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מאמר שלישי
סדר רבנן סכוראי וסדרהגאונים

במצות צ"ג נתכ רבינו כנאה מקתמ רבק
סניאי הםהגאונים שעמרו אהר חבורדלזלכווד.
הדור הר~מטון הוא רבה בר יוקף ,הוא
חש 4רבק סבוראי והש נוסחא רב יוסף,והיז
לר4וש אחררבימש ורבסיטאי "0ה ,וזה רבה
-0
יוסף
ל'ח שנים ער שנח ער"ר ערר ~רו,
אבל בשנת כ"רלכ,לכותווהיא שנת ארבעת %4שם
ור'שלי!ררו;,
שנת רעזי"א *שכורות קכ"ג
וה"
שנים קודס תאריך זדשמעאלים נחתם ונסתם
' עם הגוירות והתקנות
ונשלם התלמוד בבי
והמנהגות שוקנו וגמז נל חנכף הדורות טיזיו
גומותרביוונריכיהם ,ונתפשטובכלישוז%וקנלו
אוחוולומדתזברבים חכגרכל רור ורור ,והסכימו
עליוכל עוד%4ועליו אזלרצסעו ו)יןלגרועוביכר
דבאשי התללנתוב ,נמצא מנתינת המשנה ער
סים דו)למוד בבלי טף,א שנה סימנם אי ש,
סוהכתינה נהתחלה] נשנת התקמ'ש ,והתלמוד
[ניאם] בשנת ארבעת אלשםוריס*צ'וה ,תל"ב
לחרבן הבע) השםית'וית' 'בנה אותו למען שמו
1למל"לאיי"ר ,הזאהיום אלףסונים שנחתם
ההלמור הואע"גשנים אחר סטירת רב 4גמי,
אש בה)ןך עולם 4יגי
ר שבשנת רס,ה נשלם
ההלסודבמייוהמ חכהצהשנים [הברל] ביניהם.
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הדור השל"טי רב חנן 3מאשקש] קכז
מתלמק-ירביסימונאורב עיכא,והיז לראש בשמה
שמ'ש 14מי" ,ואו,ריו רב כין'י ,ואחףו דב
כיי
א הונא ,ואז)ר'ו רבידגמש נבר"ע רב חמנא]
כל אלה רוראוזד ולאהוזכרכיספר שמתמהם.
הרורהרביעי רבי צחקוביגרו גבוה פלנות
הומעאל ונעקרה כלכות פרס מן השלם ובאלגבל
ע4
שגברו עלקה
ישכובען,ואלבכוכיבזוהאלשבנימםל,ךכיישבמיבע,אילעלואכי
ור
י בן אלכפואב
מלך עמכועאל נעק-ו מלכות פרס והרגוו) במת'ו
ובניו שליודגררמלך שום והלכו בשבי ,ויעמוד
עממשל רהן בת יזרגרד לר'בונזתנאי ראש
גלותוגיירה ודדתה לו לאשה ,כי בשנת ארבעת
אלפים תך'%ב )2
מחמר כלך ישמע%4
למעוןנפוענותיו],חוח
תכ
יאש'נו שגת 4לבעת אלפ'ם
כו
ושפ"בביוםחכישי בשבוע יום שגי כוחדש אב,
ובשנת שם"ו לכרו הישמעאלים ירוש*ם שהיהה
ביר ארום תק"ס שנהמיום וובן הבית ,ואוזר זה
הקזביד הממעאל הע"ב שנה שבשנח תהנ'ש ששה
עשר לעג ט%טים
לאגושתו חזרו הנושדים
%נודירושליםבימירר' אברהםיר]חיאהס0רדי.
וכשבא אבן טאלב לבבל מבא א*ו רב יצחק
ראשושיבה וכערו ונץטאו המלך ל %ם משמ
ארבעתאפים ות"נ.
הרורהחמ"טימייבא ומר הונא,חיה
מר הונאבסויא ומר רבא בסום במחא ,הוחדיו
רב שישנאורבבוסנאי ,)3ורב שעממא נקרא רב
משוץמשבר)1ת*פאנויובעהאלהרור אחרהם],
וממר ~ב שעמנא] בש:ת תמ"וט ,והוא סיף
רבנן סמרא' ,נמצארבנן סבוראי חמשה רורות
וטמהוהם משנחתם התלמוד ער וה השנה
קפ'לו )4שנש.
ודע שהרוב מוה לקחתי מספר רורות ע%ם
שהוא ספר קבלתהחמיהלוי עם מהס*עיתקנתי
הזסמח'.
ו) כספר חקכלחוד%כו )9 .במח"קשע"ר כ1וניח.
נ) כסח"ק כונ41ל .כסח"ק קפ".1

