אנרת רב שרירא נא
ואשר שאלחםניצר נכחנה המשנה אם אנער בני בחירא עלעזם לנשש אמר להם מו גרט לכם
כגסח הנרולה התזדלו לכחבה וכיקצחה כחבו כל
זזככ!י רור ורור עד שבא רבי והש*מה ,הנה בכטשלא שמשחם גרו* הרור שמעיה ואבשליון
רובה מחמא הש .וסחם מחניחין רבי מאיר( .טסחים סו) .נן היה הדבר ,הראשונים לא
ורוב חכמי החלטור אשר שמותם בה מפודשים נודעו שמותםני אם שמוח הנששים ואנוח ב"ר
הם ר' מ~ררור' ההודה ור'יוסי ור' שמעון וכלם בלבר .מפניכיכל כ,זץלוקח לא היה בינקהם אלא
תלמירי ר' עקיבא הם ,והנללים שלטרונו רו"ל כלסועכ!י החורה והמשנההיו ידועים להםיריעה
בתלמורז דיכה כר' עקיבא מחבירו וכר' יום' ברורה ,והחלמירי')6גםכןהיוירועי' להםיריעה
מחבירו וכר' מחבי'ו (עירובין מ"ו) ,וכלם היו ברורהוהויוחורקרוקי' במשנחןעלכל רברורבר.
בסוףביחשני.
ככ!ו שאמרו בבבא בחראנקלר"א]שמוני'חלמירי'
ומדוע הניחו החככרם הדאשונים אח הרוב היולהי
להוקןשלשי' מהםראויין שחשיהעלעזם
לאיוונים ,וכש"כ אםלא נכחב כלוםכ!ן הכושנה שנינה נמשהרבינו ושלשים מהםראויין שחעמוד
ער סוף יכרו של רבי.
להם השמשניהושעועשרי'בינונים .גרולשבכל'
ועור אם סרור המסכחות מסודר כהוגן מרוע יונחןבן עוזיאל ,קבון שבכלב) רבןיו:קנןבן וכאי
שסום ככה ,מרוע הקדימוכפוריםלשקלים וסוכה אמרועליו על רבןיו:זנןבןובאי שלאהניזזכוקרא
ליו"מושחהזן לראש השנהוכן עסיחר המסכחות משנה ,תלמוד הלכוח והגרוח ,רקרוקי חורה
שלא נסררו  11אצל 11לפיהענין.
ורקרוקי סופרים ,קלין ווקכ!ורין גורוח שווח,
ועוו החוססחא ששמענו כי ר' חייא כחבה חקופוח וגימטראוח ,מש~ת נובסין ומשלוח
אםיאחר חת'מת המשנה ננתנה אובומן אחר שהיים ,שיחת רקלים שיחחנ~רים ש חח מלאכי
עמה .ומה ראה ר' חישו לכהבה .אסלחוספת השרת רבר גרול ורבר קטן ,רבר גרול מט~ה
רברים לפוש אתעניני המשנה ,א"כ למה הניתן מרכבה ורבר קבון הויות ראביי ורבא .להוריעך
ר'ולאנהבן הלא נלםגונרו בשםחנמיהכתמנה .ראפילו הויי ראבי ורבא לא מרעחם היו ,דק
וכן הבריחות כיצר נכהבו ,וכן החלמור כיצר ברטיםהיוכלםליזראשונים ,ובעור בית המקדש
נכתב.
קיים כברלכ!רו :1זזככ!ים כל אחר ואחר לתלכיריו
וכן רכגן סבוראיכיצר נסדרו אחרירבינא ומ' את טעמי החורה והמשנה והחלמוד ברברים
כולך אחרעזם ,וככ1ה שנים כלכו טאוחו הומן שהיו מחובריםבימים ההם .והורו אח חלמידטז'
עד זז'ום הזהן
כפי שהבינו בלבם .ואו נהינה החנמה ולא
תשובה .הנה יאינוני טהאז סדרי משגה הצטרכו לטרחוח אחרוח .ומדלוקח הסטינה
ודאי רבינו הקרוש סררם .כאשר למרו אוחם לנדה היחה ביניהם .וגם משבאו שמאי והלל
_ הלכה ,ושקזםאין להוסיף ומהם לא נמלנוכי אם בשלשה רברים .כמו נטאב!רו
אחר
הלנהלגרוע
ונן אמרו בנמיא ריבמות (סר',א) בשבח מר"ב] א"רי:ונאבנילשה מקומוח נחלקו
אץ
 .ואשר אמרתם שמאי והל ואחר שחרבבית המורשוהלכולביחר
טתמתין איטת אתקין גיטי רבי
סשצ וחלמור .אינמי וכו'
מדועהגיהו הראט?נים אח הרוב לאחדונים לא )6
 .ומח"ם כהצכ
תלמורה נמי,
י היא מ הקז כתצ יאשוסת
כןהו"ו .כילא הנעעההששונ" הרובלאיוונהם,
י
ר
ב
י
ות~שדאי נמי ,כרסוכח נס סרברי חנסרא לה4
ם
רקלבורוכלם אתהרנריםאנמרועובםהראשוגי
ץ
'
מ
ל
ו
שמומם
ם
'
ר
י
מ
ל
ת
ל
ל
ה
ל
'
ו
כ
י
ן
ק
!
ה
תרנפתי
וחחלטיי' ל'כ ,חי
ווק פועטקזם שגו ,המ
הוקן כשמינוהו
שאשה מבבל ואהעו נשהשעלינם ,עצלוח שהק)ה
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אכרת

וגם חרנהביהרונחטורוהחכטי אולנל צרועבר,
ן
ובעבור אלה המהומון:וגזרות ותלאותנשהיו בזמ
מאי
חהוא ,לא שטשו התלם'ד'ם בל צרכן ,ותרב נמו שאמרו (בסנהרריןיג) א"ר יהורה אמר רב
המחלוקת משראנ כ~שכ,תרבןיוחנןכנזכאי ועור ברם זכור אוהו האיש לפווב רבי ההורה בן בבא
רבן נמליאל הי ורבי רוסאבןהרכי:ס וגם אחרם שמו גיאלמלא הוא בטלו ריני קנסות '3שראל
מאלה הראשונים היתה הטחלוקהבין בית שמאי שפעם אחתגזרה מלכות הרנזעה על ישראל שכל
ונית הלל .ואע"ג רארחו ניז ועטא' וההלכה הסומך יהרג ובל הנסכ,ך יהרג ועיר שסוכובין
נקבעה כבית הלל ,היתה טחלוקה אחרת בדורו בויעקר ,כוה עשה ר' יהודהבן בבא הלך וישב
של רבן גכ!ליאל ברברינ! אחרים .גין רבי אליעזר לונין שני הרים גדולים ובין ומתי עק-ות גרולות
אשר החריטו ובז דבי יהושע כי תלם.רי רבן (בין שתי החוכר שבה)בין אוטוא לשפרעכן ושם
יוחנןבן זכאיהיו .ברור ההוא היו כמו בן רבו סמך חמנוה זקניס ר' טאיר ור' 'הורה יוסי
יוגדהג*לי ור' אלעזר בן עזריה ור'יוחנןבןנורי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע .ורב אויא
ור'יוחנןבן ברוקא ור'זזנ:.אבןתרריון ור' אלעזר כווסיף אף רבי נחכ.,ה .והקשו שם והאמר רבה
בןתרריוןור' אלעזר חסמא ואבא חלסתא ור'יוסי בר בר חנה אמיר'יוחנן בל והאוכ,ר רביכיאיר
בן ק0מא ,ולפניהם שטעון גןעזאי ושטעוןבן לאסכיכור' עקיבא אינו אלא טועה ומסקינן שם
זומא וחכטים אחרים רבים שדלו נדור "הוא סמנהה  '4עקיבא ולא קבלוהו דיניק הוה והדר
ושניים להם ,כ .היו תלמידיס ואחר בך נהיו סכ!כמה ר' יהודה בן בבא וקבלוהו .וברור ההוא
להםחגרים בימץ:ם .כמורבןעקיבאורביאליעור )6שה.הבורבןשטעוןבן גמל'אל נשיא עלה רב
המודעי ור' יהורה בן בבא ור' ישמעאל .ובעת נתן הבבלי כובבל ווזיו :א"בר ברבופרנע בנמרא
שמעון בן גמליאל לרכ,
הדיא עוד היה רבי 'והידה בנשמבין ,ואף על ס' דהיר'ות אמר ליה רבן
שדוה שס גם גומן הבית עור נשאר שם גם אחר נתן נד:י דאהנילך קכ,רא ראבוך לשויך אב ביה
החרבן .וזמן חשוב היה אז שהוא אחרשקיכותן רין לכוהוי נשיא מי אהני (יג"ב) .ורב' מאיר
כ,חורבןהבית,ובאותוזכוןישבולאחוו הלכוהיהם הקז חכם הרור כרמפרש שם; כי הוו עיילי
שכמעט נאברו בהמון הגורות והצרות ומחלוקו 7רגינתןורבי מאיר קתמי כלא כותיבתא כוקמייהו.
ביו 7שכואי ובית ה .%בעת ההיא היו חנמיס בימיס ההם היו חכטים גרולים אחרים הוגים
רבים ,מהם אשר היו להם נסאות נמת הטדרנן בתויה המי ,כמו רנ' ישטעאל בנו של רבי
וה~בו עלקהם ,ומהם רבנים אחרם אשר ישבו יוחנן בן ברוקא ,ורב' יהושע.בן קרווה ,ורבי
לפניהס .ב' ביום התנשא רבי אלעור בן עזריה אלשרבן קהודא ,ור3י סוטעוןבן קהווה ,ורב'
אמרובברכות ההואיוטא איתוסמו כטהסססליבי אלעזר בר שמעון ,ורביוע,קב איש כסר חיטיא,
טררשא ואכ,ר רבי יוחנןפליגי בה אבא יוסי בן ר'טרירח ור' מרת קמאה ,ור' וכרקלבן הרוצב,
רוסתאי ורבנן חראכ,ר ארבע מאות ספסלי וחר ור'טת,א בן חרש ,ואלעור בן ירכוי!ה,ווינן4ן
אכ,ר שנע מאות (כח"א) .ועתה אם כך היתה פנחס ,ואבא חנן ום4מו וסומכום ,ור' שמעון
ההוסטה טההמז מספר השקרי! ור'עקיבא כוסר בן אלעזר ,ור' חנינאבן גמליאל ,ור' יהורהבן
את נטשו לסות אחרי מות ר' יוס' בן קסמא .גמלא ,ור' אלעורב! תראי ,ור' סנחס 4ן יא'ר,
ונהרג רבי חנינא בן תרריון ונתכ,עפוה החככחה ורבי עקיבא בן רוסא ,ואיס
 .בן טהורה ,ורבי
אדויהם .והעמיר רבי עקיבא תלכררים הר4ה .חנניאנן חמנ4ו ,ור'יומבב הסופר ,ור' אלעור
והיתה גזרה על התלטידים של רבי עקיבא ,אז הקסר,ור'ראובן האצטרובל' ועודחכטי'בלערם,
ההע ;,הסמיכה ג'שיאל על התלמירים שנייס של וכליכ,יוומל רשב"ג גרלרבינו הקרושבנו לתלכוור
רבי עקיבא ,דאמרו ש:ים עשר אל תלמידים תורה ,רקאכ,רינן במצישו כר הוו יחבי רשב"ג
היו לו לר' עקיבא טגבת וער אנשיסרס .וכלם ור' יהושעבן קרחה אסססלי הוו יתבי קבמיהו
נ~כועון אארעא והוו מקטר
מוע מפסח וער עצרת וה'ה העולס שמם והלך רבי ור' אלעזר
ער שנאו אצל רכותינו שבדרום מבנאה להסר' וספרקי אמרי מיטיוזם אנו שיתים והס יושבים
מ4יר ור'יוסי ור' קהורה ור' שמלון ור אלעור עלגבי קוקע עברי להו סססליוא0קינהו (פד"ב).
בן שמוע ,והם העמירוה 3אוחה שעה כר4רתא ושמש רבי אותם ההככוים ראכור רני נטוהיינו
בעמות [סנ"נ] .ורני מאיר הוה גטיר והריף  )6מ~ק כחוב ובהדץ דההה רשב"ג ,ח'4ל ובהרז רור
ן כח"ם דש"צ.
ומחררבוט' מבלתון ,וסמכי ר' עקיכא אףת' אז
דחוהונו',וי
עורנו נער ,ואחרי ר' עקיבא סמך את השאר ר'
יהירהנן בבא ,והוא סמךגסר'
עור פעם,

