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dncwd
יתברך יוצרי ויוצר הכל בחכמה שעזרני ברחמיו וברוב חסדיו המרובים עד אין קץ ונתן
בי את הכח והחיל לברר מקחו של צדיק רבנו שרירא גאון מנוחתו עדן עם שאר צדיקים
וחסידים .הן כבר משנת תשמ"ד לפ"ק עלה במחשבתי לערוך את אגרת רב שרירא גאון
מחדש להגיה ולנפותה מן השגיאות ושיבושים שנפלו בה על ידי המעתיקים ולפרשה
ולבארה באר היטיב כדי שתהיה מזומנת ללומדה מיד  -ולצורך כך רכשתי לי כמה הוצאות
של האגרת ,אבל עד השתא לא איסתייעא מילתא וצרכי הזמן מנעו ממני להפיק רצוני.
אבל בפסח שנת תשס"ח שעה שהייתי לומד עם בני שיחיה גמרא מסכת בבא קמא ובתוך
הסוגיא הוצרכתי לפרש לו סדר הדורות של האמוראים ,אמר לי בני שיחיה היאך אלמד
דבר זה ומי ילמדני כך? נענתי לו מורה טוב אקח לך שילמדך דברים אלו מבבל אביאנו
אליך ממרחק אלף שנה יקרב אליך וילמדך סדר הדורות ,והנה עתה זכיתי לקיים הבטחתי
והבאתי את רבנו שרירא גאון ראש ישיבת פום בדיתא ללמד לבני שיחיה את סדר הדורות.
וכיון שסיימתי מלאכתי וראיתי שהדברים נצרכים לכל תלמיד בן תורה אמרתי לעצמי הא
אמרי אינשי )בבא מציעא סט ע"א( "גביל לתורא גביל לתורי" לכן העליתי חיבורי זה על
משב'ח הדפוס שיהיה מצוי ביד כל תלמיד להגות בו וללמוד ממנו והבאתי עלי ועליכם
ברכה.
גם צער גדול היה לי כל השנים כשהייתי רואה שבני תורה החפצים ללמוד סדר הדורות
של חכמי המשנה והתלמוד נזקקים לחיבורים שנתחברו על ידי מיני דוקטורים ומיני
פרופסורים שאין יראת אלקים בלבבם ובתוך דבריהם יש כמין ארס המפעפיע דברי כפירה,
ולמה תשגה בני בזרה ותחבק חק נכריה? הלא טוב לך ללמוד עניינים אלו מפי רבנו שרירא
גאון ראש ישיבת פום בדיתא שהוא ממשיך דרכם של רב יהודה ורבה ורב יוסף ואביי ורבא
ששימשו לפניו בראש ישיבת פום בדיתא ,וממנו תלמד סדר הדורות וגם תוסיף חכמה ומוסר
ויראת ה' ואהבת תורה.
רבנו הוא הראשון שערך וסידר והעלה על הכתב את סדר הדורות של תנאים ואמוראים
סבוראים וגאונים עד דורו ממש ,ערך רב נודע לאגרת זו חיבה יתירה נודעת לה מפני
שהרבה מאוד פרטים בחיי רבותינו לא נתבררו לפני כן בשום מקום ,וכבר גדולי הראשונים
היו הוגין באגרת זו ולמדין ממנה והזכירוה בכתביהם ובפירושיהם.
ואלו הן מקצת הראשונים שהזכירו את אגרת רב שרירא גאון:
א(  .i"yxמסכת כתובות ז ע"ב בגדתאה – עיר שבבבל ושמה בגדת )צ"ל בגדד( בפסק
סדרו של רב שרירא גאון היא נזכרת ,לפנינו באגרת פרק כד אות ז ופרק כה אות א .וכן
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בפירושו לגיטין ס ע"ב והא שופר  -של תקיעת ע"ש דמעיקרא הוי בי רב יהודה שהיה
ראש ישיבה בפומבדיתא ולבסוף כשנפטר ומלך רבה נתנוהו בביתו ובתר רבה מלך רב
יוסף והדר מלך אביי והדר מלך רבא ,ורב שרירא גאון פירש בכתב תשובתו שיפורא
שופר של נדבה שהיו נותנין לתוכו נדבה השלוחה לבני הישיבה כמו י"ג שופרות היו
במקדש ,לפנינו באגרת פרק יז אות א.
ב(  .m"ayxבפירושו לבבא בתרא קמב ע"ב בגדתאה  -דמן בגדד עיר שנולד בה ובכתבי
רב שרירא היא נזכרת ,לפנינו באגרת פרק כד אות ז ופרק כה אות א.
ג(  .zetqezבכתובות סג ע"ב ומצא רבינו יהודה בכתב רב שרירא שתקנו בימיו לתת
גט לאשה לאלתר דלא כשמעתין דכלתיה דרב זביד ,לפנינו באגרת פרק כג אות ו .וכן
בתוספות כתובות סז ע"א אלא מחמת תקנת הגאונים גביא ממטלטלי דיתמי כמו שכתוב
בכתב רב שרירא גאון ,לפנינו באגרת פרק כד אות טו.
ד( רבנו תם .בספר הישר )חלק החידושים( סימן תקצ"ז נר' בעיני וכשר הדבר נהגו
אבותינו להגבות לשטרי חוב ולכתוב' המטלטלי דיתמי .שכן כתב רב שרירא בכתבו
וקם בתריה מר רב הונא ומר רב לוי בר מר רב יצחק בשנת צ"ו וביומיה תקינו למיגבי
בעל חוב מיתמי וכתובה ממטלטלי ,לפנינו באגרת פרק כד אות טו )אומנם הציטוט הזה
המופיע בספר הישר טעות המעתיקים הוא וצ"ל כמופיע באגרת(.
ה(  .o"anxdבחידושיו לשבועות ב ע"ב וכך ראיתי בכיצד נכתבה המשנה דאמר רב יוסף
בבבא )צ"ל בבבי( דנזיקין דחדא מסכתא היא ,לפנינו באגרת פרק ז אות א.
וכיון שאגרת זו יש בה הרבה מאוד תועלת להבנת קורות חכמינו זכרונם לברכה לחיי
העולם הבא ,וכיון שראינו שגדולי העולם הגו באגרת הזו והזכירוה בכתביהם ,יש לנו
לשאול מפני מה בדורות האחרונים אין בני התורה עוסקין באגרת הזו ורובם אף אינם
מכירין אותה כלל? נראה לי כי מפני שלשונה קשה לבני דורנו וגם אין האגרת מפוסקת
לפרקים וסעיפים כמו שרגילין בני דורנו בכל הספרים המוגשים להם ,ועוד שנפלו בה
הרבה מאוד שבושי העתקה עד שהקורא בה נלאה ועייף מלנסות לפענח כוונתה  -לפיכך
עזבוה כאבן שאין לה הופכין ,ונעשתה האגרת הזו  -שעשה הגאון  -ככלי אין חפץ בו
ואין דורש לה ואין מבקשה ,ועל ידי זה נמצאו מפסידין טובה הרבה הטמונה באגרת
הזו.
על כן אמרתי אע"פ שאני הקטן באלפי יהודה והצעיר בישראל ולא זכיתי להיות כל עסקי
בתורה הקדושה כי עול דרך ארץ נתון על צוארי מן הבוקר ועד הערב ואין זה לפי מידתי
לבוא אחרי הגאון לנפות אגרתו מן השיבושים שנפלו בה על ידי המעתיקים ולפרש דבריו,
מכל מקום כבר שנו לנו רבותינו )אבות פ"ב מ"ה( במקום שאין איש השתדל להיות איש
ושמעתי מאחורי הפרגוד קול אומר אזור נא כגבר חלציך וקרב אל המלאכה לעשות אותה,
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ובשעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה הייתי יושב ומגיה את האגרת הזאת וכותב
פירושה וחילקתיה לפרקים ולסעיפים והתקנתי לה אזניים לעשותה נוחה ללימוד על מנת
שיהגו בה אוהבי תורה ודורשיה ,ומובטח אני כי לאורך ימים ושנות חיים מאה ועשרים
שנה רבנו שרירא גאון יפוק לותי לעזרני שמה ולקרבני אליו לישב סמוך ונראה לחופתו.
ברם זכור אותו האיש לטוב מורי ורבי מרן הגאון הרב בן ציון אבא שאול זכרו לברכה
לחיי העולם הבא שהיה בקי גדול בסדר האמוראים ותנאים והיה בקי באגרת רב שרירא
גאון מאוד ,והוא עודדני והמרצני להגות בספרי תולדותיהם המסדרים דורותיהם דור אחר
דור.
ההגהות נעשו על פי כמה כתבי יד שהובאו באגרת רב שרירא גאון שבהוצאת ב .מ.
לוין הוצאה חשובה ביותר ובעלת ערך רב בגלל השוואת הנוסחאות שבכל כתבי היד
המצויים בעולם .ובשנת תשמ"ד מסר לידי הרב הזקן רבי יחיא אלשיך זצ"ל מירושלים
כתב יד של האגרת הזאת לעיין בו ולהעתיק ממנו שינויי נוסחאות ,ואומנם כתב היד
הזה הוא כתב יד של איזה תלמיד מתחיל והרבה שגיאות וטעויות רבות יש בו והוא
נופל בהרבה מכתבי היד שבהוצאת ב .מ .לוין מכל מקום באיזה מקומות היה לי אף
כתב יד זה לעזר.
קראתי את הפירוש לאגרת בשם "יושב אהלים" כי הוא בגימטריא שמי רפאל מאמו בדיוק
נמרץ )בקרא כתיב "ישב" חסר ו'( ,גם יש בו תקוה ותפילה ליוצר הכל בחכמה שיניח לי
מכל טרדותי בחומר ויתנני יושב אהלים ושבתי בבית ה' לאורך ימים לחזות בנועם ה' בעולם
הזה עדי זקנה וגם שיבה ,אמן.
טרם אכלה דברי עוד זאת עמי הנה בעניין הגאולה הבטיחנו ה' על ידי עבדו הנביא ישעיה
)ישעיהו ס כב( אני ה' בעתה אחישנה והקשו בזה אם ישלח משיחו בעתה בעת שנקבעה
לגאולה מראש  -אין כאן אחישנה ,ואם יחיש משיחו וימהרו קודם זמנה  -אין כאן בעתה?
ופירשו רבותינו על דרך הדרש )סנהדרין צח ע"א( זכו "אחישנה" לא זכו "בעתה"
כלומר אם יהיו ישראל צדיקים וחסידים הרי הקב"ה ממהר ומחיש להם משיח צדקו ואם
לא זכו ולא יהיו ראויים כל כך מכל מקום ישלחנו בעתה בעת שנקבעה כבר לגאולה .וזה
על פי הדרש ,אבל קבלתי מזקנים שקבלו משלפניהם פירוש הפסוק על דרך הפשט
שהגאולה תהיה גם בבחינת "בעתה" וגם בבחינת "אחישנה" .כי אמנם באמת תבוא הגאולה
בעתה אבל לקראת הגאולה יסובב הקב"ה את גלגל השמש מהר ויחיש את הזמן ונמצאו
הימים והשבועות והחדשים והשנים חולפים מהר יותר מתמיד ,ונמצאת הגאולה ממהרת
לבוא .והנה עדים אתם היום ועדים נשיכם ובניכם כי בעשרת השנים האחרונות הזמן חולף
הרבה יותר מהר ממה שהורגלנו בו ומיד שמתחיל השבוע כבר נגמר השבוע וקדש יום
שבת ,והאשה עדיין לא סיימה לנקות את סיר החמין משריים של שבת שעברה וכבר
מוציאתו להכין בו חמין של שבת הקרבה לבוא ,ורק יצאנו מפסח של שנה זו והנה אנחנו
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עומדים לפני פסח של השנה האחרת ,והוא מסמני הגאולה .הכון לקראת אלקיך ישראל
לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה
את ה' כמים לים מכסים ,אמן
ואני תפילתי לך ה' עת רצון שתעשה למען רחמיך המרובים ותזכני לעסוק בתורתך תמיד
ותשימני מאוהבי שמך וממקדשי שמך בסתר כבגלוי ,ותרפאני רפואה שלמה לעבדך תמיד
באמת ובתמים ,ולא תמוש התורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי עד ביאת גואל צדק בחיינו
ובחיי כל ישראל אחינו בעגלא ובזמן קריב ואמרו אמן.
בעזרת ה' ובישועתו
רפאל מאמו
קרית אתא
שנת "אשר ברכך ה'" תשס"ט לפ"ק

אגרת רב שרירא גאון

א

בשם המרוה לנו מים בצמאון
אתחיל להעתיק אגרת רב שרירא גאון
יום רביעי ה' באב תשס"ח לפ"ק
)כתב יד אוקספורד(

iaxa miqp iaxa awri `paxe `pxn l`y .l"f oe`b `xixy axl dl`y
mya dleb ly daiyi y`x oe`b `xixy ax xn eppec` iptln ediy`i
sl` zpya dpd dzaeyz el eazke deve ,o`exiwl` ldw yecwd ldwd
miynge w"z mitl` 'c mcew `ed zexhy oipne ,zexhy oipnl g"vxe
.mipye
 .oe`b `xixy axמאחרוני הגאונים )בנו רב
האיי גאון היה אחרון הגאונים( ,ומגדולי
הגאונים שבכל הזמנים .נולד בשנת ד' אלפים
תר"ע ) 910למנינם( ,נפטר בשנת ד' אלפים
תש"ע ) 1010למנינם( כבן מאה שנה ,וכתב
אגרת זו בשנת ד' אלפים תשמ"ו לבריאת
העולם והוא בן ע"ו שנה .בסוף ימיו סבל
מרדיפת השלטון המוסלמי לפי שחשדוהו
שהוא בא בקשרים עם אחיו היהודים הדרים
במדינות הלוחמות במוסלמים ,וכתוב בספר
הקבלה לראב"ד "ונתלה רב שרירא מידו אחת
והוא כבן מאה שנה ולא הוסרו מגאונות"
ונראה מדבריו שהשלטונות הוציאוהו להורג
ותלוהו בידו אחת ,מיהו יש גורסין "ונחלה
מידו אחת" משמע אחזו חולי בידו אחת ולא
נתלה .dleb ly daiyi y`x :לפומבדיתא קרי
גולה כדאיתא בראש השנה כג ע"ב dleb i`n
` .o`exiw :`zicanet ef sqei ax xnעיר

במדינת תוניסיה בצפון אפריקה .deve :רב
שרירא  ,dzaeyz el eazkeמכאן מוכח שרב
שרירא לא כתב תשובה זו בעצמו אלא דן
בכך עם חכמי הישיבה וביררו יחד שאלות
אלו שנשאלו מרב יעקב ואח"כ צוה את רב
האיי בנו שהיה דיינא דבבא לכתוב את
התשובה הוא ובית דינו של רב האיי גאון
כמו שמוכח מנוסח ההקדמה בכתב יד לונדון
המובא לקמן ,ומ"מ חתמוה בשם רב שרירא
גאון לפי שכתבוה על דעתוzexhy oipne :
.mipye miynge w"z mitl` 'c mcew `ed

כלומר מנין שטרות מתחיל ת"ק וחמשים
ושנים שנה לפני ד' אלפים שנה לבריאת
העולם הוי אומר שנה ראשונה לשטרות היא
שנת ג' אלפים וארבע מאות וארבעים ותשע
לבריאת העולם ,הרי שנת אלף רצ"ח לשטרות
היא שנת ד' אלפים תשמ"ו לבריאת העולם
) 986למניינם(:
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ב

)כתב יד לונדון(

`xixy `paxe `pxnc `pic ial `zaiznc `aal o`exiwac opax eli`y
`pic ia zeli`y ipd ez`e dcedi `paxc dixa dippg `paxc dixa
yix `xixy `pxne `paxc dixa `aac `piic ii`d `paxe `pxnc
.`zaizn
)כתב יד ארם צובה(

mler l` 'd mya
lecbd oe`bd `xixy epaxe epxen Ÿwbk
Ÿ Ÿ sil`z dpynd dazkp cvik
.jl`c or dl`qenl a`e'b l"vf dleb ly daiyid y`x
iptln - ediy`i iax ia miqp iax ia awri `paxe `pxn l`yy dn
`mya - dleb ly daiyid y`x `xixy epaxe epxen eppe`b eppec
 .`zaiznc `aalלשער הישיבה כלומר
לבית הדין של הישיבהzeli`y ipd ez`e :
 .`pic iaלבי דינא .ii`d `paxe `pxnc :רב
יעקב השואל שלח את השאלה קודם שנת
רע"ט לשטרות שעה שרב שרירא טרם מונה
לגאון והיה משמש כאב בית דין לפיכך
היתה השאלה ממוענת לרב שרירא,
ובינתיים עד שהגיעה לפום בדיתא כבר
מונה רב שרירא לגאון ורב האיי מונה
תחתיו לדיינא דבבא היינו אב בית דין.
והיינו דקאמר `aal o`exiwac opax eli`y
`xixy `paxe `pxnc `pic ial `zaiznc
 'ekeאל רב שרירא היתה ממעונת השאלה
כי הוא היה אב בית דין zeli`y ipd ez`e
 `aac `piic ii`d `paxe `pxnc `pic iaכי

בינתיים עד שהגיעה השאלה כבר נסמך רב
שרירא לגאון ורב האיי מונה תחתיו לאב
בית דין .`aac `piic :הרבה בתי דינים היו
להם בכל עיר ועיר בית דין ,ובית דין אחד
גדול מעל כולם והוא בית הדין היושב
סמוך לשער הישיבה והאב בית דין של בית
דין הגדול היה נקרא דיינא דבבא:
 .dpynd dazkp cvikוכיצד נכתבו
הברייתות והתלמוד ומהו סדר התנאים
והאמוראים וסבוראים והגאונים כמפורט
בגוף השאלה לקמן פרק א אות ו.sil`z :
 .wbkר"ת כבוד
חיבור בלשון ערביŸ Ÿ :
גדולת קדושת.jl`c or dl`qenl a`e'b :
תשובה על שאלה זו .iax ia :בר רבי:
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ג

.h"vx sl` zpya odizeaeyz eazke deve ,o`exiw ldw yecwd ldwd
`aal `pncwl ewtp oepniiwe ,`pngx `pg` eli`yc oili` `z`li`y
epxnc dixa `zaizn yix `xixy epaxe epxnc `pic ial `zaiznc
iale ,`zaizn yix dcedi epaxe epxnc dixa `zaizn yix `pipg epaxe
yix `xixy epaxe epxnc dixa `a`ac `piic ii`d epaxe epxnc `pic
oeda `piire `zaiznc opax inwe `pncw oiwi`e `pciwte .`zaizn

 .h"vx sl` zpyaלשטרות היא שנת ד'
אלפים תשמ"ז ליצירה ) 987למניינם(,
ובכתבי יד אחרים צויין כי נכתבה אגרת זו
בשנת רצ"ח לשטרות.odizeaeyz eazke deve :
מכאן שלא כתבה רב שרירא גאון בעצמו
אלא צוה את רב האיי גאון ובית דינו לכתוב
תשובה זו ומ"מ כתבו תשובה זו ע"פ מה
שביררו עם רב שרירא גאון וחתמו תשובה
זו בשמו`pg` eli`yc oili` `z`li`y :
 .`pngxשאלות אלו ששאלו אחינו אהובנו:
 .`zaiznc `aal `pncwl ewtp oepniiweמכל
העולם היהודי ומכל תפוצות ישראל היו
מפנים שאלות לפני רב שרירא גאון אבל היו
קהילות שלא היו שולחין שליח מיוחד עד
ישיבת רב שרירא שהיתה בבבל אלא היו
ממתינים עד שהיה מזדמן להם אורח יהודי
מבבל מפומבדיתא עירו של רב שרירא והיו
מוסרין את השאלה בידו וכשחוזר לעירו
מביא את כתב השאלה לישיבת רב שרירא,
אבל רב נסים גאון לרוב חשיבות השאלה
הזאת ונחיצותה שלח שליח מיוחד עד פתח

ישיבת רב שרירא oepniiw ,שליחיהםewtp ,
 `zaiznc `aal `pncwlיצאו לקראתנו אל
שער הישיבה`xixy epaxe epxnc `pic ial :
 'eke ii`d epaxe epxnc `pic iale 'ekeהשאלה

נשלחה עוד טרם מונה רב שרירא לגאון עת
שהיה משמש כאב בית דין ומתפקידו היה
להשיב תשובות לשואליו ובינתיים עד
שהגיעה השאלה כבר מונה רב שרירא לגאון
ורב האיי מונה תחתיו לאב בית דין ולפיכך
כשהגיעה השאלה עסקו יחד רב שרירא גאון
ובנו רב האיי גאון הם וחברי בית דינם
בשאלות הללו וביררו יחד את התשובות
שראוי להשיב עליהם ,ואח"כ צוה רב שרירא
את בנו רב האיי שיכתבו הוא ובית דינו את
אגרת התשובה ויחתמוה ע"ש רב שרירא
גאון כי ממנו יצאו עקרי הדברים כמו
שמפרש לקמן 'eke oiwi`e `pciwte :מכאן
דברי רב שרירא בעצמו ,מפני שרב יעקב
ברבי נסים הפנה את השאלה לרב שרירא
גאון אבל רב שרירא גאון לא השיבו בעצמו
אלא ע"י רב האיי בנו ובית דינו דרב האיי

ד
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ikid ik oedlic zeaeyz eazke `pciwte ,oeda aizkc dn lk lr `pnwe
.`iny on `pl eeg`c

לכן הוא כותב לרב יעקב ברבי נסים שואל
השאלה שאע"פ שרב האיי גאון ובית דינו
הם שכתבו מ"מ הוא עצמו בירר את
השאלות ואת התשובות הנכונות שיש
להשיב עליהן ורב האיי גאון ובית דינו על
דעתו וסברתו כתבו`pncw oiwi`e `pciwte :
 .`zaiznc opax inweוצויתי והקריאו לפני
ולפני רבני הישיבה את כתב השאלה על כל

פרטיה oiwi`e ,קיצור מן ואיקרון oeda `piire
ועייננו בשאלות הכתובות בה lk lr `pnwe
 oeda aizkc dnועמדנו והתבוננו על כל מה
שכתוב בהן oedlic zeaeyz eazke `pciwte
 `iny on epl eeg`c ikid ikוצויתי וכתבו

תשובות שלהן כלומר של השאלות כפי מה
שהראוני מן השמים ,הא למדת שכל דברי
האגרת הזאת ברוח הקדש נכתבו:
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פרק א

ה

` wxt
zel`yd

א.

eligzd dlecbd zqpk iyp` m` ,dpynd dazkp cvik oezl`yce

ixd ,dnzge iax `ay cr dzvwn xece xec lk inkg eazke dazkl
da miyxetnd minkgd aexe .xi`n iax oizipzn mzqe `ed `nzq daex
icinlz mlek iqei iaxe dcedi iaxe xi`n iaxe oerny iaxe dcedi iax
iaxk dkld cenlza l"f epizeax epecnily zellkde .md `aiwr iax
zia seqa mlek - exiagn iaxk ,exiagn iqei iaxk ,exiagn `aiwr
`l m` oky lke ,i`xzal daex i`nw opax eway `nrh i`n ,ipy
.iax ly eini seq cr melk dpnn azkp
אiax oizipzn mzqe `ed `nzq daex ixd .
 .xi`nנמצא שרוב המשנה לא נכתבה ע"י

נמצא דכי פליג ר"ע על תנא מהראשונים
הלכה כר"ע שהיה בסוף בית שני וכן רבי
יוסי וכן רבי כשחולקים על תנא קדמון הלכה
כוותייהו וקשיא היאך פסקו חכמי התלמוד
הלכה כהנך תנאי בתראי יותר מתנאי קמאי:
 .'eke eway `nrh i`nקאי אדלעיל דקאמר

.md r"x icinlz mlek 'eke da miyxetnd

aexe n"x oizipzn mzqe `nzq daex ixd
r"x icinlz mlek 'eke da miyxetnd minkgd
 mdוהשתא מסיים את השאלה `nrh i`n
 i`xzal daex i`nw opax ewayהראשונים

תנאים הראשונים אלא ע"י רבי מאיר מאי
טעמא שבקו תנאים הראשונים את רובה
לר"מ והלא כיון שהראשונים כתבו מקצתה
היה להם לכתוב את כולהminkgd aexe :
ובסוף בית שני היו נמצא שרוב רובה של
המשנה לא נכתב ע"י הראשונים אלא ע"י
האחרונים דרוב הסתמות רבי מאיר ורוב
החכמים המפורשין בה תלמידי ר"ע:
 .zellkdeהכלליםepizeax epecnily :
 .cenlzaעירובין מו ע"ב.exiagn iqei iaxk :
לפנינו בעירובין "מחביריו" ועיין שם בתוס'
ד"ה כרבי יוסי מחביריו.ipy zia seqa mlek :

שהחלו לכתוב את המשנה מה הטעם שלא
כתבו אלא מקצת שבמקצת והניחו רובה
לאחרוני התנאיםdpnn azkp `l m` y"ke :
 .'ekeואם תשיבני שהראשונים לא החלו
לכתבה כלל אלא כולה נכתבה ע"י

ו

ב.

פרק א
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eyr mrh dn zeikqnd xcq ,obedk xceqn mixcqd xecq m` cere

odizye ,aeh meil dkeqe ,milwyl mixetk enicwd mrh dn .oiprd dfa
lr dzxiag mr dxcqp `ly `zkqne `zkqn lk oke .dpyd y`xl
.oiprd

ג.

dazkp dpynd xg`l ,dazk `iig iax ik eprnyy `ztqezd eze

`mixac ztqezl m` ,dazkl `iig iax d`x dne .dnr cg` onfa e
האחרונים ,כ"ש דיקשה טפי הלא המשנה
היא ההלכות הנצרכות לכל יהודי מאי טעמא
לא כתבוה הראשונים שתהיה מונחת לפני
כולם:
ב .obedk xceqn mixcqd xecq m` .דעל סדר
הפסוק הם נסדרו כדאמרינן בשבת לא ע"א
`) aizkc i`n yiwl yix xnישעיה לג ו( dide
`'ebe zrce znkg zereyi oqeg jizr zpen
"`,cren xcq df-"jizr" ,mirxf xcq df-"zpen
",oiwifp xcq df-"zereyi" ,miyp xcq df-"oqeg

הפרקים שבכל מסכת ואת סדר המשניות
שבכל פרק ,אבל סדר המסכתות לא סדרם
רבי ויש בזה כמה מנהגים איזה מהם מוקדמת
ואיזה מאוחרת .aeh mei :ביצה ,כיון שהיא
עוסקת בדיני יום טוב הויא יותר תדיר מסוכה
דעוסקת בחג סוכות לבדו .odizye :סוכה ויום
טוב היה צריך לאחרם אחר ראש השנה דהא
ראש השנה הוא יום טוב ראשון בשנה ולפניו
ליכא יום טוב ולמה ילמדנו דיני יום טוב
ועדיין לא באנו לכך ,וסוכה בט"ו בתשרי
וראש השנה באחד בו:

"xcq df-"zrce" ,miycw xcq df-"znkg

.oiprd dfa eyr mrh dn zeikqnd xcq :zexdh

מפני מה הקדימו מסכת זו ואחרו מסכת זו:
 .mixetkיומא ,היה להם להקדים מסכת
שקלים שמן השקלים היו קונים קרבנות צבור
של כל השנה והוי תדיר ,ואומנם בספרים
שלנו שקלים קודמת ליומא אבל בספרים
שלהם פסחים ושקלים היו מיד אחר ראש
השנה לפני מסכת יומא .ובגוף האגרת משיבם
רב שרירא דרבי לא סידר אלא את סדר

ג ,dazkp dpynd xg`l .וראה רבי חייא את
המשנה שכתב רבי ואעפ"כ כתב את
התוספתא dnr cg` onfa e` ,ולא ראה רבי
חייא את המשנה שכתב רבי ולא ידע שהוא
כותבה ולפיכך רצה הוא לכתבה ואילו ידע
שרבי כבר עוסק בכתיבתה לא היה הוא
כותב את התוספתא`iig iax d`x dne :
 .'eke mixac ztqezl m` dazklכלומר
ואם תמצי לומר דרבי חייא לאחר המשנה
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פרק א

ז

inkg meyn `lde iax oazk `l i`n` dpynd ipipr z` oiyxtn ody
.oixen` od dpynd

ד.

.eazkp cvik zeziixad oke

ה.

.azkp cvik cenlzd oke

ו.

iy`xn mdixg` jln ine ,`piax xg` excqp cvik i`xeaq opaxe

.eiykr cre onfd eze`n ekln mipy dnke ,zeaiyid

כתב את התוספתא יש לנו לשאול d`x dn
`lde :'eke mixac ztqezl m` dazkl
 .oixen` od dpynd inkg meynאילו כתב

רבי חייא בתוספתא פירושי משנה שנאמרו
ע"י האמוראים לא הוה קשיא אמאי רבי
לא קתני להו דרבי לא ראה את האמוראים
ולא שמע דבריהם ,אבל כל דברי
התוספתא דברי תנאים הן וכבר ראה רבי
דבריהם ואמאי לא קתני להו במשנה:

ו .`piax xg` excqp cvik .הוא רבינא
האחרון שעליו אמרו )בבא מציעא פו ע"א(
 d`xed seq `piaxe iy` axונפטר בשנת
תשפ"ו לשטרות כדאיתא לקמן פרק יט אות
ה .mdixg` jln ine :מי שמש ראש ישיבה
אחרי הסבוראים דרבנן איקרו מלכים
כדאמרינן בגיטין סב ע"א `jl `pn dil exn
mikln ia aizkc l"` mikln exwi` opaxc

:'ebe ekelni

ח
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a wxt
mipey`xd mi`pz

א.

yecwd epiax oedlek dpyn ixcq `ziy i`cec `pifg oikd .daeyz

oi`e siqedl oi`e ,`zkld xza `zkld edl iqxbc ikid ik oepivxz
א .oikd .כך ,וכל "הכי" שבתלמוד בבלי הוא
קיצור של "הכין" .כי הבבלים מקצרי לשון
היו ומשמיטים את האות האחרונה במילה
כעין הצרפתים בדורנו כמו "תו" במקום
"תוב"" ,להו" במקום "להון"" ,בהו" במקום
"בהון"" ,ידעי" במקום "ידעין" וכן הרבה:
 .`pifg oikdכך ראיתי וקבלתי מרבותי,
ומלשון שאמר " "`pifgאתה למד שהיו
מונחים בידו רשימות שרשמו הגאונים שהיו
לפניו  -ואולי אפילו רשימות שרשמו
האמוראים  -והיו מונחים בספריות
שבישיבות ,וכך אומר רבנו לקמן פרק כ אות
ט ixtqa aezk epi`xe mipey`xd on eprny
 .'eke mdizepexkfוכך מסתבר שהרי לקמן הוא
כותב באיזו שנה נפטר כל חכם וחכם מן
האמוראים והסבוראים והגאונים ולא מסתבר
שזכר הכל בע"פ ,אלא רשימות הניחו לו
האמוראים והסבוראים והגאונים שהיו לפניו
וכשנשאלה מלפניו שאלה זו חיפש ועיין בהם
ועל פיהם כתב תשובתו זאת והיינו דקאמר
" "`pifgeכלומר כך ראיתי כתוב .ויש מפרשין
 `pifgנראה בעיני ,ואין נראה בעיניepiax :
 .yecwdהוא רבי כדאמרינן בשבת קיח ע"ב

epiax jl e`xw `nrh i`n iaxl dil exn`de

:ily dlina izlkzqp `l inin edl xn` yecwd
 .oepivxzיישרם כלומר סדרם ,וכן כל לשון
תריץ שבש"ס לשון יישור וסידור הואik :
 .`zkld xza `zkld edl iqxbc ikidבשביל
שיגרסו וילמדו אותם החכמים הלכה אחר
הלכה ,אבל קודם רבי היה כל אחד מהחכמים
מוסיף במשנה ששונה לתלמידיו גם איזה
מעשים שראה אצל חכמי הדורות שלפניו וכן
היה מוסיף בגירסת המשנה את הראיות
לאותה הלכה והיה מוסיף בכל הלכה את
המחלוקות פלוני אומר כך ומביא ראיה
לדבריו ממקום פלוני ופלוני דוחה ראייתו כך
ומביא ראייתו ממקום פלוני כפי שתראה
בברייתות המובאות בגמ' וכך היו התלמידים
גורסין את המשנה ,ובא רבי וניפה את
המשנה מן המעשים ומן הראיות ומן
המחלוקות עד שנעשתה הלכתא בתר הלכתא,
חוץ ממיעוט מקומות שראה בהן צורך גדול
להביא את המעשה או את הראיה או את
המחלוקת .rexbl oi`e siqedl oi`e :שאילו
היה כותב בה כל המעשים שהיו במשנה
שלפניו וכל הראיות וכל המחלוקות לא היו
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zni` oizipzn ezniai lr `ad 'ta zenaic `xnba opixn` ikde ,rexbl
`.iax inia oiwz
בe`l - i`xzal daex i`nw opax eway `nrh i`n ezixn`wce .
i`xza oedlek `l` i`xzal daex i`nw oedl eway `lc ,`id `zlin
`xiza ipa edepinyk owfd lld `dc .epzn oedinrhe iqxb i`nwc ilin
zelvr mkilr `iyp did`y mkl mxb in mdl xn` ,mdilr `iyp
.oeilha`e dirny xecd ilecb ipy mzyny `ly mka dzidy

ג.

mzeny `l` oedzdny ercizi` `l mipey`xc `zlin `ied oikde

התלמידים יכולין לה והיתה תורה משתכחת
מישראל ולפיכך ודאי אין להוסיף עליה ולא
לגרוע ממנה ,ולכן רבי חייא הוצרך לאסוף
את כל מה שלא הכניס רבי למשנה מן
המעשים והראיות והמחלוקות הנוגעות
למשנה שהיו מתחילה בתוך המשנה ,ובספרי
הקטן שבו ואחלמה על מסכת קדושין העליתי
שהתוספתא שבידנו הנדפסת בסוף הש"ס
אינה תוספתא דרבי חייא`xnba opixn` ikde :
 .zenaicדף סד ע"ב ולפנינו הגירסא ickn
:iax oiwz o`n oizipzn
ב .iqxb i`nwc ilin i`xza oedlek .כל
התנאים האחרונים דברי הראשונים ומשנתם
היו גורסין ולא חידשו דבר מעצמם
וכשנחלקו רבי יהודה ורבי מאיר רבי יהודה
אוסר ור"מ מתיר כך נחלקו רבי יהודה אומר
במשנה זו היו הראשונים שונים אסור ור"מ

אומר במשנה זו היו הראשונים שונים מותר:
 .epzn oedinrheוכן כשהאחרונים שונים
במשנתם טעם להלכה מסויימת אין זה טעם
שנראה להם מדעתם אלא טעם שקבלו
מהראשונים .`xiza ipa edepinyk :פסחים סו
ע"בipy mzyny `ly mka dzidy zelvr :
 .'eke xecd ilecbומנא ליה דמשום שלא
שמשו את שני גדולי הדור ודילמא משום
שבני בתירא לא היו חריפים לחדש ולפלפל
והלל היה חריף לחדש ולפלפל ,אלא מכאן
שלא היה אחד מן התנאים מחדש שום דבר
מעצמו אלא היה שונה וגורס את משנת
הראשונים וטעמיהן כמו שמסרו לו רבותיו
וכן האמוראים דברי החכמים שלפניהם היו
שונים ולא מדעת עצמן:
ג .oedzdny rcizi` `l .תנאים אחרונים
שהיו מחלוקות ביניהם הוצרכו תלמידיהם

י
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oedipia zwelgn ded `lc meyn ,cala oic zia zea` lye mi`iyp ly
`,dxexa drici oedl oirci eed dpynce `ziixe`c inrh lk `l
iied ozpyna ie`d eede dxexa drici oedl rici ded inp `cenlze
.ycgzny xace xac lk lr iwecwce
דel eid micinlz mipeny ,oiligpne oilgep yia opax epz `dc .
dynk dpiky odilr dxyzy miie`x odn miyly ,owfd lldl
להזכיר שמותיהם לומר פלוני אמר כך ופלוני
חולק עליו ואמר כך ,אבל תנאים הראשונים
מתוך שלא היתה מחלוקת ביניהם לא הוצרכו
תלמידיהם להזכיר שמותיהם ומתוך כך
נשכחו שמותיהם ואבדו מאתנוmzeny `l` :
 .cala oic zia zea` lye mi`iyp lyשרק
מחלוקת אחת היתה בעם ישראל והיא בענין
קרבנות שמביאין ביו"ט שהנשיאים ואבות
בתי הדין שבכל דור ודור נחלקו אם סומכין
עליהן ביו"ט או אין סומכין עליהן כדתנן
בחגיגה טז ע"א ,וכיון שנחלקו בזה הנשיאים
עם אבות בתי הדין הוצרכו התלמידים הבאים
אחריהם להזכיר שמותיהם זה אומר כך וזה
אומר כך ומתוך כך נשמרו שמותיהןdrici :
 .dxexaבלא מחלוקת .`cenlze :כלומר ראיות
והוכחות ,כל הלכה שבמשנה היה הרב
מלמדה לתלמידיו עם הראיות וההוכחות
לאותה הלכה אם מן המקרא או ממדרש
המקרא כגון כלל ופרט וכיו"ב וזהו תלמוד
שלהם .ובבבא בתרא קלד ע"א פירש רשב"ם
דתלמוד היינו ep`y oirk zeipynd zxaq

'eke `xqgn ixeqg 'eke epy `l odilr miyxtn

עכ"ל וקשה בעיני הלא כיון דלא היה להם
נוסח קבוע למשנה אלא כל רב שונה
לתלמידיו באיזה לשון שירצה א"כ מה שייך
לדקדק במשנה חסורי מיחסרא אי מיחסרא
היא את הוא דחסרית לה ועוד אי מיחסרא
היא למה תלמדם בלשון חסרה ותחזור ותאמר
להם דחסרה היא יש לך לשנות להם בלשון
שאינה חסירה ולא תצטרך לומר להם חסורי
מיחסרא ,וצריך לומר דהרשב"ם לא ס"ל כרב
שרירא גאון אלא סבר שדורות הראשונים של
תנאים היה להם נוסח משנה קבוע ,והיינו
כשיטת רב סעדיה גאון ודלא כרב שרירא
גאון .ie`d eede :היו מקשים במשנתן כמה
קושיות כגון א"כ למאי אתא קרא וכיו"בeede .
 iie`dומקשים קושיותxace xac lk lr :
במשנה .ycgzny :לנו ,כלומר כל דבר ודבר
שמתחדש לנו הם כבר ידעוהו מתוך הוויות
ודקדוקים שהיו מקשים ומדקדקים במשנה:

ד.

