סדר תנאים ואמוראים.
המאמי הזה אף כי רובו כול 5ט5לי הח5מוד אילמ 5היוחו כול 5גםכו קצח סדף הנאים
ואמוראים נק-א בפי הקדמונים בשם האח-ן הזה' והיא גדפט יאשונה מחוך כחב-יד ישן
ך רוויים יוסף דור אזו5אי בטפיו ועד 5הטמים חלק שני' וההכס שמוא 5דוד
על ירידיגא.
5וצאטו חזי והדפיסו פעם שניח ככים חמד רביעי 5פי שחי נוסחאוח אהיוח אשר מצא
האהח בכחב-יד קנין החכם כ מ יוסף אלמנצי' והשניח בכחכ-יד מהזויויטיי' ו5דעח
ש ד5
הזה בע-ך שנח וןי מ ה לאלף ההמישי' ועחה כברני ההכט רי"ל
הוב-סהא שלישיח מחוך כחב--יר
דוקוט בנו
ויט-י ה:מצא באוצי אוקספירד' ולהיותענין
המאטר הזה שטר
המאט-פי הקרמונים' ונסמכים עליו בכללי ההלמוד ופסקי הלכה ,ויען הנוסהח
מחוו-אמיחי להדפיטה עוד פעם'
הזאח משונה מעטב מהנוסחאוח הראשונוח.
אמנט כמקיה כ 5כחבי-יר ישנים גם מקיה הכחב-יד הזה' המאטיים מוטעים' והענינים

מקוטעים ו-ק מכח שחי הנוסחאוח הראשונוח חקנחי הדברים בנוסהא הואח' ואח אשר
שניחי תמצא בטוף המאמר' כי ה"כם רי" 5אך העחקח משובשה נתו בידי' וע5י היה
5טהר אוחה מט 5סיגיה' ולב 5ילאה הקויא בבקשו 5טיול ולפלס הדברים עם הנוטהאיח
וטאמר הטימך הישום בספר ועד ל"כמים וע5פי הסימן
הקודמוח' הוטפהי אצ 5כ 5רבי.:
הזח הכל בנקלה 5מצוא פשר
המער-ך
מאמ-
כע היני ראינא או:מר ,והא אנןתנן ,ורכרנזד ומהיק אמר מר מעקר רברו(סח) .וכל מקוס
קהשיא ול5רוכי קא אתינס] ,וכל היכי ר4יכא שנאמרא"מר רדצונא הלכה למשהמם'ני(טל .וכל
ת'ובתארפלוני תיובהא אץ הלכה כאותו חכם אלא ה'כי דאינא הנא תוסמתאה !,ש המשנה והוסשו
כחבירו העיובהא שובר ככוו ששובר רבר' זקבירו אותה חנמיס בגמרא ,ותוספהאזו שאמרו נמהא
[נד] .וכלהיכי ראיכא משה או לא מפנה כלומר תיספת על המשנהאינה  ,כמו שנתובלמעיה
מסוק וה ואינו פדבר בססוקים אחרים ולכךאני שנל חנורבנן תוסמתא ההח(סה) ,וכל הימ ראינא
אומר ממנה כארם מנוי שאץ 4 %צמה נך פירוש חסוףסחסרי והמקתלוה שנא' אהרחסור מח0ר
מסנה סנוי הפסוק לברו הוא ואין פסוק אחר נגמרא ואמרו חכמיס ח0ר זה0ןהכהמנהוכךראוי
שמדבר כמוהו[פו] .וכל היכ' ראיכא ולאשנינז:ו למשסה לומר
ולא אמר המשנה תיקנוה
הסורא
),
כלוכור הלא כבר נתנו ונשאגובעניןוה במקוםפ14ני חנמים נגמוא (
י 1כלז':כי ראיכאכלהנילכ,ה
והשבנו חשובה כברבעניווה[נם .וכלה.כיראיכא לי צדיכא וחוור ואומרוצייכא נלו0ד הני חרוייהו
י לקו לסמוך נלומר הוא'ל חראאינוןושוין כחרא רבר' זו צויכא ודבר' 11
והאנן תנן "געינו
וגטיצוינחננובענין וה ם'פלוני וחשננו תשובות צריכא שרבריהן שוין ואץ בי:קהס קוש' !4ולא
[נח] .על הוי פלוגת' ,ולא באושתץזן אלא לפ-שולפסוקפלוגחא
לחכסים באלושינויי נסמוך
דאיכא מתיבר'סלוני לא בא אלא לאקשוי ולפרוכי ,רחככרםשהפליגו למשה שאם הץ :אומר צריכוו
טתיב גומו קושש! ההא כמו תיובתא .וכל היכ' ולא היה אומר וצריכא לא היה ארם חכם 'ורע מה
ראיכא איתבי וה:יר החא ח:יובתא ההא[עט] .אותה פלוגתא או הלכה והיה בהססיקאגרולהלכך
וכל הוי ראינא אסר מר תשובה מ4עתו בףיתא נתנו אות 14חיהן כרי שלא תוכל לבועוןעליהם
שה"תוספחאותוספתאתנורבנן[סס.יכלברייחא כלוס ולא תהא בהן ספקאכלל(ס) .וכל היכי
שאינה ת"ר אלאכמו רתנא ממנה אתה לסר שה" ראיכא הא תו למה לי כלומרהוסיף ואמר  11והלא
מוצרתנהנים ,ונלקל וחומר מתורת כהנים הוא כבר אמרה מעם אחהה או נפרקסלוני או בפרק וה
סיהחורה כולה 4רנה כוהלכח אלא באלו שלשה הואיל ואמרו חכמים אותה שם.
היה לוכר
ספרים משנה ותוסמהא ותורח כהנים[סי] ,וכל אותה שאם לא היו חוורןחאומרעבכאן ההת
מקום שאתה מח~א אכור מר אתה למר טוהש1בה בה ספ.קא וסוענה גרולה לטעת גה(כא) .וכל
הא מאותה בריתא שאמר למעלה מן אטר מר ה'מ דאיכא קושיא בהרקתמיא ולא פסיקא הלכחא
וה למק~ :,מוזלכה שדרא קודס לוה אכוי מר חויייכא משי כמקו 0שעע מאעו שתיריוד4ית
וטאותה הלכה שההח למקלה4יזה ל0ד א 0תוספת רבוי דברים הסתכל ועיץ שם שה יפה ,ו:0עוחן
הא ואט ח"נ ה' !4וממנה אזה למר דלכה ככר .רבו'דברים תלכןד קוששו הואשונה והשניה(=).
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שק