וי

י
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יו

ד הוא .חזמדו
למדץ תורה אש ר שמשןנתקוע ונו'י והלנית אותח בסתם אחניניע נ'ייח'
חמשניית למר מהם ,ראמרו בינמות אמר רבי חיצ ארם לומר בלשון רבו ,ועצ ששנוכ,אי
כסההלכתי %מוד תורה אש אלעזרבן שכווע רמסתברא לעז חרא כי האי תמ! וחרא כי
י
4ה
הו
חברושיתלכרריו כתרנגוליןגשל בית בקיא ,ולא תנא .ועלכןכוסרשיןס) בגכורא שכבוה משני
הנחוניללמד אלא רבר אחרבסשנתנו ,אנררוגינס הא סני ר' פלוני הוא ,ואמרו מאן תנא מזא
חייבק עליו סקלה כוכר ,וכאשרמלךאדויאביו רתערבנןוכו'ככואןכי האי תנא .ובכמהמקומו'
היו אשלו בני אותן החננרם .כמו ר' ישמעאל אמרו כר ששנה זו לא שנה זו ,והיו מדקדקים
יוסי בר ה:ודה ,ור' יעקב איש בכהפנה בכל בולהונזלד; כךבה .והסכיסוכיריכשא
בר' יוסי,
כפר זזפויא ,ותלמירים אחרים כמו רבי חייא בחר תנא וסשא בחד תנא .ואלה המשניותכת
שעלה מבנל ,ורבי חנינא בר חסא ורבי אפס ,נקראו ברייתות אחרי סרר רני כישניות דילנא,
ורבןגמיאל ,ורבי שמעוןבנו שלר'3נו הקרוש ,ואמרו הראשונים כי שלש עשיה פניס היו בין
ור' ינא' שם הרביצו תוהה הרבה .ובכוהשנים חחכמים בסשנה .ורבי חקר אמ כלם .כבוו
האלח נתבארו כל ההלכות שהיו תלויותבכלבתי שאמרו בנדרים רבי הוה גכרר הליסר4ופי.הלכתא
הסררש פפחמ  )6הפסד הגרול שהיה בחרבן אגמריה לרבי חיש .שבע מניהו ,חלש רבי
הבית והספקות שהיו להם באומן המהומות .ואעקרוי גרנעז ,אהדר רבי חיא קמקההנך שבע
ונל המחלוקו' שנ%רו בשלטוהדורותהללו נפסקה אפי ראגמריה והנך שיתאחריני אורולהו ,הוח
"לגה בינעום רברי דוחקים ודברי יונים אחף ההוא קצרא רהח /שמע להו לרני כרהוה ט"ס
ל ר'חי' !4וגמריתהון קסיה קשצא ו4ותא
יגעו ההנמים בהם עיעות רבות ורקרקו בהם להואי
ביהר שאתודקדקו הרבהבכלהשמועו' והמשניחה ואהרר קזהון קסמז רבי .כר הוה חזי*ה רב'
לתקנןהיפב %א הוסשורברעל מאמך'הראשונ" לההוא קצרא אמר לעז ארוה עשית אותי ואת
נחאנעף כנסת הגרולה ,רק יגעו יניעות רבות חיא .איכא ראטרי הכי קאמר*ה אתה עשית
ורקדקו הרבה רקדוקים ער שהעלו מהנ) פ!4מרו את זזיש וחיש עשה אות' (מא"א) .ונאשר העה
אלההראשונים וכוה נשהיועוסים ,ער שנתבררו רביכי נמצאים שנוים נל כך נרברי התככרבו
להם כל הספקות ולא העז אחר מן החששומם אף ע 5פי שמעברהם ירב
ר אזזד ,דאנ
שנתב מאומה ער סוף יכר רבינו הקרוש ,וכן לבל חבוא תקלה שירי הרבר ההוא ,בראותוכי
ו לובורים כלם בסה אחד ולשון אחר ,רק חחכטה ה%גת ומתמעפת ונמהמו כהמנותיה
לאזי
סועכךהםדיו 'דועום להםי וכלם רומק אהת הקץ והתויה נשכחה ,נךו שאמרואי קמאי כ%אכי
בינעזם %א היתה נל טהלקה %מודם .וידעו אנן ננ' אינשי ואי קם4ר בני אינשי אנן חכעי,
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המקרא הם ,להורותאיך נרמווההיכות במקרא .כמו.משנת:ו ,דמומן תקונה נתפשטהבנל ישראל
ומלמנים בביתשניביכר החכמים הראשונים .ק אלאקליקל' .כדאמרינן ב'במותא'ץר'יוחנןלריסו
היו לומדים אותם לפי הררך הזהי וכאגשר ר4ע יקע
פ ראיתי לבן פדת שיוויב ודורסו ככושה מסי
החכמים רבבריתות אחרות שלא מרבי חיא ורבי הגבורה ,וזל? לאורידיה הט! מת:יוזא והיכי תני
 .נמקר'יוחנןתנייהבתיתאיונר,
אוומעיאיש בהם שבושים ,ו'ש בהםפרמוי הלכות להבוירתכהני'
הדוכיםלכללי ')ק'דים ודברים נלת' סדזיעם ,וכ' וסברה נהלתאיתינעב"נ] .ואחיינןקנשספרא
ן קץ לאלה
אלה הברעזות המסודרםמיבי חיא ורבי אושע" וספץ ותוספתא ונל התלמוד .וזי
 ,הברייתיתוכל אחדמןהחכמי' למר אותםמפירבו
טובים מכלם ,לקכוום החכמף ושנו אותם ברבים
ושקם אמרו נגמרא תנו רבנן .בכל זאתהיו כמו שאמרו במצמעא אשנתיה רב פמא בר אבא
4ה
מצחאיליכ בריתות אחרות אטדהגו בם החנמים לרבה בר שמוזל א"לתנ' מרמיריבשכיר
אכו-
מיכו
אחד ואחרכפי שלמדורבו ,וגם הועאים למרו תנינא .וחככף האמוראים שהיו רבינצ
נל
אותם בינקץם ,כגון אוד תמ!רבי רבי חיא ,בר יוחרלאלו הברטחות ,כיכ,הם הואצת
ש!
יונלהדברים
אסיין תנארבי רבי אמי ,ובר קפרא גם כן תנא העמוקים אשר נאמרו במשנהבלשון קצדוברכעים
משניוה אחרות .ובכמה מקוטות אמרו כןקאמר ובכללים ,ומהם קבאו ענסים חהדוטים ותולרות,
לויבמהניתין ,ורר'חי!,ור' אושקץא שועל כלם ,כי רבי לא הזכירכי אם עקרקזם ולא הביז! את
וכל אחר ואחר הקץ.לו כורביתיו ברתתא על כל הגזרות שוות אשר להם .ושכןהצטרכו התככמם
מסנתא ומסנתא .נמו שאמרו תנא רל טרבקא )6למלמל ומברא .והצטרכו אל אותן הרבמם כרי
בקרוטףןדבילוי ,כי גם הוא ממשכעטי נ)רבי הקז לדמותן אל הדומה להם ,ולהבהאםבכלליעיקריזז'.
כברקפראוכר' תיאוכר'אתמעיא .וחככרבנל אשר דאמרינןבשרובת רב חסרא ורב ששתכרהוופגעי
ני בהדרי רב זשסרא מרתע ממתניהק ,דרב ששת ורב
היולפנ'רבינו הקרושנ) היתה המשנה עמהסי
היתה ניניהם תורה הרבה סזהרביצו במקומות ששת מרתעממלשליהדרב חמרא(סו) .ושבחורבנן
הישיבה .נמו שאמרו מבמות אמר רבי ומקיבא למאי רגמיר טונא רמגלין לקהמועמי חורה דכיון
כשירדתילנוהרדעאלעבר שנה ,ובפומבדירמו שדמה רגכררוירע כמהתניניתני מלהארקיכולקהוכילתא
בה חננש! בן את' רב' יהושע ךקכר'ו] .ואמרו רכורוותל"וכויץארעמיקא במשנהווברורהבמשנ'
במנהדרן צרק צרק מררוףהלך אחר ביתדין טה אחרת ,כהההא רסנהרריןראכ,ר רב אחאברחנינא
ומפרשץ אחררבי חנ,נאבןרבי יהושעלגולה והוא א'דאמיא'לאסיא"ר'וחנןמאירכתיבכיבתחנולו'
שלאוה גולה משום רהתםהיומשדאיןממיאוה ,תעשהלך מלחמה במי אהה מוצא כלתמתה
:רתנן בהאש השנה ער שרואה אתכל הגלהלס:יו תורה בנף שישנידו חכלות טל כעמנה ,קר רב
ככורורת אש ואמרינן שה מאי גלה אמר אביי יומף אנמשיה ורב תבואות בכת שור [מל'א].
סימבדיתא .הללהוקן שה מבבלחהקה נטראבא-,ץ ואע"מ כה שלומרוזונויודעלפלפלאיזה חרושהאי
עאאל .ובימירבי ואחמוהיו קורן בארץ ישראל זהנולד בא ממנו ,מפני שלא ש:ה את המשנה
לאלה המשניותדבביבבל )7גשם משנתרבינתן .בנאור ,ולא זע לרמותטיןלעניןולהוווא עקר
וכורשכצאל אמרו גםכן בכסה מקומות תנא דבי שלו כ,הוך המשנה ,בכל שת טוב הוא מכר
שמחשל ,ואלה המשניות אשרלמדותלמירי חכמי' שמפלסלולוכ,ד מסבראואינוגכרר במהטלמרואינו
הראגמונים לא נאמרו בשםר' עקיבאק) .ראמרינן יודע נה שאמר
 .מפנישביל הגמרא להורות
בכמה מקובית תנא דב' רמ ישמעאל '0והיו אלה הדברים ששמעם הלכה למעשה .ומישלומד
בריתותג"נ לראשוניראשונים כראכ,רקבעירובין מככרא לא יכל ,מסמ שמי שאינו גנרר מושףא
תני רבהנר מרי בדבי רבןיוחנןבן זכאי ,וכל הדץ בסברא ,אנלכה שהואגמירכאמורהואיודע
הגדיתות האלה לא קנעוללמר'לכלבניארם ,ככוו זיך להוצקא הרץ מגמראט).
שנקבעהברייתארר'חיז!ורר'איששא ,ולא נאמר
ובכל מקום שועלקיםאמורייםוסוגי! בשכאו
בהם תנורבנן אלא תניא ,ותנא ,ושנא.),
~ .ע אמ
כאחר סהם ובברהא שנו נדעת דהפני
וספהא וכצשץ גםכן לא נתפשטו אש החנכרם ערפרס כ~צ)ורא הריא אטר גם הנאמנה ולמר
 )6בר"ק משרגא"41 .ל שרכש כמובח'ש הם"צ 0 .טתלקה חק:ה רבכלאילשים רככלאי.
 )0בח"ם חת
בח"ם רההאנסי שמלח ררכי,
וחוא נטי כבר סר"עוהכונהחיז סתלםקויר"ע .ו)כןכחוכ כח"ם ובש'יצ
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יר
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ד
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יבח"ם ורבנן רבבל קמקז רב'וו הקרחם

 )7בד"ק

אכל בליק רבי שסואל ,ז)בר,יק כהנכ וחפו יעמו
 .ח)

בח"ס כת.כ הוח להו קן בטעוח.

"

בח"ט ססכארא.