 .oilgep yiaבבא בתרא קלד ע"א:
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,miipepia mixyr ,ryedik dng mdl cenrzy miie`x miyly ,epiax
exn` .i`kf oa opgei oax olekay ohw l`ifer oa ozpei olekay lecb
zekld cenlze dpyn `xwn gipd `ly i`kf oa opgei oax lr eilr
zeey zexifbe oixenge oilwe mixteq iwecwc dxez iwecwc zecbde
zgiy milrey zelynne miakek zelynne ze`ixhnibe zetewze
xac ,ohw xace lecb xace .zxyd ik`ln zgiye micy zgiye milwc
ceale ceb oebk ipiqn dynl dkld .zekld

 'eke dnewr oteceלשון רש"י סוכה כח ע"א:
x"ae `negpz oebk weqt iyxcn .zecbde

 dax `xwieeעכ"ל הרשב"ם בבא בתרא קלד
ע"א`nhd mkl dfec e"ie .dxez iwecwc :
 uxyd mc dipin opiaxncעכ"ל הרשב"ם שם:
dyrn xg` wcwcl etiqedy .mixteq iwecwc
dxezl miipf`e biiq zeyrle xingdle zeixad
'eke dxiard on mc`d z` wigxdl zexifb exfbe

עכ"ל רש"י סוכה כח ע"א.oixenge oilw :

מידת קל וחומר שהיא מי"ג מידות שהתורה
נדרשת בהן .zetewz :חישוב הילוך חמה
ולבנה לידע לקבוע את המועדים ולעבר את
השנים .ze`ixhnib :כמה הלכות נלמדו מן
הגימטריא כגון סתם נזירות שלשים יום
דכתיב בנזיר "קדוש יהיה" 'יהיה'
בגימטריא שלשים.miakek zelynn :
משלים מענייני הכוכבים ללמוד מהם מוסר
לבני אדם milrey zelynn :משלים מענייני
השועלים ,ויש גורסין  .zelynובגמרא דידן
 oiqaek zelynבמקום  miakek zelynיש
מפרשין אדם מוסר בגדו לכובס ולמחר בא
ליטול בגדו ועדיין לא יבש והוא ממתין אצל

הכובס ובינתיים שלא יכעס היה הכובס
ממתיק את זמנו במשלים ,וי"מ דכובס כיון
שעסקו עם הנשים לכן היו החכמים אוספין
אותן  -ואת שאר בעלי אומנויות שעסקן עם
הנשים  -לעתים מזומנות לומר לפניהם
משלים מענין העבירות להרחיקם מהם ,ויש
מפרשים דהחכמים בעלי המוסר הם
הנקראים כובסים לפי שבמשליהם ומוסריהם
הם מכבסין ומלבינים את לבותיהן של
ישראל כדכתיב )ירמיה ב כב( iqakz m` ik
zgiy :iptl jpeer mzkp zixea jl iaxze xzpa
 .milwcהאילנות כיון שחיים לאורך זמן יותר
מן האדם לכן נסיונם רב ויודעין הרבה
והיודע שיחתן לומד מהן .ובכל אילנות
מיירי כדכתיב בשלמה )מלכים א ה יג( xacie
aef`d cre oepala xy` fx`d on mivrd lr

` ,xiwa `vi xyוהא דנקט הכא דקלים היינו
משום שהדקל דרכו להאריך ימים יותר
משאר אילנות והבא ללמוד מן האילנות
ילמד מן הדקליםmriaydl .micy zgiye :
 d`etxl rinw zeyrl dpin `wtpeעכ"ל
הרשב"ם בבא בתרא קלד ע"אzgiye :
 mriaydl .zxyd ik`lnעכ"ל הרשב"ם שם:

יב
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iied elit`c jricedl .`axe iia`c iied ohw xace ,dakxn dyrn lecb
.mipey`xl oxidp oedlek `l` `ed ediizrcn `l `axe iia`c

ה.

edl xnbn ded `zeeaxn cge cg lk miiw ycwnd zia dedc dnke

oedl xagnc ilina cenlzce dpynce `ziixe` inrh dicinlzl
eed `le dnkg `yitp zede ,ifgc ikid ik ediicinlzl exene dizrya
zedc `id cegla dkinqc `zbelt `idde ,ipixg` igxhl oikixv
ebilti`c `ed cegla ilin zlza inp llde i`ny ez` cke .oedipia
.llde i`ny ewlgp zenewn 'ba `ped ax xn` opixn`c

 l`wfgiay .dakxn dyrnעכ"ל הרשב"ם:
 .`axe iia`c iiedלפנינו בגמרא  zeiedופירש
רשב"ם `aeh zeziixae zeipyn eywdy
 mevxizeעכ"ל:
ה .dizrya oedl xagnc ilina .במילים
שאומר ומנסח באותה שעה כי לא היה נוסח
מחייב xagn .לשון דיבור הוא כמו )איוב
טז ד( `exene :milina mkilr dxiag
 ediicinlzlהרבנים היו מורים לתלמידיהם
 ifgc ikid ikכל חד מינייהו ,ויותר נכון
לגרוס "`le :ifgc ikid ik "dicinlzl ixene
 .ipixg` igxhl ikixv eedלא היו צריכין
שיבוא חכם גדול ויטרח לפניהם לסדר להם
נוסח המשנה אלא כל חכם היה מסדר לפני
תלמידיו נוסח כפי הנראה לו ,אבל

כשנתמעטה החכמה ורבו המחלוקות לא
יכלו עוד החכמים לסדר בעצמם נוסח
המשנה והוצרכו לטרחי אחריני שיבוא רבי
ויטרח בשבילם לסדר להם נוסח המשנה.
ומורי הרב זצ"ל פירש לא הוצרכו אלא
ללמוד את המשנה עצמה ולזוכרה אבל לא
היו צריכין ללמוד את המחלוקות זה אומר
כך ומביא ראיה לדבריו ממקום פלוני וזה
אומר כך ומביא ראייתו ממקום אחר ,שהרי
באותו זמן עדיין לא היו מחלוקות .אבל
בדורות האחרונים הוצרכו ipixg` igxhl
כלומר מלבד המשנה עצמה היו צריכין נמי
ללמוד כל המחלוקות שהיו בענייני המשנה
וראיותיהם ודחיות שדחו אותם בעלי
הפלוגתא .dkinqc `zbelt :חגיגה טז ע"א:
` .`ped ax xnשבת טו ע"א:

יג
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oaxegl oey`x xec - mi`pz

lkl excaz`e xzia inp aixge xzial elf` ycwnd zia axgc oeike

.א

`l onf eze`a eidy zexve miyebye micnye zenedn jpd meyne ,cv
oaxc diytp gp ck on .zewelgn eyitpe okxv lk micinlzd eyny
qpikxd oa `qec iax oicr inp dede l`ilnb oax dede i`kf oa opgei
.lld ziae i`ny zia oia `zbelt zed ,mipey`x jpdn inp ipixg`e
ly execa `zbelt dzid ,d"ak dkld lkl drawpe y"a egci`c b"r`e
ryedi iaxe izeny `edc xfril` iax oia mixg` mixaca l`ilnb oax
.i`kf oa opgei oax icinlz oepi`c
iaxe dixfr oa xfrl` iaxe ililbd iqei iax `xc `edda inp eede

.ב

iaxe oeicxz oa `pipg iaxe `wexa oa opgei iaxe ixep oa opgei
iax :לעשות כב"ה ואפילו לתלמידי ב"ש
 שבת קל ע"ב כלומר.izeny `edc xfril`

מנודה הוא שמפני שהרבה לחלוק עם
החכמים נידוהו כדאיתא בב"מ נט ע"ב כך
 ובירושלמי מפרש שמותי הוא,פירש"י בשבת
מתלמידי בית שמאי הוא עיין רש"י שבת קל
xfril` iax  הא דקאמר.ע"ב ד"ה שמותי הוא
 לפי שהיו עוד תנאים אחריםizeny `edc
בשם אליעזר כגון רבי אליעזר בנו של רבי
יוסי הגלילי ורבי אליעזר בן יעקב ורבי
:אליעזר בן מהבאי

 מהומות.miyeby : נתפזרו.excaz`e .א
dlecb dnedn mnde (דכתיב )דברים ז כג
 ויש גורסין,ומתרגמינן וישגשינון שיגוש רב
zed : ואינו אלא שיבושmiyeaiye micnye
 כמה שניםlld ziae i`ny zia oia `zbelt
"lkl" drawpe y"a egci`  דלבסוףb"r`e
 היינו אפילו לתלמידי בית שמאיd"ak dkld
aegl ziid i`ck el exn` דתנן בברכות י ע"ב
 ואע"ג דרביd"a ixac lr zxary jnvra
טרפון מב"ש הוא היה אסור היה לו לעבור
על דברי ב"ש אלמא נקבעה הלכה לכל
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`oa oerny mdiptle ,`nqw oa iqei iaxe `ztlg `a`e `nqg xfrl
.`xc `edda eedc iyitp ipixg` opaxe `nef oa oernye i`fr
ג`aiwr iax oebk mdinia eide mixage micinlz eidy mdl miipye .
dry dze` cre ,l`rnyi iaxe `aa oa dcedi iaxe ircend xfrl` iaxe
did ziad onfa oiaivpa dcedi iax didy t"r`e oiaivpa dcedi iax did
.my ziad oaxeg xg` oiicr
דeayi onf eze`ae ,ziad oaxegn ozhiwy xg` `edy did aeyg onfe .
zwelgne cnyde yebiya zecea` eli`k eidy odizekld feg`l
ב .'eke i`fr oa oerny mdiptle .כלומר
שמעון בן עזאי ושמעון בן זומא באותו דור
לא הוו רבנן אלא עדיין היו תלמידים שהיו
יושבין ללמוד תורה לפני אותם חכמים
שנזכרו לעיל ,והא דקאמר 'eke oerny mdiptle
ולא קאמר ותלמידיהם שמעון וכו' זה עפ"י
מ"ש בסנהדרין יז ע"ב דכל מקום דקתני דנין
לפני חכמים מדובר בשמעון בן עזאי ושמעון
בן זומא וחנן המצרי וחנניא בן חכינאי.

 .dcediבן בתירא oiaivpa :עד היום היא
קרויה בשם זה והיא בגבול סוריה טורקיה
בהרי הכורדים סמוך לעיר קמישליt"r`e :
'eke did ziad onfa oiaivpa dcedi iax didy

כלומר אע"פ שרבי יהודה בן בתירא היה
קיים בזמן הבית כדמוכח ממעשה דההוא
ארמאה דהוה אכל פסחים בירושלים )פסחים
ג ע"ב( ,לא תימא כשנחרב הבית כבר נפטר
אלא עדיין היה חי כדמוכח מפסחים קט ע"א
ziay onfa xne` `xiza oa dcedi iax `ipz

ג .mdl miipye .אף על גב דהיו בדורם של
רבי יוסי הגלילי ורבי אלעזר ב"ע וכל אלו
שהוזכרו בסעיף יא אעפ"כ לא היו חשובים
כמותם ממש אלא היו  mdl miipyכלומר
פחותים מהם mixage micinlz eidy ,אבל היו
עדיפי מבן עזאי ומבן זומא שבן עזאי ובן
זומא היו תלמידים ממש ורבי עקיבא ורבי
אלעזר המודעי וכו' היו תלמיד חברiax did :

ycwnd zia oi`y eiykre 'eke miiw ycwnd
gnyi oiie xn`py oiia `l` dgny oi` miiw

:yep` aal
ד .zecea` eli`k eidy .שתחילה חשבום
לאבודות שחשבו שנשתכחו מהם ולא
יהיה מי שזוכרם היטיב לקובעם
לדורות .yebiya :במהומה ובבהלה:
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`ki` oedpn ,`pcir `edda opax iyitp eede .lld ziae i`ny zia
opax `ki` oedpne eda iazie `yxcn ia ilqtq edl zi`c `zeeax
`opixn` dixfr oa xfrl` iax mwezi`c `neiac .oedincw iazic ipixg
da ibilt opgei iax xn`e ,`yxcn ia ilqtq dnk etqez` `nei `edd
`d`n ray xn` cge ilqtq d`n 'c xn` cg opaxe i`zqec oa iqei `a
.xwrd ded dnk ikd sqezi` cke ,zekxaa `zi`ck ilqtq

ia ilqtq edl zi`c `zeeax `ki` oedpn
 .`yxcnבכל בי מדרשא היה ראש ישיבה

אבל היו עוד חכמים אחרים שהיו מלמדים
בבית המדרש וחוזרין עם התלמידים על
שיעורו של ראש הישיבה ולכל אחד מהם
היו ספסלים שהיו התלמידים יושבין עליהן
לזה עשרה ספסלין ולזה מאה וכיו"ב iazie
 edaתלמידיםipixg` opax `ki` oedpne :
 oedincw iazicחכמים שלא היו מלמדין
בבית המדרש אלא היו כחברין היושבין לפני
החכמים ללמוד תורה כך פירשו החברים ,ולי
נראה דהכי פירושו zi`c `zeeax `ki` oedpn
 `yxcn ia ilqtq edlאלו תלמידים ותיקין
שהיו מתקינים להם ספסל לישב עליו oedpne

` oedincw iazic ipixg` opax `kiעל הארץ
ולא היה להם ספסל לישב עליו שעדיין לא
הגיעו לידי כך וכן תמצא בבבא מציעא פד
ע"ב .iqei `a` :לפנינו אבא יוסףoedpne :
` .oedincw iazic ipixg` opax `kiוהיו
תלמידים או תלמידים חברים`zi`ck :
 .zekxaaכח ע"אded dnk ikd sqezi` cke :
 .xwrdבדרך כלל אין התוספת מרובה על
העיקר )עיין ירושלמי עירובין פ"ה ה"א,
ועיין רש"י ב"מ צב ע"א ד"ה דמר סבר(
אלא העיקר מרובה על התוספת וכיון שכל
כך הרבה היתה התוספת  -ד' מאה ספסלי
או ז' מאה ספסלי  -שער בנפשך כמה היה
העיקר:
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c wxt
oaxegl ipy xec - mi`pz

א.

oa iqei iax xhtpy xg` - dbixdl envr z` `aiwr iax xqne

- mdixg` dnkgd dhrnzpe oeicxz oa `pipg iax bxdpe `nqw
ly micinlzd lr `cny dede .daxd micinlz `aiwr iax cinrde
iax ly miipy micinlzd lr l`xyic `knq zede ,`aiwr iax
iaxl el eid micinlz zebef sl` xyr mipy opax xen`c .`aiwr
mlerd dide zxvr cre gqtn ezn mleke qxhtihp` cre zabn `aiwr
,mdl d`pye mexcay epizeax lv` `aiwr iax `ay cr , jlede mny
א .dbixdl envr z` `aiwr iax xqne .גזרו
הרומאים שלא יעסקו בתורה ואעפ"כ הקהיל
רבי עקיבא קהילות ברבים ולמדם תורה
ותפסוהו והרגוהו כדאיתא בברכות סא ע"ב,
להכי קאמר " dbixdl envr "xqnשהיה יכול
ללמוד תורה וללמדה בסתר והוא הקהיל
קהילות ברבים וידע שיתפסוהו ויהרגוהו.
והוא מעשרה הרוגי מלכותiax xhtpy xg` :
 .`nqiw oa iqeiלא הרגוהו הרומיים אלא
מעצמו נפטר ,אהבוהו גדולי רומי לפי שהיה
אומר לישראל אומה זו של רומיים מן השמים
המליכוה שהרי החריבה את ביתו ושרפה את
היכלו והרגה את חסידיו ואיבדה את טוביו
ועדיין היא קיימת ,והיה מורה לחכמים שלא
לעסוק בתורה בינתיים ולא להקהיל קהילות
עד יעבור זעם וכוונתו היתה לשם שמיים כדי
שלא יהרגו הרומיים את חכמי ישראל ,ולסוף

נפטר מתוך חולי והלכו כל גדולי רומי לקברו
והספידוהו הספד גדול במסכת ע"ז יח ע"א:
 .oeicxz oa `pipg iax bxdpeע"י הרומיים נהרג
לפי שהיה מקהיל קהילות ברבים ומלמדם
תורה כדאיתא בע"ז יח ע"א ,והוא מעשרה
הרוגי מלכותmicinlz `aiwr iax cinrde :
 .'eke daxdכלומר וקודם שנהרג כבר העמיד
רבי עקיבא תלמידים הרבה וכו'`cny zede :
 micinlzd lrהיתה גזירה מן השמים על
התלמידים הראשונים  `aiwr iax lyוכולם
מתו מיתה רעה דהיינו אסכרה`knq zede :
`aiwr iax ly miipy micinlzd lr l`xyic

היו עיני כל ישראל נשואות לתלמידים
השניים של רבי עקיבא שהם יחדשו את
התורה בישראל ויעשו שלא תשתכח חלילה
תורה מישראלsl` xyr mipy opax xen`c :
 .'ekeיבמות סב ע"ב:
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mde reny oa xfrl` iaxe oerny iaxe dcedi iax iqei iaxe xi`n iax
.dryd dze`a decinrd
iax eknqe ,oedlekn ith ccgne sixge xinb ded xi`n iaxe .ב
iax `aiwr iax xza `x`yl edpiknqe .ded wipic b"r` `aiwr
xn` dcedi ax xn` opixn`c ,xi`n iaxl diknq xcde `aa oa dcedi
`ed `lnl`y eny `aa oa dcedi iaxe aehl yi`d eze` xekf mxa ax
lr dryxd zekln dxfb zg` mrty l`xyin zeqpw ipic elha
axgz da oikneqy xire bxdi jnqpd lke bxdi jneqd lky l`xyi
el ayie jld ?`aa oa dcedi iax dyr dn ,xwri ea oikneqy megze
mrxtyl `ye` oia zelecb zexiir izy oia milecb mixd ipy oia
oerny iaxe iqei iaxe dcedi iaxe xi`n iax mipwf dying my jnqe
על כרחך מפני שהיה גמיר וחריף טפי
 דאמרינן בגמרא.ded wipic b"r` :מכולהו
סנהדרין יד ע"א דתחילה סמכו ר"ע ולא
קבלוה והיינו משום שהיה יניק וכשגדל סמכו
:רבי יהודה בן בבא וקבלוה כדמפרש ואזיל

 כדאיתא.sixge xinb ded xi`n iaxe .ב
xi`n iax z` d`exd lk בסנהדרין כד ע"א

dcedi iax `aiwr iax xza `x`yl edpiknqe
 כלומר אחר שסמך ר"ע את ר"מ סמך.`aa oa

ith `pccgn ded dinwn dizifg eli`e ixeg`n

רבי יהודה בן בבא את שאר תלמידי ר"ע
 יחד עם.xi`n iaxl diknq xcde :השניים
שאר התלמידים סמך רבי יהודה בן בבא אף
את רבי מאיר אע"ג שכבר נסמך ע"י רבי
 שאין דנים.l`xyin zeqpw ipic elha :עקיבא
ipy oia :דיני קנסות אלא דיינים מוסמכים
 נמצא ההרים הם תחום אותו.milecb mixd
מקום ואין המלכות יכולה לעקור תחום זה

df opgehe mixd ixd xwer eli`k yxcnd ziaa
i`d ( וכן אמר רבי )עירובין יג ע"ב,dfa
xi`n iaxl dizifgc i`xagn `pccgnc

משמע שמידה זו היתה ברבי מאיר שהיה
מחודד וחריף ביותר עד שאפילו מי שרואהו
ith :נדבק בו מידה של חידוד וחריפות
r"x `ay cr  שהרי הזכירוהו ראשון.oedlekn
xi`n iax mdl d`pye mexcay epizeax lv`

 ועוד שלא מינו אחד מהם,'eke iqei iaxe
להיות חכם הישיבה אלא את רבי מאיר
 ועוד למה סמך רבי עקיבא רק,כדאמר לקמן
את רבי מאיר ולא את שאר התלמידים אלא
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xn`de opiywne .dingp iax s` siqen `ie` axe ,reny oa xfrl` iaxe
iax eknq `l xi`n iax xne`d lk opgei iax xn` `pg xa xa dax
wipic delaw `le `aiwr iax diknq opiwqne ,dreh `l` epi` `aiwr
.delaiwe `aa oa dcedi iax diknq xcde ded

ג.

dide laan ozp iax dlre `iyp l`ilnb oa oerny oax ded `xc oicdae

`l`ilnb oa oerny oax el xn` zeixedc `xnba yxtnck ,oic zia a

כפי שגזרה שתחום שסומכין בו יעקרdax :
 .`pg xa xaלפנינו  dpgהיא אחותו של רבי
חייא .'eke `l xi`n iax xne`d lk :היו

שהסיקו דכיון דאמרינן דרבי יהודה בן בבא
סמך את רבי מאיר א"כ ודאי רבי עקיבא לא
סמכו דאי הוה סמכו רבי עקיבא למה יחזור
רבי יהודה בן בבא ויסמכנו ,לפיכך דרש להם
רבי יוחנן iax eknq `l xi`n iax xne`d lk
.ded wipic delaw `le :dreh `l` epi` `aiwr
וכן פירש"י דמשום דהוה יניק לכך לא
קיבלוה ,דכיון דקבלו מרבי יהודה בן בבא
ודאי היו מקבלים מרבי עקיבא דעדיף מיניה
אלא ודאי משום דרבי עקיבא סמכו כד הוה
יניק לכך לא קבלוה אבל רבי יהודה בן בבא
סמכו כשהיה זקן כדאמרינן "וסמך שם
חמישה זקנים":

xn`iy cr oiayei oi`e micner mrd lk qpkp
dxey el oiyer qpkp oic zia a`yk ,eay mdl

`) o`kn zg` dxeye o`kn zgאין עומדין
מפניו אלא שורה שמימינו ושורה שמשמאלו
אבל כל העם יושבין( ,enewna ayiy cr
ayiy cr ayei cg`e cner cg` qpkp mkgyk
 .enewnaואמר רבי יוחנן zipyp b"ayx inia

 ef dpynשבאותו זמן היה רשב"ג נשיא ורבי
נתן אב"ד ורבי מאיר חכם וכשהיה נכנס
רשב"ג לבית המדרש היו קמים כולם מלפניו
וכן כשהיו נכנסים רבי נתן ורבי מאיר היו
עומדין כל העם ,אמר רשב"ג האם ראוי שלא
יהיה היכר בין כבודי לכבודם ומשום כבוד
הנשיאות עשה ולא לכבוד עצמו דרש ,עמד
ותיקן את הברייתא הזו ששנינו לעיל
cr oiayei oi`e oicner mrd lk qpkp `iypdyk
dxey el oiyer qpkp c"a a`yk eay mdl xne`y

ג .`xc oicdae .ובזה הדור`xnba yxtnck :
 .zeixedcיג ע"בoa oerny oax el xn` :
 .'eke l`ilnbהכי איתא התם `iypdyk x"z

 'eke o`kn dxeye o`knונמצא כל העם מכיר
בין נשיא לאב בית דין ובין אב בית דין
לחכם .למחר כשנכנסו רבי נתן ורבי מאיר
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iednl c"a a` jieeyl jea`c `xnw jl ipd`c idp ozp iaxl

לבית המדרש וראו שאין כל העם קם לפניהם
כמו שהיו רגילין ,שאלו מפני מה שינו
מנהגם ,אמרו להם כך תיקן רשב"ג .אמר לו
רבי מאיר לרבי נתן נעשה איזה דבר משום
כבודנו ,אמר לו מה נעשה ,אמר לו למחר
כשיבא רשב"ג לבית המדרש נאמר לו
שידרוש לנו במסכת עוקצין והוא אינו בקי
בה ומתוך שלא ידע לדרוש בה נאמר לו כתוב
מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו למי
נאה למלל גבורות ה' למי שיכול להשמיע כל
תהילתו שיכול לדרוש בכל התורה ואתה אינך
יודע לדרוש בעוקצין ונעבירנו מן הנשיאות,
ואתה תמונה לנשיא ואני לאב ב"ד .שמע את
דבריהם רבי יעקב בן קרשי אמר בלבו חס
ושלום מחר יבוא רשב"ג לבית המדרש
ויתבייש ,הלך וישב מאחורי עלייתו של
רשב"ג והיה שונה שם מסכת עוקצין בקול
וחוזר עליה כמה פעמים ,שמעו רשב"ג והבין
מה היו רוצין לעשות לו למחר ,לכן נתן דעתו
והקשיב היטיב לגירסת רבי יעקב בן קרשי עד
שלמד היטיב כל מסכת עוקצין .למחר
כשנכנס לבית המדרש ,אמרו לו רבי מאיר
ורבי נתן ידרוש לנו הנשיא במסכת עוקצין
עמד ודרש להם .לאחר הדרשה אמר להם אם
לא הייתי יודעה הייתם מביישים אותי ציוה
והוציאום אל מחוץ לבית המדרש ,והיו כל
העם יושבין בפנים ורבי נתן ורבי מאיר
עומדין בחוץ ומקשיבין יום יום לשיעור .בכל
יום היו כותבין ע"ג פתק קושיות על מה

שלמדו והיו זורקין את הפתק דרך חלון בית
המדרש ,קושיא שידע רשב"ג לתרצה היה
מתרצה וקושיא שלא ידע לתרצה היו הם
כותבין את התירוץ בחוץ ע"ג פתק וזורקין
את הפתק לבית המדרש .אמר להם רבי יוסי
ליושבי בית המדרש תורה מבחוץ ואנו
מבפנים? או יכנסו הם לכאן או נצא כולנו
לישב עמהם בחוץ ,הסכים רשב"ג להחזירם
אבל קנסם שמעתה לא יאמרו דבר הלכה
בשמם .אלא כשירצו להזכיר הלכה משמו של
רבי מאיר יאמרו אחרים אמרו כך וכך
וכשירצו להזכיר הלכה משמו של רבי נתן
יאמרו יש אומרים כך וכך .לסוף הראו להם
 לרבי מאיר ולרבי נתן  -בחלום שצריכין הםלילך ולפייס את רשב"ג מפני שלא לכבודו
עשה אלא לכבוד הנשיאות ,רבי נתן שמע
לחלום והלך ופייס את רשב"ג אבל רבי מאיר
לא הלך לפייסו כי אמר דברי החלומות לא
מעלין ולא מורידין .כאשר בא רבי נתן אצל
רשב"ג לפייסו אמר לו רשב"ג jl ipd`c idp
in `iyp iedinl c"a a` iednl jea`c `xnw
` jl ipdרבי נתן מבבל עלה ואביו שימש

ראש הגולה בבבל וראשי הגולה היו נוהגין
ללבוש קמרא והוא אבנט של זהב וזה היה
סימן היכר לראש הגולה לפיכך כשעלה רבי
נתן הועילה לו זכות אביו שהיה ראש הגולה
ומינוהו אב בית דין והיינו דקאמר ליה idp
 c"a a` iedinl jea`c `xnw jl ipd`cאומנם
הועילה לך קמרא דאבוך שימנוך אב ב"ד אך

פרק ד

כ
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eed ck mzd yxtnck ,xecd mkg did xi`n iaxe .jl ipd` in `iyp
`zaizn dlek `niw ded `yxcn ial xi`n iaxe ozp iax iliir
.ediinwn

ד.

iax oebk ,`xicz `ziixe` eviaxc `xc `edda milecb minkg inp eede

xfrl` iaxe ,`gxw oa ryedi iaxe ,`wexa oa opgei iax ly epa l`rnyi
awri iaxe ,oerny iaxa xfrl` iaxe ,dcedi oa oerny iaxe ,dcedi oa
`,avwd oa dixkf iaxe ,d`ncw zct iaxe ,dcixt iaxe ,`ihig xtk yi
,enlte ,opg `a`e ,qgpt oa opge ,dinxi oa xfrl`e ,yxg oa `izn iaxe
oa dcedi iaxe ,l`ilnb oa `pipg iaxe ,xfrl` oa oerny iaxe ,qekneqe
האם בשביל שאביך היה ראש גולה ראוי אתה
להיות נשיא והלא הנשיאות ירושה היא
מאבותי ואיך נתחברת לרבי מאיר להעבירני
מן הנשיאות ולהיות אתה נשיא במקומי:
ד .`xicz `ziixe` eviaxc .שלימדו תורה
באופן קבוע .`gxw oa ryedi iaxe :לפנינו
קרחה בה' אבל בתוספתא ובמדרשים `gxw
בא' .`ihig xtk yi` awri iax :נזכר בחגיגה
ה ע"ב .dcixt iax :אצלנו  `cixtבא'iaxe :
 .d`ncw zctלפי שהיה רבי פדת אחר דהוי
תלמידו של רבי יוחנן והוא אמורא קאמר iax
 ,"d`ncw" zctורבי פדת קדמאה לא נזכר
בש"ס ומהיכן ידע רב שרירא שהיה תנא כזה
בדורו של רשב"ג ,אלא שהיו לרב שרירא
רשימות מן האמוראים שקדמוהו כמו שכבר
כתבנו לעיל פרק ב אות אoa dixkf iax :

 .avwdנזכר ג' פעמים במשנה ,כתובות כז
ע"ב סוטה כז ע"ב ועדיות פ"ח מ"בiax :
 .yxg oa `iznנזכר ג' פעמים במשנה ,יומא
פג ע"א פעמיים ואבות פ"ד מט"ו ,וכן נזכר
הרבה במסכתות קטנות ובברייתותoa xfrl` :
 .dinxiנזכר בסוטה ד' ע"א ובתוספתא דסוטה
פ"א ה"ב .qgpt oa opg :נזכר בקדושין עב
ע"ב ובתוספתא דסוטה פ"א ה"ב.opg `a`e :
נזכר ביומא ג' ע"ב ויבמות מח ע"ב ודף סד
ע"א ודף צה ע"ב ועוד .enlte :נזכר בברכות
מח ע"ב ופסחים ח ע"ב ועוד ,ובכולם
בספרים שלנו l`ilnb oa `pipg iax :enilt
 l`ilnb oa dcedi iaxeאחי רשב"ג היו ,נזכרו
הרבה בש"ס .רבי חנינא בן גמליאל הוא בכור
בניו דרבן גמליאל והיה ראוי לנשיאות לפני
רשב"ג אלא שנפטר צעיר בעוד אביו חי ולא
זכה לנשיאות ומינו את רשב"ג אחיו עיין ב"ק

אגרת רב שרירא גאון

פרק ד

כא

,`qec oa awri iaxe ,xi`i oa qgpt iaxe ,i`cz oa xfrl` iaxe ,l`ilnb
xfrl` iaxe ,xteqd aayi iaxe ,i`pikg oa `pipg iaxe ,dcedi oa iqi`e
.mdnry minkge ,ilaexhvi`d oae`x iaxe ,xtwd

פג ע"א .i`cz oa xfrl` iax :נזכר בשבת
קכג ע"א ובירושלמי עירובין פ"ו ה"ה ועוד:
 .`qec oa awri iaxלא מצאתיו ואף בזה צריך
לומר דרב שרירא מצאו ברשימות שהשאירו
לו האמוראים וסבוראים ראשי הישיבה
שלפניו .ויש גורסין  `qec oa `aiwr iaxואף
אותו לא מצאתי .ויש גורסין `qec oa iqei iax
ונזכר בויקרא רבה פרשה יז מדרש ה ובמדרש
שכל טוב בראשית פרק לב ד"ה וישאל יעקב,
מיהו התם נראה שהוא אמורא מבעלי אגדה
שבארץ ישראל .dcedi oa iqi`e :נזכר הרבה
בבבלי ובירושלמי ובמדרשי הלכהiaxe :

 .i`pikg oa `pipgנזכר במשנה כלאים פ"ד
מ"ח ובאבות פ"ג מ"ד ובמנחות סב ע"א
ובנדה נב ע"א .xteqd aayi iax :נזכר
במשנה חולין דף לב ע"א ונזכר הרבה
בתלמוד ובכל מקום בש"ס קורהו רבי ישבב
ואינו קורהו הסופר אבל במדרשים קורהו
הסופר עיין איכה רבה פרשה ב ד"ה בלע ה',
היה מעשרת הרוגי מלכות.xtwd xfrl` iax :
נזכר הרבה בתלמוד ובמדרשיםoae`x iax :
 .ilaexhvi`dנזכר במו"ק יח ע"ב ונקרא שם
 ,ilaexhvi` "oa" oae`x iaxובמעילה יז ע"א
ושם :"ilaexhqi` oa" oae`x iax
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פרק ה

כב

d wxt
oaxgl iyily xec - mi`pz
iax ly exec

cenlzl epa yecwd epiax lcb l`ilnb oa oerny oax ly eini lke

.א

oa ryedi iaxe l`ilnb oa oerny oax iazi eed ck opixn`wc .dxez
eed ,oerny iaxa xfrl` iaxe iax ediinw iazi eed ilqtq` dgxw
?rwxw iab lr oiayei mde mizey ep` mdinin exn` ,iwxtne eywn
.edpiwq`e ilqtq edl epa
iax lv` dxez oicnl epiidyk iax xn`c .minkgd mze` iax ynye

.ב

xn` zenaia opixn`c xnb oedpn oizipznc `zklde ,'eke rewza oerny
eicinlz ilr exag reny oa xfrl` iax lv` dxez cenll izkldyk iax
cg` xac `l` cenll ipegipd `le `iwa zia ly oilebpxzk
 וכן,dcedi iaxn dlrnl dizxwe iziid ohw
למד אצל רבי מאיר כדאמר בעירובין יג
i`xagn `pccgnc i`d iax xn` ע"א
 ואמנםdixeg`n xi`n iaxl dizifgc
בחידושי קדושין כתבתי דלאו רבי הוא
exag : פד ע"א.zenaia opixn`c :אלא רב
.'eke `iwa zia ly oilebpxzk eicinlz ilr

לפי שרבי היה לומד אצל חכם זה וחוזר
ולומד אצל חכם אחר ושוב עוזבו והולך
 לכן כשבא ללמוד,ללמוד אצל אחרים
אצל רבי אלעזר בן שמוע לא הניחוהו

eed : בבא מציעא פד ע"ב.opixn`wc .א
 רבי ורבי אלעזר ברבי שמעון.ewxtne eywn

היו מקשים ומכל החכמים שישבו שם לא
היה מי שידע להשיבם אלא הם עצמם היו
:חוזרין ומעיינין ומשיבין על קושיותיהם
 חמשת תלמידי רבי.minkgd mze` .ב
עקיבא השניים שנזכרו לעיל פרק ד אות
epiidyk : שבת קמז ע"ב.'eke iax xn`c :א
 וכן למד אצל.oerny iax lv` dxez oicnl
iax xn` רבי יהודה כדאמר במגילה כ ע"א
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פרק ה

כג

.xkfk dliwq eilr oiaiig qepibexcp` epizpyna

ג.

oebk ,minkgd oze` ly idepa icda eed dea` xza iax jln cke

xtk yi` awri iaxe ,dcedi iaxa iqei iaxe ,iqei iaxa l`rnyi iax
iaxe ,laan dlry `iig iax oebk ,mixg` micinlze .`ihig
תלמידי רבי אלעזר ללמוד ,שהם היו
קנאים לתורת רבם ולא היו מניחים
לתלמידים של חכמים אחרים לבוא ללמוד
אצל רבם .וכשהיה רבי יושב בספסלים
האחוריים שבבית המדרש של רבי אלעזר
ללמוד ממנו היו שאר התלמידין היושבין
סמוך אליו מדברים בקול ומחמת הרעש
שהיו עושין סביבו לא יכל רבי לשמוע את
רבי אלעזר ,והיינו  oilebpxzk ilr exagשדרך
התרנגולין לקרקר ולהרעיש .וקאמר של zia
 `iweaבית בוקיא היה כפר ששם היו גדלין
תרנגולין מזן מיוחד שאין הזכרים מניחין
תרנגול זר ליקרב לנחלתםipegipd `le .
 cenllמרבי אלעזר `epizpyna cg` xac `l
` xkfk dliwq eilr oiaiig qepibexcpרבי היה
נדמה בעיניהם כאנדרוגינוס שיש בו תערובת
זכרות ונקבות שהרי רבי אין תורתו מרב
אחד אלא קצת מזה וקצת מזה לפיכך
כשלימד רבי אלעזר הלכה זו שאנדרוגינוס
חייבין עליו מיתה שתקו התלמידין והניחוהו
לשמוע כי רצו לרמוז לו בזה על עצמו:
ג .dcedi iaxa iqei iaxe .הוא בנו של רבי
יהודה בר אלעאי ,נזכר הרבה במשנה וחכמנו

קראוהו סתימתאה לפי שרבי קבע כמה
מהלכותיו במשנה וסתמם עיין עירובין לח
ע"ב .`ihig xtk yi` awri iaxe :תימה הוא
שהרי כאן הוא בא להזכיר חכמים שהיו
בדורו של רבי והיו בניהם של חכמי הדור
הקודם ,ורבי יעקב איש כפר חיטיא אינו
שייך לקבוצה זו ,אלא היה צריך להזכירו
בהמשך אחר שאמר oebk mixg` micinlze
 .'eke `iig iaxועוד שרבי יעקב איש כפר
חיטיא לא היה בדורו של רבי אלא בדור של
רשב"ג אביו כמו שכתוב למעלה פרק ד אות
ד .ונ"ל שט"ס נפל באגרת וצ"ל iqei iaxe
xtk yi` awri iaxa iqei iaxe dcedi iaxa
 `ihigואל תתמה שלא מצאנו בש"ס

ומדרשים תנא בשם רבי יוסי ברבי יעקב איש
כפר חיטיא )אמנם מצאנו בירושלמי
ובמדרשים חכם בשם רבי יוסי ברבי יעקב
אך זהו אמורא מאוחר ולא בדורו של רבי
היה( ,שכבר הורתיך לעיל פרק ב אות ד שאף
שעיקר דברי רב שרירא באגרת זו מבוססים
על המובא בש"ס מ"מ גם רשימות היו לו
מן הראשונים ,ועוד שבזוהר מצינו חכם
בשם רבי יוסי ברבי יעקב והוא היה אצל
רבי שמעון אלמא תנא הוא עיין באדרא

כד

פרק ה

אגרת רב שרירא גאון

epax ly eipa oerny iaxe l`ilnb oaxe ,qt` iaxe ,`ng xa dpipg
.daxd dxez eviaxd mde ,i`pi iaxe ,yecwd

רבא זוהר פרשת נשא דף קכז ע"בiaxe :
 .laan dlry `iigסוכה כ ע"א`pipg iax :
 .`ng xaגם הוא עלה מבבל כדאיתא

בירושלמי דפאה פ"ז ה"ג .qt` iax :הוא
מלך אחרי פטירת רבי כדאמר בכתובות קג
ע"ב:
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פרק ו

כה

e wxt
dpynd zkixr

א.

lka zeielz eidy zekldd lk eyxtzp el`d mipyd lkae

mdl eidy zewitqde ziad oaxga didy lecbd cqtdd xg`n zeyxcnd
dkld dwqtp elld zexec 'ba eclepy zewelgnd lke .zenednd oze`a
opax igxhc xza miaexnd ixace micigid ixac mdipia ercepe ,mda
lk daxd ewcwce `wec xzac `wec eda ewce iyitp igxh eda
iyp`n i`nwc `xnin lr etiqed `le .opwzl zeipynde zerenyd
cr iaxax iwecwc ewce iyitp igxh egxh `l` ,dlecbd zqpk
א .zeielz eidy .בספק.zeyxcnd lka :
בכל בתי המדרש .elld zexec 'ba :דור

ראשון לחרבן דור שני לחרבן ודור זה של
רביixace micigid ixac mdipia ercepe :
 .miaexndחיפשו בכל הברייתות והתוספתות
אם נמצא שרוב החכמים כפלוני סבירא להו
הלכה כמותו דהוי הוא רבים ובר פלוגתיה
יחיד ואם רוב החכמים כבר פלוגתיה אין
הלכה כמותו דהוי הוא יחיד ובר פלוגתיה
רביםzerenyd lk lr daxd ewcwce :
 .zeipyndeלפי שרצו לידע כמה תנאים סברי
בהאי עניינא כרבי פלוני וכמה פליגי עליה,
לכן היו צריכין לחזר אחר כל השמועות
וברייתות שהיו שגורות בפי התלמידים
ואפילו התלמידים הדרים בריחוק מקום
מאוד .שמא השתא איכא תלת חכמים

שסוברים כפלוני ואחד פליג עליה והוי ההוא
פלוני רבים ,ובמקום אחר יש תלמידים
השונים ברייתות אחרות ובהם איכא עוד עשר
חכמים דפליגי עליה ונמצא הוא דברי יחיד
דליכא אלא תלת דסברי כוותיה ואיכא אחד
עשר דפליגי עליה .zeipynde :הברייתות:
 .opwzlלערוך מהם משנה אחת שתהא נשנית
כדעת הרביםi`nwc `xnin lr etiqed `le :
 .'ekeכלומר אם נשאלה בדורו של רבי או
בדורות שקדמו לו איזו שאלה בהלכה אפילו
אם הכריעו בהלכה זו להתיר או לאסור
ואפילו כל החכמים מודים פה אחד בהלכה
זו ,אם הלכה זו היתה בין ההלכות שהיוו את
התורה שבעל פה כפי שמסרוה אנשי כנסת
הגדולה  -הכניסוה למשנה ,ואם לא היתה
חלק מתורה שבעל פה שמסרו אנשי כנסת

פרק ו

כו
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ehiyti`c cr ,oicar eedc i`ne mipey`x jpd oixn` eedc i`n ewiq`c
.edl zi`c iwitq lk oedl

ב.