כסודו(י .0אב" ווטו דלסתא כרב 44בר
טאה~
י
טיתאדהלכושוכאביוסימן'ל?כג"ט(לש) רב
יחתקוד'שמעוןבן*ךש הלכהכר' ?חקחוץמהגי
תלת דהלכתאריעמלקימ ,זזרא,הזזולץלכווץסיזז
והטילה (ביבמותפ' הה,1%ותנימז(בהמנודיע)
הכץלקלנכסיווכו'ריבהלאזזדוכהעפול4ותרוהשושש
5הם את הבכור ,ותליועיז הכותב %ננסיו לבמ
לאדד מוהו האב אימ
למנור מסני שכתובץ
יכרעצלקעמ (לכ)% .
נא
'ת
לבןוכו' ,בהמ תלת הלכ
הימראיכאר' א*ערור'וקיבאילכחא כרקא ,ר'

תדש דפניאק לך ד*ש 'דעת בסחו קפשתקן
ודחמנךש4כמאן ומ4קאביזז דעור תזמת %לכעפנח
של אותהדלכהפידא טפקאלךומטסה4יאה לטר
(סס .וכל תקודא"מחקשלוצנ~חא דמכרמז לקו(ש
(מח) .וכל אייא קושש ה,ו (פא) .וכל הויא
עמהאהיאכגוןוהוי נהר'פלוני (פב) .וכל 41כי
ד4לטן 4ורבה וזיק טלחא הא כלהמר שכהע כך
הוא תעמא אעו כךומפרשין אוחה בסברא .
ונל משם ששנינו במהמנה אסרו ובד,א וזיסתי
מקומ שנאסן
ובומן הלכה למשהכהזינ'(י).
ה4
דבר הלף הוא וכןכלתיובושן (מ)י ונל כאעיר ור 4יעדזז הלכהכלי (ש).
40ן
ף הלכה
טקוסטזומראפור' פלוני משומר' מלומ5שרבי יהודה הלכהכר'יוקף .ר'כ41ררור''וכ,
הלכה כו4ק.ר'גחברה ה4
דוא ,מקום סאעמר אגמר ר'מלונ' א"רפלוני יוקף .ר'שמעק ה4יסף
רבו החע (סעת) .וכ 5טקוםד4וכאכר בדלתוכר עסףדלכה כרש .ר'איעך ור'יחקף הלמה כרק.
בדלת כלעשות כלאכה 4עא(-עה) .ונןרבי מארץ ב%אלו הלכה כרקכוחביוראסרינןר'יוסף ממוקו
"1ר%4וכל רב ומר מבבל (פח) .וכל היכי דאיכא עמו אבל עם מלקועליו חנמ'ם הלכהכהנכיס.
קמשלמ דנם ס"שלבה הוא(עג) .וש שת
ר'4ח '-שמשזד%כה כר' שמעק(ק).ר'מהודזזור"
19ה ודא(ענ) .ונל אירכר שבומש שמהא וזא א*עורבןיעקבהלכן:כהאב'~ (ש) .רביור'א*שר
דשמתמה(ער)' וכל ערותשהעירובבתו,תאדבר 4גסקימ4%ל
א %ז מ ק ש ם
בר~ר (ע) .וכל היכ' דאיכא דה4הא ר5א 4יתנצר %ממ'.
הלכתאלא כמרולא כמר דעבד כמרעבדודעבד שץ  %ש נשץ.
מ פסק
כנ1ר עבר וכן הלכה(ס) .וכל ב,קונז ש1מגקהנז
4
שנקם חיש
דילקום בהלכה תודזר כו0יע בסיוע אתר .כוהם
ו*ח טש(" .שושינ *מ
ירשומקשין רטה
ל"שע
י%שר
הלכהכרבוי המטץע~ל .חיכ
כש* ל 'שא כ ש( "%
רעו ש
אתמר דלכתא
.
אמור4רם רד'ן תמלם אהרדי
5ש נמר %א נמר חה אאינא רכהבהרי תלכררא %מ0ע .יעלחתק מחל
יומהלמיה"%ונמה" .רש
אע הלכה 0תלמד במקום רב ,ותן דעתך נ*94