אגרת
כמוהו .נההשראמרינן בזבחיםרביצחק ברקהררב מרביתיו ,אמנם הלנות"ם וטעממהם שוים אע"0
יהודזה הוה שכיח קמק7ררמ בר חמא שבקקה
יגרסתםטחולקוה מוה .והלנך '-שלהםהיוקלין
חריפגעב 7,אמר לק7וארומי
י וחמורן וגימטחאות ופנים פל מדרשוח ,ומהם
לקמקה ררב ששת ,יוכוא
)נקכוןריחא את' להליר נושומ פלש עשרה מרות יתדהר' 'שמשאלדויש ,ומדג:
בר חמא אלקמתא"
ראזלת לקמקה ררב נעשתהוית כרב ששת ,אמר כ~ס אחריםנגו;סדוס מקראויתורמריא ,ורבויז
לעזלאו כהעום הכ' שא מרכי בשנא ס%תאמינעז וכהעומין ודורסרן סכיכיןס) והקש שני נתונים
פשיטלי מסבראואי כעצכחנאטתניתיןפריאלהרב הבאים כאחדאין מלמדין ,ולבורשיון מחהתון,
ששתכיבעינא מלתאמינקזסשיט טמהניחארכי ותמשת מרונה ותפישת טועט ,וררשת פועם )1
נכרמשכחתמתניחאופרכא מתמתאומהניחא דץא ,מקראוגורעין ומוסי0יןודורשין ,ועצ 14ם למקיא
 ,מקרא
א"לנימיני נרלהא ראיסשיס כ' טתניתא בעא ויש אם למסורת ,נאמרכאן ונאמרלה,
נרגקז
בשל במקצתכליאיכועוןגוריקה ושכדפהאו נררש לכטה טעביםז)441 ,ן מקרא 'וצא ברדי
 .רברה וערה
איןטעון ,א"לאינו טעוןכרדי דהוה אהואהוכו' .סשוטו ,אין מוקרם ומאחהר בוערה
והא 5אר,נאהכי בבףתא .,רתנש בשלבמקצתכלי כלועוןבנ' ארם ,רבר שנאמר בוה ובחזואינוענין
טעון מהקה ושטיפה כל הכל'נ) כוה שאץכן לו תנהו ענין לחבירו .דברפתובויו כווכה ,שיו,
בהואה ,א"לאי תנטו תנשונצי"ב] .וכהמוםהכי דברשנאכורבזהוהואהדיןלחמרו .מרשהשנאנ,ר'
בסוף הוחותכי אינעשו להוכוני ועהךהרים אעה ונשנית לא נשנית אלאבשביל רבר שגתחרש בה.
מהם עחף כראצטריך עלכוא לרבה דזהוא עוקר הן מינה וכרנה ואוק' באחרא ,והולבאגי
ןהד'ן
הרים ולרב יוסף דז17ה סיני ,דהא אמרינן רקרי *ז'ותכגדון .ודברם רבים כאלה .כשהיו אומריס
אנפמרה ותב תנואות נכח שורמזנהרהןמנ"א) .הראשונים הלכותקהםכל אזזד ואחד כמי שלכודן,
סלחו לקץ מתםסיניעריףדהכלצריכיןלכ,ריזזכו4א היו אלה הכ'4ם לתלמודם .כדי להוציו כ?עכוי
רוה הוא גמוה .האהר'חישווכורלברידעתשלו ,ההווזו .כדאמררבי אבהו אמררבייוחנןבוררובין
שהט7
והם 4לה 4שר עתה למדו בם החכטימ ביחוד ,תלמיר אחד הקהלרבי כוא
שליפרוווכס1אוהמכוםשכ
ארבע'םיושמונה
מטגיכי באלה הראשוניםרנו הוינוודםחזישובות אומר שכל רבר ורבר
ער מאד .ו4המר הצבורכו החכטים לרברקזם אמרו טעמי מומאה ,ושנלרברודברשלפוזזו1זארבעי'
ג) בגמדא ורקדקו בהם והוציאו את תמצקזם ונעמונה כועכר טהרה .וכן עמ להם גםכן סמם
רסהיחא אחרםלתלמור' .להראחן חדוטר'וענפי'חזולרות,
סצ4עכילא הצטרכולהם,
ואע'
"ומסודרת אקירינקהם ואקיאופני החקטרם ,שקיעמ להחדר
היתהמדוקדקת
הב
ור
ר
יכצאלשהיחהבבבל
יש
פו
שאמרו בסדר יוטא ש סר העולה וששר אתהענףלוץ7דו.
ככי
חזיאקהה)כי הקה התגמודבירםכי שרבןיעזנן
הנעשה בחרן אמר רבא לאכישכחת מושקמו אלא
14ר'איישררכי שממל אורבי עלבארהחששץא ,בןוכ4ד אסרו רערהוויות ראבי ורבא הוה
י
גכי
ואעפ"כ הניחו אלה רבי שכיאל ,ואם כוצאו (יבחראוור"א) ,וגם למרגורבי קהורא אומרהוי
שמינו זזיר בתלטור ששגגת תלמוד ע%הודון לאבותפ"ר
נוסחאות הביעזא לא נסמך ע*הם,רי
%א 'דשו אם אמודם הם ,רק אלה רר' ח"אלבד כר"ג) ,ות"רבמשישוהעוסהבכ,קרא כורה שאעה
 .וכןנטייעת אחדות הנקואו' מדה ,נמנענה מרה שמקשץ שקהשכר ,בתלמוד
היולומף'החכמ"
קנונות  ,)7כ'איןלהורותכוהן ,כעןהלכות ררך אין טדהגריהכז1ו(לג"א) .ואחר' סררר' את
ההלכה והמשנה ,ההק להם התלכווד אשרבוהיו
ארץודגדות אחרות.
ופועכוי
חזהלמודג"כטושאלת' שץ ,הנהשיוראשוני ממתדם רקרוקי המשנה ,ופרטי
לה
ככ
ול
ימבהיוהר
יאשונשהיויודש' אותו ,ני אמרוכי דדההבירם הכית4ם ,כרתנורבנןלעולםהוהרן
הלכות הככצרות להט ,כ4ל4רהוכירומעטצה וברק ק התלמוד ,ואמרנן לה הא גופא קששו אמרת
בן וכ44בעוקציחאנים ,ואףכי לא לטרו כלם בפה נתלמוראתלך מרה גרולה כעו והרד אמרתהוירן
אהדולשון אתר אבל הטעכרםירועים שהם שוים למשנהיהרמןהתלמוד .אכרר'יוחנןביטיר'ט)
וכלם אךענין אחר הם .וכל אחר ואחר שנה נכ1נוז משנה  .11שבקו כולי שמאטתניתיןשויי
יזלכרד'ו חבורים משונים וה מוה .כסי שקבל נהר תלטוד .הררדרשלהוולעולם הףרץ למשנה
כר"ק טעב פ' ס) בה"ם משמעה דורשן ררישת סטוכז .ו) בד"קורר=ח
' דתם ,ובח"ם ארקפטה
)4פ.

י
*
י

י

".

הכלי .ובה"ס הח ,נפו בנ0רא רמץ כלחגלי.
בדייקכהיכ קגרעית,
נ) בח"ם כררב אשרא

".

"כעט

כר"ק טקרא מררש לפרב,ז וומ פמו.

" ".

טעם ,

הק בלשע הנאץההי וסללן

בח"ם

עק'כא.

רב שרירא
ק התלנער .מאי דושכיז,רשרבימ:ורה בר
יו
יאי ,והגרלעמי השעם ולבית שקב חט4רום,
אלע

ר משעם אלותלכויי דוככרם נמשגגות
הגריעכ
נעשית להס כזרונות  ,ולבית יעקב חכואתם אלו
עכה הארץ שאשילו ודונות נעשות 6הם כשגנות.
וה"נו דתנן רבי "הידז :אומר הוי והיר בחלמוד
ששגגתוי,לכוורעולזזורון(שםלג"ב) ,ותלגזוד הוא
דוכגזת הראשונים בי בתוכו יגלו כועמי הכישנה,
דחנורבנןרבוסואמרו לא רבו שלמרו טקרא ולא
רבושלכ,רו כ,שנה אלא רבופלמיו תלמודדברי ר'
אומינל מורוב חכסתו טסנו,
מ?ורה ,דבי
רנוים' אומרמאאומ-לו לא האיר שמו אלא במשנה
א~שעזהורבו ,ואמר רבאכגון רב סחודה דאסבר
%י וחקמאלסנורון(סום),
יאלה הראשונים לא דרה התלטוד כחוב בסשר
לוממם אותו בל סה .כמופירהשףהכתובים
והי
אשר אנחנוססרעיםהיוסלהלכוידיד'לסא ,כיבלם
לכ!רו בו ,זה למד באופן אוזד וזה לסדבזיפן
אחר .נןהיו מפערם משנתם .וקשעלפירושההם
בשם תלמוד ,והמה להרוקבת לב ,ולא הצפורכו
אלא לקקמם .וכ14שר נשלמה רעושנה ורבי טת,
נהמשטה תנונה' ונצטרמילקפהתלמודילמרהו
והוסיפונו נמהדרכים א~זרים ,ותקנובוכטואלה
ראשוני ראשונים ,כראמרינן טנא הנ'מליודחייק
קראי ,ותקנובו חרושים ות%רות דבר ידבר כטו
שה.הביכרהקדמוני' ,גםתקנובו טה שלא נצפורכו
אליואלזזהראשוניס ,ככוו סירושידבריםעטוים,
כי אלה הראשוני'לה'ות תנונתם גד%א לא הצטרכו
למרשם .אך אחייהם נתטעטה החנטה .נסו
ששנינו נסומה משמתרביאליעורנגנוססר תורה,
נושטת רבי יהושע נטלה עזמז וטחשבה כתעגות
ר'עיבא נפלו זרועי וערה ,ונסהתמו טעיינות
התנמה(טט"נ) .ונןהו:גםכןניכףרני ,שתקנו
בה רקרוקים אחרםזה איד וה נכל טה ששנו.
י הא ,
ואמרו טכרי תנא לק? הא לסהלי למיתנ
ובמקום שלא
להדצה )6אטרינן נעמות נאן
שנהרני כהבנהסאאינה צריכא ,וכסקינן אצרכתא
דכל טלתא ומלחא ,תגיינן מאי קמץ ,ומרכוו
סר5דם והקעמוהקעיםלכל הדברים האלה ,וביכף
רבי היה הוא מפרש *זם סירושי כל דבר ודבר
כהלכחו ,והם הצטרנו לרבריס אידים אשר לא
נצטרסו להם הראשונים .כגון בכוקום שהב'; רמ
רבר מה ולא הבינוהו החכמים האתרונום ,סו-ש
להםכוי שלאיסמכועליו ,כגון דסתם רבי דם"
.

יכי

יחונעזי שנראהלוני ההלנה נסותו ולא נהאה
נן להנכרם האחרונימ .כההש דמצות דא,צה,
דכשאמריחיר דבר מה וראה רבוכועמוכי ההלכה
כמותו שנה אותה נסהם ,כראמרינן באלטנה
דכתונות טתנאץמניר' שמעוןהיא .ונמי שמת
לענק סקנה טשמנ מרע נשנתמתנייךןר'ק-ירה

י

הש .ונהוצשולו נכרסורוסימן ,ורנותכא*ז.
דאמר בש'דגיפלוני ז;'א ואתני לה ביזע,וה.