epiaxc inei seq cr mrcin azkc mipey`xd on cg ded `le

`l` ,cg` oeyle cg` dta edlek iqxb eed `l inp oke .yecwd
zed `le oeda zed zg` zrc oedleke oedl oirici eed ediinrh
dia zi`c i`ne lkd ixac dizi`c i`n ircie ,`zbelt ediiqxiba
mixac mdl eid `le .miaxl dizi`c i`ne cigil dizi`c i`ne `zbelt
`l` ,cg` oeyle cg` dta dze` oipey lkdy dreci dpyne mipwezn
הגדולה  -לא הכניסוה ,לכן היו צריכין לדקדק
בכל הלכה והלכה  -ואפילו היא הלכה
מוסכמת  -אם היא הסכמת הדורות האחרונים
או שהיא מתורת אנשי כנסת הגדולה
ב mrcin .פירושו כלום ,בארמית
ירושלמית אמרינן " "mrcinובארמית
בבלית אמרינן "מידי" ,לפי שהבבלים
עילגי לשון הם ואינם יודעים לבטא את
האות ע' הגרונית כמו שבתלמוד הבבלי
אמרינן רבי  `xifובירושלמי  `xirfבבבלי
אמרינן רב  `pedובירושלמי  `pegוכיו"ב
לפיכך אף במילה  mrcinהשמיטו את
האות ע' ,ועוד שהבבלים שהם עילגי
לשון רגילין להשמיט את האות האחרונה
במילה כמו  edaבמקום  oedaו edlבמקום
 oedlו ezבמקום  aezוכיו"ב לכן אף
במילה  mrcinהשמיטו את המ' הסופית

ונהיה מידי במקום מידעם .ואע"ג דרב
שרירא גאון בבבל היה ,בזמנו חזרו
הבבלים לדבר בהגייה ברורה כמו
הירושלמי כי בזמנו שלטו המוסלמים בבבל
והנהיגו בה את השפה הערבית שהיא מתוקנת
בהגייתה כולל אותיות גרוניות ובהשפעת
הערבית חזרו לבטא את האותיות הגרוניות
אף בארמית וחזרו לבטא אף את האותיות
שבסוף תיבה ואינם עוד מדלגי אותיות`l` :
 .oedl oirici eed ediinrhפירוש המשנה
וכוונתה ומקורותיה היו ידועים להםoedleke :
ediiqxiba zed `le oeda zed zg` zrc
 .`zbeltלא היתה ביניהם מחלוקת לגבי תוכן
המשנה ופירושה ediiqxiba .כלומר בתוכן

המשנה ובפירושה אבל ודאי כל רב היה
שונה לתלמידיו בלשון אחרת כי לא היתה
גירסא מוסכמת כפי שכתב הגאון לעילircie :
 dizi`c i`nמה שישנו  .'eke ixacכל הלכה

כז
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oiey eid olek minkgdy t"r` - oircei eidy zerenyde minrhd oze`
jxc df i`ae dvxiy xeag df i`a eicinlzl opyn cg`e cg` lk - mda
awri oa xfril` iax zpyn opixn`ck dxvw jxc fge`y yi .dvxiy
ipzc zi`e ,dxvw jxc eicinlzl mc` dpyi mlerl opixn`e iwpe aw
lke .iiencc iience iienc oihyte oigeexnc zi`e ,oihxtc zi`e ,zellk
i`de `zlin `dl micwn i`d ,diax diipz`ck ipz opaxn cge cg
diaxc o`n inp zi`e .dil geexn i`de dipyil hiiw i`d ,dl xg`n
dil

ricic

b"r`

`nzqa

elit`e oihgey lkd  ויש ששונה,מי הם הכל

 כדאמר רב אשי בגמרא )שם גxnen l`xyi
ע"א( והרי זה שונה פרטין אבל לא שנה אלא
פרט אחד "ישראל מומר" ואתה למד בעצמך
שכן הדין בכל הדומה לו דהיינו כותי וצדוקי
 ויש שאינו מניחך ללמוד בעצמך,ובייתוסי
דבר אלא שונה לך את ההלכה ואת הפרט
ואת הדומה לפרט והדומה לדומה וכך הוא
elit`e xnen l`xyi elit`e oihgey lkd שונה
zi`e :miqeziiae miwecv elit`e mizek
 שמפרטין כל, את ההלכהoihyte oigeexnc
צדדין שבה ואינם מניחים את התלמיד ליגע
עצמו למצוא את הדומין לדוגמא שניתנה
diipz`ck :בהלכה זו וכמו שביארנו לעיל
 קוצץ ומקצר.hiiw : כמו ששנה לו רבו.diax
hiiw cg dizng וכן בירושלמי שבת פ"ו ה"ט
inp zi`e :ראהו אותו אחד שהיה קוצץ תאנים
` וחבריו חלוקיןzlin xn`c cigi diaxc o`n
b"r` `nzqa  התלמידdil ipz עליו ואעפ"כ

dl

ipze

`zlin

xn`c

cigi

שהיו גורסין היו יודעים האם היא דברי הכל
 פירושי.minrhd :או יש בה מחלוקת
המקראות שנמסרו להם ע"י אנשי כנסת
:הגדולה והם חלק מהתורה שבעל פה
 ההלכות שנמסרו להם ע"י אנשי.zerenyde
( דיבור כמו )איוב טז ד.xeaig :כנסת הגדולה
iax zpyn opixn`ck :milina mkilr dxiag`
"aw"  פירש"י.iwpe aw : יבמות מט ע"ב.'eke
xkfp `ed mihren zenewna xnelk dphw dcin
xkfpy mewn lka "iwpe" `ziixaa e` dpyna

 אבל רבנו אינו מפרש כן, עכ"לezenk dkld
אלא "קב" פירושו לשונו קצרה כלומר היה
שונה לתלמידיו את התורה שבעל פה בדרך
eicinlzl mc` dpyi mlerl opixn`e :קצרה
:"ecinlzl"  פסחים ג ע"ב ולפנינו.dxvw jxc
oigeexnc zi`e oihxtc zi`e zellk ipzc zi`e
 כגון יש ששונה.iiencc iience iienc oihyte
dxyk ozhigye oihgey lkd ()חולין ב ע"א

הרי זה שונה כללות שאמר "הכל" ולא פירש

כח

פרק ו
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ipznc `ki`e ,eax oeyla xnel mc` aiig opixn`e `ed cigi `eddc
ikd meyne .`pz i`d ik `cge `pz i`d ik `cg dil `xazqnc i`n
opax epzc `dl `pz o`n opixn`e ,`id ipelt iax ipn `d `xnba iyxt
,ef dpy `l ef dpyy in izkec dnka opixn`e .`pz i`d ik o`nk ,'eke
`pz cga `yix opinwene dpin `zlne `zlna `zipzna opiwcwcne
iax uixzc xza `ziixa oiixwn edlk `ziipzn jpde .`pz cga `tiqe
.`plic `zipzn
 dil ricicלתלמיד  `eddcמילתא דאמר רביה
דברי  `ed cigiוהיינו משום aiig opixn`c
` eax oeyla xnel mcורבו לא אמר לו אני
אומר כך אלא אמר לו כך היא ההלכה הילכך
אף התלמיד שנאה בסתמא ולא פירש דפלוני
רביה אומר כך 'eke aiig opixn`e :כמו
דאמרינן ,ורגיל הוא בלשון רבנוmc` aiig .
 .eax oeyla xnelעדיות פרק א משנה ג:

זאת משום חכם שמתחילה כששנה לתלמידיו
את רישא סבר כפלוני וסתם כוותיה וכשהגיע
אצל סיפא חזר בו וסתם כבר פלוגתיה:
 opiwcwcneומקשינן  `zlne `zlnaבכל
מילתא ומילתא  dpinמן המשנהopinwene :
 'eke `yixכלומר ולסוף מתרצינן רישא בחד
וכו' 'eke oiixwn edlek `ziipzn jpde :אחר
שבחנו רבי וחבורתו את כל הברייתות ולקחו
מהם את מה שנראה להם והכניסו למשנה הרי
כל מה שנשאר ולא נכנס פנימה למשנה נקרא
ברייתא לשון חוץ כמו חיית בר סוס בר
וכיו"ב וכן בערבית בר היינו חוץxza :
 .`plic `zipzn iax uixzcאחר שסידר ויישר
רבי את המשנה שלנו:

opixn`e `id ipelt iax ipn `d `xnba iyxt
o`nk opixn` mixg` zenewnae 'eke `pz o`n
 'eke ikכל אלה הוצרכו להם משום תלמיד

אמרתי אציגה נא כאן לפניך מאמר הנקרא

ik `cg dil `xazqnc i`n dil ipznc `ki`e
 .`pz i`d ik `cge `pz i`dמתחילה כשלמד

את הרישא היה נראה לו כתנא פלוני וסתם
את הרישא כוותיה וכשהגיע אצל סיפא חזר
בו ונראה לו דאין הלכה כאותו תנא אלא כבר
פלוגתיה וסתם את הסיפא כוותיה והרישא
נשארה כמו ששנאה מתחילהikd meyne :

ששנה סתמא כרבו אע"ג דידע שהם דברי
יחיד וחבריו חולקין עליוdnka opixn`e :
 ef dpy `l ef dpyy in izkecוהוצרכו לציין

"משנת רבי מאיר" ,דרשתי אותו בשנת
תשמ"ח על קבר רבי מאיר זיע"א ביום
ההילולא דיליה כשהיינו שם עם הרב יצחק
אבא שאול שליט"א אחי מורנו ורבנו הגרב"ץ
א"ש זצ"ל והרב שהרבני הי"ו גבאי בית
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הכנסת שושנים לדוד והמון אדם אתנו
מירושלים עיר הקודש ושמח הרב )יצחק(

הנזכר מאוד .דע כי כל זמן שהיה הבית
בתפארתו היתה התורה שבעל פה כסלת נקיה
ולא נתערבו בה הקליפות כי עשן הקבנות
היה מסלק כל הקליפות ומשום שלא היו בה
קליפות לכן לא היתה שם מחלוקת וכמו
שכותב רבנו לקמן פרק זה אות ו ,ומאז
שחרב הבית ובטלו הקרבנות ופסק עשנן
נתערבו הקליפות בתורה שבעל פה ונתערבו
בה אור וחשך יחד ומזה נגרם שנעשה שם
מחלוקת .והנה רבי מאיר שעיקר עניינו הוא
פנימיות ותוך ואין בו מן הקליפות כלל הוא
יכול לברור את הקליפות מתוך התורה שבעל
פה ואת החשך מתוך האור ולנפות את התורה
שבעל פה ולעשותה כסולת נקיה וכמו
שאמרו בחגיגה טו ע"ב `vn oenx xi`n iax
 wxf eztilw lk` ekezכי הוא היודע לברור את
הקליפות מתוך התורה שבעל פה ,ולכן אמרו
)סנהדרין פו ע"א(  xi`n iax oizipzn mzqכי
הוא זה שניפה את הקליפות מן התורה שבעל
פה ,ורבי שסדר את המשנה תורת רבי מאיר
שנה כמו שמפרש הגאון באגרת הזאת לקמן
פרק זה אות טז .וכן אמרו עליו )עירובין יג
ע"ב( mipt el d`xne xedh `nh lr xne` `edy
 mipt el d`xne `nh xedh lrכי היה בורר את
התורה שבעל פה ומפריש את הטהור מן
הטמא ,ולכן קראו לרבי מאיר ""yecw dt
כדאיתא בסנהדרין כג ע"א כי "פה" היינו
תורה שבעל פה ו"קדוש" היינו שהסיר ממנה
את הקליפה הטמאה ונעשתה כולה קודש.
ונקרא  xi`nלשון אור כי הוא המפריש ובורר

כט

את האור שבתורה שבעל פה מן החשך שדבק
בה בעטיו של החרבן ,ולכן נשא את dixexa
לאשה כי היא לשון בירור והפרשה .ומן
השמים זימנו והתקינו דוקא את רבי מאיר
למלאכה זו של בירור וניפוי התורה שבעל
פה מן הקליפות שדבקו בה ,כי דבקות
הקליפות בתורה שבעל פה היה מחמת החרבן
והחרבן נעשה ע"י מלכות רומי ורבי מאיר
היה מצאצאי נירון קיסר רומי כדאיתא בגיטין
נו ע"א  epwzip ea elwlwzpy xacaeכדאמר
בברכות מ ע"א .ולכן עוד טרם לידתו הניחו
בנפשו סגולות יקרות וחכמה נפלאה שיהיו
כלים בידו לברור ולנפות את התורה שבעל
פה ותמצא כי "מאיר" בגימטריא "גדול ורב"
גם "עצום ורב" גם "מורה" כי הוא המורה
לשעה ולדורות ,ו"רבי מאיר" בגימטריא
"תבונה" גם )תהלים נד ו( "הנה אלהים עזר
לי" גימטריא רבי מאיר כי מן השמים סייעו
בידו לעשות מעשיו הגדולים בבירור התורה
שבעל פה .אבל מפני שהיה רבי מאיר עוסק
עם הטומאה לבררה ולהרחיקה דבק בו משהו
ממנה ולכן לא זכה לסיים מלאכה זו של
סידור ועריכת המשנה ונשארה מלאכה זו
לרבי ,וכמו שרבי מאיר שהחל במלאכה זו
היה נקרא " "yecw dtעל שום אותה מלאכה
כמו שפירשנו לעיל אף רבי היה נקרא "epax
 "yecwdכדאיתא בשבת קיח ע"ב ,כי זה
התחיל לברור את התורה שבעל פה מן
הקליפות והתחילה תורה שבעל פה להיות
כולה קודש בלא קליפות הטמאות וזה סיים
מלאכתו ונגמרה תורה שבעל פה להיות כולה
קודש בלא קליפות .ולכן היה רבי מאיר נקרא

ל

ג.

פרק ו
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iax dede oizipzna opax ipia oiied itp` xyr zlzc i`nw oixn` eede

,`zkld it` xqlz xinb ded iax mixcp zkqna opiqxbck .oedlek xinb
``iig iax xcd` ,dipin exwr`e iax ylg .ediipn ray `iig iaxl dixnb
iaxl rny dedc `xvw `edd ded .edl ecf` ipixg` ziy jpde ,dinw ray
"` "repv mc` yecw mc` lecb mcכדאיתא
בירושלמי ברכות פ"ב ה"ז ,כי תחילתו
ושרשו "` "lecb mcכי מנירון קיסר רומי בא
ואח"כ "` "yecw mcכי בירר וניפה את
התורה שבעל פה ועשאה קודש ואח"כ
"` "repv mcכי סתם משנה רבי מאיר ולא
גילו שמו רק סתמו את המשנה והצניעו
שמו .וכיון שהמשנה היא בחינת רבי מאיר
שהיא פנימיות לכן קרי לברייתות שלא
הכניסן רבי מאיר למשנתו לשון חוץ
וקליפה.
גopax ipia oiied itp` xyr zlzc .
 .oizipznaכשעמד רבי לסדר את המשנה

ורצה לידע איזו דרך לבור לו בניסוח
המשנה ועריכתה ,הלך אצל כל החכמים
שבדור ולמד מכל אחד מהם משנתו.
וראה רבי שזה מקדים הלכה זו וזה
מאחרה ,זה אומרה דרך כלל וזה אומרה
דרך פרט וזה אומרה דרך פרט דפרט ,וכן
ע"ז הדרך שינויים רבים היו בין כל
החכמים כמו שפירש הגאון באגרת הזאת,
וסיכם רבי את כל נוסחאות המשנה ומצא
שסך הכל הם שלש עשרה נוסחאות בכל
מסכת ומסכת .כי אמנם ליקט רבי משנתם

של מאות חכמים ,אבל מצא שאלו
העשרה חכמים שנו על דרך אחת ,ואלו
השבעה שנו על דרך אחת ,ואלו התשעה
שנו על דרך אחת ,וכן ע"ז הדרך ,עד
שלא נמצאו אלא שלש עשרה נוסחאות
 oizipzna opax ipiaולמד רבי את כולם
על פה .ונוסחאות אלו שליקטם ולמדם
על פה הם שמשו לו בסיס לעריכת
המשנה ,שכל משנה שהיו לומדין הוא
וחבורתו היה רבי מציג לפניהם כל שלש
עשרה הנוסחאות שיש במשנה זו והיו
דנים בכל נוסחה ונוסחה והקשו בה
ודקדקו בה ,עד שהיו מכריעים איזו היא
הנוסחה היותר נכונה למשנה זוopiqxbck :
 .mixcpaמא ע"אit` xqlz xinb ded iax :
 `zkldרבי היה לומד והיה יודע על פה
שלש עשרה פנים במשנה `iaxl dixnb
 ediipn ray `iigלימד רבי את רבי חייא
שבע מהם dipin exwri`e iax ylg ,חלה
רבי ונשתכחו ממנוray `iig iax xcd` ,
 dinwהחזיר רבי חייא שבע לפני רבי שחזר
ולימד את רבי אותם שבע אנפי שלמד ממנו
 edl ecf` ipixg` ziy jpdeואותם שש אנפי
האחרים הלכו להם ונאבדו`xvw `edd ded .
 edl qixb ded ck iaxl rny dedcהיה אותו
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לא

`iig iax `z`e ,`xvw inw edpixnbe `iig iax lf` ,edl qixb ded ck
dz` dil xn` `xvw `eddl iax ifg ded cke .iax inw edpixcd`e
z` ziyr dz` dil xn` ikd ixn`c `ki`e ,`iig z`e ize` dziyr
.ize` dyr `iige `iig

ד.

ediinrhc b"r` opaxc iiepza i`d ilek `iepy `ki`c iax `fgc oeike

li`ed `zlnc dpin `ciqt iz`e wit`p `nlic yg ,oiwlq `zlin `cgl
wlzqne dnkgd zepiirn oenzzqin `we `ail hirnin `wc `fge
כובס שהיה רגיל לשמוע ולהקשיב לרבי
כשהוא גורס אותם וכך למד הכובס את כל
התליסר אנפי בעל פהedpixnbe `iig iax lf` ,
 `xvw dinwהלך רבי חייא ולמדם מלפני
הכובס iax inw edpixcd`e `iig iax `z`e
ובא רבי חייא והחזירם לפני רביifg ded cke ,
 `xvw `eddl iaxוכאשר היה רבי רואה את
אותו כובס `.dziyr :'eke ziyr dz` dil xn
עשית .`xvw :כובס ,מן השמים זימנו דוקא
כובס שיזכור את התלת עשר אנפי כדי
ללמדנו מוסר ,לומר שהשכחה באה מן
הקליפות והעבירות ומי ששוכח תלמודו
יעשה תשובה ויכבס עצמו מן העוונות ויחזור
לו תלמודו .והיינו כובס שהיה עושה תשובה
בכל עת ומכבס עצמו מן העוונות כי התשובה
נקראת כיבוס כדכתיב )ירמיהו ב כב( m` ik
iptl jpeer mzkp zixea jl iaxze xzpa iqakz

 ,'ebeוע"י שעושה תשובה בכל עת נעשה זכרן
ואין תלמודו משתכח ממנו אפילו לזמן ארוך,
ולכן בארמית הוא נקרא  `xvwכי אפילו אחר

זמן ארוך תלמודו זכור לפניו כאילו למדו
לפני זמן קצר:
ד .'eke `fgc oeike .וכיון שראה רבי שיש
שינויים ]גדולים[ כל כך בגירסת התורה
שבעל פה בין הרבניםcgl ediinrhc b"r` :
 .oiwlq `zlinאע"ג שפירושם לדבר אחד
עולים כלומר אע"ג שלא היתה ביניהם
מחלוקת לגבי תוכן הדברים רק היו חלוקים
בצורת הגירסא 'eke `nlic yg :חשש שמא
יצא ויבוא הפסד מן הדבר הזה הואיל וראה
שמתמעט הלב ]מתמעט השכל וההבנה[
ונסתמין מעיינות החכמהzepiirn oenzzqn :
 .dnkgdהוא על פי הברייתא המובאת בסוטה
מט ע"ב dxez irexf elha `aiwr iax znyn
.dxezd xy wlzqne :dnkgd zepiirn enzzqpe
הוא על פי ברייתא דסדר עולם ipy zia xg`l
dxezd xy wlzqpe dxez mitl` ipy enze enly

,dnkgd zepiirn enzzqpe zeaald ehrnzpe
ושר התורה זגזגאל שמו כדאיתא במדרש
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i`nw i`e yp` ipa op` ik`ln i`nw i` opixn`c `edd ike .dxez xy
egztk mipey`x ly oal opgei iax xn`c oikd ike ,ix`ng op` yp` ipa
iax mipey`x o`n opixn`e lkid ly egztk mipexg` lye mle` ly
mipey`x ly opxetv daeh .reny oa xfrl` iax mipexg` `aiwr
.mipexg` ly oqixkn
dil oitiik eede ,dlecbe dxez dil dedc `iny on iaxl idepqg`e

.ה

`axc dixa dax xn` oihiba opixn`c `idd ik .ipy edlek xz` lkn
`l iax cre dyn zenin ql`e iaxc dixa lld iax `niz i`e
 כלומר וכן אמרינן.'eke opxetv daeh :iaixa
opgei x"`  והוא ביומא ט ע"ב,'טובה וכו

'כתפוח בעצי היער )אוצר המדרשים עמ
egizt oixtqe aizi `pic ( ד"ה הלך משה263

mipexg` ly oqixkn mipey`x ly opxetv daeh

dxez ly xy `edy l`bfbf `l` oiic oi`e

"eqixkn" ובדפוסי התלמוד נפלה טעות ונדפס

eiptl dyn ayie ceakd ipxw el yie dnkge

:"oqixkn" וצ"ל

i` opixn`c `edd ike :zeceq xyr lk cnle
xn` `xif iax xn`  שבת קיב ע"ב.'eke i`nw
ep` mik`ln ipa mipey`x m` `penif xa `ax
ep` miyp` ipa mipey`x m`e miyp` ipa
`qec oa `pipg iax ly exengk `le mixengk
mixeng x`yk `l` xi`i oa qgpt iax lye
mipey`x m` ונראה שרבנו הגאון היה גורס
" כמו בדפוסיםmik`ln ipa" " ולאmik`lnk"
 עירובין נג.'eke oal opgei iax xn`c :שלנו
ly egztk mipey`x ly oal opgei x"` ע"א
`lnk ep`e lkid ly egztk mipexg` lye mle`
- mipexg` ,`aiwr iax - mipey`x .ziwcq awp
- mipey`x ixn`c `ki` .reny oa xfrl` iax
`irye` iax - mipexg` ,reny oa xfrl` iax

 והנחילוהו כלומר וזיכוהו.idepqg`e .ה
.xz` lkn dil oitiik eede :מן השמים
החכמים שבכל מושבות ישראל היו
כפופין לו מפני שהיה חכם ועשיר וטבע
הקב"ה ישתבח שמו לעד טבע בעולם
שדברי העשיר נשמעין כדכתיב )קהלת ט
mpi` eixace diefa okqnd znkg (ט"ז
 הא למדת שדברי העשירmirnyp
 שאף, דרבי.ipy edlek :נשמעים
כשהתחיל לסדר את המשנה ועוד לא נודע
טיבו בעולם כבר היו כל החכמים שבדור
: נט ע"א.oihiba opixn`c :כפופין לו

לג
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dleke xfrl` ded ?ryedi ded `de ,cg` mewna dlecbe dxez epivn
.`zrny
oia `ki`c `zengx meyn `cny lkn iaxc ineia opax ehwye .ו
edlek opax iqxblc ikid ik `zkld ivexzl mikq`e .iaxe qepipehp`
meyn ,diytpl `pyil cge cg lk qexbil `le cg` oeyle cg` dt
dxeze li`ed ikdl ekixhvi` `l ziad oaxg inwc mipey`x jpdc
dxez oebk mireci mixaca ediinrh exnz` `le `ed dt lray
edl xnbn cge cg lke oedaala inrh ixnbe irci `l` `aizkc
oeike .dvxiy oeyl dfi`a ecnlne exagl xtqnd mc`k dicinlzl
.cin oxne`l oixceqn md ,zeyxcn izaae zifbd zkyla oitpknc
oiriiqn eed `iny one ,`cgt `lae `zwr `la edl zi` `zlynne
selig eda zile ipiqn dynl dkldk dxez inrh oedl oxixa eede oedl
zwelgn did `l dligza iqei x"` opixn`ck .`zbelt eda zile
בעזרה וחלקם בבתי מדרשות שבכל עיר ועיר
 מיד.cin oxne`l oixceqn md :כדמפרש לקמן
שיבא אדם לשאול איזה ספק הרי הם
מסודרין ומזומנים לפניו להשיבו מיד פסק
,הלכה וע"י זה לא ירבו מחלוקות בישראל
אבל אם לא היו מכונסין בתי דין בלשכת
הגזית ובבתי מדרשות והיו שני תלמידים
חלוקים ביניהן זה אומר טמא וזה אומר טהור
לא היה מי שיכריע ביניהן ועד שיכנסו את
החכמים לבית דין אחד לדון ולהכריע בדבר
opixn`ck :זה כבר פשטה המחלוקת בישראל
`l dligza : סנהדרין פח ע"ב.'eke iqei x"`
iqei x"`  לפנינו בגמרא.l`xyia zwelgn did

ded  ומתרצינןryedi ded `de 'ופרכינן בגמ
 בהדיה ולא נתקיים ביהושע תורהxfrl`

וגדולה במקום אחד דהא נתחלקה התורה
:והגדולה בין שני גדולים יהושע ואלעזר
: כלומר עיין שם כל הסוגיא.dzrny dleke
 שהיה אנטונינוס קיסר, אהבה.`zengx .ו
רומי אוהב את רבי כדאיתא בע"ז י ע"ב
' ועיין בסנהדרין צאeke iaxl diyny qepipehp`
 והחליט ליישר.`zkld ivexzl mikq`e :ע"א
ולסדר את ההלכות של תורה שבעל פה
, שמכונסין.oitpknc :וליצור את המשנה
שהיו החכמים מכונסין בבתי דינים חלקם

לד
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ipye zifbd zkyla oiayei eid zg`e miray ly oic zia `l` l`xyia
ayei cg`e ziad xd gzt lr ayei cg` dylye mixyr ly oipic iza
ixra oiayei dylye mixyr ly oipic iza x`ye ,dxfrd gzt lr
erny m` ,mxiray oic zian oil`ey le`yl xacd jxved .l`xyi
`m`e odl exn` erny m` ,oxirl jenqy dfl oi`a e`l m`e odl exn
oi`a e`l m`e odl exn` erny m` ,ziad xd gzt lry dfl oi`a e`l
jke izcnl jk ixag eyxc jke izyxc jk xne`e dxfrd gzt lry dfl
zifbd zkyll oi`a el`e el` e`l m`e odl exn` erny m` .ixag ecnl
zezayae ,miaxrd oia ly cinz cr xgy ly cinzn oiayei myy
exn` erny m` mdipta dl`y dl`yp ,liga oiayei miaeh miniae
.exdh oixdhnd eax e`nh mi`nhnd eax ,oipnl oicner e`l m`e mdl
zwelgn dzax okxv lk eyny `ly llde i`ny icinlz eaxyn
.zexez izyk dxez ziyrpe l`xyia
l`xyia zwelgn "oiaxn" eid `l dligzn

משמע היו מחלוקות מעטות אבל גירסת
רבנו הגאון l`xyia zwelgn did `l dligzn
משמע לא היה מחלוקת כלל וכן היא גירסת
הרמב"ם פ"א מהלכות ממרים ה"דoiayei :
 .l`xyi ixraבבתי מדרשות שבערי ישראל:
 .le`yl xacd jxvedאם היתה מחלוקת בין
שני תלמידים זה אוסר וזה מתיר והוצרכו
לשאול את החכמים להכריע בדבר זהm` :
 .ernyהדיינים דבר זה מרבותיהם אומרים
להם ואם לא שמעו דבר זה מרבותיהם אין
בית דין דן בדבר זה להכריע מדעתו אלא
רק בית דין של שבעים ואחת דן מדעתו:
 .oi`a e`l m`eהשואלין יחד עם בית דין

שבעירם שלא שמעו הלכה זוjenqy dfl :
 .mxirlלבית דין שבעיר הסמוכה לעירם:
` oi`a e`l m`e odl exn` erny mהשואלין

עם בית דין שבעירם ועם בית דין שסמוך
לעירם כולן יחד באים לבית דין שעל פתח
הר הבית אם לא שמעו אף אלו באין כולן
יחד כולל בית דין שעל פתח הר הבית לבית
דין שעל פתח העזרה אם לא שמעו באין
כולן יחד לבית דין הגדול שבלשכת הגזית:
 .liga oiayeiלפי שבשבתות וימים טובין
אסור לדון לפיכך יושבין בחיל שאינו מקום
המשפט להורות שאינן יושבין לדון בין איש
ובין רעהו ולא בדיני נפשות אלא יושבין
להכריע בהלכה:
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ז.

פרק ו

לה

`w eed izk` epa oerny oaxe l`ilnb oax iniac ikd xzac opaxe

edl xyti` `le ,iccd icda i`pzc `zbelt oiniiw eede exhe ilwy
.cg` oeyle cg` dta edpiqxbinl

ח.

,edpiazke edpivxze dizlin `riizq` b"ayx ly epa iaxc ieneiae

.oiinc ztenke ze`ke oxin` dxeabd itn dynk oizipznc ilin eede

ט.

mipey`x edpd iqxb eedc ilin edpd `l` ,edpixag diailn e`le

mip`z ivwera i`kf oa wcae dyrn opzcn ,ol `pne .dinwlc

ז .exhe ilwy eed izk` .עדיין היו נושאין
ונותנין באותם הלכות שהיו חלוקין ביניהם
זה מביא ראיה לדבריו וזה סותר ראיתו ולא
הגיעו להסכמה i`pzc `zbelt oiniiw eede
 iccd icdaהיו עומדות המחלוקות כמו שהיו
מתחילה .`zbelt :נראה לי שצריך להיות
 `zzbeltלשון רבים:
ח .edpiazke edpivxze .ויישרם וכתבם כלומר
קבע בהם את ההלכה והכריע במחלוקות
וקבע את הנוסח הנכון והראוי`riizq` :
 .dxeabd itn dynk 'eke dizlinהכי אמרינן
בעירובין נד ע"ב xnb dxeabd itn dync oeik
 .dxeabd itn dynk :dizlin `riizqnיבמות
עב ע"ב `"z` izi`x yiwl yixl opgei iax l
:dxeabd itn dynk yxece ayeiy zct oa
 .oiinc ztenke ze`keלפי שהמחדש דבר

בתורת משה צריך להביא אות ומופת כדאיתא
במשנת רבי אליעזר פרק ו וחידוש גדול
חידש רבי בתורה שבעל פה שמעתה לא יהיו
רשאין לשנות כפי שקבלו מרבותיהם גדולי
התנאים אלא כפי שסדר להם רבי ,לפיכך היה
צריך ליתן להם אות ומופת ולא נתן ,אבל
דבריו כיון שהיו נכנסים באזני החכמים מיד
היו מתקבלים על ליבם כאילו היה בהם אות
ומופת שאמת הם ולא היה איש מן החכמים
יכול להוציא מפיו דברי תוכחת לומר לו לא
כך שנו לי רבותי ומי אתה שמשנה גירסת
גדולי התנאים:
ט .'eke i`kf oa wcae dyrn .סנהדרין מ ע"ב
מעשה והעידו שנים על ראובן שהרג את
הנפש תחת עץ התאנה ובדקם בן זכאי
בעוקצי התאנים ,היה שואל אותם האם קצוות

לו
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oax jzrc `wlq i`c `ed `nlrc i`kf oac `xazqn `xnba opixn`e
,i`kf oa opgei oax dil ixw `kde i`kf oa dil ixw `kd i`kf oa opgei
,mip`z ivwera i`kf oa opgei oax wcae dyrn `ipzde opiyw ne
xazq`e `zlin xn`e ded eax iptl ayeid cinlz `l` opiwq`e
`w i`nye lldc onf `edd on `nl` ,dinya dirawe diaxl dinrh
ikd iax diipze mip`z ivwera i`kf oa wcae dyrn opax epz
opixn`e mixrd z` oixarn cvik opzcn cere .diipy `le oizipzna
``pyil iwiicc dcedi ipal edl li`ylc yipi` `ki` in iax xn

התאנים  -שבהם התאנים מחוברין לעץ -
גסין היו או דקין היו ארוכין היו או קצרין
וכיו"ב .ded eax iptl ayeid cinlz `l` :הלל
הזקן היה יושב בדין ובאו לפניו שנים והעידו
שפלוני הרג את הנפש ובאותה שעה היה בן
זכאי ילד והיה יושב לפני הלל ללמוד ממנו,
ואמר בן זכאי להלל יבדקם אדוני בעוקצי
התאנים שהרי כך שנית לנו כל המרבה
בבדיקות הרי זה משובח ,וכך עשה הלל .אבל
מעיקרא סבר הלל שבדיקה בעוקצי התאנים
הוי בדיקה יותר מדאי ,וכיון שאמר לו בן
זכאי לבדקם בעוקצי התאנים עיין הלל בדבר
ונסתברו הדברים לפניו וקבעם בהלכות
סנהדרין שבכל פעם שיהיו שונים בבית
מדרשו של הלל הלכה זו zewicaa daxnd lk
 gaeyn df ixdיהיו שונים עמה wcae dyrn
onf `edd on `nl` :mip`z ivwera i`kf oa
 .'ekeבשלמא הלל הזקן לא קרי ליה רבן יוחנן
בן זכאי אלא בן זכאי דהא רביה הוא ,אבל

רבי כשבא לסדר משנתנו היה לו לתקן את
הנוסח ולגרוס "רבן" יוחנן בן זכאי דהא רבי
תלמיד תלמידו הוא ,אלא מכאן שרבי השתדל
בכל מקום להשאיר את הנוסח ששנו
הראשונים ולא לשנות ממנוcvik opzcn :
 .'eke oixarnעירובין נב ע"בin iax xn` :
` .'eke `kiרבי בגליל היה יושב ששם לא היו
מדייקין בלשונם לפיכך כשבאו אצל משנה זו
אמר רבי האם יש מי שהוא שעומד לילך אצל
רבותינו שביהודה שהם מדייקים בלשונם
ואינם משנים מגירסת רבותיהם וישאל להם
היאך משנה זו שנויה בידם מן החכמים
הראשונים מעברין או מאברין .לפננו בגמ'
)עירובין נג ע"ב( הכי איתא `i` `a` iax xn
`ipyil iwiicc dcedi ipal edl liync `ki
efekr e` opz efek` opz oixarn e` opz oixa`n

 irci opzכלומר אנחנו בני גליל איננו יודעין
אם מעברין תנן או מאברין תנן אכוזו תנן או
עכוזו תנן אבל אם תשאלו את בני יהודה הרי
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לז

diteb iax `nl` - opz efekr e` opz efek` opz oixarn e` opz oixa`n
oixa`n ipzc o`nc b"r`e opz ikid dil `wtqn oizipznl dvxz `edc
dy` oebk yazyn `l oixarn ipzc o`ne xa` xa` oebk yazyn `l
ipzc `ki` iaxc dinw `xin` ded dfd oeylac dpin opirny ,dxaer
.ikd dl ipzc `ki`e ikd dl

י.

iax dil xn`wcn .iaxc inwn o`wqtin eed inp `ziikqn s`e

הם יודעים להשיבכם דבר זה ,אבל רבנו
הגאון גריס  iaxבמקום  `a` iaxוגריס in
` 'eke `kiבמקום ` 'eke `ki` iולא גריס
בסיפא דמילתא `l oixa`n ipzc o`n :irci
 .xa` xa` oebk yazynשמוסיפין לה אברים:
` .efekבכור בהמה שיש בו מום הותר
לשוחטו ואמרינן דאם יש לו רק ביצה אחת
זהו מום ושוחטין אותו ,ותנן )בכורות מ ע"א(
אמר רבי ישמעאל אם יש לו שני כיסין ודאי
יש לו שני ביצים ואין זה מום .ור"ע פליג
עליה התם וקאמר מושיבו על עכוזו וממעך
אם יש שם ביצה סופה לצאת ובכור זה
שהושיבוהו על עכוזו ומיעכו בכיסו ולא
יצאה הביצה ודאי אין לו ביצה בכיס זה והוי
מום ,אבל לרבי ישמעאל כיון שיש שם כיס
ודאי יש שם ביצה ופעמים שאינה יוצאת
במיעוך .'eke diteb iax `nl` :אי אמרת דרבי
חיבר את המשנה בלשונו ולא רדף לשנות
בלשון החכמים הראשונים א"כ אמאי שאל
רבי את בני יהודה היאך הם שונים והלא בין
אם ישנה מעברין ובין אם ישנה מאברין אין

כאן טעות ,אלא ודאי רבי לא סדר משנתנו
בלשון הנראית לו אלא רדף לשנות כלשון
שנמסרה התורה שבע"פ מפי אנשי כנסת
הגדולהded dfd oeylac dpin opirny :
` .'eke iaxc dinw `xinשמעינן מינה שבדור
שלפני רבי כך היתה נאמרת משנה זו יש מי
שהיה שונה מעברין ויש מי שהיה שונה
מאברין ושניהם נכונים מבחינה דקדוקית
ועניינית ולמה היה צריך רבי לשאול את בני
יהודה ישנה היאך שהוא רוצה ,אלא מכאן
שרבי היה רודף לברר את הנוסח שנמסר ע"י
אנשי כנסת הגדולה:

י.

.iaxc inwn o`wqtin eed inp `ziikqn s`e

מתחילה כל התורה שבעל פה היתה נשנית
לפי סדר הפסוקים כעין מדרשי הלכה שבידנו
ספרא וספרי וכיו"ב .כגון הלכות קריאת שמע
היו נשנים על הפסוק  'ebe l`xyi rnyבדברים
ו פסוק ד ,ואחריהם היו נשנים הלכות תלמוד
תורה על הפסוק 'ebe ma zxace jipal mzppye
שהוא שם פסוק ז ,ואחריהם היו נשנים הלכות

לח

פרק ו
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oivwera ipz gzt l`ilnb oa oerny oaxl dil `nip ozp iaxl xi`n
`zeek icdl aizie lf` i`yxw oa awri iax dyr dn ,dil zilc
xn` ,`pze qxb oivwer `pze qxb b"ayx da aizi dedc `zilrc
.dxnbe dizrc adi oivwera li`y `wc o`n `ki` i` b"ayx
תפילין על הפסוק 'ebe jci lr ze`l mzxywe

שהוא שם פסוק ח ,ואחריהם היו נשנים
הלכות מזוזה על הפסוק zefefn lr mzazke
 jixryae jziaשהוא שם פסוק ט .כך קיבל
משה רבנו עליו השלום את התורה מסיני ,היה
הקב"ה מלמדו פסוק במקרא ושונה לו תורה
שבעל פה שיש על פסוק זה ,ואח"כ מלמדו
פסוק שני ושונה לו תורה שבעל פה שיש
עליו ,עד שסיים לו חומש בראשית ושוב עשה
כן בחומש שמות ובשאר חומשים ,וכך מסר
משה את התורה לזקנים פסוק פסוק ותורה
שבעל פה השייך לאותו פסוק ואף הם כך
לימדו את תלמידיהם ,וכך היה עד בית שני
ובית שני בכלל ,ולא היתה התורה שבעל פה
מסודרת במסכתות לפי נושאים אלא כולה
היתה לפי סדר הפסוקים .והיו גאונים שסברו
שכך היה עד ימי רבי והוא שסדר את התורה
שבעל פה לפי נושאים וחילקה ופיסקה
במסכתות מסכתות כל נושא במסכת בפני
עצמה ,לכך קאמר רבינו דלאו הכי הוא אלא
` iaxc inwn o`wqtin eed inp `ziikqn sאף
המסכתות היו נשנים לפני דורו של רבי
מסכתות מסכתות ולא על סדר הפסוקים היו
שונים ,שכבר במחצית ימי הבית השני חילקו
את התורה שבעל פה למסכתות מסכתות לפי

נושאים.ozp iaxl xi`n iax dil xn`wcn :
הוריות יג ע"ב .oivwera ipz gzt :רשב"ג

נשיא היה ורבי נתן אב בית דין ורבי מאיר
חכם וכועסין היו רבי מאיר ורבי נתן על
רשב"ג ורצו להורידו מן הנשיאות .לפיכך
אמר לו רבי מאיר לרבי נתן מחר כשנבוא
לבית המדרש נאמר לו לרשב"ג פתח ושנה
במסכת עוקצין  dil zilcשאינה בידו ואין
הוא בקי בה מאוד ויראה העם חסרונו של
רשב"ג ויסכימו להורידו מן הנשיאות,
ומדקאמר "פתח תני בעוקצין" אלמא מסכת
היתה להם והיתה נקראת עוקצין ורשב"ג אביו
דרבי הוה`zilrc `zeek icdl aizie lf` :
 b"ayx da aizi dedcהלך וישב כנגד החלון
של העליה שהיה יושב בה רשב"ג`pze qxb ,
 `pze qxb oivwerהיה גורס את מסכת עוקצין
ומפרשה לעצמו בקול עד שסיים את כל
המסכת ושוב חזר עליה באותו אופן כמה
פעמיםli`y `wc o`n `ki` i` b"ayx xn` ,
 oivweraשמא מחר כשאבוא לבית המדרש
יהיה אחד החכמים שואלני במסכת עוקצין
ולכן מן השמים זימנו לי את רבי יעקב בר
קרשאי שישנה מסכת זו לפני כדי שאלמדנה,
 dxnbe dizrc adiנתן דעתו להקשיב למשנתו
דרבי יעקב בר קרשאי ולמדה:
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יא.

