות וכטה רבות שנים והארץ- זיזז .ן 1.רבזר
 נטו , אחרונים מחננוס הם 4גמר .יראנכנסו
 בגטרא החששונים טן %מתו גדמומו. רב זר0זרב

 עד וכו' כמלי הני כגא ברעמא דזממנו נקנהזדחאנה,
 שתךצו והרתמונות הקושיות אלה ש לן, טמזבכטף
 . האחרונים סבוראי רבנן והננשום חרצו'נגמהא
 וכמבר המשנה נכתכה כיצד כתבתסואגמר
 , ננתמ יא ומשנה הלטץ הנה , התלמודננתנ
 ללטרם החככרם ונחהרו , ססדחם היו ההרווניםיק
 דאמרינן , נתובות טנוסחאות 0 4א אב4 פהנש

 לאוסרם רשא' אהה אי פה שגעל דבר,םבתכצרה
 אתך כרתי האלה הדברים פי על כי שנאמרבכתב
 הלנות נותנ אתה ואי נותנ אתה א4ו נרת ,נרת
 נסררו היאך סבוראי רבנן פי%תם הייר . נ[ 4ל]

 הכר ומן כיעהו אחרהם י וטי רנעאאחמ
 היו ואז . חדבר ענין לכמ לבאר ו94נו .ע0שע
 שתי נוי"ו ואז כוקרם, לעירז% הדאגמומםהיבהם
 י 0 טסינש דבר בעבור'פיבות
 יכנקז בגלות ישראל כשגלו ברזושונה כ'דעו
 דינאו עמהם רבים תבשים והכיסגרוהדע,1

 אליו הנ5וים וכל וזורה כלך יכנקז ובנהלנהודשו,
 סזהבי4י ועפר בויבנים חסרוה ננסעזבית

 עמהם
 רצו ני שנאמר טה עלוזם לעים המקח1טביז
 לבהז וקוזע , קשננו עפרה חשה אננקז אהעברץי
 שנסע %ומר . וקזיב דשף הכנסת בית הויאכנכדוז
 היתה והשכינה י בגחרדשו כאן משב המקושנית

 שמנה שיא וינא בנל בטג'לה כהאמרינןעטהם
 בכנק1חא אמד ושמו%4 דההצל ננכזפחא אמד רבבה

 הנא תא הכא תימא לא . בנהרדעא חתיבדשף
 לי תהזי אנח אמי הנא, וזכגין הכא זמנעאלא
 תזש . ]כט"א[ מצנינא התם סרסזץ כ,רי~קנאדכי
 רהווי דגנסתהמת

 עורא של מדרשו לבית קרובה
 שרא ע4ת ואדוי . טסהררעא למטהדג(ופר
 היו ושקרש נית תננה עמהם והג%ה 7(תרובב5
 גטצא לא דקז בנפרא -א( . בטפק וקים חלףחו, כ' פי ח14קאי רהף ובח"ם פרשיח ץץ ח4 חיח0זצ
 אופרי. שס ב* תטי הא בלשק רק הזח המעלשט

 ננחם ואנמי הצדץ שמעון מק סנהדהן חלל שמשם
 גם . טבבל עלו רובם 7( הווגות תעאר שונואעע
 טרביצי' היו עוד וה נל עם . עכוהם עוה הזקןהלל
 רוד. סנית גו7ה ואש 4ום והיה . נכאן גםתורה
 כי . ביניהם היו לא 0( וסנהדרין 'שינה ראשיאנל
 אשר הסקום מן רק היו שלא כוונו אחד לרברכלם
 נהיגין הוו גלות בראסר רבי שמת וער , ה'ינדד
 ואשי ויו שהם ונשיאים ישינות בהאשי %אבננל

 הלל עד באבות כרממרש , ישהאל בארץסנהררץ
 הוקן גם4אל רבן ואחויו בנו שבנעון ו4יעיוושמאי
 שנהרג קמא גנ%ש% בן שמשן רבן ואחהו .במ
 כהן הקז א*שע בן עמכוק4ל ורבי . הבטז הרבןלפני
 הכיאה 4מיו בכלל הע דורות אובעה האלונדול
 ושכיעון גמליאל ושטעון ה55 בשגת דאמרינןשנים.
 - [ א ט"ו ] שנה מזוה הנית בפמ נעףאותןנהגו
 יוחנן רבן הקז מלכות כעקווגי שנהרג רשב"גואחרי
 והוצשעהו , הנית חונן נינר הקז זהוא זכיונן
 ורבי אלעור רבי עטו נכנסו קיסר אסמסונוסלפני

 גכלשול דרבן שהמלתא טמנו ובקשו תלכרריוקזתפע
 וכ4ר בן יוחנן רבן שקט ואחמ וחככייהויבנה
 כחעחדב יתנן תקנות- עשר להם תקנו בענהורבנן
 במ גכלאי רבן ואחויו . חבץ התין המקרשבית
 כזלכות הרונ' טו1רה עם שנהרג הוקן רשב"גפל

 בית אב קהתמע ורבי נצנה נששו היח י'גואותו
 תלחא 'התמע לרבי גמלי4י רבן דצעריה וכיון 'דץ
 שזזקז עורקץ בן אלעור לרבי ואוקמוה ענרוהויטני
 פייכיה והרר הסופר לעורא עמררי והשועמרר

 בן אלקער לרבי עבהחה ו4א גמ*אל לרבןואהררקז
 2ן א%עור ור2י שבחא ועעזי גמל'%4 רבן זולאעזרקה
 דגמחד. דתפ4ו בגםוא כרטפח1 שבהא חדאעורקה
 רבעו ואחיי נשש. הקז בנו שבועון רביואדדיו
 . סיעדים ובקז בזבפורי טו1:קז בנוזן7וריש
 , בבבל גלוחא ריש קמא וענא רב הקה רביובלף
 ריי8 מרני רני מינעז נעא מויות דאמףנןהייגו
 וסנו נבש שחך הרי עע בשעד אני טה אנימק
 טחוקק, והנא שבט דהתם סמרא רב ומתני הונארב

 ומחקק מ"קויה שבש יסור לא נסנהדרןכדאמריק

 ג*ות ראשי אלו טקזודה שבסו יסור 4א ת*וטנז
 טבין ומחוקק . בכ%4 ישראל את שרוריןשבבגל
 ברבים תורה שמלמדין ה% של בניו בני ו%ורגליו
 יוהר נוובס מבבל איה כי ראינו הלא . ב[]5א
 , נבבל הונא רב מת רני וניכר . הם שנס ניממני