אע"ג דכעזכוה רבי לא עברינן כותמה .ובמקום
שסתם במהלוקת עריף טפי ,כההש דח4צה
חשסיימם בש16ה דמפתמ נמצותחייצה .זו
נכףדתני לה לכרמרא דיחמ-אה בלשק חככמם כי
ז בר אגא א-ר
הימדלעבדק בותקז ד~4מר ר'חיי
יוחנן ואהרבידבריו שלרביכשידבזיתו ואת ננו
ושנאןנלשון חכנדם ,והאה
שלרבישכ~עון
בכסוי הדם ושמוןב*1ון חנדנבררםי(חחהןפ"ז).
וכעשוןלטרו דסתםר'כשוירלאודיקז הוא4יוחו
יתמ-אבל הואלרבווזיולסירביעקיבארבו ,ולכן
כאשרירערבי שהמאטרדאזוא לו"ש גאווע ואת
בנו הואלרבותיו שנהאותוב*יקחננר'.וכיא:טו
דעואודישרףדהנן וחננרםאוכעים זה מההזינלו
ח"נ כרת% ,א שנאו נשם רמ מאק -שרבי"הורה
במץכיר'כשיר
חלק ע4ו .כרי שלא נכועה לומר
ור'קזודהולכהנר' קקודהוהלכהכר'כירר .דאמר
פעמאדרבי מאיראין כל סדק וסרק
דגאכשי
מלמעלהוכח ,שמעתא ,ותנשו נכר הני .לכן
גאו חככו ד,אטוראים פל ההלסוד ומהשז %4ה
הענינים .נמקוםשחנינונינןהנץרביוכיההלכה
כשתו קןע -ג%ו את הדבר ההוא ,ובמקום שלא
הבעולאגלו את הרבר ב .%כההשדהטביא במס'
יו"טאמר רב ק:ודה אמר שמואלאיןמנ,וין עצ'ם
אלאמן המוננץ שנקרפף .ומקפףנן והאאנןתנן
קהקרפףחשמי
ומן הממוור ,ת'ובתא דשמואל,
ומפיקינןבווניתץ יחיראה הש ,ומנשין 6ז סיוע
ק הגהיהא (לא"א) .ונמקום שטצאנו נכהענה
דברכעעובשוצדעילגמור ממנודברשישבוקוששז
ולא 40ק אמרינן גמור מכאן כך וכך .כההיא
דאותו ואת ננודאמרינן חיאיר
ריוחנןפית
'
חשאתאינה משנה ,א
עלה
יערומה אינה סשנה,
הלאחינוני שקמן המשנהולא סלקמןהכריהא
.יפעבר' תדחה הכה1נה כולהכשן הסבראלבר.
כההשוששניט בסורוות כוסעץ שע פשחן שנימלו
שינילמןםפיג מ"ח) ,ו4יאינן נהה%ץר'עחנן
והש*דש ראמהתרויד,ווואימה סשנה(טג,א),

י

"

")

בח"ס וה'כ' רלא דא'ק כיל' הא' ,וכר"ק והוכי רלא
יבל לההשח
בח'ע אלסא קויא ולא סלקא

 .ל

מטברא ומבי-תא .יבי"ק אלמא אי

מלקא מז)-יוש.

סלקא סחמודן ולא

אכרת

ל4

יא

עבד'נן כוותה ,אלא כת2ום רמ0תכר בהרווקני

וכו' (שם)
 .וזרצריכא מתנית'ן לחסוף מחסריץ
6ז ,מוי צרמ1לחרוצימחדצינן לה ואם נמצא

טשת נמשנה חהם"ו:א מהוקנת יחזר ממנה או
לבהר הדבר ההש .כרתנן בבכורותבית שכוא'
עםהנהן ש הנכור ובעז
4יטרם לא'מנה
ד~למת'רין ואמלע
רף
2נ
ו
אישמר:ןעלהב"הרמתניזין
רמ עשנא רבמיתא הא ,והלנה כרני עקיבא)6
רבריחא ראטר אפלו זרים שפלוגוי ( "4ב).
שם נמצאתנאיםחולקים ,אמריגןבמאי(14כרטלני
ומפרשינןסועםכל אחד מהם ונהסש אדד בריחא
טצואהכרילבררההלכה ,או מזחראמהן הספ;
ההש .ו4עסחםלהםהיכארמשכחינןלהו .כההיא

עי

דהשיח במסכתנטת %ץרבי ירמהשלרבי וירא0
] .ורקדקו בהחתעלו
פוקעין נהבמצל-עינמי"

נ'כל אחר ואוד לטעמו להלטצ ,וש נל אחת
ואחתכר אמרה ,ונרעתמי הם ,חוץ מפלו"הא
דאמוראים .וקופימהון ושינוףהון ותיובתקץון

ופירויהון הזיותמשון שוקמתהון ולאפוטף ,0
ימכתבארהי רתלמוררנמיטר טומ ,1וכן המץ
בומןחככום החששונים כאשר אנחנו ממרמרם את
הפדחשים פלט היום ,ש אחר שחד מרגותיו
כחארוננון ,היא שעהלנל אחרמהתלמייםנפי
הצורךוכפיהיכולת שבהם .יש שאמרו להם וק
ראטףרבריםועשיםתעיארהביט מדעתם .מהם
אשר הצטרכולבזער והרחיבו את רבר"ם להם,
בהשש להם דקטרם ורמיונס 1411 ,ראכוינן ער
דאעטר רבי גכורקהון רכולהי תלכררי כל חד והר
דלפנירבו החה וקאי דאשהץ טתנית'ן ,נל
היכי
חד חקרתיגוודולפיכישנתו הקץ .י1דש -שנסדרה
כל שורביבז4רלהםהכישניותס) תמר להםטעמי
הדלנות עלו ,ואחרי מות רבי הצנורכו ללקבום
ו4טדם נפה אחר לשון אחד .ו14חרי רבי ה'ו
תט1ים מהתםנגוןר'נתןור' שממן ורבן גכלשל
ברב' ,ומהכא כנון ר' יאגשקה רכון הוז:ל ,אמנם
ולוכץץ'
לאלטרו מאומהמן המשסת אלא מהס.הי
לפמוה .כרמםורשבססרושל אדםהיאשוןנבהמשצ
רנןהיבינתןסוףכישנח (ש) .הי
ו גםכן דצנהם
אישקמשלכודמו)  ,תנאים ואבווראים ,כגיןרבי
ו תלמירי רבי,
חנינאורביינאי התםורב הכאס.ה'
ולסדומרביורבי חי'א .ראמרינןבחולין א"ריחזנן
נהינא כר ההנאיתנק שנע ש2רה שוקאחוףררב
ורב קטקהררביוהוונמקיןוקוקין רנח -ב,פומי דרבי
לר,
 )6בח"ם כחוג כב'ת הלליברייחא0 .בח"ם עקיבא

"

ובנמיא ר'רן לר' וריקא ,וצ"ל
נ) בח"ם לועפשוי גר"ק ארסי

.

לרי מרא,

בח"ם סהרחן כנטן,

לפוכףררבוממובף'ררבלפוכימץררביולא הוהירענא
מ4רקאמרי(ק .)6ובכטהכנהומותאמרינןרבתנא
החהופליג .והיו ל'כנחככרם אחריםשהיואמוראי'
לברכטןגימוול ורנ פרלא ורבה בר בר חלא ורב

כהנא קמאורב אס'ובסוףימק;םרב אראנר אהבה
ורבה בר אכהווקננו ,ומנית הנער4ום הע;,נינן
קבלהביינוכי טב'ת נש'אים אנתנו .ום4יע רנה
נר אבהו ,ואדו'כןר'חנינא ההםורביינאי ורבי
'ותנןורבישמעוןבןלקישורבייהושעבןלוי ורבי
שפועון בן אלעור שה"ה משמשם ומשמש ררב
ושמואל בבבל321 ,ל זאת גדלה החכמהבבבל עד
יהדורותהאלהחיורבנחמןורב קהודא
טאר.ואדי
ורב הונא ורב חסרא ורב ששת בבבל ,וחככרם
אחריםשהיובאים ושבים ,כטו רביח)אבאס.הקה
משאוית חחעשונים ורביטצזעקנמדה 1ויראורבי
וימ;0ורבי אבהו ורבייבינא בר פפ' ,ואהוינן
אני ורבאי ותרב הגמוה בארץעמיאל ונתמעפה
שם ההוראה טאדושבו א:6שהיו שםמןהננ'4
נמ.רנעורברימיוכלנזירדווהנו; .ובכלרורורור
כעהדורות האלו ה'ו להםהלכות אשרהיולוסד'ם
החככהם וטסדרםאותן תנהד .כראמרינןבברכית
רבחיא בר אבו 1הוה כחזדר תלמודקק כל תלתין
ן(ל"תב)האכורינןבמסחיםנמי רב ששת הוה
'וכי
מהדר תלמורקה כל תלת'ן יומין ומתלי נעבוהא
רדשאחשכ,ר חדא' נסשא' חדאי נפטתו' קראר
לךהגאי(יסח"ב).וכוכל אלההדבריםשהיולוסרים
כלם כל רב ורב הקה מסוש אותם לתלמיו עם
פירופים אחרים ורקדוקים נוספים,והיו מהדשים
גםכןהלנות לטעשהננלדאמאלות שבאולסנט:ם,
ונשאוונהנו סהמ .וויה 6זם מתן5תתבע איש
לחביו .ובבוא דור אחר נתמענוה החכמה עור.
ואלו הרברוםאגורנתכררו לולה הרזושונים ואשר
פרשום לתלכרדקהםכגוןהפירופףםשאינםמצטרכ"
כלבני אדם 4טדםולקבעם בגמרא ,והמנוכייש
נחם ספ'עתוצריכיםלקגוע אותם נגירסא אמחם
נ'סרבות וקבעום בגמראוש החכמיםלמרו אותם,
כראמחנןבעירוביןלענין שרוב שנתטבאלן ,יתע
רב'זישו בר אבאורבייוחנןוק;'ב רבנזזמןגביה,ו
יהבי האממ האר אלן זקאי היט 1אקימא דש1י
וכו' ואטףגסוסא %ץרבנז;מןיע2ר
ברשות
אטרהיחי
האי אמר
בה
ו
ת
'
ד
ו
פ
שפץאל
,
כו*
ולכהןו אנתון נכר פהואי'ת"
ו גה סובא 4לא הני אטר
להוקנעיהולה גכף בגמדא(ל'בב) .ובכלדוראחר
ובי"ק סטנז.
ח"ם ראחנץ יבר"קראייתע
)1לטי
ואול .נלה 4סר ראא אעץ5י ,אזר חמ.

י

רב שרירא
דורהיהה הדגמהו4ללח ומתמעשת ,ר%4מד רבו

ב מהפ סר9ה ה4מר
יהעןב9יוגץחעולבנוכמ,
אניוועןכניכר~ובגה-אס)לגכ,האחשכוררצשוו44ץ
כ%צפעתא בירא 0למכוא חשמר רב אפרווגן
כאצבעתע בברדש16 0כחה( א) .וכל מה
שחחעששצחדאץככהוזנתלללס1קות4 ,לופיהפי
התא1דם פלא!יוקפעים דנוחם קנעוםעכשיו
יכדו'ודרו עוטרםכחלכות הדצכף'דיאמינים
וכפשמ עתהנגטיא חשם"יגנרם כלם סומעו
הלנההאכווה כשחד לא כמצא מנוקם נף
4לי
שקוס 4גןח ש פגרחשחם .חשמד-ריסאזזר
4גמר שפהמז פצפ,ה ופ מונש-ה בשכצ אמר רמ

יג

 .אי
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בייב

יו

אכרת

דמפרש
ו ,ודברבז9
חא נסנימתנהייש
במם'מנהךרין דאמררביזיוצא*הרגגושקיןאותו
ו של לבנה כרי שתכורף דעתו עלע משום
ירמ
י נפש ותנא נעףם
שנאטך חמ שכר4ינד לסי
קרות שביושלים היו טהנדבות אותן טשלהן,
ובשנן ואםאינן טתנדבות כחמלהן משלטי ,אטר
רברגאר דמן רוב )6מסתברא 0מ %צבורכישום
שנאכ תנו [ט"ג א] .וגםרובעירו של רב רבאי
היחה ,סביבות שובות נהררעא .ואמרורבנןררב
.1
שנים רבות וכטה סברות
רבזר .ןזיזז והארץ-
נכנסו .ירא 4גמר הם מחננוס אחרונים ,נטו
רב זר0ז רבגדמומו% .מתוטןהחששוניםבגטרא
דחאנה,נקנהזדזממנוברעמא כגאהניכמליוכו'עד
בכטף טמזלן ,שאלההקושיותוהרתמונותשתךצו
נגמהאחרצו' והננשוםרבנןסבוראי האחרונים.
ואגמר כתבתס כיצד נכתכה המשנה וכמבר
ננתנ התלמוד ,הנה הלטץ ומשנה ננתמ,
ההרווניםהיו ססדחם ,ונחהרו החככרםללטרם
נשפה אב44א 0טנוסחאות נתובות ,דאמרינן
בתכצרהדבר,ם שגעל פהאי אהה רשא' לאוסרם
בכתב שנאמרכי עלפי הדברים האלה כרתי אתך
נרת ,נרת א4ו אתה נותנואי אתהנותנהלנות
פי%תםרבנןסבוראיהיאךנסררו
[ 4לנ].
אחרהם כיעהו ומן הכר
אחמ רנעא וטי