.
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חפעה לע%ם ,הלנח נר"ע סדשירוד*ש סחסק
ה 4עצבא ,פדציחוחככיס מצעז חנם
נגון
אחדנגע שה%צ עםחביו או עם חמהו ה%נה
'-0עסף מחבעזדרי0תאכר'כוהבוז %אמהבירי
(שן כח) .ושלהונצשוכר'בכל טיובע אבללא
בברפדי
צהז (יכפ) .דתלכתא כרב נחסן מינ' ונרב
.ודיכחא נמרבררב4ופר
אטרנא"0מ'ינינ]
חי
ך
נמ
בר
חלכידאברכצדסך שבועה וטמנתבדידעהכ
שמעחלשכנגדו ש94נו זזשוד ומגתב הודעה צסק
זעזחא דז9סק וחבייוס~הריבכילתאב%,ו שמם
אין הלכה נמר בר רב 4ומף (5ת) ,הלכה טץב"ל
בכל סקום .וחלכה טץב"ל בכולרז גושמש(כ.0
הכר'שכועוןברבר שאינוכוחכועכגת5הוזמא
וריכ
דםבתח*ם בשבת דאינו כוזזכוק להוצןא דם אלא
לבורלה .הגקסקק החביותסשונומתכוע5סתימה
א5א*ווזמא"ן תאוקם מוחוע וק ב%דנר
טהנוע ננק אלו דלכה כמותו(כ) .ונל כהץם
סאשמר ר' טומעון בן אלשר בלאמחלויז ילכה
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סדר תנאים ואמוראים
בלהו .]"3כלי"א רבנתןונל
לא ידעתאי ברווגהההוי א' רבו זזוי בהרי מצי בתרקקולאשייין'
אחריםר' מאיר (ד) .כלהיכידיוכא סתמ חעה"כ
שכחת 5ה מא5ו שאנתוב 5מיה'והרי לך סררחכמי'שהיו בתחלתסידור המשנה מחלוקת אין הלכה כסתם .ניחלוקה ואה"נ סתם

י

תחית ההנכהם היו' טמעון הצדק מננסת
הגדולהוהואריבץתורהב'שראל .ואחריואנטיגנוס
איש סונו .ואחריויוסיבןיועורויוסי בןיוזקנן.
ואד"יההב) יהושעוניתאי הארב .4ואחריהםיהודה
בןטבאיושמעוןנן שטחואחריה'שמעוןואבפליון
חאזזרעזם שמאי וה 55ואחרמהם ר'שגועון חאחריו
רבןגכליאלואחריושבועוןבנו ואחריוד'ור'נתן.