 רבי פתיה וכועבות דכ4אש בעזש5מי רבקוספרפו
 כד4,מנ( בח"ם. יגפפוח לא, סלח חמיה בר"קב(

 פלח חסיח זבי"ק שבשחא, בם,לחא בה דאות טשוםטןב
 ה(בח,שחדוריה.  ד(כר,,קסככל.פנ98זע.
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 אדם * ששמי מה נל אומד דני והיה נ'וחרענו
 דשרון *קני נחירה קני שעשו ממה חוץ עושחאני

 הונא רב סליק וזמ . ומניאונו, מנפראותאגרכיהון
 בוינאי לקץל *ה' מותיבנא אנא להכא גלותאריש
 מן הוא , בניסז מנינט ואנא יהוחה כהמבמודהוא
 מנוקבתא רקתא מן ואנא רוכריא מן רקהודהרבדנהש
 הונא רב הא א"ל לגבקה רבה חיא רבי עיל ומןחד
 רני א"ל בא ארונו א"ל רבי מול פניו נתכרככ,ולבר
 נר אשנח %א רק לנר י נש מן חר סיק חיאלרב'
 נויפותא ונהג רבי ע*ה רכעס חהא רבי יןענש

 תלת'ן בה%ן בון בר יומי א"ר יוסז ,לתיןבנפשקק
 רב אחר . ראוריהזא כלליא כל כרנהה רב יליףיומק
 לומרים כסיהיו . עוקבוו רב מר נבבל נתטנההונא
 עוקבא מר לפנ' שמואל עיב בדין יומובוכשהוז שי אכשת בארבע שמת% לפני עוקבא רב כור'שב

 לרב טוטואל א"ל בשבת ואמרינ! , שלו אכיתב44יבע
 , בתכוכר ררעמך ורישא בקוירי ריפך שנמוו,וכיו
 אמר כה בהו וכתיב עים דינו ובוז שקבא מרהא
 . כהשפמו, לבש- רינוח'

 יון לכ~לכוה ח""ל בומנת לבבל רב יד רביוביכוי
 , לישירה והחקע"ט אלסים פולשת שנת ביתדרגלנא
 והקו רבי, אחרי החכוץם ראש 0ילו' רבי נאןורלא
 רב ראממנן . סררא ריש נקיא ההכבהםר4שש
 אחרי באטורא. עלמה קס ש%א ררבי לאתריהאקלע
 רב חהופיב , ושטוז% רב כאן רדו כילא רביטות
 עליו לואנז להיות רב רצה %א לסניו, שמו4ולאת

 שמואל רצה לא גם , לפניו שמואל אתול4זופיב
 ההה רב כי לפניו רב את ולההיב עליו לראשלומות
 רמרובת בגמרא ראמרינן כהההא משטואל, יותרוקן
 לת ואטמ הבן "יבוע לבי אקלעו אסי ורב תפמואלרב
 ושטת% רשמואל קממז ע"ל לא רב הנ! ישועלבי
 דיב בוקכדה שיל_ לא אסי ויב ירצ נזקטי!ה ע"ללא

 לשמה% רב הנוז נן ש . תו. נפרה מאןאטר
 והוא תורה, כהךם ור,וא מקומו שהואבנהודעא
 סורא והוא תורה בו ההה נשלא לטקוםההרחק
 , *זב שראל בני היו חמם , בוהסשו כיזאהנש-את
 פה רב וזומר . יודעים היו לא היתר אסורואסלו
 טעשה כההיא הזה, במקום חורה מותהא כריאשב

 בה וגרר נוצא בקעה רב הבסיר נלדמפוהשררנם'
 בסוהא אוהפ והווא שנה לפטלפולש איקלע וכ'גדר

 ס", הש אים היא מף".אינ%
 4שקי%ה"נץןףש חץיחןוקשדל"
 וז*ם ם ו"פדם .הש, אא %ל פ%סיא

 זאם ח"" וצששח"המ
 פש"

 וזמ מ
 %שלא"ש*ח*.="4, "מ""קחי= 4שמ".ק%קסץ

 קנקת4טה ה ]ש הנשחם עס ביישוש

 תלמץ" ד"ם וכנ'ח הגר נכסי דהוהא נצורתא רנרני
 . רז בעז שם וקבע הרנה תורה שם ורנץטונא
 בנהרדעא האחד גרו*ם דינים בתי שנ' בבבלוהיו
 ראמר היינו רב, שקבעו בסורא והאחד כברשההה
 רסורא רינא בבי או אלא פרתבול כחבינן לאשמואל

 פוזי ושכוו%4 לרב חיו ן רנהרדעא ד'נא בביאו
 ראממנןיסרבות-

 נהמנ"
 אמר רנ נש ממדינת גט

 בחחמה אמר וזממחאל לגפין עשראל ב94ק דדאהף
 כע('בהא ראיכא כיק סבר ררב וטשמינן ילארץ
 בג'רסחהו טתינתא סבר תפכיאל שכיהיכישכון

 ושטה% רב ישו הוו ימוקים . א( )ו'טריי
אהררי.
 תי אלמם ארבע הזוא תקנ"ח בסנת רבהטת
 תית' מעים שבע לבדו אחמו שמואל ומזג נ(*ציר'
 איגרתא כולים רב שהמה כמה ונל . אתתושיבה

 . 4ותו יודו?ם ודו כי לפנץ נאים העדטשדבא
 כלהי בתולי! ראמרינן . שמואל לפני בויואחחו
 . שבבבל רבעו לקרם עהנן רבי כתב הוה ררבשני
 יוחנן רב' להה כתיב החז ררב נפסיה רנחובתר

 ירע לא אס?י אכור . שבבבל חברנו לקרםלשטו%
 אמר שנז רנותז עבורא 4ה וזפדר כתב רבה,דאנא
 4ה ופרר כחב רזע הוא נשמא חתפננאהשחא
 מינה שמע אמר מרמות סמיקי גכ"4 תליסרטעון
 . ( נ )צ"ה 4יהז'ה אעל איקום בבבל רבה ליאית
 ודהא , תקס"וז( )נח"מ חקס"ר בסנת שמוו%ומה
 ותלכהדיו . יצייה ו"( )בד"ק וי"ר אלפים ר'שנת
 ורב בפוטבריהא הזורה ורב בנהרדעא נחמן רבהיו

 מנר בר שש ב.ו תק"נ ובשנת . בשלחיששת
 לשכנצףב וקננו אבהו בר רבה וילך לנהרדשווהחריב
 חמא בר יוסף רב טום וןזמה , ולבוהוואולמולויי
 נומי בי בפוסבריחא. חכמי-ג( הצאד דבא שיאטו
 כטו . הגולה שקר הואת העיר היהה שנינית