יין

ל

יא

יק

הייר

י

ע0שע .ו94נו לבאר לכמענין חדבר .ואז היו
היבהםהדאגמומםלעירז%כוקרם ,ואזנוי"
ושתי
'פיבותבעבור דברטסינש0י

דעו כ' ברזושונה כשגלו ישראל בגלות יכנקז

והדע 1,והכיסגר תבשים רבים עמהם דינאו

לנהודשו ,ובנהיכנקזכלךוזורהוכלהנ5ויםאליו
עמהם
בית ננסעז ח בויבנים ועפר
המקח1סרלועהים עלוזם טה סזהבי4
יני רצו
שנאמר
טביז
עברץי אה אננקז חשה עפרה קשננו ,וקוזע לבהז
כנכדוזהויאביתהכנסתדשףוקזיב% .ומר שנסע
נית המקוש משבכאן בגחרדשוי והשכינה היתה
עטהםכהאמרינן בטג'לה בנלוינא שיא שמנה
בהרבאמדננכזפחאדההצל ושמו %4אמדבכנק1חא
דשף חתיב בנהרדעא .לא תימא הכא תא הנא
אלאזמנע הכא וזכגין הנא ,אמי אנח תהזילי
דכיכ,רי~קנא סרסזץ התםמצנינא [כט"א] .תזש
קרובהלבית מדרשו של עורא
המת דגנסת
רהווי
טסהררעא .ואדוי ע4ת שרא
דג)ופר למטה
תרובב )7 5והג%ה עמהם תננה נית ושקרשהיו

0זצחיח ח 4ץץפרשיח ובח"ם רהף ח14קאיפיכ'
א) בנפרא דקז לא גטצאחו ,חלף וקים בטפק

.

ב* שסאופרי.

שט המעל הזח רק בלשק האתטי

שם שמ חללסנהדהן מקשמעוןהצדץואנמיננחם
אעע שונו תעארהווגות )7רובם עלו טבבל .גם
הללהזקןעוה עכוהם עםנל וה עודהיוטרביצי'
תורה גםנכאן .והיה 4ום ואש גו7הסניתרוד.
אנל ראשי'שינהוסנהדרין )0לא היו ביניהם .כי
כלםלרבר אחדכוונו שלאהיו רקמן הסקום אשר
ינדדה' ,וער שמתרבי בראסר גלות הוו נהיגין
בננל %אבהאשיישינותונשיאים שהםוי
ו ואשי
סנהררץ בארץ ישהאל ,כרממרש באבות עד הלל
ושמאיו4יעיושבנעוןבנוואחויורבן גם4אלהוקן
במ .ואחהורבן שמשןבן גנ%ש %קמא שנהרג
לפניהרבןהבטז .ורבי עמכוק4לבןא*שעהקזכהן
נדול האלו אובעה דורות הע בכלל4מיו הכיאה
שנים .דאמרינן בשגתה55ושטעוןגמליאלושכיעון
נהגו נעףאותן בפמ הנית מזוה שנה [ט"ו א]-
ואחרירשב"ג שנהרגכעקווגי מלכות הקזרבןיוחנן
נןזכיו זהוא הקז נינר חונן הנית ,והוצשעהו
לפני אסמסונוס קיסר נכנסו עטו רבי אלעור ורבי
קזתפעתלכרריו ובקשו טמנו שהמלתאדרבןגכלשול
ויבנהוחככייה ואחמ שקט רבן יוחנן בן וכ4ר
ורבנן בענהתקנו להם עשר תקנות -יתנן כחעחדב
במ
בית המקרשהתין חבץ .ואחויורבן
ג'כלכאזי
לכות
פל רשב"גהוקן שנהרג עם טו1רה הרונ
ואותו היח נששו נצנה ורבי קהתמע אב בית
לרבי 'התמע תלחא
דץ 'וכיוןדצעריהרבן
ל
יעורבן עורקץ שזזקז
4ל
יא
מי
גב
ויטני ענרוה ואוקמוהלר
עמרר והשועמררילעורא הסופר והררפייכיה
ואהררקזלרבןגמ*אל ו4א עבהחה לרבי אלקער בן
עזרקהזולארבן גמל'%4ועעזי שבחא ור2י א%עור2ן
עורקה חדא שבהא כרטפח1בגםואדתפ4ודגמחד.
רבעו
זוןא7דודרייושרבבניושטוב1ו:עקוזןבזבבנפווריהקוזבקזנסשישע.דיםו.אחיי
ובלףרבי הקהרב וענא קמאריש גלוחאבבבל,
הייגו דאמףנןמויות נעאמינעז רני מרניריי8
מקאני טהאני בשעד עעהרי שחךנבשוסנו
רבהונאומתנירבסמראדהתם שבטוהנא טחוקק,
כדאמריקנסנהדרןלאיסור שבשמ"קויה ומחקק
טנזת*ו 4איסורשבסו טקזודהאלוראשיג*ות
שבבגל שרורין את ישראל בכ .%4ומחוקק טבין
רגליוו%ובניבניו של ה %שמלמדין תורה ברבים
[5א ב] .הלאראינו כיאיה מבבל נוובס יוהר
ממניני שנס הם .וניכררני מתרב הונאנבבל,
וספרפו רבק בעזש5מי דכ4אש וכועבותפתיהרבי
ב)בר"ק חמיה סלח לא ,יגפפוחבח"ם.
נ)כד,4מ
טןב טשוםדאות בה בם,לחא שבשחא ,זבי"קחסיח פלח
פנ98זע .ד)כר,,קסככל .ה)בח,שחדוריה.
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ישוש

עס הנשחם [שה

אדם
ענונ'וחרוהיהדני אומדנל מה ששמי
אניעושחחוץ ממהשעשו קנינחירה*קנידשרון רנירנ נצורתא דהוהאנכסי הגרוכנ'חד"םתלמץ"
גרכיהון מנפראותאומניאונו .,וזמסליק רב הונא טונא ורנץ שם תורה הרנה וקבע שם בעז רז.
ריש גלותא להכא אנא מותיבנא *ה' לקץלבוינאי והיו בבבלשנ'בתי דינים גרו*ם האחד בנהרדעא
דהוא כהמבמויהוחה ואנאמנינטבניסז ,הוא מן שההה כבר והאחד בסורא שקבעו רב,היינו ראמר
רבדנהש רקהודהמןרוכריא ואנאמן רקתא מנוקבתא שמואל לאכחבינן פרתבול אלא אובבירינא רסורא
חדומןעיל רבי חיא רבה לגבקהא"ל הא רב הונא או בבי ד'נא רנהרדעא ן חיו לרב ושכוו%4פוזי
גטממדינתנשרנ אמר
לברנתכרככ,ופניומולרבי א"ל ארונו בא א"ל רני יסרבות -ראממנן
לרב' חיאסיק חרמן נש לנררק %א אשנח נר הף דדא ב94קעשרנאה
"ין וזממחאל אמר בחחמה
נפ
למלג
נשיןע רבי חהא רכעס ע*ה רבי ונהג נויפותא לארץי וטשמינן ררב סבר כיק ראיכא כע)'בהא
ןיוסז א"ריומי ברבון בה%ן תלת'ן כישכון שכיהי תפכיאל סבר טתינתא בג'רסחהו
בנפשקק,לתי
יומקיליף רבכרנההכלכלליא ראוריהזא .אחררב טריי (ו' א) ימוקים הוו ישו רב ושטה%
הונא נתטנהנבבל מר רב עוקבוו .כסיהיולומרים אהררי.
'שבכור רב עוקבא לפני שמת %בארבע אכשת
הטת רב בסנת תקנ"ח הזוא ארבע אלמם תי
וכשהוז יומוב בדיןעיב שמואל לפנ' מר עוקבא *ציר'נ) ומזג שמואל אחמולבדו שבעמעיםתית'
ב44יבעאכית שלו ,ואמרינ! בשבת א"לטוטואללרב ושיבה אתת .ונל כמה שהמה רב כולים איגרתא
י ודו יודו?ם 4ותו
ו,וכיושנמו ריפך בקוירי ורישא ררעמך בתכוכר ,דטשדבא הע נאים לפנץ כ
הא מר שקבאובוזדינוע.יםוכתיב בהו כה אמר ואחחובוי לפני .
י
שמואלהנןרלאקמרריםנןרבבעתווליש!בבכבללה.
כהשפמו,
ח'רינו
שני ררב הוה כתברבי ע
וביכוילרבבשי-ידרבלבבל בומנתח""
ל לכ~לכוהיון ובתר רנח נפסיה ררב החז כתיב להה רב'יוחנן
דרגלנאבית שנתפולשתאלסים והחקע"טלישירה ,לשטו %לקרםחברנו שבבבל .אכוראס?ילא ירע
ורלאנאןרבי0ילו' ראש החכוץםאחרירבי ,והקו דאנארבה ,כתבוזפדר 4ה עבורארנותזשנז אמר
ר4שש ההכבהם נקיא ריש סררא .ראממנן רב השחא חתפננא נשמא הוא רזע כחב ופרר 4ה
אקלעלאתריהררבי ש%א קסעלמהבאטורא .אחרי טעוןתליסרגכ" 4סמיקי מרמות אמר שמע מינה
טותרביכילא רדו כאן רב ושטוז ,%חהופיב רב איתלי רבה בבבל איקום אעל 4יהז'ה(צ"הנ).
את שמו4ול לסניו% ,א רצה רבלהיותלואנזעליו ומה שמוו %בסנת חקס"ר (נח"מ תקס"וז) ,ודהא
 .ותלכהדיו
ול4זופיב את שמואל לפניו ,גם לא רצה שמואל שנתר' אלפיםוי"ר (בד"קו")
לומות לראש עליוולההיב את רבלפניוכי רב ההה היו רב נחמן בנהרדעאורב הזורה בפוטבריהא ורב
שש בר מנר
וקןיותר משטואל ,כהההאראמרינן בגמרא רמרובת ששת בשלחי .ובשנת תק"נ
רב תפמואלורבאסי אקלעולבי"יבו
עהבן ואטמלת והחריב לנהרדשווילך רבה בר אבהווקננולשכנצףב
לביישועהנ! רב לא ע"ל קממז רשמואל ושטת %ולמולויי ולבוהווא ,וןזמה טום רביוסף בר חמא
שיל_
לאע"לנזקטי!הירצו
יב אסי לא בוקכדהדיב אטו דבא הצאדחכמי-ג)בפוסבריחא.בינומי
אטרמאן נפרה תו ..ש נן הנוז רב לשמה %נית שני היהה העיר הואת שקר הגולה כטו
בנהודעא שהוא מקומו ור,וא כהךם תורה ,והוא ששנימ בחשש השנה עד שרואה אתהגיהלפניו

בי

*

י

קנקת4טה

.

שי

.