פרק ו

לט

mipad opzc `d oebk .iyexit iax eda siqe`c i`zkec `ki`e

`netn `ipzin `ied ikd mibefa mikln ipae mixywa oi`vei
minkg exacy `l` mc` lke da yixte iax da siqe`e ,mipey`xc
ef opixn`wck dixzac ineiae dineia oiipzi`c ilin on cal .deeda
zeicr zkqn oke .'eke exn` dpexg` dpyn dpey`x dpyn

יא.

.iyexit iax eda siqe`c i`zkec `ki`e

ויש מקומות שהוסיף רבי פירוש בתוך
המשנה שהיתה שנויה לפניו .כלומר אע"ג
דאמרנו שהמסכתות היו עוד לפני רבי ועיקר
תפקידו של רבי היה לקבוע את הנוסח הנכון
כפי שהתקבל מן הראשונים ולהכריע בין
הגירסאות השונות ,מ"מ לא נמנע רבי
מלהוסיף בגוף המשנה פירושים משל עצמו:
 .opzc `d oebkשבת סו ע"בoi`vei mipad :
 .mixywaבן שהוא רגיש יותר מדי ואינו יכול
לעזוב את אביו ואינו מניח את אביו לצאת
לעבודתו היה האב נוטל שרוך של נעל ימין
של האב וקושר בזרועו השמאלית של הבן
והיא סגולה לחזק נפש הבן ולגומלו מאביו,
והתירו חכמים לצאת בקשר זה בשבתipae :
 .mibefa miklnבני מלכים היו עושין להם
פעמוני זהב ואורגים אותן בבגדיהם והתירו
להם חכמים לצאת בהם בשבת`ied ikd :
 .mipey`xc `netn `ipzinכך היתה משנה זו
נשנית מפי הראשונים "הבנים יוצאין בקשרים
ובני מלכים בזוגים" da yixte iax da siqe`e
והוסיף רבי פירוש בגוף המשנה "mc` lke
` "deda minkg exacy `lלא רק בני מלכים

יוצאין בזוגים אלא לכל אדם מותר לצאת
בהם אלא שדברו חכמים בהוה חכמים
הראשונים שניסחו משנה זו דברו בדבר
המצוי ואין מצוי שיצאו בזוגים אלא בני
מלכים[dea`c] ineia oiipz`c ilin on cal :
 .dixzac ineiaeכלומר התוספות שהוסיף רבי
בתוך המשניות לא כללו רק פירושים
למשניות ששנו הראשונים אלא גם משניות
חדשות הוסיף רבי בתוך המסכתות שקבל מן
הראשונים ,שהרי הכניס רבי לתוך המסכתות
גם דברים שנאמרו ע"י בני דורו של אביו
כגון רבי יהודה ורבי יוסי ורבי מאיר וכיו"ב
וכן דברים שנאמרו בדור שאחר אביו כגון
דברים שאמרו סומכוס ואיסי בן יהודה ורבי
ישמעאל בן יוסי ורבי אלעזר ברבי שמעון
וכיו"בdpyn dpey`x dpyn ef opixn`wck :
` .'eke exn` dpexgכתובות נז ע"א וגיטין נה
ע"ב אלמא מלבד משנה ראשונה שהיא
המשנה שקבלו מן הראשונים היתה גם משנה
אחרונה והיא שנאמרה בדור של רשב"ג
ובדור של רבי .zeicr zkqn oke :אע"ג דאמרו
רבנן שנשנתה ביום שמונה רבי אלעזר בן
עזריה לנשיא מ"מ אף רבי הוסיף בה תוספות

פרק ו
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zeicr s` opixn`c dixfr oa xfrl` iax mwez`c `neia `nwezi`c
oa xfrl` iaxl deaze`c `neia meia ea lk epipye zipyp meia ea
eia` inia epz`c ip`cin ikd xza deba iax ol `pze ,daiyia dixfr
oebke 'eke d"a ixnegne y"a ilewn mixac dyy xne` iqei iax oebk
`dxfr oi`y dcpzp l`lldn oa `iawry melye qg dcedi iax xn
oa `iawrk l`xyia mc` lk lr `hg z`xiae dnkga zlrpp
.l`lldn

יב.

`opax edl epz eed oedinrhc b"r` `ziipxg` `ziikqn la

כדמפרש לקמןmwezi`c `neia `nwezi`c :
 .dixfr oa xfrl` iaxמסכת עדיות נשנתה

ביום שמינו את רבי אלעזר בן עזריה לנשיא:
 .'eke s` opixn`cברכות כח ע"אzeicr s` :
 .zipyp meia eaמסכת עדיות לא היתה מן
הראשונים אלא ביום שמינו את רבי אלעזר
בן עזריה לנשיא שנו וחברו אותהea lk :
 .meiaכל מקום במשנה ששנינו בה "בו ביום"
אין היא משנת ראשונים אלא זוהי תוספת
מאוחרת שהוסיפו  deaze`c `neiaביום
שהושיבוהו daiyia dixfr oa xfrl` iaxl
שמינוהו לנשיאikd xza deba iax ol `pze :
 .eia` inia epz`c ip`cinושנה לנו רבי
בתוכה דברים שנשנו ונאמרו בימי אביו.
כלומר אפילו מסכת עדיות שהגמרא העידה
שנשנתה ביום שמינו את רבי אלעזר בן עזריה
לנשיא מ"מ על כרחך יש בה תוספות שהוסיף
בה רבי ,שהרי נזכרו בה דברי רבי יוסי ודברי

רבי יהודה והם לא היו בדורו של רבי אלעזר
בן עזריה ומי הכניס דבריהם למשנה? על
כרחך לומר דרבי הוא שהכניסם נמצא דאף
במסכת עדיות שהיתה שנויה ומסודרת לפניו
הכניס רבי שינויים ותוספותiqei iax oebk :
` .'eke ilewn mixac dyy xneעדיות פ"ה מ"ב
ורבי יוסי לא היה בדורו של רבי אלעזר בן
עזריה.'eke melye qg dcedi iax xn` oebke :
עדיות פ"ה מ"ו ורבי יהודה לא היה בדורו
של רבי אלעזר בן עזריה:
יב .'eke b"r` `ziipxg` `ziikqn la` .לעיל
אמר רבינו דמסכת עדיות נשנתה ונתבררו
הלכותיה ונקבע ניסוחה בדורו של ראב"ע
ולא רבי בירר הלכותיה וקבע ניסוחה ,והשתא
קאמר דשאר מסכתות רבי הוא שבירר
הלכותיהן וקבע בהן את הנוסחb"r` :
 .i`nw opax edl epz eed oedinrhcאע"ג
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oeyla edl ipz dedc ediipin zi` ,`zkldl oepivxz iax - i`nw
,xi`n iax oizipzn mzqe .`fgck edl ipz dedc ediipin zi`e oey`xd
ipzn dedc xi`n iaxn iax dxnbc `gxe` `edd `l` ealn oxn` `le
iaxe `nlr ilekl iiepz`l drawe iax fg` dze` eicinlzl xi`n iax
epizeaxn `aiwr iaxe `aiwr iaxn jxcd dze` fg` xi`n
mzq xi`n iax oizipzn mzq opgei iax xn` opixn`c ,mipey`xd
שהראשונים היו יודעין אותם והיו שונים את
תוכנם זה בנוסח הנראה לו וזה בנוסח הנראה
לו `zkldl oepivxz iax ,רבי יישר וניסח את
ההלכות כלומר המשניותdedc ediipin zi` :
 .oey`xd oeyla edl ipzיש משניות שרבי
השאיר את הנוסח הראשון כפי ששמעו מפי
החכמים שלפניוedl ipz dedc ediipin zi`e :
 .`fgckויש מהם שלא שנה אותם בנוסח
ששמע אלא שינה את הנוסח וניסח כפי שהיה
נראה לו ראוי וטוב .וא"ת הא לעיל אות ח
אמר רבינו "edpd `l` edpixag diailn e`le
 "dinwlc mipey`x edpd iqxb eedc ilinוהביא
שם ראיה שרבי היה מברר מהו הנוסח שהיו
הראשונים שונים ואותו קבע במשנתו כגון
מעברין או מאברין עכוזו או אכוזו וכיו"ב
והשתא הוא אומר שפעמים לא היה שונה
בנוסח ששמע מן הראשונים אלא כמו שהיה
נראה לו .ונ"ל דבמקום שנוסח ששמע מן
הראשונים היה טוב וראוי ודאי היה מחזר רבי
לברר מהו הנוסח ששנו הראשונים ואותו קבע
במשנתו אבל במקום שהנוסח ששמע מן
הראשונים היה קשה להבנה או שהיה נראה
לו משובש ניסח רבי כמו שנראה לו נכון

וטוב .xi`n iax oizipzn mzqe :כל מקום
שראה משנת רבי מאיר חלוקה עם משנת
חבריו שנה רבי את משנת רבי מאיר ולא עוד
אלא ש"סתמה" כלומר שנאה בסתם ולא ציין
שרבי מאיר היא כדי שתראה כמשנה
המוסכמת על הכל ויקבלוה התלמידים
ויעשוה עיקר oxn` `le :רבי מאיר ,ealn
` dxnbc `gxe` `edd `lשלמדה iaxn iax
 xi`nוקבעה במשנתו לאו דרבי מאיר היא
אלא רבי מאיר מר"ע למדה ורבי עקיבא
למדה מן הראשונים כדמסיים ואזילdedc :
 .eicinlzl xi`n iax ipznפעמים שהיה רבי
מאיר סבור באיזו שהיא הלכה להקל ומרבי
עקיבא רבו קיבל להחמיר בהלכה זו ,כשהיה
שונה לתלמידיו סדר המשנה כדי שיהיו
בקיאין בה וזוכרין אותה  -היה שונה להחמיר
כמו שקיבל ,וכשהיה אדם בא לשאול אותו
הלכה כיצד לעשות היה מורה לו כסברת
עצמו .ורבי לא למד מרבי מאיר סברת עצמו
של רבי מאיר אלא למד ממנו נוסח המשנה
שהיה מלמד לתלמידיו שהוא הנוסח שקיבל
רבי מאיר מר"עmzq opgei iax xn` opixn`c :
 .'ekeרוצה להביא ראיה שרבי סתם את
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edleke oerny iax ixtq mzq dcedi iax `xtq mzq dingp iax `ztqez
`.`aiwr iaxc `ail

יג.

epz eed oedlek `ziixa oili` ixtqe `xtqe `ztqezc `ziixa ipde

oepihewile oerny iaxe dingp iaxe dcedi iax ez`e ,i`nw opax edl
iax ixtq dingp iax `ztqez dcedi iax `xtq dilic ediipin cg lk
icinlz mlek ik `aiwr iaxc `ail` edlke xi`n iax oizipzne oerny
.md `aiwr iax

יד.

`oixgaen ipdc meyn .eda ol ztki` `l `ziipxg` `ziixa la

iax ly iaiyg icinlz eed edpi`e edpixage edpihwlc eed opaxc
המשניות כרבי מאיר ורבי מאיר מרבי עקיבא
למד כן .'eke mzq opgei iax xn` :סנהדרין פו
ע"א .`xtq :מדרש הלכה על ספר ויקרא:
 .ixtqמדרש הלכה על ספר במדבר ודברים
 ixtqלשון רבים דבשני
ולכך הוא נקרא ¦ § ¥
ספרים הוא עוסק בספר במדבר ובספר
 `xtqלשון יחיד הוא דאינו
דברים ,אבל ¦ § ¨
עוסק אלא בספר ויקרא:

יג.

.ixtqe `xtqe `ztqezc `ziixa ipde

התוספתא והספרא והספרי כולם נקראין
ברייתא דאע"ג דהלכות הן אינן משנהoili` :
 .i`nw opax edl epz eed oedlek `ziixaאלו
הברייתות של התוספתא ושל הספרא ושל
הספרי אל תאמר שנתחברו ע"י החכמים
האלו רבי נחמיה רבי יהודה ורבי שמעון

ולפניהם לא היו שונים אותם ,אלא אלו
הברייתות כולם  -היו שונים אותם רבותינו
הראשונים ,רק שהיו בהם כמה וכמה
מחלוקות וכמה וכמה שינויי נוסח שכל תנא
היה שונה בדרך אחרת ובנוסח אחר iax ez`e
oepihewile oerny iaxe dingp iaxe dcedi
וליקטו וערכו אותם .dilic ediipin cg lk :כל
אחד מהם את שלו דהיינו את  `xtqdליקט
וערך iax ixtq ,dingp iax `ztqez ,dcedi iax
 `aiwr iaxc `ail` edleke ,oernyלא מדעתם

ערכו את הברייתות האלה אלא כפי מה
ששמעו מרבי עקיבא ערכו אותם:
יד.eda ol ztki` `l `ziipxg` `ziixa la` .

לא פסקינן הלכה כוותייהו ולא מותבינן
מינייהו לחכמים כדאיתא בחולין קמא ע"ב

מג

פרק ו
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izecny izecin epy ipa eicinlzl oerny iax xn` jke ,`aiwr
ly oal opixn` `de .`aiwr iax ly eizecn zenexzn md zenexz
opiyxtn `we lkid ly egztk mipexg` mle` ly egztk mipey`x
gny oey`xd mc` elit`c opax iyxtn `we ,`aiwr iax edf mipey`x
iax mbe ,einkge xec xec d"awd ed`xdyk `aiwr iax ly eznkga
jnyy sqei oa `aiwr `ed dz` `aiwr iaxl el xn` qpikxd oa `qec
.eteq cre mlerd seqn jled
oiaexira opixn`c .ded xi`n iax - `aiwr iax icinlz lkay lecbde

.טו

execa oi`y mlerd dide xn`y in iptl recie ielb `pipg xa `g` iax xn`
ecnr `ly itl ezenk dkld eraw `l dn iptne ,ezenk xi`n iax ly
el d`xne `nh xedh lre xedh `nh lr xne` didy ezrc seq lr eixag
.dizewpin diknqe `aiwr iaxl dil aiag ded ikd meyne ,mipt
חכמים שם בגמ' דהא דאמרו לבן של
ראשונים כפתחו של אולם לרבי עקיבא
.'eke gny oey`xd mc` elit`c :נתכוונו
i`n yiwl yix xn`c epiide סנהדרין לח ע"ב
ed`xdy cnln mc` zeclez xtq df aizkc
oeik einkge xec xec eiyxece xec xec d"awd
ezxeza gny `aiwr iax ly execl ribdy

mbe :l` jirx exwi dn ile xn` ezzna avrzpe
: יבמות טז ע"א.'eke qpikxd oa `qec iax
xne` didy : יג ע"ב.oiaexira opixn`c .טו
.mipt el d`xne `nh xedh lre xedh `nh lr

 וכשהיו,היה חוזר על כל צדדי ההלכה

iax iae `iig iax ia `ipzin `lc `zipzn lk
ia dpin eazez `le `id `zyayn `irye`

 גיטין.eicinlzl oerny iax xn` jke :`yxcn
 השתדלו לעזוב כל.izecin epy ipa :סז ע"ב
od zenexz izeciny :משנה ושנו משנתי
 כלומר רבי.`aiwr iax ly eizecn zenexzn
עקיבא אסף משנתם של ראשונים וסילתם
וביררם עד שהרים מהם תרומה כלומר משנה
נקיה ואני אספתי משנת רבי עקיבא וסילתתי
ונפיתי אותה והרמתי ממנה תרומה כלומר
 הרי משנתי עברה ניפוי אחר,משנה נקיה
oal opixn` `de :ניפוי והיא סולת מן הסולת
 ופירשו.opiyxtn `we : עירובין נג ע"א.'eke

מד

טז.
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iaxc `gxe` zed `idc xi`n iaxc `gxe` `zklda iax hwpe

,cenll daexwe dxvw xi`n iaxc `gxe`c iax `fgc oeik .`aiwr
,el dnecy dn mr xace xac lk dti xeag mixaegn dixace
oda oi`e ipixg` i`pz opax edlekn xzei daxd eixac oiwcwecne
da xin` `lca `nrhl `wqn `zline `zlin lke xzi zty

שואלין בבית המדרש דבר זה טמא או
טהור אם באמת היה טהור היה רבי מאיר
אומר תחילה כל צדדין וכל ראיות שיש לנו
לומר בדבר זה שהוא טמא ואחר שהיה
מביא כל ראיות שדבר זה טמא הוא היה
דוחה אותן אחת לאחת עד שחוזר לומר
מסקנה דבר זה טהור הוא ,אבל חבריו
מתוך שהיו שומעין אותו מביא ראיות לדבר
זה לעשותו טמא היו סבורין שכך דעתו
נוטה לעשות דבר זה טמא .ולפיכך לא
קבעו הלכה כמותו שלא היו יודעין ממש
מה דעתו אי דעתו לטהר והא דהביא ראיות
לטמאו אינו אלא דרך לימוד ,או דילמא
דעתו לטמאו ולפיכך הביא ראיות לטמאו:
 .`aiwr iaxl dil aiag ded ikd meyneמשום
דהיה חריף והיה חוזר על כל צדדין של
הלכה לפני שהיה פוסק בהdiknqe :
 .dizewpinכדאיתא בסנהדרין יד ע"א
וברש"י שם ד"ה did oiicry itl elaw `le
 xegaורבינו פירש לעיל פרק ד אות ב `le
:ded wipic delaw

טז.

iaxc `gxe` `zklda iax hwpe

 .xi`nכשבא רבי לסדר את ההלכות
דהיינו המשניות ומצא לפניו נוסח של
רבי יהודה ונוסח של רבי שמעון ונוסח
של חכמים אחרים לא אחז רבי אלא נוסח
של רבי מאיר iax `fgc oeik :כיון שראה
רבי  xi`n iaxc `gxe`cשדרכו ונוסחו
של רבי מאיר  cenll daexwe dxvwששאר
החכמים היו מכניסים בתוך המשנה גם
את הראיות לאותה הלכה ואת המקורות
ומתוך כך נעשתה המשנה ארוכה וקשה
ללמוד אבל רבי מאיר לא הכניס בתוך
משנתו אלא את ההלכה עצמה ולפיכך
היתה משנתו קצרה וקרובה ונוחה
לתלמידים ללמודxeag mixaegn dixace :
 .el dnecy dn mr xace xac lk dtiאבל
במשנת שאר החכמים לא היה סדר נכון
ופעמים ששתי הלכות שנוגעות לאותו
עניין וצריכות להיות יחד אחת סמוך
לשניה ,נשנו זו בתחילת הפרק וזו בסופו
וביניהן הלכות אחרות שאינן מאותו
עניין.`nrhl `wqn `zline `zlin lke :
כל מילה ומילה שנשנתה במשנה נצרכת
היא כדי להבין את העניין וההלכה:
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`l` mrcn `xzin `le `xqgin `le ,oikixv `lc `piitehc ilin
zelecb dline dlin lk llkae `hiiw dgxe`e ,ihirn izkeca
mc`l aizkck ikd ilin ixeagl rci mikgc o`n lk e`le ,ze`ltpe
.oeyl dprn 'dne al ikxrn

יז.

iaxe al agx did `aiwr iaxc oeik ,inrha oiey opax edlekc b"r`e

`ticre oedzvixz `xity ded - ded al agx inp dicinlz xi`n
.oikixv `lc `piitehc ilin da xin` `lca

עד שאין אמורים בה מילים עודפות שאינם
נצרכים.mrcin `xziin `le `xqgin `le :
ואינה חסרה ואינה מיותרת מאומהmrcin .
מאומה .ihirn izkeca `l` :במקומות
מועטים ,יש מקומות שהמשנה שנתה מילים
שלא נצרכו לתוכן העניין אלא כדי להקל
על הלומדים לזוכרם על פה כדאמרינן "אגב
סיפא נקט רישא" וכן "אגב רישא נקט
סיפא" וכיו"ב .`hiiw dgxe`e :ודרכה של
משנת רבי מאיר קצרהmikgc o`n lk e`le :
 .ikd ilin ixeagl rciולא כל מי שחכם
יודע לחבר ולנסח ,כך אין זאת אלא כי
מלבד חריפותו הטבעית של רבי מאיר
ומלבד השתדלותו והתמדתו בתורה יד ה'
היתה במשנתו והיא שכיוונתו לנוסח הנכון
ורוח הקדש הופיע בבית מדרשו של רבי
מאיר:
יז .inrha oiey opax edlekc b"r`e .כל
החכמים משנתם היתה שוה בתוכנה ובמהותה

ולא היה ביניהם אלא הבדלי ניסוח והבדלי
סדר שזה היה מקדים משנה זו וזה היה
מקדים משנה זו .ואומנם ברור שהרבה
מחלוקות נחלקו התנאים בהלכה זה עם זה
וכמו שכותב רבינו בעצמו לעיל פרק ו אות
ז ,מיהו לא נחלקו אלא מדורו של רבן יוחנן
בן זכאי שחרב בית המקדש והיתה הסנהדרין
גולה ממקום למקום ואף אז לא נחלקו אלא
בשאלות שנתעוררו בימיהם אבל היתה להם
משנת ראשונים מוסכמת והיא כללה את כל
מה שקבלו ממשה והזקנים וכן את כל
ההלכות שהוכרעו ונפסקו בסנהדרין עד
החורבן ובמשנת ראשונים זו היו כל התנאים
שוין שהיא היתה מוסכמת על כולם בתוכנה
מיהו אף בה היו כמה סגנונות וכמה שינויי
נוסח ומשנת רבי מאיר שקיבלה מרבי עקיבא
היא הברורה שבהם ואותה קבע רבי במשנתו:
 al agx did r"xc oeikחכם גדול וחריף n"xe
 ded al agx inp dicinlzלכן `xity ded
 .edlekcn `ticre oedzvixzלכן היתה יפה
גירסתם וסדר משנתם והיתה עדיפה יותר

מו
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dedc i`n da siqe`e iax dhwl ikd meyn ,ipixg` i`pz edlekcn
`zbeltc ixwre itxz edlek inp da yixte .ifgck dvxze dineia
micigic inp i` ibiltc `zeeaxn irnyc opax eedc oeikc ,opaxc
iz` oedl rnyc ypi` `ki` i` - `nzq edixnin epze ibiltc
.`witq wlzqn `zlin ded ikd yxtn cke ,irhnl
משל כל התנאים האחריםi`n da siqe`e :
 .ineia dedcהוסיף בתוך משנת ראשונים זו

שליקטה ממשנת רבי מאיר גם הלכות
שנפסקו בימיו .ifgck dvxze :וישרה וניסחה
כראוי כלומר את ההלכות שהוסיף במשנה
ניסח רבי כראוי אבל את ההלכות שהיו
במשנת ראשונים לאו רבי ניסחם אלא רבי
עקיבא ורבי מאיר כדאמר לעילda yixte :
 .opaxc `zbeltc ixwre itxz edlek inpכלומר
אותם הלכות שאינם ממשנת ראשונים ונחלקו
בהם התנאים האחרונים אומנם רבי סתם את
ההלכה כפי שראה לנכון עפ"י רוב החכמים
ועפ"י הראיות שהביא כל אחד לדבריו ,מיהו
אע"פ שפסק את ההלכה בכל מחלוקת בכ"ז
ציין רבי שיש בזה מחלוקת והביא גם את
דברי החולקים itxz .מלשון תורף דהיינו
תוכן ועיקר הדברים )כמו "`eixac sxez od el
 "df yxtn lyלשון הרי"ף ביבמות א ע"ב(
כלומר לא העתיק רבי דברי החולקים מילה
במילה אלא תוכן ועיקר דבריהם הכניס לתוך
המשנה`zeeaxn irnyc opax eedc oeikc :
מהגדולים  .ibiltcלפי שהיו חכמים ששמעו
באיזו הלכה דעת אחד מגדולי הדור שהיה
חולק בהלכה זו על רוב החכמים ,ומפני

ששמעו כן מגדול הדור היו שונים דבריו
בסתם כלומר לא היו מציינים שזו דעת אותו
גדול אלא היו שונים דבריו בסתם כאילו
היתה זאת הלכה מוסכמת על הכלinp i` :
 .ibiltc miciginוהיו אף חכמים ששמעו
מיחידים שחולקים כלומר שמעו מתנא פלוני
שהוא אומר כך הלכה וחולק על רוב החכמים
ואעפ"כ  `nzqa ediixnin epzלא ציינו שדברי
פלוני הם אלא שנו דבריו בסתם כאילו היא
הלכה מוסכמתoedl rnyc ypi` `ki` i` :
` .irhinl izהשומע משנתם טועה לחשוב
שכך היא ההלכה ואין בה מחלוקת וכשרואה
שרבי לא כך פסק אומר הוא שיבוש נפל
במשנת רבי שאסר את המותר והתיר את
האסור או שיבוש נפל במשנת האחרים ואינו
יודע איזו משנה דעת הרוב היא והלכה היא
ואיזו משנה דעת המיעוט היאyxtn cke :
וכאשר מפרש רבי במשנתו `zlin ded ikd
כך היה הדבר  ,`witq wlzqnלכן ציין רבי
דעת החולקים בכל הלכה לומר מחלוקת היה
בהלכה זו הרבים אומרים כך הלכה ופלוני
חולק ואומר כך הלכה ,ומי ששומע משנה
שנשנית בסתמא שלא כסתמא דמשנת רבי
ורואה במשנת רבי שפלוני חולק על הרבים
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,mlhal - miaexnd oia cigi ixac exkfed dnl dcedi iax xn` opzc
laewn mdl xn`i `ny ,jl oipn el oixne` - jk mc` jl xn`i m`y
`.zrny ipelt yi` ixack `ny el oixne` - jk ip

יח.

mixacd zzn`e oizipznc `zvxzc `xtey `nlr ilek efg cke

lka `zkld oili` ohyte epz eedc ipiipz jpd eway ,`zlinc `wece
`oebk oiiede ewiazy` edlek jpde .`plic `zkld oiiede ,l`xyi ux
ipyila e` iyexita oiirnc o`nk eda oiirnc o`ne `ziixa

מבין הוא שאותה סתמא ששמע דברי פלוני
הוא שחלק על הרבים ואין הלכה כמותו
שיחיד הוא .ועפ"י דברי רבינו אלה מובן
מפני מה פעמים טרח רבי וכתב דעת החולק,
ופעמים לא טרח וכתב דעת החולק ורק מעיון
בברייתות ובתוספתא אנו למדים שמחלוקת
היה בדבר .שבהלכה שראה רבי שיש שונים
סתמא כחולקים על משנתו טרח וכתב את
דברי החולק ,ובמקום שראה רבי שאין שונים
סתמא כחולקים על משנתו לא טרח לכתוב
דברי החולק.'eke dnl dcedi iax xn` opzc :
עדיות פ"ה מ"ו:
יח`zvxzc `xtey `nlr ilek efg cke .
 .oizipzncוכאשר ראו כולם את יופי הניסוח
והסדר שבמשנת רבי .`zlinc `wece :ודיוק

המילים שיש במשנת רבי שאין בה מילה
חסרה או מילה יתירהeedc ipiipz jpd eway :
 .epzעזבו את המשנה שהיו רגילין לשנות

והחלו לשנות רק את משנת רביohyte :
` .l`xyi ux` lka `zkld oiliאבל בבבל

לא פשטה משנת רבי ועדיין היו שונים את
משנתם שהורגלו בה עד שירד רב לבבבל:
 .`plic `zkld oiiedeמשנת רבי נעשתה
"משנתנו" כלומר משנה של כולם ולא היו
קוראין אותה משנת רבי אלא "מתניתין"
כלומר משנתינו ,אבל קודם לכן היתה משנה
דרבי יהודה ומשנה דרבי מאיר וכיו"ב בכל
בית מדרש היתה נהוגה משנה אחרתjpde :
 .ewiazy` edlekוכל שאר המשניות שהיו
נהוגות קודם לכן נעזבו עתהoebk oiiede :
 .`ziixaונעשו כעין ברייתות שאין לפסוק
הלכה מתוכןo`nk eda oiirnc o`ne :
 .igiex ipyila e` iyexita oiirncשמתוך
שמשנת רבי לשונה קצרה כשהיו
התלמידים מתקשים בהבנתה היו מעיינים
במשניות החכמים האחרים שנעשו ברייתות
שמתוך אריכות לשונם מתפרשת משנת רבי:
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ck l`xyi edpilawe ded `zkld oili` lr l`xyic `knq la` ,igiex
.oeda bilti`c yipi` `kile dpen`a oepifg
ewayc e`le .dpyn ixcq `zyl iax edpivxz `gxe` oicd lr

.יט

oqxbnc ilin ixeagl ikixv eed `l i`nw `l` ,i`xzal `aex i`nw
ikixv eed `le dlawa edl rci opaxn cge cg lke oepi` dt lr
oedcinlz enwe ycwnd zia aixgc cr ,edpiazkinle edpixeagl
iax `dc .ixeagl oikixv eede oedzek irci eed `lc i`nw opax jpdc
ck - i`kf oa opgei oax icinlz y`x `edc qepwxed oa xfril`
dlg" mixetkd mei ixiry ipya oyxtnc ilin jpd dipin iliiy
icin oedl xcd` `l oniq "my` zia xfnn dyak ipelt
היו זוכרין על פה היטיב כל תורה שבעל פה
oax icinlz y`x `edc :שקבלו מן הראשונים
dying  דתנן אבות פ"ב מ"ח,i`kf oa opgei
iax od el`e i`kf oa opgei oaxl el eid micinlz

' ומדנקט רבי אליעזרeke qepwxed oa xfril`
בן הורקנוס ברישא ש"מ דהוא ראש
 ועוד מדקאמר התם רבן יוחנן בן,לתלמידים
mipf`n ska l`xyi inkg lk eidi m` זכאי
mlek z` rixkn dipy ska qepwxed oa xfril`e

jpd dipin iliiy ck :ש"מ גדול שבכולם היה
.mixetikd mei ixiry ipya oyxtnc ilin

כאשר שאלו ממנו אלו הדברים המפורשים
ipelt dlg :בפרק שני שעירי יום הכפורים
 הגמ' שם מספרת ששש שאלות שאלו.'eke
zia xfnn dyak ipelt dlg אותו וסימנם
 לא.oepigc `l` icin oedl xcd` `l :dy`

.ded `zkld oili` lr l`xyic `knq la`

אבל לעניין פסיקת ההלכה לא היו ישראל
סומכין אלא על משנת רבי ולא על משנת
:שאר החכמים שנעשו כעת ברייתות
 על זה הדרך סדר.'eke `gxe` oicd lr .יט
ewayc e`le :וערך רבי את ששה סדרי משנה
 אחת השאלות של חכמי קירואן היתה.'eke
 עייןi`xzal `aex i`nw eway `nrh i`n
 ועתה,לעיל פרק א אות א ובפירושנו שם
`l i`nw :משיב להם רבינו על שאלתם זו
 הראשונים לא היו,ilin ixeagl ikixv eed
צריכין לחבר לעצמן משנה כתובה משום
 שהיו גורסין משנתן בעלoepi` dt lr oqxbnc
eed `lc :פה ודי להם בכך כי לבם רחב היה
 שלא היו יודעין כמותם ולא.oedizeek irci
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פרק ו

מט

`xac xn` `ly `l` mixaca obiltdy iptn `l `ipze ,oepigc `l
ivexzle ixeagl iax jixhv` ikdle .mlern eax itn erny `ly
ly `cny `edd on zexec ipy `nlr gpc xza dpyn ixcq `ziy
.ziad oaxg

השיב להם תשובות על שאלותיהם אלא
עשה עצמו כמי שאינו מבין את שאלתם,
 oepigcדחה אותם בדבריםiptn `l `ipze :
 .mixaca obiltdyדרך מי ששואלין אותו
ואינו יודע להשיב ,שהוא מפליג את
השואל בדברים על השאלה עצמה כאילו
לא הבין את השאלה ,ובאמת אין הפלגתו
אלא מתוך שאינו יודע להשיב .אבל רבי
אליעזר בן הורקנוס לא להפליגן בדברים
נתכוון שלא ירגישו בו שאינו יודע תשובת
שאלתםerny `ly xac xn` `ly `l` ,
 mlern - eax itnיודע היה להשיב על
שאלותיהם אבל לא רצה להשיב לפי שלא
שמע דברים אלו מרבו אלא מדעתו ידעם

ומעולם לא היה משיב לשואליו הלכות
שלא שמעם מרבו ולפיכך לא השיב להם
על שאלותיהם ועשה עצמו כמי שאינו
מבין שאלותיהן .אלמא רבי אליעזר בן
הורקנוס אע"ג דהוה ראש תלמידי רבן
יוחנן בן זכאי הרבה הלכות לא שמע מפי
רבו וכ"ש שאר התלמידים ,לפי שהם היו
בדור החורבן ובאותו דור לא היו מספיקין
ללמוד עם הרב הרבה מפני חמת המציק
והגזירות ,וכיון שלא היו לומדין אצל הרב
הרבה  -הרבה הלכות לא היו שומעין
מהרב אלא מדעתם היו מסיקין את ההלכה,
לפיכך רבו ביניהם המחלוקות והוצרכו
לחיבור המשנה:

אגרת רב שרירא גאון

פרק ז

נ

f wxt
zezkqnd xcq

dvxz ck iax ± xge`ne mcwen oeda zi`c oezifgc `ziikqn oiprle

.א

`cg `cg `l` dzxiag xza `cg `ziikqnl oepixcq `l oizipznl
`gipc o`ne dl micwn dnecw`l dil `gipc o`ne ,dytp it`a dipz
`zkld la` .`yixa iax ipz id opirci `le ,dl xg`n ixeg`l dil
ax xn`c ,`cg xza `cg iax oepivxz ikd `zkqne `zkqn lkc iwxte
`ziikqn izxza la` dpynl xcq oi` opixn` `l `zkqn `cga `ped
`nlic xninl `ki` ediipin `cge `cg lkc dpynl xcq oi` opixn`
`zkqn `cga zwelgn k"g`e mzq ogky`c `kide .`yixa dipz iax
opixn` `zkqn `cga mzq k"g`e zwelgn ,mzqk dkld oi` opixn`
.xcq mdl oi`c meyn opixn` `l `ziikqn izxza la` ,mzqk dkld
`cg edlekc oiwifpc iaaa xn` edin dil `xiaq ikd inp sqei axe
.edpip `zkqn

דאין רשות ביד אדם ללמוד חצי מסכת
ולדלג למסכת אחרת כפי שנוהגין היום
- בישיבות הקדושות ה' עליהם יחיו אמן
 ועוד יש לי,דרבי מסכת שלמה תיקן
להאריך בזה בתוכחת מגולה מאהבה ואין
: ב"ק קב ע"א.`ped ax xn`c :כאן המקום
 גם זה.'eke dil `xiaq ikd inp sqei axe
:שם

 אבל סדר המשניות.iwxte `zkld la` .א
שבכל פרק ופרק וסדר הפרקים שבכל
מסכת ומסכת כך סידרם רבי אחת אחר
השניה ואין רשות ביד אדם להקדים ללמוד
משנה שבסוף הפרק ואח"כ משנה שבראש
 וכן אין רשות ביד אדם ללמוד,הפרק
תחילה פרק שני שבמסכת ואח"כ פרק
 ונ"ל דכ"ש,ראשון כפי שהיו נוהגין בג'רבא

נא
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ikd op` ?milwyl mixetk enicwd `nrh i`n ezixn` `wce

.ב

aeh mei inw dkeq i`ce la` ,mixetk k"g`e milwy opax ia opipz`
.seliga oedl opipzc xyt`e dpyd y`x ikd xzae ,`pipz
zay `aiyge li`ed dlgz zay zkqn micw`c xninl zi` edin

.ג

dxzae ,`ed `piipr `cge dl `incc oiaexir zkqn dxzae ,`aeh
,dpyd lk ly mibgde micrend lkl oey`x `ed gqtdy migqt zkqn
xcq opipz milwy xzae ,eipiprn cg`ke eiptln `edy milwy dxzae
xzae ,inc `zayl ixetkc `neic meyn oiaexire zayl incc `nei
,`ed lecb bge `ed mixetkd mei xzac dkeq zkqn opipz `nei xcq
aeh mei xzae ,`ed `piipr cgc aeh mei zkqn opipz dkeq zkqn xzae
meyn ziprz zkqn dxza ipzilc ikid ik dpyd y`x zkqn opipz
,oiinc `piipr cgke drixf onfe driax onf dpyd y`x xg`c

ixetkc `neic :פרשיות שקורין לפני פסח
 ששניהם אסורים אפילו.inc `zayl
bge :במלאכת אוכל נפש אבל ביו"ט מותר
opipz aeh mei xzae : שבעה ימים.`ed lecb
 אע"ג שהיה ראוי.dpyd y`x zkqn

להקדים ראש השנה לפני יומא וסוכה דהא
 הניח רבי מסכת ראש,ראש השנה לפניהם
zkqn dxza ipzilc ikid ik השנה לבסוף
 וחודש תשריdpyd y`x xg`c :ziprz
 זמן ירידת הגשמים שהםdriax onf ,שעמו
 ואם לא ירדוdrixf onfe הרבעת הארץ
גשמים יצטרכו להתענות והיינו מסכת

ia opipz` ikd op` : מסכת יומא.mixetk

.ב

 אנו כך למדנו אצל רבותינו שקלים.opax
ואח"כ יומא ולא כפי שאמרתם שהסדר
la` :שבידכם הוא כפורים ואח"כ שקלים
 כפי הסדר.`pipz aeh mei inw dkeq i`ce
ikd xzae : מסכת ביצהaeh mei ,שבידכם
,dpyd y`x למדנו אצל רבותינו מסכת
 ראש השנה ואח"כseliga edl opipzc xyt`e
:יום טוב ואיני זוכר
 של.eipiiprn cg`ke eiptln `edy milwy .ג
 שפרשת שקלים היא אחת מארבע,פסח
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פרק ז

נב

zeyxd ixeg`le inecw`l dil `gipc zi` i`e ipznl opax ilibx ikd
.ecia
`pz ickn opixn`wc xcq eda zi`c `ziikqn opifgc b"r`e

.ד

`pz ickn 'nba opixn`wc dheq zkqn oebk ,wilq zipelt zkqnn
zeknn `pz ickn opixn`wc zereay zkqn oebke ,wilq `w xifpn
.xcq mdl yic `nl` ,wilq

: סוטה ב ע"א.wilq `w xifpn `pz ickn .ד
: שבועות ב ע"ב.wilq zeknn `pz ickn
 ומסכתות אלו שיש להם.xcq mdl yic `nl`
:סדר נראה שיש ללומדם דוקא כפי הסדר הזה

efi` `ipz  תענית ו ע"א.driax onf :תענית
oeygxna 'ba dxikad dpey`x driax `id
ea xyr draya dlit` ea draya zipepia

:' עיי"שeke
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פרק ח

נג

g wxt
`ztqezd

אol `niiqn `l edin .dvxz `ed i`ce ,`iig iaxc `ztqez oiprle .
ovxz`c xza wtq `la la` ,dixza e` dvxz iaxc dineia i` `zlin
oizipzn xzac oxixa `ztqezc iline `ztqez `vxzi` epizpyn zekld
`.oiipz oedilre oepi
ב`wc .dixza e` `iig iaxc diytp gp iaxc ineia i` ol hiyt `le .
opixn` `we "y`xa ayi `ng xa `pipg" iax devy lr `yepda opidnzn
`d`e ,`iig iaxc diytp gp uxzne ,dipin sicrc `iig iax `ki` `de
izcxede iax ly exaw izi`x ip` `iig iax xn` `de opiywn
א .dvxz .ערך וניסח אותה`niiqn `l edin :
 .'ekeאבל לא ברור לנו הדבר אם בימיו של

רבי ערך רבי חייא את התוספתא או אחר
פטירת רבי ,אבל בלא ספק אחר שנערכה
משנתינו נערכה התוספתא`ztqezc iline :
 .'eke oxixaומתוך דברי ולשון התוספתא
ברור שאחר המשנה נערכו ועל המשנה הם
שנויין ,דבכמה מקומות שהדברים במשנה
אינם ברורים מביאה התוספתא את לשון
המשנה ומפרשת אותם ומוכח מזה
שהתוספתא נערכה אחר המשנה ,ומורי הרב
זצ"ל פירש  oxixa `ztqezc ilineומתוך
המילה תוספתא כלומר ממה שקראו לה
"תוספתא" לשון תוספת  -ברור שאחר
המשנה נערכה ועל המשנה נשנתה:

ב .ol hiyt `le .ולא ברור לנוiaxc ineia i` :
 .`iig iaxc diytp gpורבי ראה את התוספתא:
` .dixza eאו שנפטר רבי חייא אחרי רבי

ואפשר שערך את התוספתא אחר פטירת רבי
ורבי לא ראה את התוספתאopidnzn `wc :
 .`yepdaבפרק הנושא מסכת כתובות קג ע"ב:
 .iax devy lrביום פטירתו `ng xa `pipg
 y`xa ayiהישיבה .opixn` `we :הקשנו בגמ'
 dipin sicrc `iig iax `ki` `deוהרי יש את
רבי חייא שהוא גדול בתורה יותר מרבי חנינא
בר חמא ולמה לא מינהו רבי לישב בראש,
ומתרץ  `iig iaxc diytp gpביום פטירת רבי
כבר נפטר רבי חייא .opiywn `d`e :ועל זה
הקשנו ,ויש ספרים דגרסי opiywnc b"r`e
והוא ט"ס .iax ly exaw izi`x ip` :אלמא

פרק ח
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eze dpedk dlha iax zny meid eze` `iig iax xn`d eze zernc eilr
jeti` `ni` zira i` opixn`e ,'eke exwal `iig iax qpkp iax dlgyk
,dixbt` `l xaq ded zevna wqer `iig iaxc oeik `ni` zira i`e
`.ol `wtqn `nl

ג.