י

הדור השני ואחייו מרננן סמחל רב אחא
גר הומן וחיה הש4קשיבה שנה אחת ונסטר שמז
עלא ,ואחףו רב שמואלנר רבאג'שנים ונפשר
שמהרע"ח ,חעהריו רבימו בר אומצא סונה אחת
ונסטר שנתרע"גו! ,אחהו רב תח*פא שבעה
ס~יםונפפור ו)נת רש"ו ,ואחריו רב סימונא ורב
עינא ,רג שנא בסורא ורב סימונא בפום ברו)א,
והקן רב מימונא ער שנתר' אלפום וש'וישמרהכל
אלה רור אחד הם.

הדור השניהלטייי רנ ממונא ורבימו %א
הח-0ו שמוהם ני הישעות נטלו נמו חמשים
שנה [אחף מות רב ס-מונא] ער שנת שכוש
'5ציקמפנ' שנאתמלני סרס ושסךותץ:ם.
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"
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סדרהגאונים
ב חימא
הדור הראשת"ימת %ם בךתאי
ע%יבה שמונה שנים
מ מניךסעור הקז
ואחךוחל
שושנהתנ'? ,ה
*ח-
ער
יבהלאיז%וי השןישינה
ר
ט" נסמ פמה חט ג*ת
אח1".דה" שת
שמונה עשרה שנה ונפפר שנת תע"ה.
שושו  72 1ישמח ק%
שהקנא"ו החר
הדורהשגי רביעקב מנהר פקוד תה :ראש יא
תנ  %טי מ ס אש
עמיבה שמונה עשרה שנה ונפמר שנתר' תצ"ג,
ת
מ %ליץ שמל ט ז ש ם,
שה ן ר4,ש טמי
ואידע רב שמהעלמבני בנץ של אמימר חבר רב שאמ שש
=שת שוש"
אטף שמונה עשרה שנה ונפפר
נדא מיש מק
שנת'אתלקפייקםאות.הרק ש==%4
אלו בפוםבדירשו ,וביבמ זה שנת ר
יקאד שו" %שם מ"א  1ח 1 1
הכוזר שששהיכוח וחירה עם הטטה פ'  =1נץ  1משטז מי' מ ם
הק) צנין
שלטוה חככרם אחר נוצמ חשחר ישמעאלי ואהד =0קעה נק שקיר טח=לפי ק ח
הואוש שרוועבריוועסת:ס'הנכבר *מ  1טע 4חף ט ש ט ומן
.
תגהי
קהוריונ
החר
וישנקרא סמר הכווריעלעניני האמונה
ש4דן כמו
שהימם מ ם מ ש
אי
ושיאור' ההודהלויהשיפון .ולעולםהיו ל הרוב פטירה אמימר טנתארב:ז; אלפ.ם ותק'"א הה:
שתי"שיבות בבבלו האחת בפום בדי]א חהאחדת בפום ברע]ק רב ב,ארי רזהן מנהר פקוד שמנה
היותר גרולה בסורא שויא מר~! מתסש! כאשר שנים ונפטר בשנתר' אלסיםת:ן"כו .ואחףיו רב
פושנולמעלוובקו:ררסהתנא.םמר' שמואלהנגיר ,אראחצי שנה ונפטר באוחה שנה ,ואחמו רב
חהו שאומרים נהגו בשת' ישינות ,ובימי אלו ק:יראי שלששנים ומחצה ונסטר בשנתר' אלפדם
[הארבטק]יאשי"שיבותוי
ו ג"כ ראשי יסרבות וחקכ"ג והוא חבר הלכות ססוקות ומולכות גד%ות
נמתא מתסש! שודאסויאוא* הם :רב הונא נר 4קוסגי נהור הה.:
יוסף שנת תמ"ט ,ואהחור' תיא ממישן ,ואחרו
וב.מיוזיהענן ושאלננו וענן וה מבית צור
הק
חנם ההה בתחלה והכירו שע %בו
מרינקא והוא רבא בר מפוזנאי נתמנה לראש
ותימי
בשנתתע"כו ,ואו)קו מרההודאי גאון ואחריו רב שמץ פ0ל מסנ' וה לא נסמך לגאון ד 16סחטהו
יוסף שנתמנהליאש נשנת ת%ש ,ואחריו רב ק השמיםלהית העש גו :4ומפני קנאה ומינא
שמואל -0מרי שנת תקשובימי מר שמואל וה סי:יהבלבו הש4ןסיריין ועמר לה0עוח,ירית
וז]בר את עעראלהוי! הטא %בנו
הקה ר'
קיירא ולא
קב ]4החגמים
דיכות נרשולמועתוןבשנה אלף ונ"נבסכולךשמולרגו~ויזן שהיא מפיהנב!,ים ערים כשחםמפכיו
ירים כשךם כמו
וע
שנת ארבעת אלשם ותק"א *צירה בשנת הג' שסדרנו בספר וה ,ינוו%ה וקן מבורא עלפי ב"ר
י בסורא ותנא שנת לבלת' שכווע אל הכהנים ואל השטפ'ם .והוא
יגרולת ר' שמואל בר מוי-
שמונה לגדולת מר שמואל מורע אמימר בפום חברספים והעמיר תלמירים ובדה מלבו זזוקים
שמ:שת נהוממ :דרב כהן צרק לאפווביםוכ,שספוים לאיתיו בהפ ,והכת הואה
בויתא והוכי
שכהן צרקיה הוא אותו שודה רבו חכם מבעל מואתקראיןניאיד תחרק הביתנוד*לוהנינין
%1מת גחלת נסמך .חןד מר שמשל בר ער נמעמר ענן וחוקם ,וההולכום אחר הקנלה
אחר
מיי הק עם מ 1%רב אחא טשבחא נרראו רבגים ,ול כן נהנו גקרות
שחמ ש%שת ש 1טל טצ" שטיח נטי מיפ%*1רבנ' טרהקה עם הו'4ו.
"ל הלמת מרה-יר*ד גאק שאמר
ורביה,איי אלע
דטד כשף בימ1ה1ייט חה ש