הרילך

סוףההנאין (0ט),

תחלתאמוראין' ר''וחנן ורשלקיש ואחריהם
רב ושמואלחאיזמהם רבהומו ורנ חסדא ואדצשהם
רבנחכעורב ששתחא,,ריה'רבה ורביוסףואחרההן
אב" ורבא ואחרהםרבינא ורב אשי .הםהיו סוף
הוראה (פל ,ו'4חויהם רבזגאורב נמומו .חם
היונצף סבוחלן(צ).
הף סרר חככרם שהע בכל דור והנךאיציני
י ,ותןדעחד שמכאן
דהוותלמיר"הולא נדעמבלר
אתה למד מאן הה דבה ומאןהו'תלמירא ומאן
הוי בר ווגאי
והרי סדר ~זככוים אחר .שבואי והללהיו
בביתשני בסנהדהן ,ורבןיוחנןנןונאיקנל מהם
תיהבחורבןהניז ,וקבעישיבה לתורה-מ' שנה.
ל קנלו כוריב'ץ'
ר'אליעור ור' יהושע ורבןגכוייו
וומר"י,
ר'פזרפוןור'עקיבאור'ישכעאלקנלומר"
ר' כואיר ור' קהורה ור'יוסי הי'נחכויה ור'אליעור
בן נמגווע קבלו כ!ר"כזוכ,ר"ע .ורביור'נתן מר'
בואירוחביריו .ר'וייאור'שמעוןברביובר קסרא
ור' חנינא מרבי .הרי סוף תנאים;
תחילת אמוראים .רבבבבלור'יעצןבא'י'
הלמיי רב ושמויל רב הונא ורב כהנא ורב אסי
ורביהורה ורבנחמן .למטה מהם רב חסרא ורב
פיצא? ולמטה מהמ רבה ורביוסף .ולמבוה מהם
אבי ורבא .למטה מהם רב פפא ורב הונא ברקה
דדביהושע .למטה מהםרבינאורב אשי(ם) .הרי
תלכךדידר'יוח(ןרישלקעע
אלובבבל .בארץ
וריב"לור'אליעור.
אג
שרול
יומווזכוהםרבאמיורב אסי.
המ סרר חכמים "והיו בכל רור והנ' דהוו

י

י

י

הלנה כסתם .מחלוקת דבריתא וסתמה דמשנה
הלכה כסתם דמשנה .כ,זלוקת דמשנה וסתמא
דברתתאאין הלכה כסתמאדברייתא (ש) והינו
דקאמררבי לא שנה חיאמנלן .הוספחאלא רבר
מקוים הוא דבר קצוב הוא ,מפני טתוספתא
ותורת נהנש שהקא סיפראדבי רב וסימר שהם
חוכעש זלה שמות וחוכעמרושסודיפ ותומש כעצגה
תורה סושמו מדרשודללונקיאין בתלמודברייחא.
עעמדזן שהן הלכה ועןשזין הלכה .ש בר"חא
שחלקעלמ,בתלמודאיןהלכה כמותה .ונלשאין
זילקז שקק בתלמוד הלכה נמותה .דהאמתנית'ן
דרייקאפומיטברייתא ,ומצ'נו בכמה מקומותדליז
הלכתאכמתניתין ,מעמי'אמרינןכעזני' ק)'ראההעו
ומעכיםאמרינן מנו ר"ע ועקרינ;גהמן הלכתא,
וסעמיםאמרינןמנו בית שמאי הק
סב"ה
דעקרינןליה מהלכתא .כגוןהיושהשציזלעצמו
ונו'3כו].
משה ועך הלל הקן ת'ר סררי מטימה
הע:י העולםוח4יה שרה של
זי
ממ"ן הלל
ו ,מ
,
תורה' ולא נטחארו אלא סושהסררי משנה רב
בהוראה .מרב ער רב אשיורבינא
רבה
כואהסתחי
ה
שנהי והסהיוסיף הוראה .חאחד אלו
הםרבנןסנוראי שבצכיתם נמתחו שמים ונרקעדו
האוץ .אמר בן עואי כל חכמי עמראל דוכרן
כקל'פת השוםחיץ מהקרת הוה ומנו ר"עבןיוסף
ור' קוושעבן לוחה הוא ננו שלר' עשבאנכ].
 %מלשהבחסיד אחדא'מןג'הוא .אור'יהודה
בן דמא אור' יהודה בראילשוי אור'יהורוזכן
בבא  .וכל היכי דאיכא הני רבגזפרא משום
חד דבי רב ומנו ר"נ הוא(ל) .במחלוקה רב
ושמואל ותשתנח בהריקקודמליגי בהך כגון אבי
ורבא דסליגי ש הך פלוגתא הלנתא נבתראי [נ]י
ואלצ גשאמרוחכבים הלנהנפלוני מחביו הינא
דאינא רננן נהרזז' דקייכו בטעמ .דהךדפליגי
שוי ולכתאנותייהו 3כד]  ,כל בוהקאברייתא היא
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