`edd on oiipzne ,`ztqez ovxz` iaxc ieneiac opax ixn` edin

edpdc ,dbibg zkqnc `xnin `eddn ifgzne .iaxc diyxcna `pnf
`ixn`e `cebeb oa opgei iaxc dizg` ipa iaxc dizeaaya eidy inl
iax liir dedc zni` lke `cebeb oa opgei iaxc dizxa ipa dl
ביום שנפטר רבי היה רבי חייא חיdlha :
 .dpedkלפנינו "בטלה קדושה" דרבי קדוש
היה כדאיתא בשבת קיח ע"ב `iaxl dil exn
edl xn` yecwd epiax jl e`xw `nrh i`n
 ,ily dlina izlkzqp `l ininומאן דגריס
 dpedk dlhaהכי פירושו יום שמת רבי הותרו

כהנים ליטמא לו שגדול הדור היה ובשבילו
בטלו דיני כהונה.jeti` `ni` zira i` :
לעולם רבי חייא נפטר בחיי רבי ולא תימא
`izcxede iax ly exaw izi`x ip` `iig iax xn
 'ekeאלא אימא `ly exaw izi`x ip` iax xn

 'eke `iig iaxוכן בכולם.`ni` zira i`e :

לעולם רבי חייא חי היה ביום פטירת רבי ומה
שלא מינהו להיות ראש ישיבה זה iaxc oeik
 xaq ded zevna wqer `iigרבי dixbt` `l
לא אבטלנו ממצות שהוא רגיל בהן שאם היה
ממנה אותו לראש ישיבה כיון שיצטרך
לעסוק עם התלמידים וכל צרכי הישיבה עליו

על כרחו יתבטל ממצות שהיה רגיל בהם,
` dixbtאבטלנו:
ג .'eke opax ixn` edin .אבל יש חכמים
מראשוני הגאונים שאמרו שבימי רבי נערכה
התוספתאdiyxcna `pnf `edd on oiipzne :
 .iaxcוהיתה נשנית  -מאותו זמן שנערכה -
בבית מדרשו של רבי .ifgzne :וכך אכן נראה
כדבריהם  dbibg zkqnc `xnin `eddnדף ג
ע"א ששם מוכח כדבריהם שבבית מדרשו של
רבי שנו את התוספתא דרבי חייאedpdc :
` .'eke inlשאלו האלמים שהיו בשכונתו של
רבי והיו בני אחותו של רבי יוחנן בן גודגודא
ויש אומרים בני בתו של רבי יוחנן בן
גודגודא וכל זמן שהיה נכנס רבי לבית
המדרש היו הם נכנסים ויושבין לפניו ללמוד
והיו מרחשים בשפתיהם ומנידים ראשם
לחזור על דברי רבי ,בקש רבי רחמים עליהם

נה
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icipne ediizety oygxne dinw iazie iliir eed `yxcn ial
irci eedc egkzyi`e e`iqz`e ediilr ingx iax `ra ,ediiyix
.`cenlz ileke `ztqeze ixtqe `xtqe `zkld
eli` ?iax dazk `l i`n`e dazkl `iig iax d`x dn ezixn`ce

.ד

ilin okix` einia iepy didy dn lk xagle aezkl iax ywa
`hiiw `pyile zellk azke owz mixacd ixwr iax `l` ,oxwiizi`e
ly miliz ilize minrh dnk dipin xnbn `zlin `cgn elit`c
`z`e oizipzn `xnz` `inyc `zriqac ze`ltpe zelecb zekld
.illke oixwr edpdl itp`e ihxt `ziixaa hyte `iig iax
oedilic xwir ,`ziixaa oigeexne oihiytc inrhc `aexe

.ה

,zeiprza opixn`ck .oepiknq oizipznc ixwir lre oizipzna
 נראה לי שצריך להיות.itp`e : ופרס.hyte
 כי רבי כתב רק את ה"עקרים" הםitpre
השורשים ורבי חייא כתב את ה"ענפי" הם
:הענפים המסתעפים מן השרשים

ונרפאו והחלו לדבר ונמצאו שהיו יודעים
משנה וספרא וספרי ותוספתא וכל
 ומוכח מכך שבבית מדרשו של,התלמוד
:רבי היו שונים את התוספתא

 לא מליבו.oediknq oizipznc ixwr lre .ה
חיבר רבי חייא את התוספתא אלא על
העיקרים והעקרונות השנויים במשנת רבי
סמך רבי חייא ומשם הוציא את הפרטים
.zeiprza opixn`ck :השנויים בתוספתא
zeiprz  הא דקרי ליה,מסכת תענית כא ע"א
:"משום דאותו פרק נקרא "סדר תעניות

יארכו דבריו ויכבדו.oxwiiz`e ilin okix` .ד
לפיכך קיצר רבי שתהיה משנתו קצרה וקלה
 רבי לא.`hiiw `pyile zellk oebke :לשמוע
רצה להאריך ולכתוב את הפרטים ופרטי
"zellk" פרטים אלא בקש שתהא משנתו
"`hiiw `pyile" שמתוכה ילמדו את הפרטים
:ולשון קצרה מעט המחזיק את המרובה

נו
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`li`yc ypi` `ki` i` xn` `zpitqc `ixwq`a diytp `lz `tl
dil `phiyt `le `irye` iax iacae `iig iax iaca `zlin i`pin
iaca `ki`c i`n lk `nl` ,`prahe `ixwq`n `plitp oizipznn
` .'eke `lz `tliאילפא ורבי יוחנן תלמידים
היו בישיבה והיו עוסקין כל היום בתורה
הקדושה עד שנעשו דחוקים מאוד ולא יכלו
לפרנס את בני ביתם בלחם ,אמרו זה לזה
נעמוד ונלך ונעשה עיסקה ונפרנס עצמנו ואת
בני ביתנו ונקיים בעצמנו מקרא שכתוב אפס
כי לא יהיה בך אביון .הלכו ,ובדרך ישבו
לנוח תחת כותל רעוע הוציאו פת וישבו
לסעוד .באו שני מלאכי השרת אמר אחד
המלאכים לחבירו בא נפיל עליהם את הכותל
ונהרגם שמניחים חיי עולם הבא ועוסקין
בחיי שעה ,אמר לו חבירו הנח להם ואל
תהרגם שאחד מהם עתיד להיות ראש ישיבה.
אמר לו רבי יוחנן לאילפא האם שמע אדוני
שיחת המלאכים ,אמר לו לא שמעתי כלום,
אמר רבי יוחנן היות ואני שמעתי ואילפא לא
שמע שמע מינה שבי דברו המלאכים ואני
הוא שעתיד להיות ראש ישיבה .מיד אמר לו
רבי יוחנן לאילפא אחזור ללמוד תורה אע"פ
שאין לי פרנסה ואקיים בעצמי מקרא שכתוב
כי לא יחדל אביון מקרב הארץ ,רבי יוחנן
חזר ללמוד בישיבה ואילפא המשיך במסעו
לעשות עיסקה ולהביא פרנסה לבני ביתו .עד
שחזר אילפא ממסעו כבר מינו את רבי יוחנן
לראש ישיבה ,אמרו לו בני המקום לאילפא
אם לא היית הולך לעסקיך והיית חוזר
לישיבה ולומד תורה לא היינו ממנים את רבי

יוחנן אלא אותך שבזמן שעדיין היית בישיבה
אתה היית לומד טוב ממנו .באותה שעה
נצטער אילפא צער גדול וביקש שימנו אותו
במקום רבי יוחנן כי היה זה היום שבו
החליטו למנות את רבי יוחנן ועדיין לא
שימש רבי יוחנן ראש ישיבה בפועל ,וכדי
להוכיח להם שלמרות שיצא לעסקיו לא שכח
תורתו הלך ותלה עצמו בתורן הספינה
המוטה אל מחוץ לספינה אל מקום המים
אמר להם אם יהיה מי שישאל אותי על איזו
תוספתא דרבי חייא ודרבי אושעיא ולא אראה
לו את מקור הדין במשנה אפיל עצמי מן
התורן ואטבע בים .בא זקן אחד ושאל אותו
היכן במשנה נמצא הדין הזה ששנינו
בתוספתא האומר "תנו שקל לבניי בשבת" מי
שטרם מותו ציוה את האפוטרופוס שיתן
לבניו שקל אחד בכל שבת דהיינו שבוע "והן
ראויים לתת להם סלע" ובניו מרובים ואין
מספיק להם שקל בשבוע אלא זקוקין הם
לסלע דהיינו שני שקלים "נותנין להם סלע"
שודאי לא נתכוון אביהן להמיתן ברעב אלא
נתכוון שיהיה להם כל סיפוקן ומה שאמר תנו
להם שקל הוא כדי לזרזן לעבוד ולטרוח אחר
מזונם" ,ואם אמר אל תתנו להם אלא שקל
אין נותנים להם אלא שקל" שזה היה רצונו,
"אם אמר מתו ירשו אחרים תחתיהם בין
שאמר תנו להם שקל בין שאמר אל תתנו
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נז

`tl` `ae .oizipznn hytinl ol zi` `irye` iax iacae `iig iax
`z` cke ,opgei iax icda dilic dyrn `edd meyn eznkg ze`xdl
zzl oiie`x mde zaya iipal lwy epz xne`d dil `pze `aq `edd
xn`c xi`n iaxk dnwe` - ipn `d 'eke rlq mdl oipzep rlq mdl
.znd ixac miiwl devn

ו.

.el oirney oi` iaxc dilr ibelt`l `zixaa `iig iax `z` eli`e

da `iedc b"r` oizipzna dnzqe dkld iax diifgc `zlin oebk
`xwirn `id `zbeltc yxtne `iig iax `z` cke `xwirn `zbelt
להם אלא שקל אין נותנין להם אלא שקל"
דכיון דאמר אם ימותו בני ירשו בניהם שהם
נכדי את ממוני הרי גילה דעתו שרוצה
שישאר ממון אף לבני בניו ולפיכך יש לנו
לקמץ במה שאנו נותנים לבניו ואין נותנים
להם אלא שקל .אמר לו אילפא לזקן ששאל,
התוספתא הזו רבי מאיר היא שאמר מצוה
לקיים דברי המת וכבר שנינו במשנתינו את
דברי רבי מאיר הללו הנה הם בכתובות סט
ע"ב`edd meyn eznkg ze`xdl `tli` `ae :
 .dyrnכלומר ואם תקשה בשלמא אם שאר
החכמים סבורים שלא כל מה ששנינו
בתוספתא מקורו במשנה ואילפא בא לטעון
שכל מה שהובא בתוספתא מקורו במשנה
אפשר להבין את מעשיו של אילפא שרצה
להראות שטענתו נכונה מטענת חביריו ,אלא
לפי דברי רבינו שהדבר פשוט ומוסכם על
כולם שכל מה שמובא בתוספתא מקורו
במשנה א"כ מה חידוש יש בדברי אילפא

שאמר להם שכל מה שמובא בתוספתא מקורו
במשנה .וע"ז משיב רבינו באמת דבר פשוט
הוא ומוסכם על כולם שכל דברי התוספתא
מקורם במשנה ואילפא לא בא להוכיח זאת,
אלא בא להראות חכמתו שהוא יודע למצוא
מקור כל דין שבתוספתא בתוך המשנה:
ו .dkld iax difgc `zlin oebk .כגון דבר
שהיה נראה לרבי לפסוק הלכה כך dnzqe
רבי  oizipznaועשאו סתם במשנה `b"r
 `xwirn `zbelt da iedcשמתחילה היה בו
מחלוקת ,ורבי לא ציין את המחלוקת אלא
סתמו כאחד החולקין כדי לעשותו הלכה:
 yxtne `iig iax `z` ckeבתוספתא
 `xwirn `id `zbeltcוציין רבי חייא
בתוספתא את דברי האוסרין ואת דברי
המתירין ומשמע דרבי חייא רוצה לחלוק
בהלכה זו על רבי ,דאי ניחא ליה במה שפסק
רבי א"כ למה הוצרך לגלות דפלוגתא היא היה
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נח

oiibeq opihwp `le opicar oizipznk op` ,oizipzna `nizqc b"r`
dkld ediiexz ibilt ik iqei iaxe xi`n iaxc opaxc `zbelta ol zi`c
.opicar dinzqk xi`n iaxk iax mizqc `kid `l` ,iqei iaxk
`nlrc oiibeqk opicar oizipzna `zbelt iax yixtc `kid la`

.ז

`fg i`e .iqei iaxk dkld jk xne` iqei iaxe jk xne` xi`n iax oebk
mzqe oizipzna iqei iax icda bilt dedc xi`n iaxc dinrh `iig iax
dirny megp dipin `racke .dipin opilawn `l ,xi`n iaxk `zixaa
dil xn` ,i`n `zixaa zwelgne oizipzna mzq eda` iaxn eda` iaxc
dil xn` ,i`n `zixaa mzqe oizipzna zwelgn ,oizipzn mzqk dkld
iaxc dicinlz `iig iaxc meyn .el oipn `iig iax d`py `l iax ike
zi`c i`n `l` `iig iaxl dil zile ,xn` ded iax dixnb`c i`ne ded
.iaxl dil
`iddk .`icda `ziixa rxkn oizipznc ilinc `wec elit`e

.ח

 ואם היה.xi`n iaxc dinrh `iig iax `fg
נראה לו לרבי חייא טעמו של רבי מאיר
וסבר רבי חייא שיש לקבוע הלכה כמותו
` דהיינוzixaa mzqe כנגד רבי יוסי
 כדי שיפסקו הלכהxi`n iaxk בתוספתא
 יבמות מב.'eke dipin `racke :כמותו
 שמשו של רבי.eda` iaxc dirny :ע"ב
:אבהו

 אלא רבי,צריך להניחו בסתם וכולם יעשו כן
חייא בא לחלוק על רבי בהלכה זו לומר דכיון
שהיה בהלכה זו פלוגתא מעיקרא יש לנו
לנהוג ע"פ הכללים שבידנו כגון אם נחלקו
:רבי יוסי ורבי מאיר הלכה כרבי יוסי וכיו"ב

`ziixa rxkn oizipznc ilinc `wec elit`e .ח
 כשיש לך לדייק מלשון המשנה שדבר.`icda

 יש לנו לעשות.`nlrc oiibeqk opicar .ז
i`e :כפי הכללים שנהוגין בידנו בכל מקום

.opaxc `zbelta ol zi`c oiibeq opihwp `le

ואין הולכין בזה אחר הכללים שיש לנו
:במחלוקות החכמים
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נט

dklde `zaeiz `tt axc `zaeiz opixn` cnerk uextc ieanc `zbelt
meyn oi` opiwxtne ,`zklde `zaeiz opiywne ,`tt axc dizek
.oipad lr zexizi zevext eidi `ly ipzwc dizek oizipznc `wicc

מסויים מותר ובתוספתא נאמר בפירוש שהוא
אסור ,לא תימא כיון שהדבר מפורש
בתוספתא לאיסור ואילו במשנה אינו מפורש
להיתר אלא רק דיוקא דמתניתין הוא יש לנו

לילך אחר המפורש בתוספתא ונאסור את
הדבר ההוא ,אלא יש לך להתירו ש"דוקא
דמילי דמתניתין" מכריע אפילו דבר מפורש
בתוספתא:

ס

פרק ט
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h wxt
zeziixad

א.

,i`xwa `zkld `finx `kide oepi` i`xwc iyxc ixtqe `xtqe

epz eed `gxe` oicd metl i`nw opaxc ineia ipy ycwna `xwirne
.edl

ב.

`irye` iaxe `iig iaxn eed `lc ipixg` `zixac ,opax efg cke

`oiincc micigic illk oiincc ihxt eda zi`e `zyay eda zi
א .`xtq .מדרש הלכא על ספר ויקרא והוא
הנקרא תורת כהנים .ixtq :מדרש הלכה על
ספר במדבר וספר דברים.i`nw opaxc ineia :
בתחילת מקדש שני היתה כל תורה שבע"פ
שנויה על סדר המקרא ולא במסכתות מסכתות
לפי נושאים ,ואח"כ במחצית ימי הבית השני
כבר ערכו את התורה שבעל פה לפי נושאים
במסכתות מסכתות והיינו הברייתות .ומחמת
שהתקינו את הברייתות והתקין רבי את
המשנה ורבי חייא התקין את התוספתא ,אט
אט נשתכחו מדרשי ההלכה שהיו על כל
התורה כולה  -וכנראה גם על כל הנביאים
וכתובים  -ולא היו עוסקין בהם כי אם מעטים
עד שנשתכחו כליל ,ובדורו של רבי יוחנן
חזרו לעסוק בתורת כהנים )היא הספרא(
ובספרי ,ומתחילה לא היה רבי יוחנן מכיר את
הספרא עד שראה את בן פדת דורש בה

כדאיתא ביבמות עב ע"ב עיי"שoicd metl :
` .edl epz eed `gxeלא היו שונים את התורה

שבעל פה במסכתות מסכתות לפי נושאים
אלא על סדר הפסוקים היו שונים אותה שהיה
הרב קורא פסוק א ושונה להם תורה שבעל
פה השייך לאותו פסוק ואח"כ היה קורא
פסוק ב ושונה להם תורה שבעל פה השייך
לו וכן על זה הסדר עד שהיו מסיימים חומש
בראשית ואח"כ עושין כן בחומש שמות
ובשאר חומשים ומקראות ועיין ביתר ביאור
בפירושנו לעיל פרק ו אות י:
בoiincc micigic ,illk oiincc ihxt .
 miaexncבאותם ברייתות שאינם מבית

מדרשם דרבי חייא ורבי אושעיא נפלו הרבה
אי דיוקים שהרבה פעמים היה כתוב בהם llk
` 'eke exnואין זה כלל אלא פרט שהרי אינו
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סא

iaxe `iig iax oepivxzc iziixa ipde owiic `lc iline miaexnc
`oedilre opax ia edppze opax edpihwl - edlekcn oticr `irye
`.opax epz 'nba opixn

ג.

i`n cge cg lk edl opax iqxbe ipixg` iziixa igiky eedc t"r`e

`iig iax iac `pz ig` oebk oedinw oedzi epz inp i`pze ,diax dixnb`c
dnkae ,zexg` zeipyn `pz inp `xtw xae ,in` iax iac `pz o`iy`e
oticr `irye` iaxce `iig iaxc - dizipzna iel dwca opixn` izkec
,`zkqne `zkqn lk lr `ziixa dil zi` oedpn cge cg lke .edlekcn
כולל אלא דבר אחד וכן הרבה פעמים היה
כתוב בהם ` 'eke minkg exnומשמע דדברי
רבים הם ואינו כן אלא דברי יחיד הם ונשנו
בברייתות בלשון אמרו חכמים ועוד `lc ilin
 owiicועוד אי דיוקים אחרים:
ג .i`pze .בכל בית מדרש היו מחזיקין "תנא"
והוא אמורא שהיה זכרן גדול והיה זוכר
ברייתות בעל פה ועל הרוב היו משמשים
בתפקיד זה חכמים עיורים כי זכרונם גדול
ובמקום אחר הארכנו בזה ,וכשהיה ראש
הישיבה מסביר את המשנה לתלמידים ואומר
איזה דבר חידוש היה שואל את התנא שלו
האם יש בברייתות איזו ברייתא שמדברת
בעניין זה וכן כשהיה ראש הישיבה אומר
איזו הלכה חדשה שלא נשנתה במשנה היה
שואל את התנא האם יש בברייתות איזו
ברייתא שמדברת בעניין זה והוא היה שונה

לו כל הברייתות השייכות לעניין שהיו
עסוקין בו .ig` :כך שמו והוא היה "תנא"
של ישיבת רבי חייא ונזכר בברכות יד ע"א:
 .in` iax iac `pz o`iy`eכדאיתא בברכות יד
ע"א `pz inp `xtw xae :היה שונה zeipyn
` zexgכלומר ברייתות כדאיתא בברכות יג
ע"א ובשבת קמא ע"ב ועירובין ב ע"ב ועוד
הרבהiel dwca opixn` izkec dnkae :
 .dizipznaיבמות י ע"א ובבא מציעא מח
ע"אoticr `irye` iaxce `iig iaxce :
 .edlekcnכלומר אע"פ שהיו האמוראים
שונים נמי ברייתות אחרות מ"מ ברייתא דרבי
חייא ודרבי אושעיא )היא הנקראת תוספתא(
עדיפן מדכולהוdil zi` oedpn cge cg lke :
 .`zkqne `zkqn lk lr `ziixaנראה שלא
לכל אמורא היו ברייתות על כל המסכתות
אלא רק לראשוני האמוראים כלוי ובר קפרא
ורבי יוחנן וכיו"ב וכן מוכח מכמה מקומות

סב
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dirny ded inp `ede iel iac oiyecwa `iaxyn ax ipz opixn`ck
.`irye` iaxke `iig iaxke `xtw xak iaxc

ד.

eda zed `dc `ziipzn edl eed yecwd epax inw eedc laac opaxe

`aiwr iax xn` opzc .`zaizn ediizkeca oiviaxn eedc daexn dxez
oa `pipg iax da ded `zicanete ,'eke dpy xarl `rcxdpl izcxiyk
`dti oic zia xg` jld secxz wcv wcv oixcdpqa x"ze ryedi iax ig
dleb de`xwy `de ,dlebl ryedi iax ig` oa `pipg iax xg` opiyxtne

בש"ס ,והא דאמר רבנו oedpn cge cg lke

קאי על אלו שהזכירם למעלה אחי תנא
דבי רבי חייא ואשיאן תנא דבי רבי אמי
ובר קפרא ולוי שהם היו מראשוני
האמוראים .`iaxyn ax ipz :נראה דצריך
להיות  `iaxyוהוא בבבא בתרא נב ע"ב
ואומנם לפנינו הגירסא `irye` ax ipz
 iel iac oiyecwaמיהו בספר הלכות גדולות
סימן מו הלכות בבא בתרא עמ' תקיב גריס
כגירסת רבינו iac oiyecwa `iaxy ax ipz
 ielוכן הוא בשאילתות דרב אחאי פרשת
מסעי שאילתא קלט וכן היא גירסת הרי"ף
בבבא בתרא וכן גריס הרא"ש בבבא בתרא
פ"ג סימן נט וכן הוא בתוס' ב"ב נג ע"א
ד"ה נעל וגדר .iel iac oiyecwa :בברייתא
דקדושין שהתקין לוי .`ede :לוי ded inp
 dirnyשמשו `iig iaxke `xtw xak iaxc
 `irye` iaxkeשהיו אף הם שמשים לרבי,
ואין הכוונה שמשים ממש אלא כיון

שתלמידיו המובהקים היו והיו הולכין עמו
לכל מקום ללמוד דרכיו ומעשיו הטובים
קרי להו שמשי דרבי:
ד .yecwd epax inw eedc laac opaxe .חכמי
בבל שחיו בתקופת התנאים לפני ימי רבי:
 .`ziipznברייתותediizkeca oiviaxn eedc :
 `zaiznהושיבו במקומם ישיבה להעמיד
תלמידים ויש גורסין `zkeca oiviaxn eedc
 .`zaizncושיבוש הואiax xn` opzc :
 .'eke `aiwrיבמות קכב ע"א ושם מספר רבי
עקיבא כי בנהרדעא פגש את נחמיה איש בית
דלי והוא לימד את רבי עקיבא הלכה עיי"ש:
iax ig` oa `pipg iax da ded `zicanete
 .ryediברכות סג ע"א .oixcdpqa x"ze :לב
ע"ב ואומנם לפנינו הגירסא `ryedi iax xg
 dleblאבל טעות הדפוס היא וצ"ל כגירסת
רבינו `dlebl ryedi iax ig` oa `pipg iax xg
ופשוט `de :ומה  .dleb de`xwyהרי עוד

סג
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lk d`exy cr dpyd y`xa opzck ze`eyn oi`iyn eid mzdc meyn
iia` xn` dleb i`n dlr opixn`e y` zxecnk eiptl dlebd
.l`xyi ux`a `iyp dide laan dlr owfd llde ,`zicanet
ux`a oiixwin eed i`laac `ziipzn edpd dixzae iaxc ineiae

.ה

.ozp iax zpyn l`xyi
.l`eny iac `pz izkec dnka opixn`c inp l`eny xne

.ו

iaxn ueg mipey`xd minkg icinlz edl epz eedc zeipyn jpde

.ז

iax iac `pz izkec dnka opixn`c ,inp oxn`zin eed - `aiwr
ipey`xl iziixa inp oiiede .awri oa xfril` iax iac `pze ,l`rnyi
 חיבר ברייתא כרבי חייא.inp l`eny xne .ו
 שבת נד.l`eny iac `pz :ולוי ובר קפרא
:ע"א עירובין פו ע"א
 כלומר.'eke edl epz eedc zeipyn jpde .ז
לא רק ברייתות שנתחברו ע"י תלמידי
רבי עקיבא היו נשנות בבתי המדרש אלא
אף ברייתות שנתחברו ע"י חכמים אחרים
eed :נמי היו נשנות בבתי המדרש
 בבית המדרש ולא נמנעו.inp oxn`zin
מלשנותם אע"ג דלאו מרבי עקיבא
.l`rnyi iax iac `pz :ותלמידיו הם
ברכות יט ע"א ונז ע"ב ועוד הרבה
.awri oa xfril` iax iac `pz :מאוד
:עירובין נד ע"א פסחים לה ע"א ועוד

ערים רבות היו בגולה ולמה דוקא לה קראו
 לצורך.ze`eyn oi`iyn eid mzdc meyn :כן
הגולה להודיעם אימתי ראש חודש וקביעת
: כב ע"ב.dpyd y`xa opzck :המועדים
xn` : שם כג ע"ב.dleb i`n dlr opixn`e
sqei ax xn`  לפנינו.`zicanet iia`
`iyp dide laan dlr owfd llde :`zicanet
 אלמא הלל, פסחים סו ע"א.l`xyi ux`a
שלמד בבבל היה גדול מחכמי ארץ ישראל
שמע מינה הרבה תורה היתה בבבל וכיון
שהרבה תורה היתה בבבל ודאי היו להם
:ברייתות הרבה
 כתובות צג ע"א.ozp iax zpyn oiixwin .ה
:ותמורה טז ע"א
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oa opgei oax iaca ixn xa dax ipz oiaexira opixn`ck ,mipey`x
.i`kf

ח.

orawi`ck `nlr ilek edpiqxbnl orawi` `l iziixa jpd edleke

`l` opax epz ediipin opixn` `le ,`irye` iaxe `iig iaxc `ziixa
.ipze `ipz

ט.

- epizpync dizek opaxa ihyt dligzn e`l inp ixtqe `xtqe

 .'eke ixn xa dax ipzעירובין יט ע"א ולפנינו
הגירסא oa opgei oax iaca oeixn xa dax `pz
 i`kfאבל בסוכה לב ע"ב איתא xa dax ipz
:i`kf oa opgei oax meyn ixn
חedpiqxbnl orawi` `l iziixa jpd edleke .
 .'eke `nlr ilekסדר היה להם בבית המדרש

שהיה ראש הישיבה לומד עם התלמידים
וסדר זה היה כולל לימוד המשנה עם
התוספתא שלה והיו גומרין מסכת אחת בכל
חצי שנה עד שבשלושים שנה היו מסיימים
את כל הש"ס משנה ותוספתא כדמפרש רבנו
לקמן פרק יט אות יב ובנוסף ללימוד המשנה
והתוספתא היה להם סדר ללימוד הספרא
והספרי ,אבל שאר הברייתות לא נקבעו בסדר
הלימוד הכללי של הישיבה אלא כל יחיד
ויחיד אם היה חפץ היה שונה בברייתות
שבחר בהם באיזה זמן שהיה רוצה ולא
מסדרי הישיבה היה זהediipin opixn` `le :

 .ipze `ipz `l` opax epzמשום שלימוד
הברייתות לא היה חובה בבתי המדרש שלהם
ולא כל הרבנים למדו ושנו בהם לכן לא ראוי
לומר עליהם " "opax epzשפירושו שנו
רבותינו בבית המדרש אלא אומרים עליהם
" "`ipzאו " "ipzכלומר שנה אותם מי ששנה,
אבל תוספתא דרבי חייא ורבי אושעיא כיון
דנקבעו בסדר הלימוד של הישיבה וכל
הרבנים שנו אותם לכן ראוי לומר עליהם
" ."opax epzויש מי שגורס בדברי רבנו ``l
 ,`pze `ipzושבוש הוא כי כשאומר "תנא"
סתם ולא פירש מאן הוא דתנא ליה  -הוא
עיקר התוספתא ,ועיין בספרי הקטן שבו
ואחלמה על מסכת קדושין נח ע"ב ד"ה תנא
מה שעשה עשוי:

ט.

.epizpync dizek opaxa ihyt dligzn `l

מתחילה לא פשטו ולא נתקבלו הספרא
והספרי בין החכמים ללמוד בהם תדיר ורק
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opixn`ck .ilw ilw `l` - l`xyi lka dhyt dpewiz zrync
yxece ayeiy zct oal eizi`x yiwl yixl opgei iax dil xn` zenaia
ipz `kide `id `zipzn `id dicic e`l dil xn` ,dxeabd itn dynk
`zlza dxaqe inei `zlza dipz opgei iax wtp ,mipdk zxeza dl
opax edlek edl iqxbc `ztqeze ixtqe `xtq oerawi` ikd xzae .igxi
ax `de `p` `d ongp ax mzd xn`wcke ,`zpwz oikd `zyd cre
.`cenlz dileke `ztqeze ixtqe `xtq `zkld `pipzc zyy

י.

metn edl qixb opax on cge cg lke uw edl zi` `l iziixa jpde

xn` l`eny xa daxl zyy ax digky` zereaya opixn`ck ,diax
.`pipz dil xn` xikya icin xn ipz dil
מעטים היו עוסקין בהם אבל משנתנו מיום
שהתקינה רבי פשטה בין החכמים כולם והיו
קובעים עיקר לימודם בה .ilw ilw :לאט
לאט .zenaia opixn`ck :עב ע"בdipz :
 .igxi `zlza dxaqe inei `zlzaבשלושה
ימים למד גירסתה בעל פה ועוד שלשה
חדשים ישב להבינה וליישב דרשותיהcre :
 .`zydעד ימי רב שרירא גאון.`zpwz oikd :
כך היא התקנה שיקבעו בכל ישיבה לימוד
הספרא והספרי והתוספתא בתוך סדרי
הלימוד הקבועים של הישיבהmzd xn`wcke :
 .ongp axשבועות מא ע"ב:

בברייתא שבידי חבירו כי לא מתוך טופס אחד
היו לומדין אותן אלא qixb opax on cge cg lk
 diax metn edlורבו של זה לימדו תחילת
הפרק ולא לימדו סופו ורבו של זה לימדו
סופו ולא לימדו תחילתו.zereaya ogky`ck :
מה ע"בxn` xikya icin xn ipz dil xn` :
 .`pipz dilאלמא ברייתא שהיתה בידי רב
ששת היתה חסרה הלכה שהיתה בברייתא
דרבה בר שמואל ,וליכא למימר דרב ששת לא
היה בידו ברייתא כלל דהא רב ששת בקי גדול
היה ומשנתו רחבה מאוד היתה וכדאמר רב
נחמן בשבועות מא ע"ב zyy ax `de `p` `d
dileke `ztqeze ixtqe `xtqe `zkld `pipzc

יziixa jpde .י דלאו דרבי חייא ורבי אושעיא
 uw edl zi` `lאין להם קצבה ,שברייתא
שהיתה בידי אמורא אחד יש בה מה שאין

 `cenlzומן הסתם אף ברייתא היתה בידו
אלא על כרחך אין הברייתא שוה בידי כל אדם
דברייתא אין לה קץ וקצבה:
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oedpnc `ziixa oildl `aeh oikixv eed iax xzac i`xen` opaxe .יא
ifinxae `hiiw `pyila oizipzna oxin`c `zwinr ilin lk oiwtn
iax oedl xaig `l ik ,zecleze miyecge oitpr mdn oi`veie illkae
.oedl zi`c iienc hyt `le oedlic oixwir `l`
o`n oedpin ira dedc `xaqe `letlt inp opax oikixv eede .יב
d`iadle dl incc i`nl `zln iiencl jixve `zlin dil `kixvc
iccda irbt eed ik zyy axe `cqg ax oiaexira opixn`c ,dly xwira
axc iletltn rzxn zyy axe zyy axc dizipznn rzxn `cqg ax
.`cqg
oeikc ,dxez inrh dil oiilbnc `aeh xinbc o`nl opax egaye
.`zlin dil `kixvc o`n oedpin ira dedc

.יב

כלומר היו רבנן צריכין גם פלפול וסברא
`zlin dil `kixvc o`n oedpin ira ded i`c

שאם היה אדם בא לפניהם לשאול איזו
שאלה שנצרכה לו והתשובה על שאלתו לא
נשנתה בפירוש לא במשנה ובתוספתא ולא
iiencl jixv בברייתא וכדי להשיבו דבר
dly xwira d`iadle dl incc i`nl `zlin
: סז ע"א.oiaexira opixn`c :ידעו להשיבו
.'eke zyy axe `cqg ax oiaexira opixn`ck

אלמא צריכין החכמים גם להיות בקיאין
:בברייתות וגם פלפול וסברא
 שבחו.`aeh xinbc o`nl opax egaye .יג
חכמים את מי שלמד הרבה ובקי בברייתות

.יג

 כיון שהמשנה.'eke oiwtn oedpnc .יא
` בלשון קצרהhiiw `pyila נכתבה
 שפעמים אין ההלכה כתובהifinxae
 ולאillkae במשנה בפירוש אלא ברמז
נכתבו בה הפרטים לכן הוצרכו האמוראים
`zwinr ilin lk oiwtn oedpnc לברייתות
 שמהם מוציאין ולומדיםoizipzna oxin`c
oi`veie :כל הדברים העמוקים שבמשנה
`l : מהכללים הכתובים במשנה.mdn
.oedl zi`c iienc hyt `le : לא כתב.xaig
כל דינים שהם דומים האחד לשני וסבר
רבי שאפשר ללומדם האחד מהשני לא
כתב רבי אלא אחד מהם ולא הזכיר את
:הדומין לו

סז
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`zline - dl geexnc `zlne dl hiiwc `zlin ipz ipiipz dnk rcie xinbc
`g` iax xn`c oixcdpqc `iddk .zxg` dpyna dxexa ef dpyna `winrc
ik aizkc i`n opgei iax xn` iq` iax xn` in` iax xn` `pipg xa
yiy ina dxez ly dzngln `ven dz` ina dngln jl dyrz zeleagza
gka ze`eaz axe diytp` sqei ax ixw ,dpyn ly zeliag zeliag ecia
.xey
ipz `lc clep e` yecig ixd - iletltl rci `le ipzc o`nc b"r`e

.יד

sicr `ed k"tr` ,dilic xwirn diwet`le diiencl rci `l `icda dl
liki xinbc `eddc .xen`c i`ne ipzc i`n xinb `le xiaqe ltltnc o`nn
.liki `l xiaqc `edde ,dyrnl dkld - oepirnyc ip`cin edpd iiexe`l
zi`c o`n la` ,`xaqn dil `wtp i`n `xnb dil zilc o`nc ,`nrh i`n
.`xaqn dipic oepiwtpdn `le `ed xen`c i`n metl `xnb dil

 מה שנשנה מן התנאים.ipzc i`n .יד
 רבנן אמוראי שקדמו.xen`c i`n :בברייתות
.ip`cin edpd : יכול להורות.iiexe`l liki :לו
 מי שהוא בעל.xiaqc `edde :אלו הדברים
סברא ומפולפל אבל אינו בקי בברייתות
.liki `l :ובדברי האמוראים שקדמו לו
להורות הלכה למעשה אלא הלכה ולא
 כי אין מורין הלכה,למעשה הוא מורה
למעשה מסברא אלא רק ממשנה או ברייתא
ששנו הלכה זו בפירוש או אם שמע הלכה זו
`ed opax xen`c i`n metl :מפי רבו בפירוש
 ולא.`xaqn dipic oepiwtpdn `le מורה

dil hiiwc `zlin ipz :ותוספתות הרבה
 מתוך שהוא שונה ויודע.dil geexnc `zline

הרבה ברייתות אם שנה ברייתא שלשונה
קצרה ולא יכל להבינה הרי שנה כנגדה
ברייתא אחרת שמדברת מאותו עניין ולשונה
,מרווחת ומתוך זו הוא מבין את האחרת
 ברייתא שמילותיה קצרותdil hiiwc `zlin
 ברייתאdil geexnc `zlin וקשה להבינה
`zline :שמילותיה רווחות ונוחה להבין
 ולא יכל להבינה הריef dpyna `winrc
 ומן הברורה יביןzxg` dpyna  היאdxexa
: מב ע"א.oixcdpqc `iddk :את העמוקה

סח

טו.
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`ipze oedpin cgk `nlra oiibeqe i`xen` ibiltc `kide

`iddk .dizeek `zipzn `ipzc `eddk opicar ,jci`k `ziixaa
xa inxc inw giky ded dcedi axc dixa wgvi ax migafa opixn`c
inx dil xn` dia rbt cg `nei ,zyy axc dinwl lf`e diway `ng
dinwl zlf`c meyn "cil dl iz` `gix cia ohwp `ztwl`" `ng xa
ik xn `l` ikd meyn e`l dil xn` ?zyy axk jl zied zyy axc
`kxtc `zipzn `pgkyn i`e `xaqn il hiyt dipin `zlin `pira
hiyt `zlin dipin `pira ik zyy axe ,`ipz `ipz i` il zxn` dl

יוצאין דיניו מסברא בלא אסמכתא,
 oepiwtpdnכמו יוצאין לשון מפיק ונפקא
דתלמודא:
טו .oedpin cgk `nlra oiibeqe .לפי הכללים
שאנו נוהגים בהם יש לפסוק כאחד מהם,
כגון אם נחלקו רב ושמואל בהלכות איסור
והיתר לפי הכללים הנוהגים בידנו הלכה כרב
דהלכתא כרב באיסורי מיהו אי אשכחנא
ברייתא דתניא כוותיה דשמואל הלכה
כשמואל .'eke dcedi axc dixa wgvi ax :רב
יצחק בנו של רב יהודה היה לומד לפני רמי
בר חמא לבסוף עזבו והלך ללמוד לפני רב
ששת .'eke cia ohwp `htwl` :יש לך אדם
שמשתדל להדבק ולעמוד ליד גדולי המלוכה
ואנשי השררה אע"ג שאינו מרויח מזה כלום
וכששואלים אותו מפני מה אתה עושה כן
ומה ריווח יוצא לך מזה ,הוא משיבם במשל
זה ` cia ohwp `htwlהדוכס אחזני בידי `gix

` cil dl izנדבק בידי מריחו הטוב של
הדוכס כלומר כשאנשים רואים שאני קרוב
לעמוד אצל אנשי השררה והשלטון אני נראה
בעיניהם כאילו אף אני חלק מהשררה
והשלטון ,אף אתה לא חסרת דבר כשהיית
לומד אצלי ולא עזבתני לילך אצל רב ששת
אלא מפני שרב ששת מכובד על הבריות
וחשבת שאם תשב לפניו ללמוד אף בך ידבק
הכבוד ויחשיבוך אינשי כרב ששתmeyn :
 .'eke zyy axc dinwl zlf`cוכי סבור אתה
שמשום שהלכת ללמוד לפני רב ששת נהיית
חשוב ומכובד כרב ששת?.'eke `pira ik xn :
כאשר הייתי שואל ממך איזו שאלה בהלכה
היית פושט לי מסברא ואם הייתי מוצא אח"כ
ברייתא שפורכת את מה שהשבת לי היית
אומר לי ` `ipz `ipz iאם כך שנינו בברייתא
שלא כדברי אין דברי חשובים כלום נגד
הברייתא והיו דבריך הראשונים מתבטלים:
 .'eke zyy axeאבל כשאני שואל את רב
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`zipzn il xn` dl `kxtc `zipzn `pgkyn i`e `zipznn il
`xaqn jl hiyti`e `zlin i`pin ira dil xn` .`id `zipzne
dtihye dwixn ilkd lk oerh ilk zvwna lyia dipin `ra ,`zipznk
``de dil xn` ,d`fd` dedc icin oerh epi` dil xn` ?oerh epi` e
dwixn ilkd lk oerh ilk zvwna lyia `ipzc ikd `ziixaa ipz `l
.`ipz `ipz i` dil xn` ,d`fda ok oi`y dn dtihye

טז.

sicr mdn df i` mixd xwere ipiq edl `irai` ik ikd meyne

ששת אין הוא פושט לי מסברא אלא
מברייתא ואם אח"כ אני מוצא ברייתא אחרת
שאומרת ההיפך אין דבריו מתבטלים אלא
הוא משיבני  `id `zipzne `zipznכיון שיש
ברייתא ששנויה כמותי ויש ברייתא ששנויה
שלא כמותי עשה כפי שהורתיךi`pin ira :
 .`zipznk `xaqn jl hiyti`e `zlinבא
וראה שאף מסברא אפשר לפשוט ולהסיק
הלכה עכשיו שאל ממני הלכה ואפשוט לך
מסברא ולבסוף כשתבדוק בברייתא תמצא
כמותי .d`fd` dedc icin :דם חטאת שניתז
על הבגד אין כל הבגד טעון כיבוס אלא
מקום הדם בלבד אף זה שבישל איסור
במקצת כלי אין טעון מריקה ושטיפה אלא
מקום האיסור:

טז.