גחהו 1טאומ ,ת%יו
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ספריהקסין

שההז מאור עיניס והסופר טעה  ,ומה סלא
שמענוטפיו לאנאמין מ חהשו ראמרלענץ שניות
אמו מר במהדרבנןחתיםליןהכינכרכיון ר4הה
קירכא לאסמכינן עליהכ' הכופר פיעה אי נמי
אינש אחרנא כתנה בשכרהאחרי ק'שנים אחד
שבאו טארום לבב 5אמרו בשכהה ,ואזזר.רב
הודא'היז רב מנשה אחינא ה' שנים ומחצה
[ונפטר בשנת ר'ילפים תקכ"ת ,ואתרו רבמרי
הלוי נר רב משרש'זו ג' שנים ומהצה ונסטר
בשנח ד'אפיםתקל"ב ,ואחדיו רבבינ'הלוי עשר
שנים ומחצה] ונפשר שנת חקמ"ג .ביכף רב
השיבוה בכ!ה).
כונשהבןיוסף ורב הונא הלףראסי
מחסא ,ובימ' הגאונים אלו שהיו בפום בדיחא
יוד"י]שייזז
חיו במהא סחסיא רב דורא'
'"הקכ"א  ,וההץ
שנת
ליאש בשנתכוות רבנכורונ"דנבסה
ראש ששה ששים ונפכור שנת חקכ"ו ,ואחויורב
חננהז נר רב משרשיזו ר' שנים ונסטר בשוח
תקל"א ,מאחריו רב מלכיז שהי שנים ונספור
בשנתר'אלסקםתקי'גי] ואחריו רבחנינ"וי בר רב
אברהם עד שנת ר'אלמים ותקמ"ב והסירו ר%4ש
גלות ,ואחריו רב הונא הלו' בר רב יצחק ואידיו
ר 3מנשה נר יומף ער שנת תקמ"ר [בסויק
הקמ"ח].
הדורהרבהני שודהבפום נריזא אחר רב
יהיז לחשן שלן עשרה שנה ר'יומעהה
ב''3היו
הלוי בר אבא ונפמור בשנת תקנ"ו ,ואחריו רב
ףבררבמילא חשעה עסור שנים ונפפור שנת
ייס
תקע"ת ,ואחריו רבכ,ודכי הכהןג' שנים ונפטר
רג אחונאי 4ינעה שמם
שנה חקל'ת,
ונסטרנומ1תקפו"אבח,ריואחרי רב יוטף בר יזורזז
שתישניםוחסירגרולהיוה וטלוכ,ד בנס'ם ,ורב
יודדח [אמ]אביו של רב שרירא ודה סישר שלו
ווזעירשהיואליזולץ טשוהבעשיבתו של רביוסף
כ0הסעכיםתמתישנים ודתהגריתווגמיר שנת
תקפ"ר .נואחמורג.אבו:1ם בר רבשוירא'"ב שנה
ומה בשנתר'ולם'םתקצ"ו].
הדורחתמ"פי ת עסף נר רב ידעו זזיז
עשיגה שתישנים בשם בריחא ונפטר בשנת
לר4שי
אטר
תקלץ [נסה"קתקצ"ו] .ו
הערוךבעדך
ק
ל
(
כ' גסעתח' אלשם ~'ט תקם"ה)סע;,ו עעח
אלף וק"מ לשטרותוויה מר אברהם גאון שידה
'ודע חנמת שיהחדקלים ,ואחררב'וסףהיז רב
יצחק ברדדיא '1שמם ונסטר שנת תקלצוחאהריו
רביוסף בררבי שתי שניס ונפטר שנת תקצ"ה,
ואחרו רנסלסוו'י"ו שנים ונפטר שנת תרף,ו,
[ואחריו רב אחינהן ששה חרשים ומת בשנתר'

ש"

אל0יםחרי"א] ,ואחר פכדרת רב אחאי נהלש,
חציםהיו אחד רב מנחם בררביקף גררב חץא
לסומכו והז?צץ האחד אהר מחתיחו ,ועמרו
במחלוקת שנהוחצי ומת רב סנחם שדה לראש
רב מהתיז בר בעי עשר פזס ונספד נסעה
תרכ"א[ ,תודויו רבה בר אמי ב' שנים וסחצה
ונפטר בשנת ר' 4למים תרנ"ר] ,ואחריו זיה
לראש רב צמח גאון [בר רב פלטף] מו' שנים