יצייה
ב.ו

שי

ההרחק לטקום נשלא ההה בו תורה והוא סורא
הנש-אתכיזאבוהסשו ,חמםהיובני שראל*זב,
ואסלו אסורהיתרלאהיו יודעים .וזומר רב פה
אשבכרי מותהא חורהבמקוםהזה ,כההיא טעשה
דמפוהשררנם'נלהבסיר רב בקעה נוצא וגרר בה
גדרוכ'איקלעלפטלפולש שנהוהווא אוהפ בסוהא

אינ%מף" .היא אים הש ס",
וקשדל" חץיחן 4שקי%ה"נץןףש
סיא פ% %ל אא.הש ,ו"פדם ם וז*ם
זאם
שח"המץוצשח""
ק%קס
"
ש
פ
4שמ".
"מ""קחי=
="% ,4שלא"ש*ח*.

מ וזמ

.

כטרורת 4חש ואגאר אביי גולה היא טוטברטזא.

ואוצי שמואלמלךרב הונא שהמה טבניזזנששוים
וכ"ץארנים שנהוהרניץ תורה הרנה ן ראכששנן
בכתובוה כד הוו טמטף רבנן טבי רנ הונא הוו
פיפרתמנימווהרבנן רב הונא הוהדרעמבת*פי
אמה,ד מ הוו ק"כמ רבנן ממתיבתא דדב דונא
ונמשץג*סיהו הוהסליק אבקא וטכסי 4ה לעמא
ואטףבטערבאקמו 4הממתינחאררבהוטובב4ש'
(ע 0418וכראכיינןביבמותרב אמוגרובראורב
שטאץ ורבוןלבוורג
מל,וץררבה,אחאגר ועי4ומ~י
 ):בה"ם ,6נסצאח שנח ה

אגרת
42
א * מ ת ש  1ח ט  4נ %
אאעשזמפויהדיגיצמנ אםדרב 94שובר,מ,כ
שתעסניהמע וכלהו אקקודכסויה עב הומו ש  %ש ש ט ש.
טשמחמבהושנרח"א] תצפדךהדברשיחא
לנר כרש'ראקיכרבנשמוא' חדצעשה תזדהבע*ח
(כמר) .תמכררבהייאכהער'יההגןבארןהשראל
 .רבה5תיעקשליודצ4ושותכדיפ4,וחתבמלהצרח
ו שם
שיק מ גטטם שהמיייחן שן א 1בקשיבתמומבריהא מרוב החכסרסרשראל-י
חתא שימה" שם
ךרבה שהדשהסהנר נחממ נפומבדעשו זדבץ
שחטיףתי וכי
י
םה הטחמע".
גשט סדםהורה הרגה .ימת בשף הנורה סדש4וה ל
זיטעטשש
ק"שר"קללצטשוחה*ף התורח .ניחלשעו לאמרשזיא מבפל שמם
אפ ,עמת ~האיד מדק קהטשס ,ישואלף 4ושירהל
אתר
יבשץמרחאחרבכדצשהן
ד דכלח4טיר חש15ל .וינס כו פרסתקא
3שמ=אא
טפתז * %השייי
ת%ך
6קטטיעד"
א *ס
ב נצק לאגמא המת שם .ומ%האגרתמן חשכוםבפום
4חתהטןח"ס .י
ימ

י

י

מ%יו שחא ,ס ע= נחדש .חש
ש י%אנ דומ*הץ.
שא ע מש*מ =
,חק=ש דטץ סקס
מ מטח
מהשחני
אחר,
וטטדשו של ת שא

יצ

==

נשע

ה"
לצאשטשיבתחה"זעד*צהש
*תפ*"
ו ששה".
תטט=שאפחתוטאב"
פטנ יץ ,טת ת הוש בשט

=

פ* את 4המ*יץ ש ל מע שאישול"
מ*
השיתאתאתמקצ
מ4קבייקקיך

לח" .וציק שםהי הא משי דמיש

=

לעח נסט
הב ןש .חו
קיהאחמושתי שנ'ם
דתהאחיונל החככרםבאילפניו
לפומבריחא .האדו רב מזודה שמת בשנתהי4
בולךרכדטישבמוראי42רשנים ומת בשנתיץ4ך
ורבהורב'חמה שהע בפוסבדיהאאיעי רב עערה
היה ש אהדהותר אומרלווג-רוכלוךאתה .לא
קבלוע*הםרבנותלהיוהלראשכמפורשבסוףנוס'
הומותובסוממס'ירכותדרבהורביוסף4רצפדיכא
ל11רשעהאי חשלוע מתםרביהקףקרידדיאט'ני
י זופ"א
דגי לא קרל
והנלצריכעימר
חה
רבעגוזחששי %הא' 4שמי
חפרהכ~לץירביוסףהדתין
ד רבה כ"ב 1מס חעדדץ
רב
שניןושלגאכ"
יוסףסאזישנהםוכודוצהוכיוןנ1כל אחדמוהרהוה
מדחח ו.חבוו קם רבה כלסנטזם והלך אצל רב
זזסדא*מורא כמה שמם .ובסוף שףררבחסוא
כפדאהרבה דצמ*10ה שעתאבפומבריזאג0קנל
ועזופות לעצסי וכ"ל נ"ב שנט וטת גשט
תח4א .תאאצוםחצןדלנאני ם%ה חשמ'אדרי
רבמקודזז סעאסנלהחעשותסלךרבהומובר זדש
בשטסקתאוהמזלוסוםבית גרול.
אמר לשיממאידכמהםסרהי
דאטחענגפין"הוא
ששוהא דהחץבירביחודהולבסוףבירבחיכסוף
בי רבשזץייבסצףבי אבי ולככוףבי רבא ואם
איהא6זצהונאברדישוקודם רבההיזלולתלכווד

בץהא 4שמרכי רבהברנחבונ' מתגעןבמשרבח של
כועלה וכל וזכועשה כולה כבע נוכופורש בנכטשו
דמשיעא(פוא) .ובשנט ה%1ו שמא רבח בר
נחמני בסומברעיו המה רבה בר רב הונא (בי"9
ה"א)טרנ"ן תורחבכעדא .הודיירוהברכהמני
סלךרנץסףבמומבדי)וסותישנים ומהצה ומת
בשנתהדל"ר.ואחויופלךאבישתים עשדה שנה
ומת נשנת חרמ"ט .וק הוא כטווש בגפין
שי
ה
דב
סףשדא הוהכומקיאב'רב ההורזז ולבסוףבי ר
י5במוףבירביהזףיבפףביאבי(ס"ר א) %ומר
כי שאי
ההיו ראפוהשוגות .חשרפורא דוא קושו
דחכנף ה"מרבה
ידאיד להון כרש-או בצתבי
בגוה כרהק בסקדלכיי
כ ש*ן ק42רה שופרוה
י
ה
תקלוחדתץותקייןעתקץופ'
בכהרשוכתוב
ו') .ואחריאביכלךרבאבמדצוארמן פומפההא
ההז .כרממרשבברכהץבר הדש ממושחלמיןהוה
ונו' (מא)ער דנחנואהחראני ואודא מהיסתא
יגקרכ* למא אצנצ5קמקז .ואף מ

ליע

עיו הי

י

ני"ק במלא.

"

ש ת "  4א ש ץ ש ש  %ק
ח"ה מש%ת תהמיה' דותה פ*פ תה
תתלמ מ בתה יטף מאמאן טק

יצויאי*
ו
ל
רנא נד הוה זטפר מבי רב יוסה פצזגי

לאיצרמז ומנקף להו לכרעקה וכוזוהץ אסקשתא
דבירביסףדכהו ,אתו מצשץ5מזלרביוסף אמר
להה"הארעואד'וידםמשך אסלאנרכאמגא).
ונלשנ'כלכותרבא דרו ארכע עשרה שנהי5אז
בשנתחרס"ג .בכלהמיני
' הלו עלרבא לא הקזה
אלאהי'בה אהת ה"זץ מוה רבא נתח*ן לשתי
ושונות,רבנךנעברקצד~קבשמבדישו ארבעשנים
ומת בשנת היס" .1ורב פפאשויה בט-מו קרוב
יסזרא תשע קזמר (גל'קחיסה) שנקם ומת בשנת
חרפ"ו .ואחררבנחמןברעוחק סלמ בשמבההא
כמחגאונט ,רב חמאבנחודעא ומתמא'חדם,ת
והינוואסרנןבפ' שהממבעץ הההשד'נאדענ"י

"

בר"ק ראצשה-כאליו פלוש פוגא.

רג שריהא

כר' לטר"הץחדיא צובא מרגנן התפ אמר
אבאפיטזימו אגרהא ממשיבא ר*ת ולבתאכרבי
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49הממא9ן.
שטמטעפחיי
4ם בשחי ק
9
א1 4ל 1קי
מאצטאם
!ז1
םשחש*"אנן כאשר נ1
יו 5הם
ערת שמנרהא אהר"ם.
הר
הנפיאיםיצשהןרנלבפוטברקזאדלכו 16םוקבעו
4יהו.והיום מ1אר משניתהנטתאיס קזוונק
אדואו רבקא) .ונהגרב אטףו,שרוהבןןפמזו

וייימ

"="ט"

אלשר אתאלקכיהדרבדצאש וא"5דינאדעבק-כר'
איקשר עמד (מחנ) .חשהחוסלךרבוביר בסום
נר-תא ומת בשנתחדצ"ו .חיהחו כלך רנ דעד
נצהדרעאובאז בשנתהדצ-ש .פוחדיוכלךרפים
ומת בשמז תש"ו .ואו1יו רב כהטו ומת בשנת
חשנ"ה (גלש השג"ב) .ןאדדיו סר וומרא ומת קו1ב לשמהם שנה .וה%נו דאמר נס'מי שמה
תשכ .,וטביוםהיההוועהנדולה בעולםונורחסץ נמהרורא קמא דדב אסר אטר ק המ ובמהרווא
וזיק .ואחחי כלך רב אחא ברמז דרבא (נש"צ בתרא דדבאשי אמר טונמאאיצץ
 .כיכןתקנו
החכגרם %ממבכל שנהושנה.
ררמטו) רמת בשנת השץ .ונש
שוף מט%צת הן
חמע
חזן הזר .נד' לגמור כל"ר.לסוד בש5ש"ם
שדעטה==אושקטשעא
" פא
שנה .וכיק דרבאשיכלךקרוב לסושס שמץע"כ
מ פ ח " ש ת מ ה ש דמ ע עש
 .והתו סת נשנת
שע נחטחןבת%שטמ'"וט( %םהחוף הי .שתי המווורות קאלה
ש ח  4ט  4תשל,ץ .ופלך אהףו במתא מחמקורב המדו9ת
 9ת קבע להם
5אדג"תופיחאהקידתטדטעאאמ בשנת תשמ"ג .ואועיורב איץ בראבין ו-מת
בשמזהנ%ס"נ .האיזיזרבגחמןבלרנהונא ומת
שחחש%נות"יימ"זרמחשו.
נומה מאת עדמדלגנול
ואשס"ז ם%ו 9מט בשנת תשט"וי ואו
9הא פ -עע
במחסא~ו
ש9ה שדו זח ,אפק*ע שגה .וכלך פ
יפץוודושפ סק"
"פביוכרדהחו מרבררב
רב
אד ושש ר"%ם נמש ,משש דעדק ו"ק אעף וכחז בשנת תשע"מ במוצאי 'ום "נשרם.
(בח"מ
אמררב אהא סיה דרבאאףאבו נאמרכהכ!ותרבי ואחמו רבה תוססאה ומת בשנת
מכ'ס"
לו שעו
תשב
עררגאשי5אכתמנו הורהונדולה במקהמ אחד .תשפ"ח) .וברביעי בשבת סוהואי'ג
9אה"העאברטקשוי שש מ "ןת%ה התיש נות רבנא אגינא ניקה דרב העאדדיא
מץ *נאן(יפש" .ק שקור* רבינא והואסוף הוראה.
הי
ודש "%א עאא מתח יצשש ואד שם
ובולודעענים מלכובפומבריתא_רב גבטהאכ!בי
כת,ל ומת בשנתהשממ"ד(ק ואחחורמרם מסום
מ"א4ך*ם
שמיימנשמז"שח"
דהלשהקשה%הקנשתמז=ה"%ל*א בדאא ומת בשנת תשנ"ר ,ורברחוכה כ,חלפין
נששל 9דכך רחומאי ומת תשנ" 1נשר השמד מגווע
יז 'ודבוד
ח
שמ .חיםח
 .ושמע%
קיימת .ואחמו מלךרנ סמא נההררנא
מו סטצפל במ ת
מםקתאשי"ותה ות
שמ וחאי מ*יחה"ש
ת"מ אם טטז שה קהראפינים נםחלנונהוב בסש"ונרונחזההםלי
בשמנדתא.תידרב 4ם' הע ששעימת.וי %ביכ!' רב טמא הוהונימי מר בר רב 4ט%י בקשו
ס"מרדבאפי בכעבח שגת א אעמי לה למהא וחכהם הבלע תנ'ן לעדגיד המלך בחדו נעשכבו
מחסשו5ואזצה("4א) .ענלשנהתעה ונתבט5ההגורה.ובימירב סמא הוה בשבע במגה
מאזה וזש הט"ץ נמתא פחסש מט4ע וזעל בשנת תשמ"א נמסתיבנא אמשרברינוק1וחהומו
במרבנאו ח"דהעייצםי םטנףתא .מרבררב אמף הגו5ה ומשרשזו בר פקוד.
אצ*
ובשכינה עפדראגי
להדשההווו נהרגו הונא טף נר
תן חצהג המיצ זזת ערכיפאיםשנהנע