 .zeixedaיד ע"א.mixd xwere ipiq :

כשיצאו ממצרים היה ענן ה' הולך לפניהם
יומם ומיישר לפניהם את הדרך והענן הזה

היה נקרא עוקר הרים שכל הר שעמד בדרכם
היה הענן עוקרו וטוחנו וכשמגיע למקום
עמוק היה נותן עפר ההר שם עד שיישר כל
הדרך לפניהם והפכה למישור אחד לא הרים
ולא גאיות נמצא שהענן הזה עדיף מן ההרים
שהרי יכל להם ועקרם וכ"ש שהענן הזה
עדיף מהר סיני שהר סיני קטן ושפל שבהרים
היה ,מיהו כשהגיע הענן לפני הר סיני לא
עקרו א"כ דילמא סיני עדיף מעוקר הרים .מי
שהוא מפולפל ויודע לתרץ קושיות וליישר
את הסוגיא קרו ליה עוקר הרים שאף הוא
עוקר את הקושיות שיש בסוגיא וטוחנן הדק
היטיב עד שמיישר את הסוגיא כמו הענן
שהיה עוקר את ההרים וטוחנן זה בזה ומיישר
את הדרך ,ומי שהוא בקי גדול בכל התורה
כולה ואינו חסר דבר אם משנה הרי משנה
ואם ברייתא הרי ברייתא ותוספתא וספרא
וספרי וכל כיו"ב קרו ליה סיני שבסיני ניתנה
כל התורה כולה בשלמותה ולא החסיר מהם
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`dc ipiq `edc sqei axle mixd xwer `edc daxl `nlr jixhvi` ck
`sicr ipiq mzn egly ,xey gka ze`eaz axe diytp` ixwc opixn
.`ihig ixnl oikixv lkdc
יז`zyd oepi`e .dilic `ziixal oepivxze `iig iax d`x oikd .
oyitp eed edlek iziinw jpdc meyn ,cegla opax ia oiipznc
idexn` oedpin opax ekixhv`c i`ne oedziipze oedziixh
דבר גדול ודבר קטן.`nlr jixhvi` ck :

כאשר נפטר רב יהודה שהיה ראש ישיבת
פומבדיתא והיו צריכין למנות או את רבה
דהוא עוקר הרים או את רב יוסף דהוא סיני
לא ידעו בני בבל את מי להמליך ולכן שלחו
לשאול את ראשי ישיבת ארץ ישראל שיורום
בדבר זה .mzn egly :שלחו תשובה מארץ
ישראל .sicr ipiq :אע"ג דאין לנו להכריע מי
עדיף הענן שעקר את כל ההרים או סיני
שעמד כנגד הענן ולא נעקר מפניו מ"מ יש
לנו עוד לדמות את רבה ורב יוסף לבעל
חטים ולטוחן ,רב יוסף דומה לבעל החיטים
שהרי הוא בקי הרבה וכמו שאמר רב יוסף
על עצמו ורב תבואות בכח שור ורבה דומה
לטוחן שהוא מפלפל בסוגיא ועוקר את
הקושיות וטוחנן .ואומנם מי שמבקש לאכול
לחם צריך תחילה לילך אצל בעל החיטים
לקנות ממנו קב או קביים ואח"כ צריך לילך
אצל הטוחן לטוחנם ונמצא ששניהם צריכין
לו בעל החיטים והטוחן ,מ"מ מי שדי לו
להשביע רעבונו בקליות של חיטים או
בתבשיל של חיטים אינו צריך את הטוחן

אלא רק את בעל החטים ,נמצא שאת בעל
החיטים כולם צריכים בין מי שמבקש
להשביע עצמו בלחם ובין מי שמבקש
להשביע עצמו בקליות ותבשיל אבל הטוחן
פעמים שאינו נצרך הלכך רב יוסף עדיף:
יז .oikd .כך ,כלומר משום דראה שהחכמים
צריכין הרבה להיות בקיאין בדברי תנאים
והלכותיהן לכן ערך את התוספתאoepi`c :
 .cegla opax ia oiipznc `zydשהם עכשיו –
בדורו של רב שרירא גאון  -נשנים בבית
המדרש לבדם ,אבל אין שונין עכשיו בבתי
המדרש את שאר הברייתותjpdc meyn :
 .iziinwהברייתות הראשונות שהיו לפני
התוספתא דרבי חייאoedziixh oyitp eed :
 .oedziipzeהיו מרובים משאם ושנייתם כלומר
מפני שהיתה לשונם קשה והלכותיהם לא היו
מסודרות היטיב וגם היה צריך לטרוח בהם
לתקן שגיאות שנפלו בהם לפיכך נילאו
מלשאתם ועזבוםopax ekixhvi`c i`ne :
 .'eke oedpinומה שהיו צריכין רבנן מהם –
אותם קטעים מן הברייתות הראשונות שהם
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`lc gkzy` `x`ye inrh eda ewitpde eda ewcwce `xnba
.edl opikixv

יח.

- `vixze `wic i`laal zedc l`eny iac `ziixac b"r`e

`ax xn` uega dyrpd xirye dlerd xt lr `nei xcqa opixn`c
`aiwr iax e` l`eny iac xfril` iax e` `l` `zvxzn zgkyn `l
i`gqep opigkyn cke ,l`eny iac jd `wiazyi` k"tr` - `ztqezc
i` opirci `le oiipzin `lc ediilr opiknq `l `ziixac
נצרכות להבנת המשנה וההלכה – כבר
אמרום וציטטו אותם בגמ' ודקדקו בהם
והוציאו על ידיהם "טעמי" כלומר פירושי
המשנה `x`ye :ושאר הקטעים והפרקים
שלא צוטטו בגמ' `opikixv `lc gkzy
 edlנמצא שאין אנו צריכין להם לפיכך
עזבום:
יח .i`laal zedc .לא דשמואל היתה אלא
של חכמי בבל הראשונים היו ושמואל
העתיקה לעצמו ללמוד בה.`vixze `wic :
מדוייקת בלא שיבושים וישרה ומסודרת:
 .`nei xcqa opixn`cמסכת יומא ע ע"א:
` .'eke zgkyn `l `ax xnהמשנה שם
הביאה את דברי רבי אליעזר בעניין סדר
הקרבת הקרבנות של יום הכפורים ואת
דברי רבי עקיבא שחולק עליו והגמ'
הקשתה על דברי רבי עקיבא כפי שנוסחו
במשנה והוכיחה שהניסוח שבמשנה
משובש הוא וכן הקשתה הגמ' על דברי רבי

אליעזר כפי שנוסחו במשנה והוכיחה שאף
דברי רבי אליעזר נוסחו בשיבוש ,ואמר
רבא לאחר שביררנו בכל הברייתות כולם
לא מצאנו אחת מהן שהביאה את דברי
התנאים האלה בנוסח נכון חוץ מהברייתא
דבי שמואל שדברי רבי אליעזר הובאו בה
בנוסח נכון והתוספתא דרבי חייא שדברי
רבי עקיבא הובאו בה בנוסח נכוןk"tr` :
` .l`eny iac jd `wiazyiאע"פ
שהברייתא דבי שמואל מדוייקת היתה בכל
זאת עזבוה ולא קבעו ללומדה בסדרי
הישיבה .'eke opigkyn cke :וכאשר אנו
מוצאין היום נוסחאות של הברייתא דבי
שמואל  -שהיא מצויה עדיין בידנו – לא
סמכינן עלייהו לפסוק מתוכם את ההלכה:
 .'eke `le oiipzin `lcלפי שכבר הרבה
דורות שאין אנו שונים בישיבה את
הברייתא דבי שמואל לכן אין אנו יודעין
אם אמת הם או לא שמא בינתיים שינו
המעתיקים את הנוסח ואילו היינו קובעים
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.opax ia oqixb eed cegla `iig iaxc jpd `l` `l i` oepi` `hyew
e`lc - [zephw] (zerihw) opax edl exwc inp zexg` zeziixae
.zexg` zecb`e ux` jxc zekld oebk ,ediipin iiexe`l

בה את לימודנו היינו מכירים את הנוסח
הנכון והיינו מכירים מקומות ששינו
המעתיקים .'eke jpd `l` :ורק הברייתות
דבי רבי חייא – הנקראות תוספתא – הם
לבדם היו נשנות באופן קבוע בבתי
המדרש ,ולכן רק עליהם יש לסמוך:
 .zephw opax edl exwc zexg` zeziixaeהיינו
טעמא דקרו להו קטנות לאשמועינן e`lc
 ediipin iiexe`lשאינם כשאר מסכתות
שנתחברו כדי להורות מהן הלכה למעשה
אלא אסור לחכם להורות מהם הלכה
למעשה .ונ"ל דהיינו דוקא היכא דאיכא
מנהג אין לחכם להורות מתוך המסכתות

קטנות כנגד המנהג וכן היכא שיש הוראה
מפורשת מן הגדולים שבדור לא יורה מתוך
אלו כנגד הוראת גדולים ,אבל במקום שיש
לו ספק היאך היא ההלכה ודאי יש לו
להורות מהן דלא גריעי מסברא וכן מצינו
בגדולי הפוסקים שנסמכו על המסכתות
קטנות במקום שהיו מסופקים היאך היא
ההלכה .zephw :נראה לי שהם הקרויים
אצלנו מסכתות קטנות כגון מסכת דרך ארץ
ואבות דרבי נתן ומסכת סופרים ומסכת
מזוזה וכיו"ב וכדמפרש רבנו בסוף דבריו:
 .ux` jxc zekld oebkמסכת דרך ארץ:
 .zexg` zecb`eכגון אבות דרבי נתן וכיו"ב:

עג
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i wxt
cenlzd

oedl zi` ded mipey`x ipey`x elit` ,idelr oezl`yc inp cenlze

.א

oiiprl opixn`ck oedl oqixbc `zkld edl zi` dedc opixn` `dc cenlz
cg` dta iqxb oedlek e`lc b"r`e .mip`z ivwera i`kf oa wcae dyrn
cge cg lke ,cg oedleke oiey mdy md mireci minrhd la` cg` oeyle
,diax dixnb`ck cge cg lk dfn df mipeyn mixeag dicinlzl ipzn
.wlegn mzqxb oeyly t"r` oiey oedinrhe oedizeklde
zeyxcn ly mipte ,zeey zexifbe ,oixenge oilw - edcic oixwir eede

.ב

mixac inp oedpne .yxec l`rnyi iax didy zecn dxyr yly oedpne

 נוסח.mixeag : תוכן הדבריםminrhd
:משנה
 עיקרין של משנה הם.edcic oixwir eede .ב
.mixenge oilw :'eke zeey zexifbe mixenge oilw
: ברכות ט ע"א.zeey zexifbe :ברכות נד ע"א
 מידות שהתורה נדרשת.zeyxcn ly mipt
 ובכלל פנים של מדרשות איכא.oedpne :בהן
:yxec l`rnyi iax didy zecin dxyr yly
.yxec l`rnyi iax didy zecin dxyr yly
 ובכלל פנים של.oedpne :ספרא פרק א
 זולת שלשmixg` mixac מדרשות איכא נמי

' לעילeke edl zi` dedc opixn` `dc .א
oiiprl  בגמראopixn`ck :פ"ו אות ט
 סנהדרין מא ע"א דאמרינן.wcae dyrn
eax iptl ayeid cinlz `l` התם בגמרא
dinrh edl xazqne `zlin xn`e ded

 אלמא קביעות משנה היתהdinya derawe
להם וכיון דהיתה להם משנה על כרחך
תלמוד נמי היה להם כדמפרש לקמן
דעיקרין שהמשנה נסמכת עליהן הם קלין
וחמורים וגזירות שוות ודרשות אחרות
iqxb oedlek e`lc b"r`e :והיינו תלמוד
la` :את ההלכתא דהיינו המשנה
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zyixce ,oiherine oiieaixe ,`xwnd xezie ,`xwnd qexiq oebk mix g`
oeilr cnlie ,micnln oi` cg`k oi`ad oiaezk ipye ,ywde ,oikenq
mrh zyixce ,zytz hren zytz zytz `l daexn zytze ,oezgzn
,zxeqnl m` yie `xwnl m` yie ,oiyxece oitiqene oirxebe ,`xwn
`xwn oi`e ,eipt iptle eiptl yxcp `xwn ,oldl xn`pe o`k xn`p
ipa oeylk dxez dxac ,dxeza xge`ne mcwen oi` ,eheyt icin `vei
exiagy xac ,exiagl oiipr edipz el oiipr epi`e dfa xn`py xac ,mc`
dxn`py dyxt ,exiagl oicd `ede dfa xn`py xac ,eilr giken
oec ,dpine dpin oec ,da ycgzpy xac liaya `l` zipyp `l zipype
daxd mixace ,oecpk zeidl oicd on `al eice ,dxz`a iwe`e dpin
oili` oedl qixbck cge cg lk oedizekld mipey`x ixn` eed ck ,dl`k
xn` oiaexira opixn`cke .dxez inrh iielbl oedlic cenlz oiied ilin
eny qekneqe xi`n iaxl el did cg` cinlz opgei iax xn` eda` iax
: ברכות ט ע"א.oldl xn`pe o`k xn`p :ע"ב
: שבת לב ע"ב.eipt iptle eiptl yxcp `xwn
: יבמות כד ע"א.eheyt icin `vei `xwn oi`
dxac : פסחים ו ע"ב.dxeza xge`ne mcwen oi`
xac : ברכות לא ע"ב.mc` ipa oeylk dxez
: שבת ע ע"א.'eke el oiipr epi`e dfa xn`py
xac : פסחים כז ע"ב.eilr giken exiagy xac
: שבת כז ע"א.exiagl oicd `ede dfa xn`py
oec : סוטה ג ע"א.'eke zipype dxn`py dyxt
iwe`e dpin oec : יבמות עח ע"ב.dpine dpin
.oecipk zeidl oicd on `al eic : שם.dxz`a
: משניות שלהם.odizekld :בבא קמא כה ע"א
: יג ע"ב.oiaexira opixn`cke

`xwnd qexiq oebk עשרה מידות דרבי ישמעאל
 ספרי במדבר פיסקא קיג.`xwnd qexiq :'eke
`edyk  תענית ג ע"ב.`xwnd xezie :ד"ה ויהיו
ip` dn `d xen` xhn ixd xhn didi `le xne`
:zegexd one miard on minyd z` xvre miiwn
 מכות ט.oiherine : שבת יח ע"א.oiieaixe
: שם.ywd : יבמות ד ע"א.oikenq zyixc :ע"ב
 פסחים כו.oicnln oi` cg`k oi`ad oiaezk ipy
: יבמות ט ע"א.oezgzn oeilr cnli :ע"א
.zqtz hren zqtz zqtz `l daexn zqtz
 יבמות כג.`xwn mrh zyixc :יומא פ ע"א
: יומא מח ע"א.oiyxece oitiqene oirxebe :ע"א
 קדושין יח.zxeqnl m` yie `xwnl m` yi
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d`neh inrh dpenye mirax` d`neh ly xace xac lk lr xne` didy
.dxdh inrh dpenye mirax` dxdh ly xace xac lk lre

ג.

oitpre oiyecg ifgnl edcic cenlzl zxg` `tp` edl zi` inp oke

spr opixcdn ikide ,oediiencc itp` ikide ,oedipic ikid zecleze
.oedlic xwirl

ד.

crc exn` i`kf oa opgei oax lr `dc ?`cenlz edl dedc ol `pne

cenlza xidf ied xne` dcedi iax opze ,xinb ded `axe iia`c ieed

ג .oiyecg ifgnl .להסיק מן המשנה מסקנות
הלכתיות שאינן נשנות במשנה בפירוש ואינן
קשורות בקשר ישיר למשנה כמו ברכות ב
ע"א `w zni` mipdk l"nw digxe` ab` `zlin
` ,miakekd z`v zryn dnexza ilkוכן ראש
השנה טו ע"א l"nw digxe` ab` `zlin
 ,'eke `ci dil `iyw bexz`cוכן כל מקום
בש"ס שאומר "מילתא אגב אורחיה קמ"ל":
 .zecleze oitpreלהסיק מן המשנה מסקנות
הלכתיות שאינן נשנות במשנה בפירוש אבל
קשורות הן בקשר ישיר עם המשנה ,כמו
ברכות כ ע"ב `xedxd zxne` z`f `piax xn
 ,inc xeackוכן יבמות ל ע"א `ongp ax xn
 ,`g` cga elit`e dwif oi` zxne` z`fוכן כל
מקום בש"ס שאומר "זאת אומרת" וכן מקום
שאומר "שמע מינה" מברייתא או ממשנה:
 .oediiencc itp` ikideכשהמשנה לומדת דבר

מתוך דבר כמו סנהדרין קיא ע"ב exn` o`kn

 'eke day zeycwddוכן כל מקום במשנה
שאומר "מכאן אמרו" היו מדקדקין היאך
דימו דבר זה לדבר זה והיו מקשים והא לא
דמו כלל וחוזרין ומתרצין וכו' עד דמסקי
אנפי דדמוייהון שפירspr opixcdn ikide :
 .oedlic xwirlכל דין שבמשנה שהוא נסמך
על פסוק הרי המקרא הוא עיקר ושורש הדין
ואילו ההלכה שבמשנה היא הענף והיו
מדקדקין היאך יש לנו ללמוד ענף זה מעיקר
שלו וחוזרין ומקשין והא ליכא למילף מיניה
ומתרצין וחוזרין חלילה עד דמסקי דשפיר
מיהדר ענף לעיקר דיליה:
ד .exn` i`kf oa opgei oax lr .בבא בתרא
קלד ע"א .xne` dcedi iax opze :אבות פ"ד
משנה יג .cenlza xidf ied :אלמא
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dcin - `xwna wqerd `rivna x"ze .oecf dler cenlz zbbyy
jl oi` - cenlza ,xky dilr oilhepy dcin - dpyna ,dcin dpi`y
.efn dlecb dcin
eedc `cenlz ded ,dicic oizipzne `zkld iax oiwzc xzae

.ה

epzck .iyxcn inrhe ,illkc ihxte ,oizipznc `iwec dia oiyxtn
`iyw `teb `d dlr opixn`e ,cenlzd on xzei dpynl ux ied opax
dpynl ux ied zxn` xcde efn dlecb dcin jl oi` cenlza zxn`
cenlza ef dpyn zipyp iax inia opgei iax xn` ?cenlzd on xzei
xza elf`e `ziipznl `nlr ilek eway ,efn dlecb dcin jl oi`
.cenlzd on xzei dpynl ux ied iax edl yxc xcd ,`cenlz

opax epzck :היאך היא דורשת את המקרא
iax inia : בבא מציעא לג ע"א.'eke ux ied
 כיון שראו כל התלמידים.ef dpyn zipyp

יופי משנתו של רבי כדאמר רבנו לעיל
)פרק ו אות יח( עזבו משנתם הראשונה ולא
 וכיון שראוה,היו עוסקין אלא במשנת רבי
שהיא יפה ביותר ומדוקדקת לא היו נותנין
ליבם להקשות עליה ולתרץ ולבדוק אחריה
ולבוא לידי משא ומתן של תורה ומתוך כך
 לפיכך דרש להם בתלמוד,אין מעמיקין בה
`nlr ilek eway :אין לך מידה גדולה מזו
xza elf`e mzqxb lr xefgln `ziipznl
iax edl yxc xcd :`xaqa aeygl `cenlz
zeipynd egkyi ot `xiy itl .dpynl ux ied
exn`i aiig mewnae minkgd zeny etilgie

: לג ע"א.`rivna x"ze :תלמוד היה להם
 כלומר כליdcin dpi`y dcin , כלי.dcin
 מילא זה את כליו במקרא,שאינו כלי
וכשבא לקבל שכר לא נתנו לו ונמצא
כליו כאילו הוא נקוב ואינו מחזיק מה
:שבתוכו
 מה שיש לדקדק בלשון.oizipznc `iwec .ה
 פעמים ששונה.illke ihxte :המשנה
במשנת רבי "כל" ואינו כולל הכל
on oicnl oi` כדאמרינן בעירובין כט ע"א
,ueg ea xn`py mewna elit`e zellkd
ופעמים שאינו שונה לשון "כל" ונראה
.iyxcn inrhe :כפרטי ואינו אלא כללי
כשהמשנה אומרת "שנאמר" יש לנו לדקדק

עז
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ziale mryt inrl cbde" i`rli` xa dcedi iax yxcck ?yxc i`n
zebby elit`y minkg icinlz el` mryt inrl cbd "mz`hg awri
elit`y ux`d inr el` mz`hg awri ziale ,zepecfk mdl zeyrp
xidf ied xne` dcedi iax opzc epiide ,zebbyk mdl zeyrp zepecf
.oecf dler cenlz zbbyy cenlza
eax x"zc .dpyn inrh dia oixaqc mipey`xd znkg `ed cenlze

.ו

ecnly eax `l` `xwn ecnly eax `le dpyn ecnly eax `l exn`y
.oepi` `nrh cg ediiexze ,dnkg ecnly eax ipzc `ki`e ,cenlz
ecnly eax `le `xwn ecnly eax `l exn`y eax ipzwc
 לפי שהיו מן הגאונים שאמרו.cenlze .ו
שלאמוראים היה תלמוד אבל לתנאים לא היה
תלמוד וכל מקום במשנה או בברייתא
שמוזכר "תלמוד" אינו אלא דרשות התורה
שקבלום איש מפי איש עד משה רבנו כמו
שלש עשרה מידות שבהן התורה נדרשת
 לפיכך קאמר רבנו דאינו כן אלא,וכיו"ב
תלמוד היינו חכמה שלהם דסברין ביה טעמי
ecnly eax `l` 'eke exn`y eax x"zc :משנה
 ואיכא דלא תני רבו שלמדו תלמודcenlz
 ומדהאי קרי ליהdnkg ecnly eax אלא
תלמוד והאי קרי ליה חכמה ש"מ תלמוד
היינו חכמה דילהון ולאו דרכי דרישת התורה
.'eke eax x"zc :שקבלו מן החכמים שלפניהן
 שחייב.exn`y eax :בבא מציעא לג ע"א
 שניהם.oepi` `nrh cg ediiexze :בכבודו
לגמרא נתכוונו האי קרי לגמרא תלמוד והאי

.yxc i`n :xzen exn`i xeq` mewnae xeht
.mryt inrl :lecb `xnby yxcyk dligzn
ip` mz`hg z` minkg icinlz epiidc inr
mzpyn inrha al zzl mdl didy ryt `xew
dpi`y dpyn jezn exei `le xwird mdl exxaiy
elit` .mz`hg :mrd x`y .awri ziale :xwir
.cenlza xidf ied :z`hg `xew ip` mdly ryt
m` e` zeipynd inrh uexiz `idy `xnba
ine einrh le`yl xdfd jaxn dpyn xac rnyz
zbbya d`xeda ziby m` .cenlz zbby :d`py
mrh da zzpe dpynd mrh zrci `ly jcenlz
`ay d`xed e` oic dl zinic jk jezne xg`
enk mrhd oi`y zck `ly dpnid zcnle jcil
`l dpynd mrh zrci eli`y xeaq ziidy
yepr .oecf dler :jcil `ad dyrn dl zinic
zl`y `ly jcia `ed oecfy cifnk dilr dz`
: עד כאן מפירוש"יjaxn mrh
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lk xne` dcedi iax ,xi`n iax ixac cenlz ecnly eax `l` dpyn
dpyna `l` eipir xi`d `l elit` xne` iqei iax ,epnn eznkg aexy
`.oexhqil `ndef oxaq`c dxegq ax oebk `ax xn`e ,eax edf zg

ז.

lr dil oiqixbe aezk xeag iax xht`c cr i`nw jpdl oedl ded `le

icinlzl `pgp` `zyd opiyxtnc oebk edl iaizk iyexit `l` ,dt
`tp`a aezk i`de `cg `tp`a aezk i`de dil oixnb oedlekc `plic
`.cenlz oediyexitl edl exwe ,oedizpyn oiyxtn eed ikd ixg

ח.

dpyn `nizqi` cke ,oixwir `l` oikixv eed `le `al giex dede

קרי לה חכמהxcqa .oexhqil `ndef oxaq`c :
`ed ilk dn rcei iziid `le diepy `id zexdh
) ipcnleרב סחורה( oiwlqny dlecb sk `edy

 oiccvl zglwde dxicwd mdef eaרש"י:
ז .'eke ded `le .אע"ג דאמרינן דאפילו
לראשוני התנאים היה תלמוד מ"מ לא היה
להם " "aezk xeaigשל תלמוד בנוסח אחיד
וכן  dt lr dil oiqixb eed `lלא היה התלמוד
אצלם עיקר עד שיהיו החכמים יושבין
ומשננים אותו לזכרו בעל פה היטיב כמו
שאנו עושין בתלמוד שלנו ,אלא היתה
המשנה עיקר ואותה היו גורסין על פה
וחוזרין עליה הרבה וכשרצו להבין דברי
המשנה היו מעיינים בתלמודiyexit `l` :
 .edl iaizkאלא היו כותבין לתלמידים
פירושים על המשנה`zyd opiyxtnck :

` .`plic icinlzl `pgpכמו שמפרשין עכשיו
אנחנו לתלמידים שלנו והתלמידים כותבין
פירושנו ואין הפירושים עיקר אלא לצורך
הבנת הסוגיא נכתבו ולא איכפת לן אם זה
כתב פירושנו בלשון ארוכה וזה כתבה בלשון
קצרה .dil oixnb oedlekc :לתלמוד ואנחנו
מפרשין להם והם כותבין פירושנו זה כותב
פירושנו בלשון ארוכה וזה כותבו בקצרה ולא
איכפת לן כי אין הפירושין עיקר ואינם חיבור
בפני עצמו אלא נועדו רק להבין את התלמוד:
ח .`al giex dede .והיה ליבם של התנאים
הראשונים רחב להבין וללמוד ולא היו צריכין
שיפרשו להם כל המשנה וכל ענייניה לפיכך
לא היה בתלמודם אלא עיקרי הדברים ושאר
הדברים היו מבינים מליבם הרחבcke :
` .dpyn `nizqiוכאשר נסתמה המשנה
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ediicenlz hwlnl ekixhvi`e `al hirn` iaxc diytp gpe
ipey`x dia epiwze ,`ziipxge` `zgx` dnk dia etiqe`e .diqxbinle
oiyecg eda epiwze ,i`xw iyxce "ilin ipd `pn" opixn`ck mipey`x
epiwze .mipencw inia dedc ikid ik `yxtnck `zlin `zlin zecleze
mixac yexit oebk i`nw jpd dil oikixv eed `lc i`n inp dia
dhrnzpe oyxtl oikixv eid `l agx mal didy i`nw jpdc ,miwenr
כלומר נערכה ונסדרה.`ail hirni` :

נתמעט בינת הלב כי כשחכם שבדור
מסתלק מסתלקת חכמה מן התלמידים ,כי
הוא היה נעשה צינור לחכמה לירד לעולם
וכשנסתלק הוא נסתתמין מעיינות החכמה
וכמו שיוכיח לקמן מפטירת רבי אליעזר
ומפטירת רבי יהושע ומפטירת רבי
עקיבא.ediicenlz hwlinl ekixhvi`e :
שבתחילה זה היה כותב פירוש ששמע מפי
רבו למשנה ראשונה ופירוש ששמע
למשנה שניה לא כתב כי הבינה מעצמו,
וחבירו להיפך כתב פירוש של משנה שניה
ולא כתב של ראשונה ,ועתה ליקטו כל
הפירושים שכתבו התלמידים והרי לפניהם
פירוש כל המשניות כולםdia etiqe`e :
 .`ziipxg` `zgxe` dnkשלא היה
בתלמודם של התנאים כגון dia epiwze
 ,'eke ipey`xכי אע"ג דתלמודם של
ראשונים היה רחב מאוד והיו מדקדקים
בכל מילה שבמשנה מ"מ התנאים לא היו
כותבין בתלמודם אלא פירושי המשנה
כדאמר רבנו לעיל .mipey`x ipey`x :של

אמוראים והם אמוראים שחיו בתקופת
הביניים בין תנאים לאמוראים כגון רבי
חייא ורבי אושעיא ורבי ינאי בארץ ישראל
ורב ושמואל ורב אסי בבבלipd `pn :
 .ilinכל מנא הני מילי דלא מפרש מאן
אמרה מן ראשוני הראשונים הואepiwze :
 edaבתלמודייהו  zecleze oiyecigחידושי
הלכות שאינן מפורשין במשנה ואפשר
ללומדם מן המשנה`zlin `zlin :
 .`yxtnckדבר דבר כמו שראוי לפרשו
וללומדו מן המשנהinia dedc ikid ik :
 .mipencwdהיו האמוראים מכוונים
תלמודם להסיק מן המשנה כמו שהיו
הקדמונים הם התנאים הראשונים מסיקין
מן המשנה רק שהקדמונים לא כתבו
חידושין ותולדות שהסיקו מן המשנה שלא
היו כותבין אלא פירושי המשנה
והאמוראים הללו היו כותביןyexit oebk :
 .miwenr mixacהראשונים היו כותבין רק
פירוש הדברים העמוקים אבל מה שלא
היה עמוק והיה מובן להם בקל לא היו
כותבין פירושו ,ואח"כ בתקופת

פ
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`xtq fpbp - xfril` iax znyn dheqa opax epzc .dnkgd odixg
- `aiwr iax znyn ,daygne dvr dlha - ryedi iax znyn ,dxez
.iaxc ineia ded inp ikde ,dnkgd zepiirn enzzqpe dxez irexf elha

ט.

i`nl `zlin xzac `zlin ,ipixg` iwecwc dia epiwze

`,`d ez `pzinl il dnl `d dil `pz ickn opixn`e diipz
האמוראים אותם דברים שהיו קלין
לראשונים ולא הוצרכו לכותבם נעשו
דברים עמוקים והוצרכו האמוראים לכותבם:
 .dheqa opax epzcמט ע"ב .z"q fpbp :לא היו
יכולין להבין דברי תורה כראוי ,כי רבי
אליעזר היה עוסק הרבה בפירוש התורה
וממית עצמו על זה במסירות נפש לפיכך היה
הוא צינור לעולם להבין את התורה ואפילו
תלמיד שהיה יושב רחוק ממנו מאה פרסה
ולא שמע ממנו ולא למד ממנו כלל היה
שותה מצינור זה ,ומבין בתורה וכשמת רבי
אליעזר נסתם אותו צינור ושוב לא היו מבינים
פירוש התורה היטיב כמו בתחילהdlha :
 .daygne dvrרבי יהושע היה מעמיק הרבה
במשנה להבין נסתרותיה והיה הוא צינור
לעולם להתעמק בתורה ולגלות בה מרגליות
טמונות ואפילו תלמיד שהיה יושב רחוק ממנו
ולא שמע מרבי יהושע היה שותה מצינור זה
והיה צולל בעומקה של הלכה ומגלה בה
צפונות ופנינים והיינו עיצה ומחשבה ,וכשמת
רבי יהושע בטלה עיצה ומחשבה ושוב לא
היו יכולין לצלול בעומקה של הלכה לגלות
בה מטמוניות כבתחילה.dxez irexf elha :

נתמעטו התלמידים שהם זרועו של הרב וזרעו
של הרב כמו שאמרו בסנהדרין יט ע"ב lk
aezkd eilr dlrn dxez exiag oa z` cnlnd

 ,ecli eli`kכי רבי עקיבא הרבה תלמידים
מאוד לאלפים ולרבבות והיה מוסר נפשו על
דבר זה לפיכך היה צינור לדבר זה ואפילו
חכם שנמצא רחוק ממנו מאה פרסה ובא
ללמד לתלמידים מיד היו נאספים סביבו
הרבה תלמידים ללמוד ממנו ,וכשמת רבי
עקיבא הרבה מן התלמידים היו פוסקין
מלבוא לפני רבותיהן כי נסתם הצינור הזה של
זרועי תורה היינו צינור של ריבוי תלמידים:
 .iaxc ineia ded inp ikdeכשמת רבי נסתתמה
הבנת המשנה ,כי הוא מסר עצמו על לימוד
המשנה ונעשה הוא צינור לעולם להבין
וללמוד במשנה וכשמת פסק הצינור ולא היו
מבינים במשנה כבתחילה והוצרכו לתלמוד:
ט .`zlin xzac `zlin .דבר שנשנה במשנה
זו וחזר ושנאו במשנה שאחריה היו מדקדקין
בה למאי איתנייה .opixn`e :כלומר כמו
שרגיל בתלמוד לומרdnl `d dil `pz ickn :
 .`d ez `pzinl ilהרי שנה דבר זה למה
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.dkixv dpi`y dpyn iax dpy o`k opixn` dvexzl liki `lc `kide
opihxte ,l"nw i`n opixn`e ,`zline `zlin lkc `zkxv` opiwtne
yixt ded iaxc ineia eed ck ilin oild edlek ,iienc opincne ,ihxt
.`zkld i`nl `zline `zlin lkc `yext edl

י.