ונפטר בשנת תרל'ג ,ואחריו דב הא" בר דוד ו'
שנים ונסטר שנתהר"מ .ובזמיגאוניםסוהיו בפום
בריחא הוקם בטתא מחסש אחר רב חנינאי בר
אברהם  )1שהוכרנו בשנת תקמ"ב רב אהלאי בר
רב מאף תשעה שנים ,ראחריו רב יעקב בר רב
שנים ,האחריו רב אסומאי בר רב
מורכי
מרדני ח' שנים ,הודויו רב מנחק נראפייא
נרישי] כךמם ,ואחחו רב אהלול
[ר
נ
הנ
בסר
'"חננא שלששניס ומהצה ,דאחדו רבקעמוי
בר רב אשיג'שנעם וחצ' ולא סמכוגאוןב' שמם,
ואח"כ כמכו רב כהן צדק בר רב אסומאי גאק
עשרה שנ'ם והצי ,ואהיורג שר שלום בר רב
בועזי'שנים ,ואחריורב ננורונא' גאון גר רב
מאריה' שגים ,ואדד'ו רב עכ~רם בר שעשנא
שנים ,והוא שלחסדור תפלות לספוד שנתהו"מ,
ובמירב חאי בררב רוד הקץ ,וזוחחו רב גחשון
בר רב צדוק ח'שנים ,ואהףו ד,וקם רב צמח
אחיומן האם נררב דץאו' שנים[ ,ואדדיו רב
י בר
כלכהץוזדש אחדונפטר] ,ואחדערביילא
רב כףשאלז'שנים ,ואחריו רב יעקב י'ע שגה
ונפנור בשנתתיפ"ו חאחרולאהמו בכ!תא מחסהא
חכם וראהלסמיכה.
גלות לקוז 14רג 4מור
דורבןוכאי
שו
אמ
רק
ששמו רב יל"נו והק
י ,ואזקר כן פלח לאדץ
מצץס והבשו סשם רב סערהז 4לסיוכר (בש"ע
פיץוכר) וההה לר4גש ץשרבה בכ!הא מחסש סהזי
שנעמ ,אלכ חיההמינח גהלה יסחלוקת בינו
ובז רודבןוסאי הנששוכיראשיגליותאלולאהיו
אנמעחזיוקונימ נפראותמ מן הכלמס כסו
מוכסים ,חזההלרודבןוכאירין וכעשוץ לו סנ)ק
ריןכוץנונו דשלאכהוגן ושלחו '-6סערין לעימו
%א רצה ,חשיבמזנם שניה שלחו ביד וכ4ד בנו
לכוףלר'סעדיז ואמרלו אםלאתקיימהו אכה את
ראשך במנל ,ועפובני העשיבה וקמו כלם
כאש אחר והכו אתבן הנשש במנלי,ם הרבה
י
) בסח"ק רב אברהם בר יב זרורא( ,שנסטי

י,ץ

יצ

ייז

אגי

נעיי

מי

כשנת תקל'ו),וע,יכ 'היח הכול בק שמ הסחכייכ

בו0נ' כל אלה הנאונ'ם חרשיסים כאן .ין?,3רד.

מאמו של'שי

לאביו נכלםונבוה ,והתחוק אביו במלכות
ובכת גדלה כוהקהל עמו ורב סערץ; בכת אחרת
מהקהלורגכךדו את יאגממזובן וכאי לראש גול!,
תחת רודאחיו ,ואה"כ נתחוק רורונתלה במלכות
והכדר אתאויו ףבקש להרוג את ר 4סעדקז ונחבא
דבסעדיה כמוז' שנים ובמחבואו חברכלספריו,
ור"ס משוע' קזורהזזשזמבני שלהבןיהודה מורע
ר' הנינאבן רוסא ,והקיםרודבן וכאי רב יוסף
בר רבסררכ' ואח"כ עשו שלום רוד הנסרא ורב