יא

,

רים

האי יכי
שי

""

ע
חים .כסמפהעח"אדהגיה יומהו"יפ
וצנעדחשץדםעציהקעחא*םאשריו"צמם
הגיה

בתעם 4טווח%
רא
אזשיהחכמעוגהדם קףם.והי
והשחןהם סאר1 .צצם

הת"איחיחו,עט"יתוחק*'4
4עעזד*אעצוש
חזצו קם הח%ים בשע" *קש עעה !עס*ת
חצאץת% .א שהתשויתש מטנמ
י
ותמ
וש*סו9ט"ס
%1חץ אא טדיט
מ וה 9ו
קם
החמן' משעה .ויף"זהחש*שןמר המדאף
ל ק 5א ה 9עו*ם,זשי חעם
נ*%ח

*די

מרוופרא נמהא ומשרס~א .ובארר בשנה הודא

נהרגו רבנא אנדמרברכ,ריגקא .ובשנח תמס"ה
(ביק חשפא שמת מ רבה תוסש5ז נמנדו ש
מתהננסת ננ%וחולו להנני ועדה5ימגעא.
ונשנת תשמץ מתרנ טסאהיטז דרבא .חשוזיו
כלךרנקידוביכדו סוף קוראה ענמר התלמור.
ורוב רבק סב9זונחזובשניםכוו"!ים מבןכטיו
לנוהגאעיםבסנךיוםץמתיהםגרסיהעדם .בש'
בסיע.
תהפץ מתרבנא סגאםיעזויגמו

"

בד"ק ל4

אשהיר,.,אלאוו-מק.חי
וצ

אנרת
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ואמרו ררינא רבבח הוה .ובאדאי בשבת שהוא

ארבעלתיש אדר בשנתחתיץ טת רב אחאי (בלמ
אשי) בר רב הונא .ובנקמן דשנה ההשו מתיב

ש מהלפין רב נחוכאשי .ובשנת חתלין
נחומיי
(בח"ם
בכסלו מת רב שמואלגרהזוןה דמן
""ונאדר מת רבימש בר אטושא (בח"ט
ר.
פוטבמחא
חה
6%מ) ובשנת חת'"ש מת רב הונא רעפ גלותא.
ובשנת תתכ"בביה"כ הטק אבלגדולכיבוביום טת
ברק :דרבהבראבוה א) .ובשנת תתכ"ו
רב
י תתנא ומר ווטוא בנידב חנעא ונשאר
שב
אור
כ"זו
רגהיוס'(ני"ק יסף) גאון בעשיבות כמה שנים.
האהמכןרב שנא בכוראורב סימווא גפומהץהא.
ואודיכןרברבאי טרוכוכיפרבה שלנו הק :ואמרו
כיזזקזג%4ן .חזואוינו שמדוצדהזבסוף0לכות
הפרסת' %אהיויכו*'לקבועתלנוודם ובאולהשיבה
ונהגו מנהג גאונף עדאוזוי כמה שניםשמ רבנן
ילנא מפומבריתא ל0ביבות נדודעאלמרינ
הידפרה
שאגו ,ואלו הגאונים שהיו השרינה שלנו גסום
ברתא אחףהדגרים האלה בזוף מלכות פרסים
משנת ת,מ שנה מלך מר חנן סאשקיא,
חירייו טר רב טר וקננו סיה דמר יב
דימי הורנו (כי"ק טייע) ובית טדרשו וודע
בסרוו שאבור עד היום נמראב' רג מרי .וב"מיו
מלך בסורא רב כור בר רב הונא בשנת תהק"ב
4ק"ר חהקכ"ח)41 .וד-1יהורינו רבמריגאון
בנהרדשו מר רב חיננאי (בח"ט חמנא) כקבי
גו:רא ובשיו יובא טחמד (בח"מ נשונל לעולם,
שנה ארבע%4מים ושע"ד ליצירה ב) .ואמרוכ'
חנא (בח"ם
בעת ההשהיה בסווא רבחיננאי
רס חעז :וסר רבחמז)טיןפומגריווא ומררב יצחק
גאון והמו סתדהבמרוושאביר עת שכבשה ע4בן
אבומילב רצא מר רב יצחק מן פיו טואבור
לקהאתו להקביל פניו וקבלו עלי בן אבוגו4יג
בסגרפנים יסתז1141 .היובמרוו שאבור תשעים
אץ 4סישראל .ה"שיו מר רב ראבה
י
ראגלאף) שתקנו בימיו לתת ג %לאלחד לאשח(
"ו
יא
ב%
כשסעהא דנלחו שלרגזביר .וגיסיו הק:בסוהא
טר רב הונאי ואחריו מררב רבה טר רב בוסאי
(בר"ק מסחמוי) וגימיו הה :בסורא טררב ששנא
הוא שנהב ע 5חומרתא כעמהסרה גר תולשא.
ואדיי טר רב בוסאי בפומבדיזא טר רב הונא
י בן מריב יוסף בשנת אלף .הוחריו סו
טי
.רב חהא מכרשן ואחריו סר רב אביק(:גי
ק טר
המא) .ו4ודעיו מרי3נשרונאי גר מר רג נחמיה
זסלך בשנת ווש*ום ,ויחע בשם ר.2נקא

.

י

יג

"

איף

בח"ם הכ אהא ראבחז.

י

חתנו שהטז מתחתן ברבית נטלאה ,הוא החוק
ממשלתו ע 5חננר העעעה ונרע מהם לסורא
עד יום מות מררב ינקא וסלו ח 1ליסרבותע:ם.
ו4וחרו מלך מררב ק:ודה / .ואחריו מלך מר רב
יוסף דהוד; ץ-וע ככר כותנח) (ס"-ק בכי כתותאי)
נשנתאלף וחמערם .ואזדיו מלך מר רב שכעאל
בררבנור בשנת אלף ונ"ט ,ואחמו
מדרב
נטרוי כהנא בף ,מר רב אמונה והוא הו :מן
בגדאד ומןהית'רא גרא .ובימיו שה רב אחא
בעמבחא לארץע%יאלכי מר רב נטרוי הקהכומורהו
וכאשרהנהיגוהנעהא עלי 1עוה לשם .ואחריו
פלך מר רב אגרהם כהנא .ו4ודדיו
טר
רב רודאי גר מר רב נחטן בשנת אלף וע"ב
והטש אחוהי רמר רב מזודאי גאע .ואחריו
מל רנ חנמה גר רנ טשהשא נשנת אלף
 .ואזדיו פלך מר רב מלכא בר מר
ל"אחא בשנת אלף ומ"ב .יהוא הורץ -לרב
וב
ר
נטרונאי בר חבעאי נסיא בןובינאי במהלוקתעל
וכאי גר כור רב אחונאו שחקז נשיא לפני
כמהשנים .ונקוקלושתי השיבות עם זכאי חנששו
והעבירו לגטרוטי .ואטטר מר רב %0אלגןעדן
למערבא ,ואהר רנ 0לכא
נפלונאי נערא
מררב רבא (בח"מאבא)הורנו ידבדודאי וקנמ
בר"
ך טר רב שמנא
בשנת אלף
מל
(בה"ם
י הארך .ו4וחרו מלך מר רג
'א
פל
וו
" כהנא גר מר רב אברהם גאון בשנת
חמנאישמ'
נן
וו
אלף וצ"ג .והעבירו הנשש וקםבטקיטו מר רב
הונא ומר רב ולויבר מר רביצחק בשנת אלף
ול"ו
 .ונןכרו תקנו %בות כתובת אשהובעל חוג
מיתונ%ם אשלו ממטלטלץ .ואדויו בשנת צ"ט
מלך מר רבמנטוהבר מר רביוקף וגוגאה המץ
טבני עקבה (גר"ק יקבא) .אמנם כל מספר
הג%4נקם
במתאכיחסש ער שנת אלף לח

מי

מי

יה

דיך
. .עחרו

יכ

טוהי
ירענו*סררם כלם על נכון .וזזיו טעכם גמכן
הומנחאונסיהתא (בה*מ נפטוחא וטהאהא) דגמיאים
שהעגיתם והוערבום ומה שס-ור לנו כבר
כתבנוהו ,אבל משנת אלף חעלך ירעמ אותם
היטב ובאלו מאהדגמניתאד-9י שנתהאלף אג%ר
פרטמ אותם היו הגאונים שסלנו נסומבריזא.
ובסוראכויכ
ו הנאונים האלה; מררב חנינאי
(כיי
ש חערז) טנ;זר טקודי'ח שנים .אדויו מר

.

.

רנ שמואל %ח ש(יםי ומיסרבתמ של שמגדעזא
וטבני בניו של אמיטר הק .:ואביו נול טר
שמו4לוה ההה ני
ל כור.רב רב1ו (כח"ם רבה)
ן פומבדיתא .ועמו דץה
גאעשכתננו טתיקגאי
נח"מ לא סניגח-.שטז חקמדח.

"

רב שרירא
הנש.

רב הונא רמתא מוזכדא בשעה תקנת
וכיון שלא ההה או במחסיא מופלג קב* שלמה
בר חסרא ראש הגולה למר רב כור וכוינהו
בכוחסיא .וחכם גרול המץ ובניו במומברעזא
וכוורעו נכוצאו היום למנינו בעשרבה ,ויש מהם
אגמר התחתנו עמנו .ואחריו מר רב מריהכהן
מנהר פקור שמונה שנים .ואחרו מן רב אחא
חצי שנה ,ו4וחריו טר רב יהודאי בר מר רב
כהמן שלש שנים ומחצה ונם הוא מפומבריתא
ולא נמצא בסורא בוטליג בחנמה נמוהו .גם
אותו לקח שלמה הנשא ומינהו להתם ומאור
עינים המ .:והוא ואחיו היו נאונים בשתי
שיבחץ בומן אחד ובוטים ההם יצא ענן,
בס'
[אש'ש
רענן חזונמאול
מממורעקנבליתתהרח
בנו שרים היו
ור
סיולא "0עוהו מן
דגמטים לסמיכה ונעטיהוקן טמרא  %פי בית
דין וחיזק אמונת הקראים].
שחריו מר רב אה':אי כהנא בר טר רב פפא
שטונה שנים ,ואהרו מר רב זזנינ4ר כהנאבר
מר רב הונא ח' (ברווק ח ),שנים .ואחרע מר
רב טריהלוי בר רב שלש שנים וכוחצה .ואהרו
טר רב ביבוי הלוי בר טר רבא (פלםי
ב אבא)
טנהר טקור (כח"ם סנהר קת") עשר שנים (כך ק
ומחצח),והיא הקז עם מר רב הונא ועם מר
רב כ,נשהגאוני פומבדק:א כשתקנו לגבות לכתובה
ן ואמה דגטליכוו כואה שנה,
ובעל זזובכוכובזלפולי
ואחריהם (כי'ק ה:ר'הק) טגאוני טוטבריתא מר
רב עעעיה הלוי בר טר רב אבא ומן כלודאי
זץהה ע'ר וזקרובה לבגדאר ומלך בשנת ק"ו,
ואודיו טר רב יוסף בר מר רב שילא כושלוקי
בגמנת ק"נז ,ואחריו טר רב כהנא גאון בר טר
רנ חנינא' גאון בשנת קט"ו .ואחריו מר רב
4רבומאי גאון אחי אביו רמר "ד"
ק ברוה
רג אברהס גאון בשגת קכ"א ,ואדדיו מר רב
יוסף ה"ה רמר רב אבא בשנת קכ"ה ולא היה
חץ טקוטו ני המה כור רב אהרן שניו שהיה
אב בית רץ והקז גמיר
יוהר ממנו רק
עק
ח4ום הנהיגו למר רב יוסףגאון והמש חס'ר
גרול ווקן כאשד ,תמנינו כי אלמהו ו"ל הוז בא
אצלורטיב בישיבוזו כל ד;יכרכן' ,וכוא זזר אמר
להו לרבנן כר טיב ואשכועז ארוחו 4ה לגברא
סבא ראתא לגבמה ולא וקזו להה רבנן זידעי
ר%4קזו ל? הוה ואווחו למשכוובאוהאי רמווחין
ד"יהא מצר ימז טסשר השא מההוא סעשה
הוא רעברי .ואני גאט אבי אניע השז סו0רו
ועומד בכל צורך הישיבה שלו ש יכרו ,ובק14