 לפניו הגיה את שרואה עד השנה בחששששנימ
 . טוטברטזא היא גולה אביי ואגאר 4חשכטרורת
 זזנששוים טבני שהמה הונא רב מלך שמואלואוצי
 ראכששנן ן הרנה תורה והרניץ שנה ארניםוכ"ץ

 הוו הונא רנ טבי רבנן טמטף הוו כדבכתובוה
 בת*פי דרעמ הוה הונא רב רבנן מווה תמניפיפר
 דונא דדב ממתיבתא רבנן ק"כמ הוו מאמה,ד
 לעמא 4ה וטכסי אבקא סליק הוה ג*סיהוונמשץ
 בב4ש' הוטו ררב ממתינחא 4ה קמו בטערבאואטף
 ורב וברא גר אמו רב ביבמות וכראכיינן 04)ע18
 מ~י ועי4ו גר אחא ורב מל ורג וןלבו ורבשטאץ
 , ה,ץרה שנח נסצאח 6, בה"ם:(



אגרת42
 ,מ,כ בר 94שו רב אםד יצמנ דיג מפויהאאעשז
 הומו עב כסויה אקקוד וכלהו המע סנישתע
 בע*ח תזדה חדצעשה בנשמוא' ראקיכר כרש'לנר
 . השראל בארן יההגן ר' כהע הייא רב תמכר .)כמר(
 א1 שן ן מיייח שה גטטם משיק

 גשט מע". הטח םהזיטעטשש תי שחטיף שם י שימה" חתאי
ק"שר"קללצטשוחה*ף

 קהטשס, מדק ~האיד עמתאפ,
 *% טפתז 3שמ=אא עד" *סטי ית%ך
 נצק יב 4חתהטןח"ס. 6קטימא

 נשע חש נחדש. ע= ,ס שחאמ%יו
 דומ*הץ. נ י%א =ש = *מ מש עשא
 סקס דטץ ,חק=ש = מהשחני מטחמ

*תפ*"
 לצאשטשיבתחה"זעד*צהשיצ ה" שא ת של וטטדשו אחר,

 ששה".ו
 השיתאתאתמקצמ4קבייקקיך מ* איש ש מע ל ש *יץ 4המ אתפ* ול" בשט הוש ת טת יץ, פטנ= תטט=שאפחתוטאב"

 יש דמ משי הא הי שם וציקלח".
 לפניו באי החככרם ונל שנ'ם שתי אחמוקיה = חו ןש. הב דתהאחי נסטלעח

 הי4 בשנת שמת מזודה רב האדו .לפומבריחא
 יץ4ך בשנת ומת שנים י42ר במורא דטיש רכבולך
 עערה רב איעי בפוסבדיהא שהע 'חמה ורבורבה
 לא אתה. כלוך לווג-רו אומר הותר אהד שהיה
 נוס' בסוף כמפורש לראש להיוה רבנות ע*הםקבלו

 4רצפדיכא יוסף ורב דרבה ירכות מס' ובסומהומות
 ט'ני דדיא קרי יהקף רב מתם חשלוע י שעהאל11ר
 זופ"א ימרי צריכעוהנל

 חחפה~
 עיו קרל לא דגי

 הדתין יוסף רב רכלץי 4שמיה %הא' חששי עגוזרב
 רב י חעדדץ 1מס כ"ב רבה כ"ד ושלגאשנין
 הוה מוהר אחד נ1כל וכיון וכודוצה שנהם סאזייוסף
 רב אצל והלך כלסנטזם רבה קם  ו.חבוומדחח
 חסוא ררב שף ובסוף . שמם כמה *מוראזזסדא
 קנל ג0 בפומבריזא שעתא *ה דצמ10 רבהכפדאה
 גשט וטת שנט נ"ב וכ"ל עצסי לועזופות
 אדרי חשמ' ם%ה ני דלנא םחצן תאאצותח4א.

 זדש בר הומו רב סלך החעשות סנל סעא מקודזזרב
 . גרול סרהי בית סום לו והמזבשטסקתא

 "הוא נגפין דאטחע ידכמהם יממא לשאמר
 יכסוף רבח בי ולבסוף יחודה רב בי דהחץששוהא

 ואם רבא בי ולככוף אבי בי יבסצף שזץי רבבי
 לתלכווד לו היז רבה קודם דישו בר הונא 6זצאיהא

 במלא. ני"ק"

4 ט ח 1 ש ת מ * %א נ  
% שש ט  ש ש   . 

 שיחא הדבר תצפדך ח"א[ נר הוש מבטשמח
 הצרח חתבמל פ,4ו כדי דצ4ושות ליו קש 5תיערבה

 שם -יו רשראל החכסרס רוב מ מומבריהאבקשיבת
 זדבץ נפומבדעשו נחממ נר הסה שהדש רבהוכיך
 ל סדש4וה הנורה בשף ימת . הרגה הורהסדם

 שמם מבפל שזיא לאמר לי חלשעו ני .התורח
 שהן בכדצ אחר מרח בשץ אתר ירה 4וש אלףישו
 פרסתקא כו וינס . חש15ל 4טיר דכלח יידהשי

 בפום חשכום מן אגרת ומ%ה . שם המתלאגמא
 של במשרבח מתגען נחבונ' בר רבה כי 4שמרבץהא
 בנכטשו נוכופורש כבע כולה וזכועשה וכלכועלה
 בר רבח שמא ה%1ו ובשנט . א( )פודמשיעא
 )בי"9 הונא רב בר רבה המה בסומברעיונחמני
 כהמני בר רוה הודיי . בכעדא תורח טרנ"ןה"א(
 ומת ומהצה שנים סותי במומבדי(ו ץסף רנסלך
 שנה עשדה שתים אבי פלך ואחויו . הדל"רבשנת
 רבה בי ולבסוף ההורזז רב ב' כומקיא הוהסףשדא דשי בגפין כטווש הוא וק . חרמ"ט נשנתומת

 %ומר א( )ס"ר אבי בי יבפף יהזף רב ביי5במוף
 קושו דוא חשרפורא . השוגות ראפו היו איה שכי

 בצתבי  כרש-או להון דאיד דכיי ה"מרבהדחכנף
 ופ' עתקץ ותקיין חדתץ תקלו ליע וכתובבכהרש הי שופרוה ק42רה ש*ן בסקליכ כרהקבגוה
 פומפההא רמן במדצוא רבא כלך אבי ואחרי .ו'(
 הוה חלמין ממוש הדש בר בברכהץ כרממרש .ההז
 מהיסתא ואודא ראני נואהח דנח ער א( )מונו'