*

סערמה ,ואעם"כ לא הוסררב יוש ולא שב רב
שנה
)7עריהלגאוטהו ,ורב
היה בשון
נספד רב סעדהז
ואש"כ מת רודבןובאי,
ואדד
י '1שנהמן המרה
בשנת'1אלטיםתט'צ והשכבן
דא4חורז ,,ואחד שחבר כמה סטהם טוב'ם וס'
האמונות ופי'יתורה
סטהם ולשון הערב
להורה ,ווהמה טובות גרולות לישראל ווזסיב
וזנשובוה שהכינים וש הכוסהס בתויה ,ואהר
שהוכיר החכם ואנ',ו"ל
מהםהטי אל
תורה ,והיר עדה)
בשי' התורהווה ברה
ילמרי תינוקות מלמרים
רב סערץ:כי ה ,41רזוה
כלמ
אותם )6ינקותבסשים%וחותער שבא רב סערהז
ונז:ו,נ),הזפוובותשעסאהלישראלזזניז הר כתובים
ש שרהג*י וש אטק ר' רוסא בנו שכתבלרב
ז]סדאי הנששבררב יצחק מ"ב ,ואהו פטירת
רב סעדקזהיתהישיבת מתא סחסיא הלנת ודלה
ער שברחרביוסף למרינת אלבצרה ונפטר שם.
הששיבפוםבריתא אחר [רב האץבי]
רברודהמזלראשרב:ךמוי בררבאהינאיי'חשנים
וחצי ושטר שנת הדנ"ט ,ואחרו רב י;ודה בר
רבשמו4ולאביאביו שלרב שריראי"ב שניםונסנור
שנה תרע"א ,ואזשיו הוקם רב כובשר הכהן בר
רב קימו' גאון ,והנסיא דוד בן וכאי השם
במחלוק)לרבכהן צרקבררביסף ,ונטרסה רעת
רב מבשר וחורו שם לרב כהן צרק ,ונסטר רב
כהן עדק בשנתון-צ',ז ,והץ; לראש רב חנניא
אביו של רב שרו-א ה' שנים וחצי ונסטר
שנת תש"א.
נ אהק סרגרא
י
הדור
ר
סרגטרה] אחרסטירתרנחננ"תקי;סוחר3בוסעהט'ה"
,
גדולומפניענמרו הוקם ולא המ )1 :ואוי
וגפפור בשנת תש"ב .ואו)ר' 1רב נחמקז שכוונה
שנים ,ואיעיו רב שרקהשכיכביוכהיה שנה ה'1
יבמ חחן 1כשראה שהארק -שנים ובנו רב האיי
המ :ראוילודות האששיבה סלק את עצמווישב
 .חזוארב ה4וי גשן בר רג שרויא
בנו ש כסאו

יסף

4י

ייר

מנ'

היור

השביעי

י) בסח"ק ספ 4שהקז.
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הרב.ץ תורה בשעראל על כלוזגאוניס ,וזנשה ססר
מקחומסכרוס' ע 5כלענעהשבועותוס' משדטת
חע:לם% ,אווו הלנו רורסף
וט*ר ספחם
ממורחשהאי
!זתורה
שמש ער מבו4וו ,והע יכר חיו
צ"ס
ט'ט] שנה ונפטר ערבי'נוהאדש-ע
שהטו שנתאלף ושמ"ט לשמדות שנתר'