דט"

וערי

5ש

מתזו המה ועף גרול ונודועה הארץ ,גם מצימ
ני היה מצער נסשו מאר על לימודו
חי
בו
וברך אותורבו מר רבשינויג4ין ואטרל
ה
וכ
רו
נעת
להנהיג אוטהך ,ושתי ש:ים מלך .וקם אחריו
מר רב אברהם בר רב שרירא בגענת קלץ וכלך
י'צ שנים ואו הקז סר רב יומף בר מר רב
חיא לאב ב"ר ובכוחלוקת של רנ,ול ורור בן
ק]ורה א) הנטראים נתכיר טר רב יוסף בגאונות,
ולבסוף עשו 7מלום בינו ונין מר רב אברהם
והסכיטו כי שנמהם ר"ל מר רב יוסף ומר רב
אברהם יקראו גאונים ,אמנם נאשר הודמנו
שניהם למקום אחר לטר מר רב אביזזם וטר
רנ יוסף המב למניו ,ומעם אהר באו לבגראר
ונורמן בבית הכנסת רבר נשלה .בכולא רבתי
וכאשר קם השליח צבור והכרע לאמר שכיעו
אעי יבינוראשי הישעה את המאמר בכו יטו%4
כי לא נשמע כואת מלפנים ,וכאשר חור ואמר
ראטף המשרבה וגם מר רב יוסף נודוע ויקם ש
רג?'ו ויאמר הנני טנדר הגאונות ממני וחור
להיות אב ב"ר וברכו טר רב אברראם לאמר
רחמנא ליובך לרילה[ .ר'ל השמים יסייעוך
למעלה הואת] .וווחרי סררב אברהם
מר
רב יוסף רנן בשנת קל'כו סהע שנים .ואחריו
בשנת קמ"ר מלך טר רב 'צהו בר מר רב חיא
מי"ק חנמא) 1הורק1.ה3 1ש'3ל מך רב 'וסף בר
מר רב חיא חכם
והוא הה; בן רורנו בן
בנו של מר רב אבהו וקננו .וכור רב יצחקהיה
וקן טמנו וכאשר סמכו רור בן יהודה (בר"ק בן
הנשא למר רב יצתק קשהימ
ר רב יוסף
ני
וה
ש
יה ריינא רבבא ובא רב טנחק אליו ואמר
ח
לו אל יקשה לךריינא רבבא כי כרבה ורב יוסף
אנחנו ,ואמר הנך בטוח כי תחיה ותוכה אדדי
וקבלו רביוסף והתרצה אל'ו לס:י ראש הישצה
טתמ שנים .ואתריו בשנת ק"נ מלך רנ
יוסף רנן בר מר רב רבי שתי שנים .ואהרו
בשנת קנ"ג מלך מר רב פלמווי בר מר רב אביי
'4י שנה ,ואחריו בשנת קס'ש מיי
נ אהא
נהנא נר מר רב שנמה הדשים .טוחר'ו וז'הה
מחלוקה שנה ומחצה מן מר רב מנהם נאון
ברקז רטר רב 'ומף גאין 2ר רב חייא ובחיר.
החכטים עמוובין מר רב מתהמה בר כור רב
רבי וחכמים אחהם שעמו .וימת מררב טנחם
נשנתקע'ש ,וחורו נל החנכים אחר' כן למר
רב כותת'זז ששר שנים .ואיעיו מר רב רבה
י רב אטי בשנת קיש וחהש בן
(גל'ח אבא)ברכ
,ירי
א) בר"ק כטקומ
ד בן יהודחנריב ודור דור,
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(ח ,יח דו
1
מ" תץ
* -תשש "

לפשלה ו0לךסעוי טותים ומחצה א) .הוחיע
בשנמ קל'ג מר רב צסח גאון נר טד רבפלמו'
גאה .והחע אבי אכו סל גאון אבינו ובלך
תשע ששר שנים .ואחרו בנמנח ר'ש
מר תט סיה שץ מ טר ת
וש 4
רב הזוי בר כוד רב רוד שבע שנע) וכוחשזז
חה מפי מ צ ה ק מיש הו חא
וט%ל המאה שנש עמדו במחסיא מינים מר בחט ,ק א"ו
א  %שנת
רב וזלא' בר מר רב נזאה תשע שניס ,חער%יו
את להשיס מ ה ס  %ע מ משא
מררביעקכהכהןברכור רב מרדכ' י"רשניםנ).
ואת
=או ל
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שן
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רב שרירא
כהן צרק וימת בשנת רכ",ו ,ואחרו מלך מר
רב צמח גאון נר מר רב כמנאי שתי שנים
ומחצה וימתניאש שנת רנוש .וטנת דשנה
התא מלך רב חננקן גען אנינו נן מר רנ
יהודה גאון חמש שנים ומחצה ושח נשנח
רל'ר .ואחריו נסמך מר רב ארון בר סר רב
יוסף הכהן והוא לא הטז מבני החכמים רק
מאנטים סוחחם היה ,ומר רב מבשר סמכו
ברור רב ג) ביפץבה ולא מטני שהקז ראוי
לגאונות אחר אבינו הגאון רק שהקהכיקום לכור
אמנו ראש כלה וקצףעליוכ,ר
רב עכורם
רב אהרן והוא הקק חוק מאר ותרא מפניו מר
לו ,ואהר ומן החחזק שיו מר
רב עכורמ
רב נחכרה בר טר רב כהן צרק אחף שעעב
לפניו .וכ,ר רב אהרןההה עדץז ממנו ולא פרשו

איי

והי

הערה טאתההכם
רנינונסים נן רבינו יעקב גאון בויר קירוואן
כהנ בססדו המסחח [רסוסווין שנח חו"ו] ר"ב
ע"ב %א סרה האומה מחז המנהג ער מימות
משה וער אחר החרבן בית שני בק"נ שנהבימי
ר' יהודה הנשיא אשר נקרא רב' ורבינו חקדוש
כאשר נ~מר בתלכוודירושלכוי סנהדריןפ' הנחנק'ן
דלבה ג' אמר ר' אבהו הוא רמ הוא ר' קוורה
זזנטרא הוארבינו דזקדחמ זהוא בשרע ד%ל הוגע
נמלה
והמקביטיאגנוונינוסכ%ךארוםחיהאצ*
גדולח ובשרו,ו קזירה כאשר אבאר מקצת כוה
פשוסצא בסמר סדרמקבל' התורה אגמר אני
עדלד להברו בעורת שרי ,וברף ג' ע"א שם כתב
כוה הזיתה ידדתו [ר"ל שלרב] לבבל בשנת ת"ק

יו

שנה לפסוק הנבואהאגמר הוא תחלח אלסכנרר
כי 14לסכנרר היתה תזלת כלכווע [איוה ט"ם הש
בכוע] וכברהלך מ"שובביתשני
הדיבן
שר
המה בשנת ש"ס לחשבת אלסכמ-
'"שהיא דגסבון
ששרות כי הו4ו מבוארבס"נ שקל' ובלץד"י]
ק"נ שנה אחר הידנן הלל תה שנה ומיתו
הומן ננתבח המשנה כ14שר הקרמנועכ"ל והנה
אגחנו רואום שמה שכתב בתחלה והט)ה ירדחו
לבכל בשטץ ת"ק שהחש פמס חלל בשנת הקץל
כאשר כחב בפידתמ במוף דבמו,
וטח
ומנו נטיםלתחלתחשבתשפרחז

ניץ

שייא
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החכמים ממנו .ואחרי מות רב אהק נסוף
ח עם מר
שנח רע"א חורו קצת החננרםלייו
רב נחמקה ,ואנחנו וכמה הבמים מזשקנו לא
והיימ בעח הודא
החחברנו עמו ולא הלכנו
אבות ב"ר ולא קבלנו גאונוח ער מוח מר רב
נחממז .ובשנת רע"5נ נסמכנו בנאונות וסמננו
אתהאיינננו באנוחביתריןכעעיעורכ' (בר"קב)
שנים .קזי רצון כולמני הקב"ז שיתן אוחנו
לחפקד עם הכחובים לתיים ,ויזכנו להנהו בית
עמראל בררך אמת כראו' ונכון ויבשו למפרת בן
דור בסדוה ונומןייוב נידינו ובחיכם ובדרי
רכל בית עעראל אמן.

איו

ג) בף'ק טמכהה ברלא רבק ובח"ט בראיא
ובמ0ח קיטטננךמופלו כרלא רבא .ונראחניט,סהאחיט
נאע,
רב)ו

כ' קראו לו בשם רב ולא בשט
מחוקטק
וטירווי

הדובגאלדבערנ,
יסדרעולם שכתב [.בפיק
פסוק הנבואה הוא ליר

מיך

ל'] והצפוהשויר עןונ%י הוא אלנס..דרוט
4צ שמ; עד נאן היו הננ,ום
מוקדון
מחננאים נוחח הן-וש כרכן
הם אוניך
ושמע רברי חכמים שנאמר מ נשםני תשמרם
י וק כתנ רבינו אברהם בר חיי4ו
בבטנךוני
הסמרדי בספר חעבור נרפוס לונדון שנת תווה]
בשער ח' צר  99כתב שם ואומרכימנין ששרות
אשר הוא חו%ת מלכוח %1כסנדרוס מקדון הוא
חתימת החוון אשר נחחםנימיחניונריז וכלאמ
אדו ארבעים שנה מבנין בעז שני חתוא רזפות
יכראממי כנסתהגרולהוהיו שנח ג'אלסיםוזי-בע
ם למנץ אשר אמ
מאווז והממרם לנריאתעי
חושנים ע*ו לנהר"ר ע"כל .בסכ'ץ אשר בכושס
ל~וץ השן נומר  270נקיא מבחא החלמודדרברו
רבינויוסףבןרבינו 'עקבהדייןברצלונ' ז"ל נאשר
לרעוז וקכם אחר הוא רביגו יוסף עקנז חלכיקר
הרמבם] אמר שמואלבן חמני הכהן ו"ל נסמרו
מב1א מספר בו כיצר ירדו חככר
הנורע
המשנהשב
ימר שרב הלך לבבל בחיירבי וררשוהו
וא
שנת תק"ל לשכורות עכ"ל .וכן מעיך הספי
יוחסץ צד  83וצד  198בשם רבינו שמוש בן
חשניוכתב שםצר  83ובש הנווף סמך שיב
שטושבן  9מני גשנת וקץלשיהת שאק"ן

ש*

וי