 מ ואף . 5קמקז אצנצ למא רכ* יגקהי
ק % ש ש ץ ש א 4 " ת ש

 תה פ*פ דותה ' מיה תה מש%תח"ה
 ואיל פצזגי יוסה רב מבי זטפר הוה נדרנא * ויצי טק מאמאן יטף בתה מתתלמ
 אסקשתא וכוזוהץ לכרעקה להו ומנקףלאיצרמז

 אמר יוסף לרב 5מז מצשץ אתו , דכהו יסף רבדבי
 . א( מג נרכא אסלא משך ד'וידם רעוא "האלהה
 י5אז שנה עשרה ארכע דרו רבא כלכות שנ'ונל

 הקזה לא רבא על הלו המיני' בכל חרס"ג.בשנת
 לשתי נתח*ן רבא מוה ה"זץ אהת הי'בהאלא

 שנים ארבע בשמבדישו קצד~ק בר נךנע רבושונות,
 קרוב בט-מו שויה פפא ורב . היס"1 בשנתומת
 בשנת ומת שנקם חיסה( )גל'ק קזמר תשעיסזרא
 בשמבההא סלמ עוחק בר נחמן רב ואחר .חרפ"ו
 חדם,ת מא' ומת בנחודעא חמא רב גאונט,כמח
 דענ"י ד'נא הההש הממבעץ ש בפ' ואסרנןוהינו

 . פוגא פלוש ליו ראצשה-כא בר"ק"



68 שריהארג

 אמר התפ מרגנן צובא חדיא "הץ לטרכר'
 כרבי ולבתא ר*ת ממשיבא אגרהא פיטזימואבא
 כר' דעבק- דינא וא"5 דצאש דרב לקכיה אתאאלשר
 בסום וביר רב סלך חשהחו . נ( )מח עמדאיקשר
 דעד רנ כלך חיהחו . חדצ"ו בשנת ומתנר-תא

 רפים כלך פוחדיו הדצ-ש. בשנת ובאזנצהדרעא
 בשנת ומת כהטו רב ואו1יו . תש"ו בשמזומת

 ונורחסץ בעולם נדולה וועה היהה ביום וט .תשכ, ומת וומרא סר ןאדדיו . השג"ב( )גלשחשנ"ה
 )נש"צ דרבא ברמז אחא רב כלך ואחחי .וזיק
 פאשדעטה==אושקטשעא האי חמע" ונש . השץ בשנת רמתררמטו(

שמפח"שת ה מ  )םהחוף נחטחןבת%שטמ'"וט%שע שי עש ע דמ 
ת ח רים להם קבע9 ש  4 ט   4  

5אדג"תופיחאהקידתטדטעאאמ
שחחש%נות"יימ"זרמחשו.

 9מט ם%ו ס"ז ואש סק" עע פ-9הא
 ,אפק*ע זח שדו ש9היפץוודושפ

 ו"ק דעדק משש נמש, ר%"ם וששאד
 רבי כהכ!ות נאמר אבו אף דרבא סיה אהא רבאמר
 . אחד במקהמ ונדולה הורה כתמנו 5א אשי רגער

 "ןת%ה מ שש9אה"העאברטקשוי
 שם ואד יצשש מתח עאא %"אודש שקור* "ק *נאן)יפש. מץהי

דהלשהקשה%הקנשתמז=ה%"ל*א שמיימנשמז"שח"מ"א4ך*ם
 חיםחשמ.

 מםקתאשי"
 9דכך נששל

 שה טטז אם מ ש מ*יחה וחאישמ "" ות ותה "ת" ת במ סטצפלמו
 וי% עימת. שש הע 4ם' רב תיד .בשמנדתא
 למהא לה עמי א א שגת בכעבח אפי דבס"מר

 ענלשנהתעהמחסשו5ואזצה)4"א(.
 וזעל מט4ע פחסש נמתא הט"ץ וזשמאזה
 םטנףתא. העייצםי ח"ד אצ* נאו רבבמ
 ו"יפע יומה הגיה כסמפהעח"אדחים. ערכיפאיםשנהנע זזת המיצ חצהגתן

וצנעדחשץדםעציהקעחא*םאשריו"צמם
 4טווח% בתעם והי . קףם גהדם הגיהראשי
 1צצם סאר. והשחןהם הת" החכמעואז

4עעזד*אעצושאיחיחו,עט"יתוחק*4'
 !עס*ת עעה *קש בשע" הח%ים קםחזצו

 קם ו9"ו ש*ס 9ו וה יטמ טד אא%1חץ טסתמי טנמ מ שהתשויתשו %אחצאץת.
 המדאף מר חש*שן ויף"זה משעה.החמן'

 נ%*ח *די חעם ,זשי עו*ם ה9 5א קל

 9 וייימ ק חי בש4ם שטמטעפחיי49הממא9ן.
 !ז1 1י 1 1ל א4 םשחש*"מאצטאם קי "="ט"

 5הם נהרו כאשר אנן . אהר"ם שמנרהאערת
 וקבעו 16ם דלכו בפוטברקזא רנל יצשהןהנפיאים
 וונק קז הנטתאיס נית מש מ1אר יא והיום .4יהו
 בןןפמזו ו,שרוה אטף רב ונהג . א( רבק אואדו
 שמה מי נס' דאמר וה%נו . שנה לשמהםקו1ב

 ובמהרווא המ ק אטר אסר דדב קמאנמהרורא
 תקנו כן כי . איצץ טונמא , אמר אשי דדבבתרא

 הן מט%צת שוף ושנה. שנה בכל %ממהחכגרם
 בש5ש"ם "ר.לסוד כל לגמור נד' . הזר חזןיכי
 ע"כ שמץ לסושס קרוב כלך אשי דרב וכיק .שנה
 נשנת סת והתו . קאלה המווורות שתיהי.

 ו9ת המד רב מחמקו במתא אהףו ופלך .תשל,ץ
 ו-מת אבין בר איץ רב ואועיו . תשמ"גבשנת
 ומת הונא רנ בל גחמן רב האיזיז . הנ%ס"נבשמז
 לגנול עדמד מאת נומה פ~ו" ואו י תשט"ובשנת
 רב בר מר דהחו פביוכר רב במחסא וכלך .שגה
 . "נשרם 'ום במוצאי תשע"מ בשנת וכחזאעף

 תשמ'" בשנת ומת תוססאה רבהואחמו
 )בח"מ

 שעו בכסלו י'ג סוהוא בשבת וברביעי .תשפ"ח(
 דדיא העא דרב ניקה אגינא רבנא נותהתיש
 . הוראה סוף והוארבינא

 כ!בי גבטהא בפומבריתא_רב מלכו דעעניםובולו
 מסום רמרם ואחחו )ק השממ"ד בשנת ומתכת,ל
 כ,חלפין ועי רחוכה ורב , תשנ"ר בשנת ומתבדאא
 'ודבוד מגוחז השמד נשר תשנ"1 ומתרחומאי
 ושמע% . ררנא נהה סמא רנ מלך ואחמו .קיימת
 לי ונרונחזההם בסש" נהוב חלנו נם הראפיניםק
 בקשו 4ט%י רב בר מר ונימי הוה טמא רבביכ!'