`kid oebk .i`nw oedl oikixv eed `lc `ziipxg` ilinl ekixhv`e

הוצרך עוד לשנות דבר זה ,יומא פד ע"ב:
 .dvexzl liki `lc `kideבמקום שהוקשה
לתלמוד למה שנה רבי דבר זה שאינו צריך
אם יכל התלמוד לתרצו תירצו ,ואם לא יכל
לתרצו מסקינן dpi`y dpyn iax dpy o`k
 dkixvיבמות נ ע"אlkc `zkxv` opiwtne :
 .`zline `zlinבמקום ששנה רבי שני דינים
הדומין זה לזה מפרש התלמוד למה נצרכו
שניהם כגון פסחים כא ע"א דתנן "כל שעה
שאוכל מאכיל לבהמה לחיה ולעופות" ובעי
בגמ' `pzinl il dnl dnda `pzinl il dnl
 ?digומשני i`c dnda `pz i`c .`kixv
`w `xiiyn i`c dig la` ,dl ifg `xiiyn
i`c meyn dig `pz i`e .`l `ni` dl `rpvn
oipnif dnda la` ,`rpvn zdin `xiiyn
laa dilr i`we dizrc` wiqn `le `xiiync

 .`kixv ,`l `ni` `vni laae d`xiובתר הכי
קבעי  ?il dnl zeterומשני `dnda `pzc icii
.l"nw i`n opixn`e :zeter inp `pz dige
במקום שאינו נראה כ"כ חידוש בעי הגמ'
מאי קמ"ל ומתרץ ליה ,יבמות כג ע"ב:
 .ihxt opihxteבמקום ששונה במשנה לשון
הכללה כמו מקום ששונה "כל" )שבת קלג

ע"ב( וכן מקום ששונה "כללו של דבר"
)ברכות יב ע"א( וכן מקום ששונה "ובכל
דבר" )שבת קד ע"ב( וכיוצא בזה שואלת
הגמ' הכללה זו מה באה לרבות ומה הם
הפרטים הכלולים בה .iienc opincne :במקום
ששנתה המשנה דין אחד מדמינן ליה שאר
דינים הדומין לו ללומדם ממנוoilid edlek :
 .ilinכל אלו הדברים iaxc ineia eed ck
כאשר היו התלמידים לומדים את המשנה
לפני רבי `zlin lkc `yexit edl yixt ded
 `zkld i`nl `zlineהיה רבי מפרש לפניהם
כל דבר ודבר שנשנה במשנה לאיזה צורך
נשנה ואיזו הלכה בא להשמיענו ,כלומר לא
האמוראים חידשו דבר זה שיש לדקדק
במשנה בכל מילה ומילה אלא כבר רבי וכל
התנאים שקדמו לו היו עושין זאת רק
שהתנאים לא כתבו דברים אלה והאמוראים
לפי שנתמעט הדור הוצרכו לכתוב:
יopax deifg `le mrcn iax `fgc `kid .
 .i`xzaמקום שראה רבי לפסוק כתנא

פלוני ולא היה נראה לרבנן בתראי כסברת
רבי אלא סברו לפסוק כבר פלוגתיה.
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jenqp `lc ikid ik ideyxt - i`xza opax deifg `le mrcin iax `fgc
dizeek `zkldc dil xazq`c meyn cigi ixac iax mzqc oebk ,dilr
ckc meyn .cefce dvilg zevnc `iddk i`xza opaxl edl xazq` `le
,`nzq dil ipz dizeek `zkldc dinrh iax ifge icin cigi xn`
oiprl zny inae ,`id oerny iax ipn `d zeaezkc dpnl`a opixn`ck
inp el e`ivedae `id ,dcedi iax oizipzn zaya rxn aikyn `pwin
dl ipz`e `id ipelt iax ipn jl xn`c dl`k miaxe ,oniq d"xfn
.dizek opicar `l iax dnzqc b"r` ,d`cigia
dvilgd opipzc `iddk ith sicr zwelgn mewna mizqc `kide

.יא

dl ipzc inp i` .dvilg zevna `yxtnc dyelya oipe`inde
ipn  הגמ' מתניתיןjl xn`c dl`k miaxe
 רבי במשנהdl ipz`e `id ipelt iax
 משום שהיה נראה בעיניו טעמוd`cigik
b"r` ונימוקו וכיון דיחידאה הוא הלכך
opicar `l  את המשנה כוותיהiax dnzqc
:dizeek
.ith sicr zwelgn mewna mizqc `kide

.יא

מקום שהיתה בו מחלוקת וסתם רבי משנתו
כאחד מהם הלכה כאותו סתם דלא סתמו רבי
`iddk :אלא כדי שיפסקו הלכה כמותו
 סנהדרין ב.dylya oipe`inde dvilgd opipzc
zevna `yxtnc :ע"א ותנינן לה סתמא
' יבמות קא ע"א דהתם מפרש הגמ.dvilg
דהוי מחלוקת תנאים דלרבי יהודה החליצה
`xninl dl ipzc inp i` :בחמישה דיינים

 פירשו האמוראים.ideyxt : דברmrcin
שאין הלכה כאותה משנה כדי שלא יסמכו
התלמידים על אותה משנה ויעשו מעשה
 דתנן.dvilg zevnc `iddk :כאותה משנה
dzvilg ohwl zvlege ביבמות קד ע"ב
 כלומר חליצה זו שחלצה מן הקטןdleqt
לא התירתה לשוק אבל פסלתה מן הכהונה
dcedi ax xn` ואמרינן עלה בגמרא קה ע"ב
minkg la` xi`n iax ixac ef ax xn`

 ואינה פסולהmelk ohw zvilg oi` mixne`
 מילה ערבית ופירושה.cefce :מן הכהונה
:ועוד כלומר ועוד מקומות אחרים
inae : צז ע"ב.zeaezkc dpnl`a opixn`ck
el e`ivedae : בבא בתרא קנו ע"ב.zny
 נוטריקון.oniq d"xfn : יומא נט ע"א.inp
:ודה עיין שם בגמ' ותביןd יxfתניתין אלעn
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פג

iax xn`c ,dizek oecarilc ikid ik minkg oeyla d`cigic `xninl
z`e eze`a xi`n iax ly eixac iax d`x opgei iax xn` `a` xa `iig
o`pye mcd ieqka oerny iax ly eixac d`xe minkg oeyla o`pye epa
.minkg oeyla

יב.

d`cigi dizi`c `ed dilic e`l xi`n iax mzqc opixnb `kdne

 .minkg oeyla d`cigicכלומר וכן במקום
ששנה רבי דברי יחיד בלשון חכמים עדיף
הוא מדברי יחיד .dizek oecarilc ikid ik :לא
שנאו רבי בלשון חכמים אלא כדי שיסברו
התלמידים שהוא דברי חכמים ויעשו כמותו:
 .'eke d`x opgei x"` `a` xa `iig x"`cחולין
פה ע"אeze`a xi`n iax ly eixac iax d`x :
 .'eke epa z`eשחיטה שאינה ראויה כגון
השוחט ונמצאת טריפה נחלקו בה רבי מאיר
ורבי שמעון בשני דברים רבי מאיר אומר אינו
עובר בה משום "אותו ואת בנו לא תשחטו
ביום אחד" שאם שחט בבוקר את האם
ואח"כ שחט את הבן ונמצא הבן טריפה או
האם טריפה אינו עובר באיסור אותו ואת בנו
וכן אינו חייב בכיסוי הדם ,ורבי שמעון סובר
דעובר משום אותו ואת בנו וחייב בכיסוי
הדם .באותו ואת בנו סבר רבי דהלכה כרבי
מאיר ולכן שנה רבי את דברי רבי מאיר
בלשון חכמים דתנן )חולין פא ע"ב( hgeyd
) xhet oerny iax 'eke dtixh z`vnpeמאיסור
לאו דאותו ואת בנו(  ,oiaiign minkgeואילו
בכיסוי הדם סבר רבי דהלכה כרבי שמעון
ושנה דבריו בלשון חכמים דתנן )שם פה

ע"א( xi`n iax 'eke dtixh z`vnpe hgeyd

) aiignבכיסוי הדם( :oixhet minkge
יבdilic e`l xi`n iax mzqc opixnb `kdne .
 .d`cigi dizi`c `edכלומר הא דאמרינן לעיל

פרק ו אות יב דרוב דברי רבי מאיר לאו
דיליה הם אלא מרבי עקיבא הם שלמדם
מתנאים הראשונים  -מהכא גמרינן למימר
הכי .דכיון שבדרך כלל שנה רבי את דברי
רבי מאיר בסתם ולא בלשון "חכמים
אומרים" ובאותו ואת בנו שנה את דברי רבי
מאיר בלשון "חכמים אומרים" ,שמע מינה
דבכל מקום ששנה דבריו בסתם הרי זה משום
דדבריו אלו לאו דברי רבי מאיר עצמו הן
אלא דברי רבותיו הם ובמקום ששנה דברי
רבי מאיר בלשון "חכמים אומרים" הרי זה
משום שידע שאלו דברי רבי מאיר עצמו ולא
ראוי לשנותם בסתם מיהו אם היה שונה
"ורבי מאיר אומר" היית אומר דאין הלכה
כרבי מאיר דקי"ל מקום שנחלקו רבי מאיר
ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה לכך שנה דברי
רבי מאיר בלשון "וחכמים אומרים"dizi`c :
 .d`cigiשישנו יחיד כלומר שאינו אלא יחיד:

פד

פרק י
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``xnin i`dc iax rci ck jklde ,diax `aiwr iaxn `ed dizeaxc `l
ike .minkg oeyla dil ipzw `ed dilic epa z`e eze`a xi`n iaxc
dinya dipz `le ,zxk aiig elke`d dfe df mixne` minkge opzc `idd
ik `nipe irhp `lc ikid ik dcedi iax dilr bilte li`ed xi`n iaxc
iaxk dkld `l` dcedi iaxk dkld dcedi iaxe xi`n iax `nlrc oiibeq
wcqe wcq lk jl oi` xi`n iaxc dinrh i`n `ax xn`c ,xi`n
.ikd inp `ipze dhnln miwcq dnk el oi`y dlrnln

יג.

`kid ,ilin oili` oiyxtne cenlzd ly i`xen` opax ez` `zyd

elke`d dfe df mixne` minkge opzc `edd ike
 .zxk aiigפסחים מח ע"ב ,הכי תנן התם
 xe`yבצק שלא החמיץ כל צרכו  sxyiקודם
לפסח  elke`deבפסח  xehtמכרת וממלקות
לפי שאינו ראוי לאכילה  weciqבצק שהחמיץ

כל צרכו עד שנעשו בו סדקים סדקים כדרך
בצק שהחמיץ  zxk aiig elke`de sxyiשראוי
הוא לאכילהmiabg ipxwk ?xe`y edfi` ,
שנעשו בו סדקים כקרני חגבים אחד לכאן
ואחד לכאן .ואיזהו df eiwcq eaxrzpy ?weciq
dfe df mixne` minkge .dcedi iax ixac dfa

בין בצק כקרני חגבים ובין בצק שנתערבו
סדקיו זה בזה  .zxk aiig elke`dובברייתא
המובאת בגמרא מבואר דחכמים דההיא
משנה רבי מאיר הוא ואעפ"כ שנה רבי דבריו
בלשון חכמים ולא שנה דבריו בסתם כדרך
ששנה בכל המשניות דברי רבי מאיר בסתם:
.`nlrc oiibeq ik `nipe irhip `lc ikid ik

שלא נטעה ונאמר אף כאן ההלכה היא ik
 `nlrc oiibeqכמו הכלל הנקוט בידנו בכל

מקום "רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי
יהודה"iaxk dkld dcedi iaxe xi`n iax :
 .dcediעירובין מו ע"בiaxk dkld `l` :
 .xi`nכלומר אע"ג דבעלמא רבי מאיר ורבי
יהודה הלכה כרבי יהודה כאן אין הלכה כרבי
יהודה אלא כרבי מאירi`n `ax xn`c :
 .'eke xi`n iaxc dinrhולא אמר מאי
טעמייהו דחכמים אלמא חכמים דמתניתין
רבי מאיר הם .ikd inp `ipze :בגמרא מביא
ברייתא ששונה דברי חכמים שבמשנה ואומר
בהם דברי רבי מאיר:
יג .cenlzd ly i`xen` .לפי שהיו אמוראי
שאינם חכמים אלא מתורגמנים לחכמים
כדאיתא בביצה ד ע"א לפיכך פירש לך דהא
דקאמר הכא אמוראי לאו היינו מתורגמנים

אגרת רב שרירא גאון

פרק י

פה

`lc `kide ,`zlinl dil oiilbn cigi `eddk dkldc iax `fgck efgc
dcedi ax xn`c `iandc `idd ik .`zlinl dil oiilbn iax `fgck efg
`opiywne ,stxway oiqpeknd on `l` mivr oi`ian oi` l`eny xn
,l`enyc `zaeiz xfetnd on elit`e stxwd on opz op` `de
on `zriiq inp dil `gkzyi`e `id d`cigi oizipzn opiwxtne
.`ziixa

יד.

dpin inqinl `kixve `zyayn `zlin oizipzna igkync `kide

.jke jk o`kn inq ixn` ,wilq `le `iyew dia zi`c icin
אלא חכמי התלמוד הןiax `fgck efgc `kid :
 .cigi `eddk dkldcבמקום שהסכימו עם רבי
שהלכה כאותו יחיד.`zlinl dil oiilbn :

מודיעים זאת בגמרא שהלכה כאותו יחיד
שפסק רבי כמותו במשנהefg `lc `kide :
 .iax `fgckובמקום שלא הסכימו עם רבי:
 .`zlinl dil oiilbnמודיעים בגמרא שאין
הלכה כאותו יחיד שרבי פסק כמותו במשנה:
 .`iandc `idd ikביצה לא ע"אax xn`c :
 .'eke oi`ian oi` l`eny xn` dcediהכי תנן
התם  oi`ianביו"ט  mivrתלושין להסקה on
 dcydולא אמרינן מוקצין הן ודוקא on
 oiqpekndמן העצים שכנסם מבעוד יום למקום
אחד וגילה דעתו שלשימוש הן עומדין ואינם
מוקצין stxwd one ,אבל מן הקרפף מותר
ליטול עצים ביו"ט  xfetnd on elit`eדקרפף
הוא שדה הסמוך לעיר וכיון דסמוך לעיר הוא
דעתו של אדם על כל העצים שבו ליקח מהן

ביו"ט והוו כמוכנים ואינם מוקצין ,ובגמרא
אמרינן `oi`ian oi` l`eny xn` dcedi ax xn
 stxway oiqpeknd on `l` mivrאפילו
בקרפף מכונסין אין מפוזרין לאopiywne ,
בגמרא on elit`e stxwd on opz op` `de
 opiwxtne ?l`enyc `zaeiz xfetndמתרצינן
 `id d`cigi oizipznאע"ג דנשנית סתמא לאו
דברי חכמים היא אלא דברי תנא יחיד היא
וסבר רבי דהלכתא כההוא יחיד לכך שנה
דבריו בסתם אבל שמואל פליג על רבי וסבר
דלית הלכתא כההוא יחיד אלא כבר פלוגתיה:
יד .igkync `kide .הנך אמוראי`kixve :
 .dpin inqinlוצריך למחוק ממנהzi`c icin :
 .wilq `le `iyew diaשהוצרכו למחוק ממנה

דבר שיש בו קושיא ולא יכלו לתרץ את
הקושיא  wilq `leולא עלה כלומר לא נמצא
תירוץ לקושיא ועל כרחנו למחוק דבר

פו
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zxt opgei iax xn` `a` xa `iig iax xn` epa z`e eze`c jpd ike
oizipzn `iyw i` `nl` ,dpyn dpi` dtexr dlbr dpyn dpi` z`hg
opzc `idd ik .dlek oizipzn opigc `xaqn s`e `ziixan `wlq `le
opgei iax ulegda opixn`e ,eipiy elhpy ozyt ly wxqn zexdha
i`nn dzeek opicar `le dpyn dpi` ef ediiexz ixn`c yiwl yixe
.oerny iax ixac ef ipweec da iniiqncn

טו.

ivexzl `kixv i`e ,dl ixqgn dxeqgl oizipzn `kixv i`e

קשה זה מן המשנה.epa z`e eze`c jpd ike :
חולין פב ע"בdlbr dpyn dpi` z`hg zxt :
 .dpyn dpi` dtexrתנן בחולין פא ע"ב
dxf dcearl hgeyd dtixh `vnpe hgeyd
dtexr dlbre lwqpd xeye z`hg zxt hgeyde
כל אלו שחיטה שאינה ראויה הם oerny iax
 xhetמאיסור אותו ואת בנו oiaiign minkge
ואמרינן בגמרא פב ע"ב dpi` z`hg zxt
 dpyn dpi` dtexr dlbre dpynכלומר בחינם

קבע רבי את פרת חטאת ועגלה ערופה
במשנה זו יחד עם דברים דהוו שחיטה
שאינה ראויה דפטר בהו רבי שמעון דהא הני
פרת חטאת ועגלה ערופה הוו שחיטה ראויה
ולא פטר בהו רבי שמעון`iyw i` `nl` :
 .`wlq `le oizipznאם קשה על המשנה איזו
קושיא ולא יכולנו לתרצהs`e `ziixan :
 .`xaqnבין שהקושיא מברייתא ובין
שהקושיא מסברא כלומר מדברי אמוראים
הראשונים .zexdha opzc `idd ik :כלים פי"ג
מ"חozyt ly wxqn .'eke ozyt ly wxqn :
 `nh mizy ea exiizype eipiy elhipyשעדיין

ראוי הוא למלאכתו  zg`eואם נשתייר בו רק
שן אחת onvr ipta zg` zg` oleke xedh
`ide wxqndn dlhipy oy lk xnelk ze`nh

 d`nh `id ixd dnvr ipta dzrואפילו לא
התקינן לנר או למיתוח הבגד דראויות הן
למלאכה כמות שהן בלא שום תיקוןopixn`e :
 .ulegdaיבמות מג ע"אyiwl yixe opgei iax :
opicar `le dpyn dpi` ef ediiexz ixn`c
 .dzeekאלא אם התקינן לנר או למיתוח הבגד
טמאות ואם לאו טהורות .i`nn :כלומר מאי
טעמא לא פסקינן כההיא משנהiniiqncn :
 ipwec daשהדייקנים מסיימים בסוף המשנה
הזו  oerny iax ixac efונמצא שאין זו סתמא

אלא דברי יחיד ,הרי דברי הדייקנים הללו
אינן אלא כסברא שהרי רוב העולם לא גריס
הכי ואעפ"כ אמרינן דאין הלכה כההיא משנה
נמצא דמשום סברא דחינן מתניתין:
טו .dxeqgl oizipzn `kixv i`e .ואם צריך
לחסר מן המשנה דבר ששנה בה רבי ואינו
ראוי להשנות בה כדלעיל dl ixqgn

אגרת רב שרירא גאון

פז

פרק י

ixxan dpin `ticr `ziixae `zyay oizipzna da zi` i`e .dl ivxzn
lr odkd mr l`xyi dpni `l mixne` i`ny zia opzck ,`zlinl dl
oizipznc d"a `xnba dlr opixn`e ieb elit`e oixizn lld ziae xekad
ieb la` mixf elit` ixn`c `ziixac lld ziak dklde `id `aiwr iax
.`l

טז.

cge cg lkc `nrh ixn`e ibltinw i`na ixn` i`pz ibilt i`e

hytnl e` `zlinl dxexal - igikyc zeziixa lr iytgne ,oedpin
oedpn

`idd

,`ira

ixn`e

ואמרי סמי מהכא וכיו"ב ,לישנא אחרינא
 dxeqgl oizipzn `kixv i`eואם צריך
למימר בה חסורי מיחסרא והכי קתני,
ולשון ראשון פשט ועיקרdl ixxan :
 .`zlinlכלומר מודיעים זאת האמוראים
בגמרא דמתניתין משבשתא וברייתא
עיקרl`xyi dpni `l mixne` i`ny zia :
 xekad lr odkd mrבכור של כהן שנפל בו
מום ושחטו לא יזמין )הכהן( אליו ישראל
לאכול עמו מבשר הבכור דסברי בית
שמאי אין נמנים על הבכור אלא חבורה
שכולה כהניםieb elit`e oixizn lld ziae ,
מתירין לכהן להזמין אפילו גוי לאכול
עמו מבשר הבכור דסברי בית הלל בכור
בעל מום חולין גמור הואlld zia :
 .`id `aiwr iax oizipzncנחלקו תנאים
בדעת ב"ה רבי עקיבא אמר בית הלל
מתירין אפילו גוי ובברייתא בגמרא הובאה

edl

lkn

`kid

igkync

edl

שיטת חכמים שאומרים לא התירו בית
הלל אלא זרים )ישראלים שאינם כהנים(
אבל גוי לא ,וכשבא רבי לכתוב את
המשנה שנה "ובית הלל מתירין ואפילו
גוי" והיינו כפי שסובר רבי עקיבא בדעת
בית הלל ואין הלכה כמשנה זו אלא כבית
הלל דברייתא דלא התירו בית הלל אלא
זרים אבל גוי לא:
טז .ixn` i`pz ibilt i`e .אמוראיiytgne :
 .'eke igikyc zeziixa lrכלומר והיו

מחפשים בברייתות המצויות בידם כדי
לברר את הדבר או לפשוט מן הברייתות
את הספקות שהיו להם .הא דקאמר ""lr
 `ziixaהוא בהשפעת הערבית שבערבית
אומרים חיפש עליו במקום חיפש אחריו
או חיפש אותו`kid lkn edl ixn`e :
 .edl igkyncהיו מחפשין לפשוט

פח
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oiir wet `wixf iaxl dinxi iax dil xn`c oihib zkqna gleydc `iddk
,dizkldle dinrhl `cg `cg iwqne ,eda iwiic wcine .jizlikna da
i`xen`c `zbelt on xal ,idip o`nc `ail`e dxn` o`n `cg `cge
oediznwe`e oedizigce oediwexite oedizaeize oediiepiye oediiyewe
ספקותיהן מכל ברייתא שהיא הנמצאת
בידם דאע"ג דסבר רבי זירא דאין להקשות
אלא מברייתא הנשנית בבית מדרשם של
רבי חייא ורבי אושעיא כדאיתא בחולין
קמא ע"א במקום שהיה להם ספק יכולין
לפשוט מכל ברייתא שמצויה בידם דשאר
ברייתות אע"ג דאינן מוסמכות כברייתות
דרבי חייא ורבי אושעיא מ"מ לא גריעי
מסברא דחכםzkqnc gleydc `iddk :
 .oihibמד ע"א .jizlikna da oiir wet :צא
וחפש לה ראיה ממכילתיך כלומר
מברייתות שישנן עמך ואינן מצויות בבית
המדרש אלמא מהדרינן למיפשט בעיין
אפילו מברייתות דלא מיתנו בי רבי חייא
ורבי אושעיא ,דאי ההיא "מכילתיך"
דקאמר ליה היינו ברייתא דרבי חייא ורבי
אושעיא לא הוה אמר ליה "במכילתיך"
דמשמע ברייתות המצויות בידך ואינן
מצויות בבית המדרש.eda iwiic wcine :
אמוראי בדברי התנאים`cg `cg iwqne :
 .dinrhlומבררים טעמו של כל תנא
ותנא .dizkldle :ומבררים אם הלכה
כאותו תנא או כבר פלוגתיה`ail`e :
 .edpip o`ncכששנינו תנא פלוני אומר כך
וכך מברר תלמודא אליבא דמאן אמרה

ההוא תנא כדאיתא בעירובין פו ע"ב `xn
dcedi iax opgei iax xn` dpg xa xa dax
dielz dvign xn`c dxn` iqei iax zhiya

 ,dyaia elit` zxzenוכן בפסחים יח ע"א
`iax yiwl yix xn` dpg xa xa dax xn
yixcc dxn` eax `aiwr iax zhiya iqei
 ,`nhi `nhiוכן בפסחים נג ע"ב `xn
dxn` iqei iax zhiya oerny iax `ax

 ,qtzp mc` eixac xnba s` xn`cוכיו"ב
הרבה מאודi`xen`c `zbelt on xal :
 .'ekeכלומר כל אלו היוו את תכני
התלמוד לדון בדברי התנאים כמו שפירש
וחוץ מזה גם פלוגתא דאמוראי וכו' שגם
אלו מתכני התלמוד .i`xen`c `zbelt :הן
במדרש הפסוקים והן בהלכה.oediiyewe :
שהקשו על דברי המשנה והברייתא:
 .oediiepiyeותירוציהם .oedizaeize :קושיות
שהקשו על דברי אמוראים.oediwexite :
ותירוציהם .oedizigce :כשהיו מקשים על
אמורא מן המשנה או מברייתא ולא יכלו
לתרץ דבריו היו דוחים אותם והיינו
דקאמרינן ":"`zaeiz ipeltc `zaeiz
 .oediznwe`eהעמדת האמוראים את
המשנה והברייתא בהעמדתם הנכונה
":"opiwqr i`na `kd
כדאמרינן

פט
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yitp `cenlzc igxe` azknle iyet`le .oedizdnz`e oediztcb`e
.`aeh
iyexit `zyd `pgp` `pyxtnck i`nw opaxc `pcira ded ikde

.יז

metl dicinlzn cge cg lkl xnbne ,ifgck `z`eax on cge cg lk olic
iy`x edl ixn`c `ki` ,oedpn likic i`n metle jixvc i`n

.scbn oeyl izeax eyxt xwir dfne dxrwa yiy

" כדאמרינן "מגדף בה רבי פלוני.oediztcb`e
ikd i` eda` iax da scbn כגון שבת סב ע"ב

xne`d mc`k 'ne` dixfr oa xfrl` 'x exn`e

meyn mileb y`xa elbi dzr okl aizkc epiid

.melk da zxiiy `le dxrwd z` dztcb exagl

elbi minexr mdizehn ipta min oipizync

ecia d`xne xac lr mc` dinznyk ok s`

 וכן,'eke eda` iax xn` `l` mileb y`xa
dzrn `l` eda` iax da scbn סנהדרין ג ע"ב

dn ezta sceby inke mind z` scebd glnk

 דאמרינן.oediznz`e :sicbn oixne` ddnzd
cg elit`c xg`n ike "וכי" כגון ברכות ו ע"א
`de wicv rlea ryx ike  שם ז ע"ב,`iran ixz

cg`e mirax`e d`n dkixv dlecb ixcdpq `dz
ixcdpq `dze cg`e miraya oicd xnbiy ick

wicvl dpe`i `l aizke ecia epafri `l 'd aizk

`ni` eda` iax da scbn  וכן שם מ ע"ב,'eke

`lde oiprzn dryza ike  ושם ח ע"ב,oe` lk

 וכן עבודה זרה לה ע"א,zexiwg dpny iiez`l

azkinle iyet`le : וכיו"בoiprzn dxyra
 אם אבקש לכתוב.`aeh yitp `cenlzc igxe`

oyi ixzyz dyai dzrn `l` dinxi 'x da scbn

לכם כל דרכי התלמוד הרי זה יתארך הרבה
:מאוד ואין זמני פנוי לכך

`d iaixa xtwd xfrl` iaxl dil zile `pipg iax

 כמו שנראה בעיניו ואין לנו פירוש.ifgck .יז
אחד כתוב שמחייב את כל החכמים לפרש
 התלמידjixvc i`n metl :כמו שכתוב בו
אם חכם הוא די לו בראשי דברים ומליבו
מבין שאר הסוגיא ואם אינו חכם כל כך
metle :מפרשין לו את הסוגיא לפרטיה
 מןoedpin  למילף התלמידlikic i`n

da scbn  וכן עבודה זרה מג ע"א,'eke ixzyz
one xnpd one aecd one ix`d on livnd opzc
scbn  וכן זבחים יב ע"א,'eke xdpd one qiibd
ikid `xiza oal xyk gqt k"` eda` iax da

scbn .'eke `pci`d diyxt`c i` dl zgkyn

פירושו תמיה ובתשובות הגאונים )הרכבי
iax da sxbn mzazk xy`e סימן כה( מצאתי
epi` (' באות דscbn  באות ר' ולאsxbn) eda`
(' )כלומר באות דlca da sicbn `l` ok
il`rnyi oeyla scb dticb oeyl xwir yexite

צ
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hytnl ikixvc `ki` oedpine ezrcn oian `x`ye oixwire mixac
.iienc oedl iiencle oedl igeex`e

יח.

cg lk icinlz edlekc oedix`nb iax xhti`c crc opixn` `de

ecenlz cge cg lk oizipzn uixzi`c inwe ,ded eax iptl cinlz cge
hiyt cge cg lkl iaxc inei lk - dvxzi`c xzae .ded ezpyn itl
iaxc diytp gpc xzae ,dlic `zkld inrh edl xnbe dizipzn oedl
`.cg` oeyle cg` dta diqxbinle dihwlinl ekixhvi

הפירושים ,יש תלמיד שדעתו קצרה ואם
תפרש לו עומק הסוגיא אינו יכול לסבול:
 .oedl igeex`eלרווח להם את הסוגיא ולהאריך
בפירושה לפרטי פרטיה:

יח.

 opixn` `deלעיל אות א בפרק זה:

cinlz cge cg lk icinlz edlekc oedix`nb
 .ded eax iptlלא היה להם תלמוד קבוע

וגירסא קבועה לתלמודם אלא כל רב ורב היה
מלמד לתלמידיו גמרא שהיא פירוש המשנה
כפי הנראה נכון בעיניו וכפי שצריך התלמיד:
 .oizipzn uixzi`c inweולפני שסדר רבי את
משנתינו.ded ezpyn itl ecenlz cge cg lk :
כלומר קודם פטירת רבי היו שתי תקופות
`.התקופה שלפני שסדר רבי את המשנה שאז
לא היה להם גירסא מוסכמת למשנה וכ"ש
שלא היה להם גירסא מוסכמת לתלמוד שהוא
פירוש המשנה ולזה קורא רבנו "cge cg lk
 "ded ezpyn itl ecenlzמשנה לפי הנוסח

שבחר לו ותלמוד לפי מה שנראה בעיניו
.aהתקופה שאחר שסדר רבי את המשנה כבר
היה להם משנה מוסכמת אבל עדיין לא היה
להם תלמוד מוסכם וכל רב היה מלמד
לתלמידיו תלמוד לפי הנראה נכון בעיניו
ולזה קורא רבנו "lk icinlz edlekc oedix`nb
xzae :"ded eax iptl cinlz cge cg
 .dvxzi`cואחר שנסדרה המשנהoedl hiyt :
 .oizipznמפרש להם את המשנהoedl xnbe :
 .dlic `zkld inrhולימד להם פירוש
ההלכות שלה כלומר המשניות שכל משנה
ומשנה נקראת הלכהdihwlinl ekixhvi` :
 .cg` oeyle cg` dta diqxbinleלפי שרבי
לימד להם משנה בנוסח קבוע אבל פירוש
המשנה דהיינו התלמוד לימד רבי לכל אחד
מן התלמידים כפי מה שצריך אותו תלמיד יש
הצריך פירוש בארוכה ויש הצריך בקצרה ויש
שאינו צריך פירוש כלל אלא רק ראשי
פרקים ,לפיכך כשנפטר רבי נתכנסו כל
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iaxe ozpei iax oebk mzd on i`pz eed iax xzae :mipexg` mi`pz

edin .lved onc diy`i iax oebk `kd one ,iaxa l`ilnb oaxe oerny
extqa yxtnck ikd inw `ipz dedc dn `l` ,oizipznn icin epz `l
.dpyn seq ozp iaxe iax oey`xd mc` ly

כ.

oepizi`c ipixg` opax inp eede :mi`xen`l mi`pz oia xarnd xec

dicinlz dedc axe ,i`pi iaxe ,`pipg iax oebk ,i`xen`e i`pz
התלמידים כדי ללקט מכל תלמיד ותלמיד מה
שקיבל מרבי בעניין פירוש המשנה וסידרו
פירוש מוסכם למשנה בנוסח אחד ולשון
אחת והיינו תלמוד:
יט .mzd on i`pz .מארץ ישראל לפי שרבנו
ז"ל בבבל ישב קרי לבני ארץ ישראל :mzd on
 .ozp iaxהוא רבי יונתן בן עמרם תלמידו של
רבי נזכר בע"ז לו ע"ב ובחגיגה כ ע"א ,היה
חסיד ולא היה רוצה ליהנות מכבוד התורה
אפילו כשבא לידי רעב כדאיתא בבבא בתרא
ח ע"א xn` ,zxeva ipya zexve` gzt iax
ilra `xnb ilra dpyn ilra `xwn ilra eqpki
.eqpki l` ux`d inr la` dcbd ilra dkld

 .oernyבר רבי .`kd one :מבבלdiy`i iax :
 .lved oncלימד תורה הרבה בעירו עד שכל

בני עירו היו יודעי תורה מאוד כדאיתא בגיטין
סא ע"א ורב כהנא קרא עליו את המקרא
"וצדיק יסוד עולם" .וכדי להבדילו מן
האמורא רבי יאשיה היה נקרא גם רבי יאשיה
רבה כדאיתא בסנהדרין יט ע"אicin epz `l :
 .oizipznnלא שינו דבר מנוסח המשנה לא הם
ולא בני הדור שאחריהם דאע"ג שהיו תנאים
לא הכניסו הדורות שאחריהם את דבריהם
בתוך נוסח המשנה אלא שנו דבריהם
בתוספתא ובברייתות מאוחרות או היו שונים
דבריהם בעל פהmc` ly extqa yxtnck :
 .oey`xdבבא מציעא פו ע"א:

iax el xn` ,qpkpe mxnr oa ozpei iax wgc
l"` zipy ,e`l el xn` ,zixw ipa el xn` .ipqpxt
alkk ipqpxt l"` .jqpxt` dna ok m` ,e`l
`we iax aizi wtpc xza .diqpxt ,axerke
,ux`d mrl izt izzpy il ie` xn`e xrhvn
`mxnr oa ozpei `ny iax xa oerny 'x eiptl xn
dxez ceakn zepdil dvex epi`y `ed jcinlz
iaxe :lkd eqpki iax xn` ,gky`e ewca einin

כ .i`xen`e i`pz oepizi`c .שחשובים הם גם
כתנאים וגם כאמוראים oepizi`c .שישנםiax :
 .`pipgבר חמא בן בבל שעלה לארץ ישראל
ישב בציפורי והיה תלמידו המובהק של רבי
ושימשו הרבה ,וקודם פטירת רבי ציוה
"חנינא בר חמא ישב בראש" הישיבה
כדאיתא בכתובות קג ע"ב .i`pi iax :רבם של
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opgei iax xn` oilega opixn`c `iig iaxe iaxn dixnbe iaxc
inw axe axc ixeg` oxey dxyr ray ixeg` oiazi `pied ck `pxidp
dinetne axc dinetl iaxc dinetn xepc oiwewf oiwtp eede iaxc
opixn` izkec dnkae ixn`w i`n `prci ded `le iaxc dinetl axc
.bilte `ed `pz ax

כא.

`i`xen` eedc ipixg` opax inp eede :oey`xd xecd - mi`xen

`nw `pdk axe ,`pg xa daxe ,`liy iaxe ,l`eny oebk ,cegla
eppwf dea` xa daxe dad` xa `c` ax mteqa mdiniae ,iq` axe
`pgp` d`iyp zia onc dlawa ophiwp `pgp`c ded d`iyp ziac one
iax - mzd i`pi iaxe `pipg iax xzae .dea` xa daxc dirxfne
xfrl` iaxe iel oa ryedi iaxe yiwl oa oerny iaxe opgei
רבי יוחנן וריש לקיש ,היה עשיר מופלג עד
שאמרו )קדושין יא ע"א( שבנותיו של רבי
ינאי אינן מתקדשות בפחות משלשה קבין
של דינרים .`iig iaxe iaxn dixnbe :ולימודו
היה מרבי ומרבי חייא .oilega opixn`c :קלז
ע"ב .`pxidp :זוכר אני.xepc oiwewif :
ניצוצות של אש שהיו רבי ורב נושאים
ונותנין בהלכה ומתפלפלים בה כתלמיד
ורבו ,דברי תורה אש הם דכתיב )ירמיה כג
כט(  'd me`p y`k ixac dk `ldוהלומד תורה
לשמה כשמוציא מפיו דברי תורה נעשין
ניצוצות של אש והיושב לידו אם זך הוא
וזכאי ורוב מעשיו לשם שמים זוכה ורואה
ניצוצות אלו`pz ax opixn` izkec dnkae :
 .bilte `edעירובין נ ע"ב כתובות ח ע"א

גיטין לח ע"ב בבא בתרא מב ע"א סנהדרין
פג ע"ב:
כא .cegla i`xen` eedc .שהיו אמוראים
בלבד ולא היו תנאים .`nw `pdk ax :רב
כהנא הראשון להבדילו מרב כהנא שהיה
בדורות מאוחריםopihiwp `pgp`c :
 .'eke onc dlawaמשפחת רב שרירא גאון
היתה בידם קבלה שהם מן בית נשיאה
ומזרעו דרבה בר אבוה.xfrl` iaxe :
הוא רבי אלעזר בן פדת בן בבל שעלה
לארץ ישראל ולמד בה אצל רבי יוחנן
עד שנעשה גדול הדור והיו מכנים אותו
 l`xyic `rx`c `xnכדאיתא ביומא ט
ע"ב כל מקום שאמרו שלחו מתם הוא
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laaa dnkg ikd elit`e ,laaa l`enye axc `rnye oedirny dedc
.ith `yitp zed

כב.

`axe dcedi axe ongp ax oedixc xzae :ipyd xecd - mi`xen

oebk oizgpe oiwlq eedc ipixg` opaxe ,laaa zyy axe `cqg axe `ped
ewilqc mzdc opaxe ,ipngp xa l`eny iaxe `a` xa `iig iaxe `ler
.iq` iaxe in` iax `kdn
רבי אלעזר כדאיתא בסנהדרין יז ע"בdedc :
 .oedirnyהיה שמשם ותלמידםaxc `rnye :
 .laaa l`enyeקודם שעלה לארץ ישראל
שימש את רב ושמואל ולמד מהםelit`e :
 .ikdאפילו שהרבה חכמים היו בארץ
ישראל .ith `yitp zed laaa dnkg :יותר

ישיבות ותלמידים היו בבבל מאשר בארץ
ישראל:
כב oizgpe oiwlq eedc .שהיו עולין ויורדין
תדיר ,היו יורדין מארץ ישראל לבבל וחוזרין
לארץ ישראל ושוב יורדין ,ונקראו בירושלמי
נחותא ירושלמי כלאים פ"ט ה"ג `ler
 ,`zegpוירושלמי שקלים פ"ח ה"א ax
` .`zegp `necaיש אומרים שירדו לבבל
למסור להם ההלכות שנתחדשו בישיבות ארץ
ישראל ולהשיבם תשובות גדולי ישראל
שהשיבו לשאלות חכמי בבל ,ויש אומרים כי
היו יורדין לבבל לאסוף כספים עבור ישיבות
בבל ומפני כן תראה שהנחותי מרבים לספר
בשבח ארץ ישראל .`ler :יליד ארץ ישראל

תלמיד רבי יוחנן ,ובירושלמי נקרא גם `ler

 l`rnyi xaנפטר בבבל ונצטער על כך
מאוד .`a` xa `iig iax :יליד בבל שעלה
בנעוריו לארץ ישראל תלמידו של רבי יוחנן,
רבי זירא העיד עליו שהוא מדייק בשמועותיו
וכל שלשים יום חוזר על תלמודו לפני רבי
יוחנן כדאיתא בברכות לח ע"ב ,היה עני
מרוד עד שהיה יוצא במנעלים המטולאים
)ברכות מג ע"ב( .ipngp xa l`eny iax :יליד
ארץ ישראל תלמידם של רבי יונתן ורבי
יהושע בן לוי ,בילדותו זכה לשמוע את התנא
רבי שמעון בן אלעזר כדאיתא בבראשית רבה
פרשה ט ד"ה וירא אלקים את האור `iax xn
ipiwf ly etizk lr iziid aekx ongp xa l`eny
izrnye o`y zia jxc `pg xtkl ixirn dlere
`mya yxece ayei xfrl iax oa oerny iax z

iax :zen aeh dpde ce`n aeh dpde xi`n iax
` .iq` iaxe inילידי בבל שעלו לארץ ישראל

ולמדו תורה מפי רבי יוחנן בטבריא ואחר
מות רבי יוחנן היו הם גדולי הדור בארץ
ישראל:

צד

כג.
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`opaxe ,laaa sqei axe dax ikd xzae :iyilyd xecd - mi`xen

wgvi iaxe mipey`x jpdn xzi dedc `a` iax oebk oizgpe oiwlq eedc
.itt xa `pipg iaxe eda` iaxe dinxi iaxe `xif iaxe `gtp
כג .dax .בר נחמני תלמידם של רב הונא ורב
יהודה ,היה " "mixd xwerבפילפולו ,וכשנפטר
רב יהודה מינוהו לראש ישיבת פומבדיתא
ומלך עשרים ושתים שנה כדאיתא בברכות
סד ע"א .sqei ax :בר חייא תלמידו של רב
יהודה ,היה " "ipiqכלומר בקי מאוד
בברייתות ותוספתות ומימרות דאמוראי
קמאי ,ואחר פטירת רבה חבירו מינוהו לראש
ישיבת פומבדיתא ומלך שנתיים ומחצה
כדאיתא בברכות סד ע"א .`a` iax :יליד
בבל תלמידם של רב הונא ורב יהודה ,עלה
לארץ ישראל ומידי פעם היה יורד לבבל
ושוב חוזר ועולה לארץ ישראלxzi dedc :
 .mipey`x jpdnכלומר רבי אבא היה יורד
לבבל ומוסר שם שמועות ארץ ישראל יותר
מהנך נחותי שהיו בדור השני ונזכרו לעיל
באות ב .`gtp wgvi iax :תלמיד חבר לרבי
יוחנן יליד ארץ ישראל ובסוף ימיו ירד
לבבל ,בירושלמי אינו מכונה נפחא אלא סתם
רבי יצחק .`xif iax :בירושלמי נקרא iax
 ,`xirfיליד בבל ,תלמידם של רב הונא ורב
יהודה ,אח"כ עלה לארץ ישראל ולמד תורה
מפי רבי יוחנן וריש לקיש ומפי תלמידיהם
רבי אמי ורבי אסי ,היה דייקן מאוד לברר
אמיתות השמועות שמסרו לו תלמידיהם של
גדולי הדור כדאיתא בעירובין פ ע"א ועוד:

 .dinxi iaxיליד בבל שעלה לארץ ישראל
כשהיה בבבל היה מקטני התלמידים ולא הוה
ידע מאי קאמרי רבנן בישיבה כדאיתא
בכתובות עה ע"א וכשעלה לארץ ישראל
נתעלה בתורה עד שנעשה מגדולי הדור
ההוא .בארץ ישראל למד לפני רבי זירא ורבי
אבהו ,היה ידוע בשאלותיו המיוחדות
שנותרו ברובן בתיקו פעם אחת הורחק
מהישיבה בגלל שאלה ששאל כדאיתא בבבא
בתרא כג ע"ב .אמרו עליו בירושלמי נדרים
פ"ח ה"ב elha `nef oae i`fr oa znyn
iax :dinxi cnry cr cwey cnr `l mipcwyd
` .edaמגדולי תלמידיו של רבי יוחנן ,ראש
ישיבת קיסריה ,חכמי ישיבתו הם הידועים
בכינוי "רבנן דקיסרי" עירובין עו ע"ב יומא
עח ע"א סוכה ח ע"א ושם נה ע"א ועוד,
ובירושלמי ובמדרשים הם מכונים בשם
"רבנן דקיסרין" ירושלמי ברכות פ"ד ה"א
ושם שם ה"ה ועוד הרבה .חבריו היו רבי
אמי ורבי אסי ורבי חייא בר אבא ,ורבי זירא
היה תלמיד חבר לו .itt xa `pipg iax :איש
קדוש שומר הברית ובעל נס כדאיתא
בקדושין לט ע"ב ,ושם למדנו שהיה בעל
קבלה ויודע בשמות הקודש .מתלמידי רבי
יוחנן ,רב יוסף ואביי שלחו לפניו את
שאלותיהם כדאיתא בכתובות פא ע"ב:
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``cny yitpe .`axe iia` ikd xzae :iriaxd xecd - mi`xen

on onz dedc o`n zigpe ,`aeh onz d`xed `hirn`e l`xyi ux`a
.`kdl ezigpc izegp edleke inic axe oiax oebk i`laa

כה.