פסחסה'"
של [ב
ם כמו
ההנמצ"ה ,ווז?רב ו:אףגאון שחארץ.יכי
אמוקרובלק' ,וככווזזו לא הי :בג4ינים לפניו
והו4וסוף הגאונ'םומביתרוד ההה כ,ורעדימלוכה
מבניורובבלבן שאלתיאל.
ם 1ואש' ג*ות שהיו אדיע וראו
והנשיאי
חותמו שהק ,חותם ש הג14נש שהמ) ש%ה,
השיה חקוקליו כמו שהקה שדגל מחנה יהודה
וש ת 4מ~י "ודה ,אבל נימי ישמעאל לא
נהגו שררה ראשיג*ות כגט וה אלא שודו קתים
שתו נמ~ון דונהמן המלכיםנמו מונסין ,והיו
רועי אלעולסיכך לא רצו הורץלהיות ראסרגליות
וחורולגאונותוהו4ו מורע רבה בר אבוה ,והלנדנו
פמצי ע4ראל ברב שריראורב האף ותפשם הסלך
'שמשול 1ב11נל אשר לר;ם ולא נוואר להם כוזדה
בעולם ,ונתלה וה רב שרראביר אחתכבן מאה
שנה %א תס 1-מהגאונות ,מסנת ד'תשנ"ז
המ:רב הא"לגאון וגאונותס הו)ה שבעע) ש:ה
י האי מ' שנה ,ודורו
רב שרירא שלסוים שנה.יי
הרור השכרנ' בגאונות
ובומן אלו הקק אלרר הרני ש,זביא שה'כורו)
כועשרת השבמים ונתבכל הכוסעות יוהם שם,
ו4לוהגאינים האשנו לו
שהחכט ראל'ע
א'ט מורהלו .ובס' אל"
המצות והמררכי הביאו
.
רבריו ,וגאון אחר ששמו  '-ה:דב על שינוי
שהיה בהלנוומו תלנות שלנו בשח'מתי.
[ראה)י להננים בכאן שח'טות אנרר דכוכר פה
לסיכ"י הנכתנא בטץראוקספוררוסי' .345יפי]ו
וקרוב מאר כי הוא דיסמר שהוכי נעל היוחגון
ת שץ ,כי באמת הנא
שגאון אחד עשהזייט
הססר הזה אתרברי אלרד והשינ ע'.ץ .המשיק2.-
אמר רביט יהושעבןנון מסי נע~הבן עמרמ
מפי הגבורהכל הוובח לעמראל ואעי 'ודע הלכות
שחישה אסורלאכיל משח'טתו ,הלו הן הלכיח
שחיטה :יהעחץ ,:רר'סוה,ה ,חלידותיה
הגרמות'ה,ועקריתי:
 .שהעת'ה מה היא ,ההח.י
הטבח לטבוה הבהמה ואנסהו אונס ,אי ננ5ח
המאכלה ממ ,1-או נסל הסורר ש ע'ניד
ברנריטזי
נפלה צרעה עלי
ו ,או פחמהי אדם
תמההב'רו עד כשיעור שחיטק בהמה אחרת 1חלך
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הדם נש הבשר ננלה כחמעורה41גמון שלאש1מך
הרם כולו ,ובוזוב גהורה כי נ0מי הבשר דסו