 נעשכבו בחדו המלך לעדגיד תנ'ן הבלעוחכהם
 במגה בשבע הוה סמא רב ובימי . הגורהונתבט5ה
 חהומו ינוק1ו בר אמשר יבנא נמסת תשמ"אבשנת
 . פקוד בר ומשרשזו הגו5ה ראגי אמף רב ברמר

 נר טף הונא נהרגו ההווו להדש עפדובשכינה
 הודא בשנה ובארר . ומשרס~א נמהא וופראמר

 תמס"ה ובשנח . יגקא כ,ר בר אנדמר רבנאנהרגו
 ש נמנדו תוסש5ז רבה מ שמת חשפא)ביק
 . 5ימגעא ועדה נני לה וחולו ננ% הננסתמת

 חשוזיו . דרבא היטז טסא רנ מת תשמץונשנת
 . התלמור ענמר קוראה סוף וביכדו קיד רנכלך
 כטיו בן מ כוו"!ים בשנים נחזו סב9זו רבקורוב
 בש' העדם. גרסי וםץמתיהם בסנךי הגאעיםלנו

 בסיע. וצחי ויגמו םיעז סגא רבנא מתתהפץ

 אשהיר,.,אלאוו-מק. ל4 בד"ק"
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 שהוא בשבת ובאדאי . הוה רבבח ררינאואמרו
 )בלמ אחאי רב טת חתיץ בשנת אדר לתישארבע
 יב מת ההשו דשנה ובנקמן . הונא רב בראשי(
 חתלין ובשנת . נחוכאשי רב מהלפין ישנחומי
)בח"ם

 חהר""
 דמן הזוןה גר שמואל רב מת בכסלו

 )בח"ט אטושא בר רבימש מת ונאדר .פוטבמחא
 . גלותא רעפ הונא רב מת חת'"ש ובשנת .6%מ(
 טת ביום בו כי גדול אבל הטק ביה"כ תתכ"בובשנת

 תתכ"ו ובשנת . א( אבוה בר דרבה ברק: אושירב
 ונשאר חנעא דב בני ווטוא ומר תתנא רבכ"זו
 שנים. כמה בעשיבות גאון יסף( )ני"ק יוס'רגה
 . גפומהץהא סימווא ורב בכורא שנא רב כןהאהמ
 ואמרו הק: שלנו וכיפרבה טרוכ רבאי רב כןואודי
 0לכות בסוף וצדהז שמד ינו או חזו ג%4ן. זזקזכי

 להשיבה ובאו תלנוודם לקבוע יכו*' היו %אהפרסת'
 רבנן שמי שנים כמה אוזוי עד גאונף מנהגונהגו
 דפרה למרינה נדודעא ל0ביבות מפומבריתאילנא
 גסום שלנו השרינה שהיו הגאונים ואלו ,שאגו
 פרסים מלכות בזוף האלה הדגרים אחףברתא
 סאשקיא, חנן מר מלך שנה ת,ממשנת
 יב דמר סיה וקננו טר רב טר יחירייו
 וודע טדרשו ובית ( טייע כי"ק ) הורנודימי
 וב"מיו מרי. רג ב' נמרא היום עד שאבורבסרוו
 תהק"ב בשנת הונא רב בר כור רב בסוראמלך

 בי כק ( חמנא )בח"ט חיננאי רב מרבנהרדשו י גאון מרי רב הורינו 41וד1-י חהקכ"ח(.4ק"ר
 , לעולם נשונל )בח"מ טחמד יובא ובשיוגו:רא
 כ' ואמרו . ב( ליצירה ושע"ד %4מים ארבעשנה
 )בח"ם חנא יג חיננאי רב בסווא היה ההשבעת
 יצחק רב ומר פומגריווא טין חמז( רב וסר חעז:רס
 בן ע4 שכבשה עת שאביר במרוו סתדה והמוגאון

 טואבור פיו מן יצחק רב מר רצאאבומילב
 אבוגו4יג בן עלי וקבלו פניו להקביללקהאתו
 תשעים שאבור במרוו היו 1141 . יסתז פניםבסגר
 %או לאשח לאלחד ג% לתת בימיו שתקנורגא( )בי"י ראבה רב מר ה"שיו . סישראל אץ4אלף

 בסוהא הק: וגיסיו . זביר רג של דנלחוכשסעהא
 בוסאי רב טר רבה רב מר ואחריו הונאי רבטר

 ששנא רב טר בסורא הה: וגימיו מסחמוי()בר"ק
 . תולשא גר כעמהסרה חומרתא ע5 שנהבהוא
 הונא רב טר בפומבדיזא בוסאי רב טרואדיי
 סו הוחריו . אלף בשנת יוסף יב מר בןטיי
 טר )גיק אביק: רב סר ואחריו מכרשן חהא.רב

 נחמיה רג מר גר נשרונאי י3 מר ו4ודעיו .המא(
 .נקא ר2 בשם ויחע , ווש*ום איף בשנתזסלך

 . ראבחז אהא הכ בח"ם"

 החוק הוא , נטלאה ברבית מתחתן שהטזחתנו
 לסורא מהם ונרע העעעה חננר ע5ממשלתו

 . ליסרבותע:ם ח1 וסלו ינקא רב מר מות יוםעד
 רב מר מלך ואחריו / . ק:ודה רב מר מלךו4וחרו
 כתותאי( בכי )ס-"ק כותנח( ככר ץ-וע דהוד;יוסף
 שכעאל רב מר מלך ואזדיו . וחמערם אלףנשנת
 רב מד מי ואחמו , ונ"ט אלף בשנת נור רבבר

 מן הו: והוא אמונה רב מר בף, כהנאנטרוי
 אחא רב שה ובימיו . גרא הית'רא ומןבגדאד
 כומורהו הקה נטרוי רב מר כי ע%יאל לארץבעמבחא
 ואחריו . לשם עוה 1 י ל ע הנעהא הנהיגווכאשר
 טר מי ו4ודדיו . כהנא אגרהם רב מרפלך
 וע"ב אלף בשנת נחטן רב מר גר רודאירב

 ואחריו . גאע מזודאי רב רמר אחוהיוהטש
 אלף נשנת טשהשא רנ גר חנמה רנמל

ול"
 מר בר מלכא רב מר פלך ואזדיו .
 לרב הורץ- יהוא . ומ"ב אלף בשנת אחארב

 על במהלוקת ובינאי בן נסיא חבעאי ברנטרונאי
 יה לפני נשיא שחקז אחונאו רב כור גרוכאי
 חנששו זכאי עם השיבות שתי ונקוקלו שנים.כמה

 עדן לגן %0א רב מר ואטטר . לגטרוטיוהעבירו
 0לכא רנ ואהר , למערבא דיך נערא נפלונאייכ
 וקנמ דודאי ידב בר" הורנו אבא( )בח"מ רבא רבמר

 ופ'י אלףבשנת
 שמנא רב טר מלך .עחרו .