בנסזוו ההש וכועב %א תאכל הנפש .ותפסיר
סתמהו 3בקזה)סן מתאום.
דד"יתהה מה הש ,שתהא מאכלת חוה מאד
והבהסה רכה זהשוחט נן נח וזעחט וזשזך
ד~ימנץ נפעם אחת דרוסה היא ולא רשונל,
%כוה רומהישדהכי שקאסוה ושחט נפעם אחת
דומה לנהמה שטרפהכפור סהאום
נל הדס
ננסרה %ם'כך וזיא טיפה ,תומ הסאנלת
ארוכה כצו4ו הנהסהפעסים ושחט נפעם אחת
והאנפיה למאללת לאהר שז"טה כמררה הי4ז
ותאכל ,חשס המאכלח קצרה מעקרה] עכ%הרגי;
דשחטאוחהפענר'ומןהשלימף'נקיותיה ננשחט']
טהור הוא ושנ ,5ואם תעפ גדול הוא ועורועכול
ער לכואוד ועליו שער גדול ונפלה המאכלת ל
השער %א היהה המאנלתידהנהוגן ושחט פעם
אחת ושנהקחילהשית %א נשהן ,ו4זם ברביקות
שדזש ער קצותהשחייחחניקה היא
חאנל,
ואם 4לל הוא ושצתיז צסר רבונפ*ה המאנלת
ל הצסד והצסר ש4הזזיתונו ל הנר %עד רסבר
הואכי שהטה והלה המאנלת ועמדה הנהמה
פסיה %א ח4ל בשדה ההיא ,ואם הפריע הצמר
ומן המאנלת ש עורו ושחט וחתך נשושה
פעסיםונחתך לקצות השחיטהיהורוי4זכל.
שוחט הנהסה
חליותהה מח השז,
)קחני
ש
ה 4ע בין הקנה
ונננסה הנאשנלתבין הושכו
יל
לושטולגיים שמן העור ולבשר או בין העצם
טהפה
ם ושחט
לצו4ר לתצןלקמה.ויגירי
לסמה טרסה ,וא%ם נמה
הש
שנץ,העווארם עוחו
%נשריאו נץ העצם לזמאר %ושט
נמהינשודי קחדגשאכלת סמקום נניסההויברך
נרכה שמה ועמחן ,ואיד פריחט עאה את
את הפ4כלת נכנסהבסקיםדהיחעדה טהורויאכל,
ואם הננט הסאכלת למעלה ממקום השחיטה
טרשההיא ,ואם למטה ממקום השחיטה הננש
טוסה ,ומה הולרה טיפה ני חננס המאשת
ן חשרלנשרואינה נמקוםשזיטה הרגה היא
ני
וה4ננלהונתינ לא רשוכל נל ננלה ,ד)שריפה
ומ,א משחשחה.
8ל"
הש מ8נש) גדולה ימעלה נוהפה
העמוח"
ב,שנעת גה%ה ימטה פהורה ,חזשוחט ש'ו
טרוץ 4רנע אצנעותיו סתהת טגעת גר%ה
כאןחת האצנעוח ,ואם לא שחט ש