)בה"ם
 ש'נ"

 רג מר מלך ו4וחרו . הארך ולא
 בשנת גאון אברהם רב מר גר כהנא מווןחמנאי
 רב מר בטקיטו וקם הנשש והעבירו . וצ"גאלף
 אלף בשנת יצחק רב מר בר ולוי רב ומרהונא
 חוג ובעל אשה כתובת %בות תקנו ונןכרו .ול"ו

 צ"ט בשנת ואדויו . ממטלטלץ אשלומיתונ%ם
 המץ וגוגאה יוקף רב מר בר מנטוה רב מרמלך
 מספר כל אמנם . יקבא( )גר"ק עקבהטבני

 לח אלף שנת ער כיחסש במתא טוהיהג%4נקם
 כן גמ טעכם וזזיו . נכון על כלם *סררםירענו

 דגמיאים וטהאהא( נפטוחא )בה*מ ונסיהתאהומנחא
 כבר לנו שס-ור ומה . והוערבוםשהעגיתם
 אותם ירעמ חעלך אלף משנת אבל ,כתבנוהו
 אג%ר האלף שנת אד9-י דגמנית מאה ובאלו .היטב
 . נסומבריזא שסלנו הגאונים היו אותםפרטמ

 חנינאי רב מר ; האלה הנאונים כויכוובסורא
 מר אדויו שנים. י'ח טקוד טנ;זר חערז()כייש
 שמגדעזא של ומיסרבתמ י ש)ים %ח שמואלרנ

 טר נול ואביו . הק: אמיטר של בניווטבני
 ההה והשמו4ל

 ג.-

 רבה( )כח"ם רב1ו כור.רב ניל
 דץה ועמו . פומבדיתא גאין טתיק שכתננוגאע

 . חקמדח שטז סניח לא נח"מ"



5ש שרירארב
 . הנש תקנת בשעה מוזכדא רמתא הונארב
 שלמה קב* מופלג במחסיא או ההה שלאוכיון
 וכוינהו כור רב למר הגולה ראש חסראבר

 במומברעזא ובניו המץ גרול וחכם .בכוחסיא
 מהם ויש בעשרבה, למנינו היום נכוצאווכוורעו
 הכהן מרי רב מר ואחריו . עמנו התחתנואגמר
 אחא רב מן ואחרו . שנים שמונה פקורמנהר
 רב מר בר יהודאי רב טר ו4וחריו שנה,חצי
 מפומבריתא הוא ונם ומחצה שנים שלשכהמן
 גם . נמוהו בחנמה בוטליג בסורא נמצאולא
 ומאור להתם ומינהו הנשא שלמה לקחאותו
  בשתי נאונים היו ואחיו והוא . המ:עינים
 ענן, יצא ההם ובוטים אחד בומןשיבחץ

 ונמאול חז רענן החסי קנלת בס' ממ]אש'ש
 מן 0"עוהו ולא רור בית מורע היו שריםבנו

 בית פי % טמרא וקן ונעטיה לסמיכהדגמטים
 . הקראים[ אמונת וחיזקדין

 פפא רב טר בר כהנא אה':אי רב מרשחריו
 בר כהנא זזנינ4ר רב מר ואהרו , שניםשטונה
 מר ואחרע שנים. ח,( )ברווק ח' הונא רבמר
 ואהרו . וכוחצה שנים שלש רב בר הלוי טרירב
 אבא( יב ם )פל רבא טר בר הלוי ביבוי רבטר

 ק )כך שנים עשר קת"( סנהר )כח"ם טקורטנהר
 מר ועם הונא רב מר עם הקז והיא ,ומחצח(

 לכתובה לגבות כשתקנו פומבדק:א גאוני כ,נשהרב
 , שנה כואה דגטליכוו ואמה כוכובזלפולין זזובובעל

 מר טוטבריתא טגאוני ה:ר'הק( )כי'קואחריהם
 כלודאי ומן אבא רב טר בר הלוי עעעיהרב
 , ק"ו בשנת ומלך לבגדאר וזקרובה ע'רזץהה

 כושלוקי שילא רב מר בר יוסף רב טרואודיו
 טר בר גאון כהנא רב טר ואחריו ק"נז,בגמנת
 רב מר ואחריו קט"ו. בשנת גאון חנינא'רנ

 ברוה "ד"ק רמר אביו אחי גאון4רבומאי

 רב מר ואדדיו , קכ"א בשגת גאון אברהסרג דט"
 היה ולא קכ"ה בשנת אבא רב רמר ה"היוסף
 שהיה שניו אהרן רב כור המה ני טקוטוחץ
 גמיר והקז רץ ביתאב

 וערי
 רק ממנו יוהר

 חס'ר והמש גאון יוסף רב למר הנהיגו ח4וםעק
 בא הוז ו"ל אלמהו כי תמנינו , כאשד ווקןגרול
 אמר זזר 'וכוא ד;יכרכן, כל בישיבוזו רטיבאצלו
 לגברא 4ה ארוחו ואשכועז טיב כר לרבנןלהו
 זידעי רבנן להה וקזו ולא לגבמה ראתאסבא

 סעשה מההוא השא טסשר ימז מצרד"יהא רמווחין והאי כוובא למש ואווחו הוה ל?ר%4קזו
 סו0רו השז אניע אבי גאט ואני רעברי.הוא

 ובק14 יכרו, ש שלו הישיבה צורך בכלועומד

 מצימ גם , הארץ ונודועה גרול ועף המהמתזו
 תוכה לו ואטר ג4ין שינוי רב מר רבו אותווברך בנערוחי לימודו על מאר נסשו מצער היהני

 אחריו וקם מלך. ש:ים ושתי אוטהך,להנהיג
 וכלך קלץ בגענת שרירא רב בר אברהם רבמר
 רב מר בר יומף רב סר הקז ואו שניםי'צ
 בן ורור רנ,ול של ובכוחלוקת ב"ר לאבחיא
 בגאונות, יוסף רב טר נתכיר הנטראים א(ק[ורה
 אברהם רב מר ונין בינו 7מלום עשוולבסוף
 רב ומר יוסף רב מר ר"ל שנמהם כיוהסכיטו
 הודמנו נאשר אמנם גאונים, יקראואברהם
 וטר אביזזם רב מר לטר אחר למקוםשניהם

 לבגראר באו אהר ומעם למניו, המב יוסףרנ
 רבתי .בכולא נשלה רבר הכנסת בביתונורמן
 שכיעו לאמר והכרע צבור השליח קםוכאשר
 יטו%4 בכו המאמר את הישעה ראשי יבינואעי
 ואמר חור וכאשר , מלפנים כואת נשמע לאכי

 ש ויקם נודוע יוסף רב מר וגם המשרבהראטף
 וחור ממני הגאונות טנדר הנני ויאמררג?'ו
 לאמר אברראם רב טר וברכו ב"ר אבלהיות
 יסייעוך השמים ר'ל ] . לרילה ליובךרחמנא
 מר מי אברהם רב סר וווחרי . [ הואתלמעלה

 ואחריו . שנים סהע קל'כו בשנת רנן יוסףרב
 חיא רב מר בר 'צהו רב טר מלך קמ"רבשנת
 בר 'וסף רב מך 3ש3'ל 1הורק.1ה1 חנמא(מי"ק
 בן רורנו בן הה; והוא גרי חכם חיא רבמר
 היה יצחק רב וכור וקננו. אבהו רב מר שלבנו
 בן )בר"ק יהודה בן רור סמכו וכאשר טמנווקן

חוני
 יוסף רב ימר קשה יצתק רב למר הנשא

 ואמר אליו טנחק רב ובא רבבא ריינאשהיה
 יוסף ורב כרבה כי רבבא ריינא לך יקשה אללו

 אדדי ותוכה תחיה כי בטוח הנך ואמר ,אנחנו
 הישצה ראש לס:י אל'ו והתרצה יוסף רבוקבלו

ומי
 רנ מלך ק"נ בשנת ואתריו . שנים טתמ

 ואהרו . שנים שתי רבי רב מר בר רנןיוסף
 אביי רב מר בר פלמווי רב מר מלך קנ"גבשנת
 אהא ינ מי קס'ש בשנת ואחריו , שנה4'י

 וז'הה טוחר'ו הדשים. שנמה רב מר נרנהנא
 נאון מנהם רב מר מן ומחצה שנהמחלוקה
 ובחיר. חייא רב 2ר גאין 'ומף רב רטרברקז

 רב כור בר מתהמה רב מר ובין עמוהחכטים
 טנחם רב מר וימת . שעמו אחהם וחכמיםרבי

 למר כן אחר' החנכים נל וחורו קע'ש,נשנת
 רבה רב מר ואיעיו . שנים ששר כותת'זזרב

 בן וחהש קיש בשנת אטי רב כ,י בר אבא()גל'ח
 , דור ודור נריב יהודח בן יריד כטקומ בר"קא(



אנרת66
 שפיחשמ 0מו מחכדא במהא לטין יצלהראש חסחי נר שלטה ששסיע שטהל נן מר שלש

 הוחיע . א( ומחצה טותים סעוי ו0לךלפשלה
 פלמו' רב טד נר גאון צסח רב מר קל'גבשנמ
 ובלך אבינו גאון סל אכו אבי והחע .גאה
 ר'ש בנמנח ואחרו . שנים ששרתשע

 0הי
 מר

 וכוחשזז שנע( שבע רוד רב כוד בר הזוירב
 מר מינים במחסיא עמדו שנש המאהוט%ל
 חער%יו שניס, תשע נזאה רב מר בר וזלא'רב
 . נ( שנים י"ר מרדכ' רב כור בר הכהן יעקכ רבמר

 סידכ' רב סר בר אחיו איבוכשל רב מרהוהרו
 רב כור בר צדיק רב מר ואחדיו . שניםש0ינה
 רב טר ואחדע . שנים יתי " )סז"םאשי
 שנים * היעא( ו 4י חגנקז רב מך ברהי4ר
 אש' רב מר בר קימוי רב סר ואועיו .ומח3,ז
במ**. דיה טלא מולוקה והיחה וטחצה, שניםשל1 ר 1 א א  ש  
 שנים ושמר יעקב רב מד בו כהנא סוהז()בה"ם

 אועי גאון, בלא סנים שתי ו% ועמדוומהצה,
 רב מר נר סאון צדק נהן רב סר נסמךק

 סר חשחיי . ומחצה שגים שניר נאוואעוכשר
 נ( נ11מ רב מד בר שלום( שר רכ )בח"ם שלונ(רב
 מר בר גמדיטר יב מר תיעין * סע'ס"ימר
 י1טתח 40יי רב מר בר מ1ן הלאררב

 לבר"
 ט

 לה ששמו גר ע0ום רב סד פידע .='י
 0טמ מהיג עפהמ רב הוץ ו" יפמא"ם
 טטקז1מ ככי סלך נן ואיז.י ממניו וירר סשוןוגקוא
1 גק חק שחיתשנ  שק ת י 

 שחןתטהייתנקוטמא,
% שו" ק שי טק מא ת י  ש  

 קק. יחשי חז %ש תשחי
ץ אש%מאיפיששחת  שע ת תקעייי*"חק 

-  

ת 1  ,יחית קסחשישהיק
*הק1יתשמישל"ששן
. א א ל ש 0 ת 1 ם * ת י ח ש

ו ש תחחאה "אא ש ח * סשש  מ מ  פיוש ח4*"1יש
 שן*4"ק*תקו1תנאי

ש מ * . שי הי =ה שד"9שש ש א   1 ש ים ת  1 מש   1  
"ע ת מ מ ק א ין9פש4  ש אשח%ושיי%"חשס.  ו  

ח לק" % א  מ בים שחח "" י=, 
, * א ש ק א ט "שימ ש " ק ש  

מ טא יזי=פט מ  . קשל מן: ,ם בי, 

ש יא*יאסל* * א א   
ש א"ה 1 ח 6 מ  

-* 

*=קאיי%זקית"ח 4ץ חצט
ןסקשט ש ש ב  

 מש"ח% מש"
1 " תשש דו יח , )ח י תץמ"  
 4 וש טי, ת טר מ שץ סיהתט
 חא הו מיש ק מצה מפיחה