והי
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יסזיה

השדצי

אינע אלאאפילועל שלש או ל שנים כטרוזז,
הוםז:גיע כשוכלת לטבעת הגדומה ולא מיארה
בלהיחותכי) אוזתמןהקמ ,של ךאה טהור הואו
חחך נחוחמת אשר מתחת הסנעת הגדיה
נחוט הפהד טרמה ,ונל שחיפה הששמה נעט
טרפה ,ואם דתטיפה סתחה 4ונע זיתמות
החנוית 4ל הטבעת הגדולה פוהור הוא ,מום
העטיטה סהחת הטנעתהגרולה משלשת חותסות
טרטה היא .וכי האמר על הדירסה טרפה הש
למה ,רע שהג'דין שהדם יצא סדע הם נגד
הטנעח הגרולה תשהוט חהנהה שווש טל
הרם %א "צא הדם ,ונענור דיהמריגוח ישחוט
מתחת הטנעת הגר%ה אשר שתחוהגייםהאיו
נקנה טריפז :השו ,ואם נהוגן תחת הטנעת
הגרולה ולא תעט'ט טהור הוא ,הראנץ מא
וגרתה בכבורבננו חננאל הרב.
עיקורהה כיז ,היא ,שיתחתה הבהמה*דחטה
ונהעקרה רזלקה באבןאו בקקר או בקורה כישלכת
בארץ או בארן פסוגה ,שחט השוחט ולא נשה
לאחור ראה עקור רגליה במה דו סתעקין
שסך הדםכלו נהגוןרצ,ה רוח נשמתה ורגלהה
כועוקרות טרשה היא ,לאחור ששחט והשה וךקור
רגליה ובעמך אותה מן המקום ההוא תירמ4ה
רגיההכורם תמות וטרםע4פק -הדםכ%ו והתבעטה
ניהה ורגלההיחרו בוהור הוא ,והשורשאיגויכול
לשחסזו ער אשר יקשראק -אנו נהכסו סרטהר מן
העקור לאו -4שתשחטהו ךשנות דסו וי)וש
נחו טוס תצא נשמתו התו החנלים טרלו ש
אשריבעטנייוורגליו ,ואם יסות %אהמידצו
ורג*ו עיקור הוא ומרשה .וקאל אטמאנפי'
ואמר ג"כ] אם עקר רגל החהה ושזזבו וה'4ז
מעוקדת כשרה ולמה אהה אומרעיודד בצאןאכרר
ונחהז סוחרלפי טיהחהה והעוף נפש הש אםלא
תקשור ירהה ותשויבו ותמטיט ראשה ותעלה
ה ורגלקה ו,הכ) קשורותסי' אם
הירכים ותידניה
תעובם מותרות ותשחין העמורעל רג*ה ,וכל
עוף וכל בדאשה מוחעסוד ש רגלההפיגול הוא ולא
שזכל .כדלך אקו4אי :אן הדא אל באב עכוה
באנ עקירה .ע"כ[ .אמר הסערעי :מלבראיחה
סקים 4תמר הסגרתיבתוכו לא רציתי להוסיף או
לגרוע במאמר הזעחיטותדלעיל ,להיותושע
והרסהמלה ,זרות ונרועותבווציךזמון לו].
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סוף סדר הכאתים.