קבחט, א א"ו   %  * שנת 
% מהס להשיס אתחץי  משא עמ 
 ואת השמ" שן ל =או **שן

מ ז טשסצשש ש ע " , פ ש מ ש  
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67 שרירארב

 מר מלך ואחרו , רכ,"ו בשנת וימת צרקכהן
 שנים שתי כמנאי רב מר נר גאון צמחרב

 דשנה וטנת רנוש. שנת ניאש וימתומחצה

 רנ מר נן אנינו גען חננקן רב מלךהתא
 נשנח ושח ומחצה שנים חמש גאוןיהודה
 רב סר בר ארון רב מר נסמך ואחריו .רל'ר

 רק החכמים מבני הטז לא והוא הכהןיוסף
 סמכו מבשר רב ומר היה, סוחחםמאנטים
 ראוי שהקז מטני ולא ביפץבה ג( רבברור

 לכור כיקום שהקה רק הגאון אבינו אחרלגאונות
 כ,ר עליו וקצף כלה ראש אמנו איי עכורםרב
 מר מפניו ותרא מאר חוק הקק והוא אהרןרב
 עכורמרב

 והי
 מר שיו החחזק ומן ואהר לו,

 שעעב אחף צרק כהן רב טר בר נחכרהרב
 פרשו ולא ממנו עדץז ההה אהרן רב וכ,ר .לפניו

 נסוף אהק רב מות ואחרי . ממנוהחכמים
 מר עם לייוח החננרם קצת חורו רע"אשנח
 לא מזשקנו הבמים וכמה ואנחנו , נחמקהרב

 הודא  בעח והיימ איו הלכנו ולא  עמוהחחברנו
 רב מר מוח ער גאונוח קבלנו ולא ב"ראבות
 וסמננו בנאונות נסמכנו רע"5נ ובשנת .נחממז
 ב( )בר"ק כ' כעעיעור רין בית באנוח נננו האייאת
 אוחנו שיתן הקב"ז כולמני רצון קזי .שנים
 בית להנהו ויזכנו , לתיים הכחובים עםלחפקד
 בן למפרת ויבשו ונכון כראו' אמת בררךעמראל
 ובדרי ובחיכם נידינו ייוב ונומן בסדוהדור
 . אמן עעראל ביתרכל
 רב(ו בראיא ובח"ט רבק ברלא טמכהה בף'קג(
 אחיט ט,סה ני ונראח . רבא כרלא קיטטננךמופלוובמ0ח
מחוקטק

 נאע, בשט ולא רב בשם לו קראו כ' וטירווי

 ההכם טאתהערה
 קירוואן בויר גאון יעקב רבינו נן נסיםרנינו
 ר"ב חו"ו[ שנח ווין ]רסוס המסחח בססדוכהנ
 מימות ער המנהג מחז האומה סרה %אע"ב
 בימי שנה בק"נ שני בית החרבן אחר וערמשה
 חקדוש ורבינו רב' נקרא אשר הנשיא יהודהר'

 הנחנק'ן פ' סנהדרין ירושלכוי בתלכווד נ~מרכאשר
 קוורה ר' הוא רמ הוא אבהו ר' אמר ג'דלבה
 הוגע ד%ל בשרע זהוא דזקדחמ רבינו הואזזנטרא
 נמלה אצ* חיה ארום כ%ך אגנוונינוס ביטיוהמק
 כוה מקצת אבאר כאשר קזירה ובשרו,וגדולח

 אני אגמר התורה מקבל' סדר בסמר יופשוסצא
 כתב שם ע"א ג' וברף , שרי בעורת להברועדלד
 ת"ק בשנת לבבל רב[ של ]ר"ל ידדתו הזיתהכוה
 אלסכנרר תחלח הוא אגמר הנבואה לפסוקשנה
 הש ט"ם ]איוה כלכווע תזלת היתה 14לסכנררכי

 ש'" שני בית מ"שוב הלך וכברבכוע[
 הדיבן ניץ

 דגסבון שהיא אלסכמ-ר לחשבת ש"ס בשנתהמה
 ד"י[ ובלץ ל' שק בס"נ מבואר הו4ו כיששרות
 ומיתו שנה תה הלל הידנן אחר שנהק"נ
 והנה עכ"ל הקרמנו כ14שר המשנה ננתבחהומן
 ירדחו והט(ה בתחלה שכתב שמה רואוםאגחנו
 הקץל בשנת חלל פמס שהחש ת"ק בשטץלבכל
 , דבמו במוף בפידתמ כחבכאשר

 שפרחז חשבת לתחלת נטים ומנו שייאוטח

 , גאלדבערנ דובה

 .]בפיק שכתב עולם סדר ירי ל הוא הנבואהפסוק
 אלנס..דרוט הוא ונ%י ען מיך השויר והצפול'[

 הננ,ום היו נאן עד שמ; 4צ ש*מוקדון
 אוניך הם וי כרכן הן-וש נוחחמחננאים
 תשמרם ני נשם מ שנאמר חכמים רבריושמע
 חיי4ו בר אברהם רבינו כתנ וק ונייבבטנך
 תווה[ שנת לונדון נרפוס חעבור בספרהסמרדי
 ששרות מנין כי ואומר שם כתב 99 צר ח'בשער
 הוא מקדון %1כסנדרוס מלכוח חו%ת הואאשר

 וכלאמ ונריז חני נימי נחחם אשר החווןחתימת
 רזפות חתוא שני בעז מבנין שנה ארבעיםאדו
 וזי-בע אלסים ג' שנח והיו הגרולה כנסת אממייכר

 אמ אשר למנץ עים לנריאת והממרםמאווז
 בכושס אשר בסכ'ץ . ע"כל לנהר"ר ע*וחושנים

 דרברו החלמוד מבחא נקיא 270 נומר השןל~וץ
 נאשר ז"ל ברצלונ' הדיין 'עקב רבינו בן יוסףרבינו
 חלכיקר עקנז יוסף רביגו הוא אחר וקכםלרעוז

 נסמרו ו"ל הכהן חמני בן שמואל אמרהרמבם[
 חככר ירדו כיצר בו מספר א 1 ב מ שביהנורע
 וררשוהו רבי בחיי לבבל הלך שרב ואמרהמשנה
 הספי מעיך וכן . עכ"ל לשכורות תק"לשנת
 בן שמוש רבינו בשם 198 וצד 83 צדיוחסץ
 יב ש סמך הנווף ובש 83 צר שם וכתבחשני

 ק"ן שא לשיהת וקץ גשנת ני 9מ בןשטוש