oiqxbc `zzrny oedl zi` ded ixc oili` on `xce `xc lkae

ded `a` xa `iig iax opixn`ck .xicz xicz oedl oixcqne opax oedl
inp opixn`e ,oinei oizlz lk diax opgei iaxc dinw dicenlz xcdn
xn`e `ycc `xeaira ilzine oinei oizlz lk dicenlz xcdn zyy ax
.i`pz jl i`xw jl i`ytp i`cg
כד .iia` .מגדולי אמוראי בבל שבכל הזמנים,
תלמידם של רבה ורב יוסף ראשי ישיבת
פומבדיתא ואף נתמנה אחר מותם לעמוד
בראש ישיבת פומבדיתא .כשנולד היה שמו
נחמני כשם סבו וכשמת עליו אביו ועודו ילד
גדל בבית דודו רבה בר נחמני וכיון ששם
אביו של רבה היה נחמני לא היה רבה רשאי
לקרוא לו בשם זה על כן היה קורא לו "אביי"
כלומר אבי ומאז קראוהו הכל אביי ועיין
באגרת השנית אות ט .`ax :מגדולי אמוראי
בבל שבכל הזמנים ,תלמידו של רב נחמן כן
למד אצל רב חסדא ורב יוסף לסוף יסד ישיבה
במחוזא ורבו מאוד התלמידים שבאו ללמוד
לפניו מהם גדולי הדור החמישי לאמוראי
בבל ,כלל הוא בכל מחלוקות אביי ורבא הלכה
כרבא חוץ משש הלכות שסימנם יע"ל קג"ם:
 .l`xyi ux`a `cny yitpנתרבו גזירות
המלכות בארץ ישראל ובני ישראל שבה היו
למשיסה .onz d`xed `hirn`e :נתמעט לימוד

ההלכה ונתמעטו התלמידים בישיבותzigpe :
 .i`laa on onz dedc o`nוירדו כל האמוראים
הבבליים שעלו מקודם לארץ ישראל.oiax :

בירושלמי הוא נקרא רבי אבין או רבי בון יליד
בבל שעלה לארץ ישראל והיה יורד לבבל
תדיר ומלשון רבנו משמע שלסוף נתיישב
בבבל .inic ax :בירושלמי הוא נקרא רבי
אבדימי נחותא ,אמורא בבלי תלמידו של רב
נחמן ,היה עולה לארץ ישראל ומלקט
שמועותיהם של חכמי ארץ ישראל וחוזר
לבבל ומפיץ תורת ארץ ישראל בישיבות בבל:
כה.'eke ded `a` xa `iig iax opixn`ck .
ברכות לח ע"ב.'eke zyy ax inp opixn`e :
פסחים סח ע"ב .`ycc `xeaira ilzine :היה
נשען על בריח השער .i`ytp i`cg :שימחי
נפשי .i`pz jl i`xw jl :לך קראתי תורה לך

שניתי משנה להועיל לך בעולם הזה ובעולם
הבא:

צו
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dicinlzl edl yixtn daxe dax lk oedl iqxb eedc `zzrny ipde

erac iirae icaer icarc inp iycgne ,ixizi iwecwce ipixg` iyexit
.dibef xal cge cg lk oia `zbelt edl zede ,iixihe ilwye ediipin

כז.

oedl oihiyt eedc ilin jpde ,`al hirn`e `pixg` `xc `z`e

כו .daxe dax lk .כל רב ורב .yixtn :מפרש:
 .ixizi iwecwceאע"ג דגמרא שהיו גורסין
היתה שוה אצל כולם מ"מ רב זה מדקדק מן
הברייתא להוכיח כדברי הגמרא ורב זה מדייק
מן התוספתא וכיו"בicarc inp iycgne :
 .icaerכל רב היה מלמד לתלמידיו כיצד היו
חכמי הדור הקודם נוהגים הלכה למעשה בכל
דבר ודבר והיו מקשים על מעשה אותו חכם
ומתרצים עד שעומדים על סוף דעתו וגדרי
הדבר ההוא וזה לא היה חלק מגירסת הגמרא
שהיו נוהגין בכל הישיבותerac iirae :
 .ediipinוהיו מלמדין לתלמידיהם את
השאלות שנשאלו חכמי הדור הקודם ואת
התשובות שהשיבו לשואליהם והיו מקשים
על התשובות ומתרצין עד שמתלבנת
השמועה .iixhe ilwye :ומשאים ומתנים
שנשאו ונתנו חכמי הדור הקודם בהלכה זה
עם זה .`zbelt edl zede :לחכמי אותו דור:
כז .`pixg` `xc `z`e .בא דור אחרhirn`e :
 .`alנתמעט לב התלמידים ולא היה לבם

רחב להבין כתלמידי הדור שלפניו וכן כל דור
ודור נפחת לבו מדור שלפניוeedc ilin jpde :
 .'eke mipey`xl oedl oihiytבכל בוקר של

חדש אלול וחדש אדר היו נאספין בישיבה
הגדולה והיה אחד התלמידים שונה לפניהם
את המשנה שהיו עוסקין בה ואח"כ היה ראש
הישיבה גורס לפניהם את הגמרא שעליה
ומלבן לפניהם את המשנה והחידושים
היוצאין ממנה ,ואח"כ היו התלמידין מתפזרין
לכמה בתי מדרש כל אחד היה יושב לפני רבו
והיו חוזרין על גירסת הגמרא עד שהיתה
שגורה על פיהן ואח"כ היה הרב )שלפניו היו
יושבין לא ראש הישיבה( מפרש להם איזה
דברים בגמרא שצריכין ביאור אבל לא היו
פירושים והסברים אלו נכנסים לגירסת
הגמרא וכשהיו משננים את הגמרא לזוכרה
בעל פה לא היו משננים עמה את ההסברים
והפירושים שהסביר הרב שלא היו פירושים
אלו צריכין לרוב התלמידים אלא למיעוטם,
אבל בדור שאחריהם כיון שנתמעט הלב יותר
הכניסו את הפירושים וההסברים הללו לגוף
גירסת הגמרא וכשהיה ראש הישיבה גורס
לפניהם את הגמרא היה גורס עמה את
הפירושים וההסברים והיו התלמידים משננים
גמרא זו עד ששגורה על פיהם ונמצא שגמרא
של אחרונים גדולה ורחבה משל ראשונים,
ואח"כ היו התלמידים מתפזרין לבתי המדרש
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ikixv `lc iyexit jpd oebk eede ediicinlzl edl iyxte mipey`xl
`xc `edda `zyd eed `xnba edpirawnle edpiqxbnl `nlr ilek
`zaizna edl oixn`e ,`qxbae `xnba edpirawnl oikixve iwitq
epzpy aexir oiiprl opixn`ck .`xnba edl oiqxbe `xnba edl oirawe
ongp ax aizie ozp xa `axe iq` iaxe `a` xa `iig iax aizi oli`a
zeyxa i`wc `nili` `kid i`wc oli` i`d ixn`we iazie ,ediiab
xn` oke xyii ongp ax edl xn` dteqa opixn`e 'eke cigid
כל תלמיד לפני רבו וחוזרין על גירסת הגמרא
והיה הרב מפרש להם איזה דברים הצריכין
ביאור בגמרא ששנה להם ראש הישיבה ולא
היו משננים פירושים אלו בגוף גירסת הגמרא
לזכרם בעל פה לפי שפירושים אלו לא היו
נצרכין לרוב התלמידין אלא למיעוטם שהיו
בתחילת לימודם ,וכשבא דור אחר ונתמעט
הלב ורוב התלמידים היו צריכין לאותן
פירושים והסברים הכניסום לגוף גירסת
הגמרא ,אמור מעתה כל דור ודור לפי
התמעטות החכמה גדלה ונתרחבה גמרא
שלהם .iyexit jpd oebk eede :שמפרש כל רב
לתלמידיוedpiqxbnl `nlr ilek ikixv `lc :
 .`xnba edpirawnleאלא נצרכו רק
לתלמידים המתחילים ולפיכך לא קבעום
בגמרא .`zaizna edl oixn`e :כשהיה ראש
הישיבה גורס לפניהם את הגמרא היה גורס
עמה את הפירושים וההסברים הללו:
 .oli`a epzpy aexir oiiprl opixn`ckעירובין
לב ע"ב .iq` iaxe `a` xa `iig iax :ירדו
לבבל לפי שעה ומצאו שם את רבא בר נתן

והיו לומדין יחד ופעם אחת בא רב נחמן
לבקרם שם במקום שהיו לומדיןoli` i`d :
 .'eke i`wcדתנן ) epzpאת העירוב( oli`a
dhnl aexir eaexir oi` migth dxyrn dlrnl

 aexir eaexir migth dxyrnויתבי הנך חכמים
וקא תהו בהאי מתניתין ?`kid i`wc oli` i`d
`dn dlrnl il dn cigid zeyxa i`wc `nili

 riwxl cr dler cigid zeyx dhnl ilואמאי
קתני למעלה מעשרה אין עירובו עירוב `l`e
`kid zeayl oiekznc ,miaxd zeyxa i`wc
`eaexire `ed dlrnl zeayl oiekzpc `nili

 md cg` mewnaואמאי קתני דלמעלה מעשרה
אין עירובו עירוב `dhnl zeayl oiekzpc `l
 oli`a ynzyn `w `deכדי לאכול מאותו
עירוב הוא צריך להשתמש באילן ואסור
להשתמש באילן בשבת ונמצא זה אינו יכול
לאכול מעירובו ואמאי עולה לו לעירוב,
ולסוף פתרו הנך חכמים zeyxa i`wc mlerl
lk xn`c `id iaxe dhnl zeayl oeekzpe miaxd
oia eilr exfb `l zeay meyn `edy xac

 zeynydוכיון שיכול לאכול מעירובו בבין

צח
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ezixzt inp oez` edl xn` ?i`d ilek da ezixzt dil exn` ,l`eny
.?`xnba inp dl eziraw dil ixn` ,da
כחopgei iax xn` opixn`c .`al hirnn `xc xzac `xc lke .
`ceba `zkiqk op`e iia` xn` ,ziwcq hgnk awep epal ep`e
iy` ax xn`e ,`xaql `xiwa `zrav`k op`e `ax xn`e ,`xnbl
השמשות עירובו עירובongp ax edl xn` .
 xyiiכחכם שהיטיב פתרתם משנה זו xn` oke

 l`enyאף שמואל פירש לנו משנה זו כמו
שפתרתוה אתם dil exn` ,הנך חכמים ezixzt
 i`d ilek daוכי כל כך היטיב פתרתם משנה
זו בבית מדרשו של שמואל edl xn` ,רב
נחמן למה אתם מתפלאים ששמואל פתרה
היטיב כל כך הא `da ezixzt `w inp oez
מדעתכם כמו שמואל dil exn` ,כך היתה
כוונתנו לשאול אותך `xnba inp dl eziraw
האם שמואל אמר דבר זה כפירוש שלא בתוך
גירסת הגמרא או שהכניס פירוש זה לגרסת
הגמרא .וממה ששאלוהו אם שמואל אמר
להכניס ולקבוע דבר זה בגמרא משמע
שפעמים היו מכניסים וקובעים דברים חדשים
בגמרא ומרחיבים את הגמרא:

מחט בינונית לתפור בה שמיכות ומזרונים
ומחט קטנה לתפור בה בגדים ,וקטנה
שבכולם מחט סידקית לתפור בה בגדים
שנסדקו ונפרמו מעט`ceba `zkiqk :
 .`xnblפירש"י lzeka eze` oivrepy czik
oiadl ep` oileki oi` jk wgeca qpkpe xv awpa

 .iyewae hrn m` ik oirney ep`y dnולי
נראה  `xnbl `ceba `zkiqkכותל
שנתערער והאבנים שבשורה העליונה מטים
לפול ורוצה לחזק את הכותל על ידי שנועץ
סיכות ומחטים קטנים ומחבר אבן לאבן
אינו מועיל כי אם מעט ועדיין הכותל
רעוע ,כך כשאנו מפרשין את המשנה  -על
ידי הגמרא שלנו  -אין מתפרשת כולה
היטיב אלא מעט ועדיין היא רעועה ומטה
לנפול .`xaql `xiwa `zrav`k :פירש"י
dkeza qpkil leki rav`d oi`y dyw derya

כח .opixn`c .עירובין נג ע"אepal ep`e :
 .ziwcq hgnk awepלבנו סתום מלהבין רק

` .hrn wacn `lולי נראה `zrav`k
 `xaql `xiwaקיר שנשמטה ממנו אבן

יש בו נקב קטן להבין ולהשכיל ונקב זה
קטן מאוד הוא כנקב של מחט סדקיתhgn .
 ziwcqהרבה סוגי מחטים היו להם מחט
גדולה לתפור בה שקים ואוהלים וכיו"ב

גדולה ורוצה להשלים את החלל על ידי
שנותן שם אצבעו אין מתמלא אלא מעט
מן הקיר וכמעט שאינו כלום ,כך כשאנו
רוצין להבין טעם ההלכה ונותנין בה סברא
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צט

.dgkyl (`xiaa `"p) `fxaa `zrav`k op`e

כט.

mipey`xc iyexit jpd - iwitq eciliz`e `al hirn`c dnke

jpd icarc icaere ,oiqxbne `zyd oirawn oedineia oiriaw eed `lc
.`xnba `zyd epzin i`nw opax

ל.

micwc o`n `kile `cgk dexn`e `zlinl derny opaxn dnk i`e

dxn`e drnyc - micw ded cg i`e ,ixn` oebk `nzq `xn`zn dxn`e
 rlwi` `ler migqta opixn`c .ipelt iax xn` dinyn `xn`znihn` lif dixa wgvi axl dcedi ax dil xn` `zica metl
לא הוצרכו להןopax jpd icarc icaere :
 .i`nwכשהיו לומדין איזו משנה היה כל רב

אין הסברא שלנו מסבירה כל צדדי ההלכה
אלא מעט ממנה וכמעט שאינה כלום:
 .dgkyl `fxaa `zrav`kכשהברז דולף
ורוצה לעצור דליפתו צריך ליתן שם גומי
וכיו"ב אבל אם מניח עליו אצבעו לעוצרו
אינו עוצרו היטיב והברז דולף הרבה ,כך אנו
מנסים לעצור את השכחה ע"י שאנו חוזרין
משנתנו הרבה ואף על פי כן לא הועלנו אלא
מעט .ויש גורסין .`gkyl `xiaa `zrav`k
ופירש"י jk xead ita qpkil gep rav`dy myk
` gekyl oixidn epוגירסת הספרים כאצבעתא
בברזא לשכחה יותר יפה ומסתברא:

ל .`nzq `xn`zn .בגמרא.migqta opixn`c :
קד ע"ב .`zica metl rlwi` `ler :מאמוראי

כט .`al hirn`c dnke .בכל דור לעומת
הדור שלפניו .oedineia oiriaw eed `lc :לא
היו הפירושין שפירשו קבועין בגירסת
הגמרא לפי שרוב התלמידין שבאותו דור

ארץ ישראל הוא והיה יורד כל שעה לבבל
והיה רב יהודה מחשיב מאוד תורה שהביא
עמו מראשי ישיבות ארץ ישראל ובפרט תורת
רבי יוחנן והיה רוצה בכל שעה לעמוד על
מעשיו ללמוד מהם`lklk dil ihn` lif :

מוסר לתלמידיו מעשים שראה בבית רבותיו
הקשורים לאותה משנה אבל לא היה ראש
הישיבה מכניס מעשים אלו בגירסת הגמרא:
 .`xnba `zyd epzinבדור שאחריו קבעו
מעשים אלו בגוף הגמרא וכשהיה ראש
הישיבה גורס את הגמרא בישיבה היה גורס
עמה את המעשים מחכמי הדורות שלפניו:

ק
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dil xn` `z` ik iia`l dixcy lf` ,lican ikid ifge ixitc `lklk dil
ilf` `l `p` dea`l dil xn`e `z` ,xn`c `ed legl ycw oia licand
dil xn` ,xn`c `ed legl ycw oia licand il xn`e zixcyc `ed iia`l
.dinyn `zrny xnziz `lc dil `nxb xnc dizepaxe xnc dizexxy

לא.

ith ipixg`c dinetn `le diaxc dinetn `zrny xnbe mkg wiicc dnke

 .ixitcלך הבא לו סלסלה של פירות במוצאי
שבת סמוך ליציאת השבת ולא יוכל עולא
לאכול מהם עד שיבדיל וכך תעמוד
אתה על נוסח הבדלתו.iia`l dixcy lf` :
הלך רב יצחק ומסר את הכלכלא דפירי לידי
אביי שילך ויביאנה לעולא ויעמוד על נוסח
הבדלתו ולא הלך בעצמו כפי שציוהו אביו:
 `z` ikאביי ` dil xnלרב יצחקlicand :
 .xn`c `ed legl ycw oiaעולא ,כך הוא
נוסח הבדלתו dil xn`e `z` :רב יצחק
 dea`lלרב יהודה אביו ilf` `l `p` :אצל
עולא אלא  zixcyc `ed iia`lאת אביי
שלחתי לעולא לעמוד על נוסח הבדלתו:
` .xnc dizexxy dil xnכמו  dizexxqלשון
סררה וסילסול שנוהג רב יצחק כבוד תלמיד
חכם בעצמו ואין נאה לו להוביל כלכלא
דפירי ברשות הרבים שנראה כמוכר פירות
ולפיכך שלח בידי אביי שהיה באותה עת
תלמיד צעיר .xnc dizepaxe :לשון רבנות
שנוהג מנהגי רבנות וכבוד בעצמו לפי שהיה
רב יצחק בנו של רב יהודה שהוא מגדולי
הרבנים באותו דור הורגל במנהגי רבנות.

ויש גורסין  xnc dizepaxaxeגאוה שצריך
שתהיה בתלמיד חכם כדאמרינן בסוטה ה
ע"א היא גרמה לך שלא הבאת את הכלכלא
דפירי לעולא בעצמך ולא עמדת על נוסח
הבדלתו ומפני כן לא תאמר הלכה זו בשמך
שלא יאמרו רב יצחק אמר בשם עולא
המבדיל חותם "המבדיל בין קדש לחול"
אלא יאמרו אביי אמר בשם עולא המבדיל
חותם וכו' ונמצאת מפסיד טובה הרבה
דאמרינן ביבמות צז ע"א `opgei iax xn
mkg cinlz lk i`gei xa oerny iax meyn
dfd mlera eitn dreny xac mixne`y

:xawa zeaaec eizezty
לא`le diaxc dinetn `zzrny xn`e .
 .ipixg`c dinetnשאמרו לו בשם רבוith :
 .sicrהלכך אם מצאו מסדרי הגמרא שני

חכמים שנחלקו אליבא דחד אמורא פלוני
אמר בשמו היתירא ופלוני אמר בשמו איסורא
חד מינייהו שמעה מאותו אמורא בעצמו וחד
מינייהו שמע מאחר שאמר בשמו לא הכניסו
בגמרא אלא את דברי מי ששמע ממנו בעצמו
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dizyayl `ler draw wgvi xa ongp ax xn` opixn`c ,dizrny `ticr
iaxk

oinipa

xa

zti

idz

da

iax

`xif

ike

dn

oiipr

xinbe wiic `a` xa `iig iax `a` xa `iig iax lv` zti xa oinipa iax
).wiic `l zti xa oinipa iaxe diaxc dinetn `zrny (xn`e `"p
ולא ציינו בגמרא שיש בזה מחלוקת:
 .opixn`cברכות לח ע"בongp ax xn` :
.zti xa oinipa iaxk dizyayl `ler draw
דכי אתא עולא אמר בשם רבי יוחנן zewly
)ירקות שלוקין הרבה במים( odilr oikxan
 exaca didp lkdyומתחילה סברו בני בית

המדרש דעולא שמע כן מרבי יוחנן עצמו או
מחכם דייקן שדייק למסור דברי רבי יוחנן
כמות שהן בדיוק עד שבאו תלמידים מארץ
ישראל לבבל ומסרו שיש בדבר זה מחלוקת
רבי חייא בר אבא מסר בשם רבי יוחנן
דשלקות מברכין עליהן בורא פרי האדמה
ורבי בנימין בר יפת מסר בשם רבי יוחנן
דשלקות מברכין עליהן שהכל נהיה בדברו
ואז אמר רב נחמן השתא הוברר דהא דאמר
לן עולא בשם רבי יוחנן דשלקות מברכין
עליהן שהכל נהיה בדברו לאו מרבי יוחנן
עצמו שמע כן אלא מרבי בנימין בר יפת
שאמר בשם רבי יוחנן עד שאחר זמן נשתבש
אצל עולא והיה סבור שמרבי יוחנן בעצמו
שמע כן .`xif iax da idz :היה רבי זירא
מתמיה בעניין זהoinipa iax oiipr dn ike :
 .`iig iax lv` zti xaתמיה אני על בני
הישיבה שאומרים רבי חייא בר אבא אמר
בשם רבי יוחנן כך ורבי בנימין בר יפת אמר

בשם רבי יוחנן כך הלא רבי חייא בר אבא
עדיף הרבה יותר למסור בשם רבי יוחנן ואין
דברי רבי בנימין בר יפת חשובים ליד דבריו
כלל ואין ראוי להזכיר מחלוקתם יחד
דפשיטא לן דרבי חייא בר אבא מסר דברי
רבי יוחנן כמות שהם ורבי בנימין בר יפת
שיבש דברי רבי יוחנן`a` xa `iig iaxc :
 .diaxc dinetn `zrny xinbe wiicכשהיו
התלמידים אומרים לו לרבי חייא בר אבא כך
אמר רבי יוחנן בישיבה לא היה רבי חייא בר
אבא קובע שמעתא זו בין הלכותיו אלא היה
בא לפני רבי יוחנן ללמוד דבר זה מפי רבי
יוחנן אם נמצאה השמועה מכוונת היה קובע
שמועה זו בין הלכותיוzti xa oinipa iaxe :
 .wiic `lלמיגמר שמעתתיה דרבי יוחנן מרבי
יוחנן בעצמו אלא שומע מתלמיד זה שכך
אמר רבי יוחנן וקובע שמועה זו בין הלכותיו
ואומרה בשם רבי יוחנן ופעמים שהתלמיד
ההוא לא עמד היטיב על דעת רבי יוחנן
ושיבש דבריו ,ומדקאמר רבי זירא דעדיפותיה
דרבי חייא בר אבא משום דדייק למיגמר
שמעתתיה דרבי יוחנן מרבי יוחנן עצמו
אלמא כמה דדייק חכם וגמר שמעתתא
מפומיה דרביה ולא מפומיה דאחריני טפי
עדיף:
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iax wilq ik opixn`c .sicr ith dax cgc dinetn xnb ik cere

קב

.לב

axc ediixz`n e`le dil ixn` ,l`enye axc `zinxben lk` `xif
ilekn `iig xa sqei `iig xa sqei dxn` o`n edl xn` ?z` l`enye
?`pxinb `nlr ilekn `p` xn` ctwi`e sqei ax rny ,xinb `nlr
dcedi ax xn`c qixb ixabc `wtq elit`c `pxinb dcedi axn `p`
dyly l`enyc dinyn wtq axc dinyn wtq `a` xa dinxi ax xn`
.dgnen oi`y mewna xekad z` oixizn
.ick dl ixn` - `zlin `cg ixn` `w opax edlekc `kide

.לג

oiraw `xc lkc ,`xc xza `xc `cenlz sqezi` `ilin oili`a

.לד

eraznc iirae miyrne edl oiycgznc iwitq on ilin `cenlza dia
edl epz `xtq axe `pdk ax opixn`c oiwcea eidc `idd ike .edl
ezixn` i`n edl xn` `ng xa inx eda rbt ,dax ia oixcdpq
.xinb `nlr ilekn `iig xa sqei :שבתלמוד

ולאו מרב אחד למד ולפיכך אינו כדאי
`nlr ilekn `p` :שנסמוך על שמועותיו
 לבדוdcedi axn `p` : בתמיה.`pxinb
:`pxinb
: סתמא בלא לציין מי אמרו.ick dl ixn` .לג
: סנהדרין מא ע"ב.oiwcea eidc `idd ike .לד
ia oixcdpq edl epz `xtq axe `pdk ax
: למדו גמרא דסנהדרין בישיבתו של רבה.dax
 בלומדכם.dax iac oixcdpqa ezixn` i`n

wilq ik opixn`c : מפי רב אחד.dax cgc .לב
 מבבל.`xif iax wilq ik : חולין יח ע"ב.'eke
axc `zinxben lk` :היה ועלה לארץ ישראל
 בהמה ששחטוה ובסוף השחיטה.l`enye

הטה את הסכין לצד הראש רב ושמואל סברי
זוהי הגרמה הפוסלת בשחיטה ואעפ"כ אכל
.dil ixn` :רבי זירא מבהמה שנשחטה כך
ediixz`n e`le :בני ארץ ישראל לרבי זירא
 הלא מבבל אתה וצריך אתה.z` l`enye axc
 מי הוא זה.dxn` o`n :להחמיר כרב ושמואל
sqei דאמר חומרא זו בשם רב ושמואל הלא
` הוא סתם רב יוסףiig xa sqei .` הואiig xa
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קג

dleke `zcixb oixcdpqa opixn` i`ne dil exn` ,dax iac oixcdpqa
.`zrny

לה.

eed `lc e`le ,i`xza opax oiycgne oitiqenc iiede iiwec inp ewce

ixecbz`l oedixza iz`c `xcl edpiwayc `l` i`nw opax oedl oirci
cird opax xen`ck .oedinia `nlr edl jixhvi` `le ,oeda
לפני רבה מה הוספתם בגמרא דסנהדרין:
 .`zcixb oixcdpqa opixn` i`neאמור לנו
אתה איזו קושיא גרסינן בגמרא הרגילה
שלא מבית מדרשו דרבה והיא נותרה
בגמרא הרגילה בלא תירוץ ואתה סבור
שדננו בה בלומדנו לפני רבה ותירצנו
אותה ,אלמא בכל זמן היו מוסיפין על
הגמרא מתחילה היתה בגמרא רק הקושיא
ולא תורצה ואח"כ בבית מדרשו של רבה
תורצה הקושיא ומעתה יש בגמרא קושיא
ותירוץ .`zrny dleke :כלומר וכו':
להoiycgne oitiqenc iiede iiwec inp ewce .
 .i`xza opaxכלומר עוד נתווסף התלמוד

ונתרחב על ידי שהאחרונים הוסיפו בהם
דוקיי והויי .iiwec :שהראשונים אמרו איזה
דין או תירוץ והאחרונים דקדקו להביא לו
ראיה מן המשנה או מן הברייתא כדאמרינן
"דיקא נמי דקתני" או "מתניתין נמי
דייקא" .iied :קושיות שהוקשה לאחרונים
על דברי המשנה או הברייתא כגון דאמרינן
"והוינן בה" או "הוי בה רבי פלוני":

 edpiwaycמן שמיא oedixza iz`c `xcl
 oeda ixecbz`lשרצו מן השמים שאף

לדורות הבאים יהיה חלק בחיבור הגמרא
 oedinia `nlr edl jixhvi` `leכלומר
ובשביל להשאירם לאחרונים סיבבו מן
השמים שבדורות הראשונים לא יצטרכו
לאותם דיוקים מן המשנה או מן הברייתא
לפי שלא היה באותו דור מי שהטיל ספק
בדבר ולא הוצרכו להביא לו ראיה אבל
בדורות האחרונים היה מי שהטיל ספק
בדבר הלכה של פלוני ושל אלמוני
והוצרכו להביא ראיה מן המשנה או מן
הברייתא ואמרי "דיקא נמי דקתני" או
מתניתין נמי דייקא" וכיו"ב ,וכן סיבבו
מן השמים שבדורות הראשונים כולם
ידעו לתרץ קושיות והויות שעתידין
האחרונים להקשות ולפיכך לא הקשו ולא
תירצו קושיות אלו בגמרת הראשונים
ובדורות האחרונים לא כולם ידעו לתרץ
קושיות והויות אלו עד שהוצרכו האחרונים
לכתוב בגמרא את הקושיות והתירוצים
הללו .'eke cird opax xen`ck :חולין ו
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xi`n iax lr iax iptl xi`n iax ly eing oa oexf oa ryedi iax
lr dlek o`y zia z` iax xizde ,o`y ziaa wxi ly dlr lk`y
zea`e jizea`y mewn el exn` eia` ziae eig` eilr exag .eci
`dfd `xwnd odl yxc ?xzid ea bedpz dz` xeqi` ea ebdp jizea
"ipa eid mdd minid cr ik dyn dyr xy` zyegpd ygp zzke
exria `le `q` `a xyti` "ozygp el `xwie el mixhwn l`xyi
`q` l`xyi ux`ay dxf dcear lk `lde ?exria `le htyedi `a
ip` s` ,ea xcbzdl eizea` el egipd mewn `l` ,mexria htyedie
xac xn`y mkg cinlzl o`kn .ea xcbzdl izea` il egipd mewn
ע"ב .oexf oa :בגמרא שבדפוסים בן זרוזoa :
 .xi`n iax ly eingאחי אשתוdlr lk`y :
 .o`y ziaa wxi lyבלא מעשר קסבר רבי

מאיר בית שאן כבשוה עולי מצרים ולא
כבשוה עולה בבל ולא קדשה בקדושת ארץ
ישראל כדי שיהא מותר לזרוע בה בשביעית
ויסמכו עליה עניים ולפיכך אין חייבין בה
במצות התלויות בארץzia z` iax xizde :
 .dlek o`yולא תימא דוקא קצה העיר הסמוך
לגבול הניחו מלקדש אבל קצה העיר הסמוך
לארץ ישראל קידשו .eilr exag :על רבי:
` .eia` ziae eigבאו כולם יחד לפני רבי כדי
להעיד לפניו שאבותיו ואבות אבותיו וכל
משפחתו וזרעו של הלל הנשיא שהוא אבי
אבותיו של רבי נהגו איסור בבית שאןmewn :
 .xeqi` ea ebdp jizea` zea`e jizea`yרבן
שמעון בן גמליאל  -אביו של רבי – ואבותיו
הנשיאים היו נוהגים איסור בבית שאן ולא

היו אוכלין ממנה עד שמעשריןygp zzke :
 .'ebe dyn dyr xy` zyegpdמלכים ב יח ד,
בחזקיהו מלך יהודה כתיבel egipd mewn :
` .ea xcbzdl eizeaמן השמים סיבבו שלא

יבערו אסא ויהושפט את נחש הנחושת כי היו
סבורין שכיון שמשה עשאו אין שום חכם
רשאי לבערו ומן השמים הטעום כדי לזכות
את חזקיהו במצוה זוil egipd mewn ip` s` :
` .ea xcbzdl izeaמן השמים סיבבו שלא
יחקרו אבותי דבר זה האם קדשו עולי בבל
את בית שאן או לא קדשוה כדי להניח לי
זכות זו לקבוע שלא קדשוה והשתא יהיה
לעניים פרנסה בשביעית .o`kn :כיון שראינו
שאע"פ שבאו והודיעו לרבי שאבותיו ואבות
אבותיו שהיו גדולי ישראל נהגו בבית שאן
איסור והיה פשוט בעיניהם שקדשו עולי בבל
את בית שאן אעפ"כ כששמע רבי שרבי מאיר
התירה לא ביטל דבריו שמע מינה שתלמיד

אגרת רב שרירא גאון

קה

פרק י

dl ixn`e ,eze` oigifn oi`y dl ixn`e ,eze` oigipfn oi`y dkld
gpfi `l ik aizkc eze` oigipfn oi` xn`c o`n .eze` oigigfn oi`y
o`ne ,oygd gfi `le aizkc eze` oigifn oi` xn`c o`n ,'d mlerl
zewelgn eax ald igegf eaxyn opzc eze` oigigfn oi` xn`c
`aex i`nw eway `nrh i`n oezirac i`nl daeyzd z`f .l`xyia
eway i`nw i`xza edexn`c `lten xac ezigkyn i`c ,i`xzal
eda sqez`c ilin oili`a inp iyetp`le oeda ixecbz`l oedl
iira d`n ray opixn`ck .`ki` `aehc ,`xc xzac `xc `cenlz
era

b`ec

ltezig`e

lcbna

חכם אפילו אם הוא אומר לך דבר הלכה של
חידוש כנגד דברי החכמים הראשונים אין לך
לבטל דבריו .oigipfn :עוזבין כמו gpfi `l ik
 'd mlerlלא יעזוב .oigifn :מסירין את דבריו
כמו  oygd gfi `leלא יסור.oigigfn :
מגביהין ומסלקין כמו  ald igegfגבוהי
הלב .'d mlerl gpfi `l ik :איכה ג לא`le :
 .oygd gfiשמות כח כח.ald igegf eaxyn :
סוטה מז ע"ב .oezirac i`nl :לעיל פרק א
אות א`aex i`nw eway `nrh i`n :
 .i`xzalרוב דברי המשנה מפי אחרוני
התנאים הם מאי טעמא לא שנאום ראשוני
התנאים ,והוא הדין יש לשאול דברים
מופלאים ויפים שיש בגמרא ונאמרו רובם
על ידי אחרוני האמוראים כגון רבה ורב
יוסף ואביי ורבא ותלמידיהם מאי טעמא לא
אמרום ראשוני האמוראים כגון רב ושמואל
ורב כהנא וכיו"בoedl eway i`nw :
 .oeda ixecbz`lמן השמים סיבבו

gxetd

,xie`a

xn`e

שהראשונים לא יצטרכו לשנותם כדי
שישנום אחרונים ויתגדרו בהםiyetp`le :
`xc `cenlz eda sqezi`c ilin oili`a inp
 .`xc xzacולהרבות גם באלו המילים

שיתווסף ויתרבה בהם התלמוד דור אחר
דור ,כלומר רצון ה' היה שלא יהיה התלמוד
מעשה דור אחד אלא מעשה שבעה דורות
של אמוראים כל דור מוסיף בתלמוד עד
שנעשה גדול כמו שהוא בידנו היום.
 sqezi`cשיתווסף .`ki` `aehc :שהרבה
סוגיות יש ששנאום אחרונים ולא שנאום
ראשונים כדמפרש לקמן דבזמן רב יהודה
שהיה בדור השני לאמוראי בבל היו שונים
גמרא רק לסדר נזיקין ובזמן רבא היו שונים
גמרא לארבעה סדריםd`n ray opixn`ck :
 .'eke iiraסנהדרין קו ע"ב.iira d`n ray :
לפנינו בסנהדרין ` iira d`n raxובחגיגה
טו ע"ב .xie`a gxetd lcbna :iira d`n zlz
דתנן במסכת טהרות פ"ד מ"א `edy lcbn

קו
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oiwifpa iiepz ilek dcedi axc ipya `de ?iira `ranl `zexab `ax
dy`d ihn ded ck dcedi ax eli`e ,ixcq 'c opipzn `w op` eli`e ded
xn` mixedh oditxha oyaky mizif dl ixn`e dxcwa wxi zyaeky

eiaeray milk ekeza d`neh xie`a cner
mixedh ekezay milk eiaera d`neh mixedh

וכששנו דואג ואחיתופל משנה זו כל כך
העמיקו בלימודה עד שהקשו בה שבע מאות
קושיות ושאלות והשיבו עליהן תשובות:
 .iira irainl `zxeab `ax xn`eוכי גבורה
גדולה צריך כדי להעמיק בלימוד המשנה עד
ששואלין בה הרבה קושיות ומתרצין אותן
הלא גבורה היא לשמוע בקול ה' ולהתגבר על
היצר הרע כדתנן באבות פ"ד מ"א `xeaib edfi
 exvi z` yaekdודואג ואחיתופל לא היו
מתגברים על יצרם ולמה התאמצו כל כך
ללמוד ולהקשות ולתרץdcedi axc ipya `de :
 .ded oiwifpa iiepz ilekכשהיה ראש הישיבה
דורש לתלמידים לא היה דורש אלא בסדר
נזיקין לפי שרוב התלמידין לא היו חכמים
הרבה ללמוד שאר סדרים ומי שהיה חכם
הרבה היה לומד שאר סדרים מפי הרב או
מפי חבר שלא בסדרי הישיבה`w op` eli`e :
 opipznבישיבה  ixcq 'cמועד נשים נזיקין
וקדשים אבל סדר זרעים )חוץ ממסכת
ברכות( לא מתנינן ואין לנו גמרא מסודרת
למסכתות שבסדר זה שאנו בבבל ואין אנו
נוהגין במצוות התלויות בארץ וסדר טהרות
נמי לא מתנינן )חוץ ממסכת נדה( אין לנו
גמרא מסודרת למסכתות שבסדר זה לפי

שכולנו היום טמאי מתים ואין אנו יכולין
ליטהר .ודאי אף סדר טהרות היו לומדין בימי
רבא דאמר לקמן xqilz opipzn `w op` eli`e
 ivwera `zaiznוכן רב יהודה היה לומד נמי
סדר טהרות כדאמר לקמן ck dcedi ax eli`e
dl ixn`e dxcwa wxi zyaeky dy`d ihn ded

 oditxha oyaky mizifוהם משניות בסדר
טהרות ,אלא כוונתו שבזמן רב יהודה אע"ג
שהיו למדין גם שאר סדרים מ"מ לא היו
שונים בישיבה אלא סדר נזיקין ועליו לבד
היה ראש הישיבה דורש ובזמן רבא היו
דורשין בארבעה סדרים אבל בסדרי זרעים
וטהרות לא היה להם גמרא קבועה לשנות
לתלמידים אלא כל רב ורב היה שונה
לתלמידיו פירושים כמו שרוצה וכמו שנראה
לו נכון ,וכן לא היו דורשין אותן – את סדר
זרעים וטהרות – בישיבה אלא הרוצה ללמדם
בא לפני הרב ולומדה ממנו שלא בישיבה
בסדרי הישיבהihn ded ck dcedi ax eli`e :
למשנה זו דמסכת טהרות פ"ב מ"א ששנינו
 dxcwa wxi zyaeky dy`dהיה קשה עליו
הבנתה עד שהיה אומר `w l`enye axc iied
 `kd `pifgקושיות חזקות שהיו מקשים רב
ושמואל אני רואה במשנה זוmizif dl ixn`e :
 .oditxha oyakyעוקצין פ"ב מ"א כלומר
ויש אומרים שלא על משנה דטהרות היה רב
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`zaizn xqilz opipzn `w op` eli`e `kd `pifg `w l`enye axc iied
op`e `xhn iz` ded dip`qn sily ded ck dcedi ax eli`e ,ivwera
`ail `ed jixa `ycew `l` ,oa gbync `kile oiytp opixrvn `w
.ira

לו.

xzae ,`piax cr `xc xza `xc d`xed `tqezi` ikd metle

oey`xd mc`c dixtqa d`pigxi l`eny `fgck `wiqti` `piax
ab lr s` ikd xzae .d`xed seq `pia`e iy` dia aizk dedc
יהודה אומר כן אלא על משנה דעוקצין:
 .ivwera `zaizn xqilzשלש עשרה ישיבות
היו בבבל בזמן רבא שהיו לומדין כל מסכת
עוקצין ומפרשין אותה לפי שבזמן רבא רבו
התלמידים והיו חכמים יותר מן הראשונים
ורצו ללמוד מסכת עוקצין מפי הרב ולא היה
בית מדרש אחד מספיק להכיל כל התלמידין
שהיו חכמים וראויין ללמוד מסכת עוקצין
והכינו לכך י"ג בתי מדרש ובהם שלשה עשר
חכמים השונים מסכת עוקצין לתלמידיםck :
 .dip`qn sily dedכשהיו השמים נעצרין
מלהוריד מטר היה רב יהודה גוזר תענית והיו
אסורין בתענית אף בחליצת הסנדל כמו שאנו
נוהגין בתשעה באב וכשהיה רב יהודה בא
לחלוץ נעליו כדי לישב בתענית וחלץ נעלו
האחת ועדיין לא הספיק לחלוץ נעלו השניה
כבר  ,`xhn iz` dedשמן השמים היו
מחשיבין את רב יהודה מאוד ולא רצו לצערו
שיחלוץ שתי נעליו וילך יחף כ"ש שלא רצו
שישב בתענית לפיכך מיהרו להוריד מטר

וביטלו את התענית.oiytp opixrvn `w op`e :
בתענית ממש .oa gbync `kile :ואין אנו

חשובין בשמים ואין מורידין לנו מטר עד
שאנו צועקין הרבה בתפילה `l` :הא למדת
שאין חשוב לפני ה' מי שהוא לומד הרבה
ואינו ירא שמים אלא `al `ed jixa `ycew
 iraיראת ה' הנטועה בלב הוא רוצה .ודאי
מי שלומד הרבה חשוב יותר בשמים ממי
שלומד מעט אבל מי שלומד מעט ומשתדל
ואין יכול והוא ירא ה' חשוב הוא יותר ממי
שלומד הרבה ואינו ירא ה' כל כך:
לו .d`pigxi l`eny `fgck .בבא מציעא פו
ע"א .d`xed seq `pia`e iy` :פירש"י במסכת
בבא מציעא פו ע"א lk seq d`xed seq
xcqd lr `xnb dzid `l mdini cr oi`xen`d
`dpynd mrha zl`yp dl`y dzidyk `l
rxe`nd dyrn lr dl`y e` yxcnd ziaa
xne` cg`e cg` lk xzide xeqi` e` oenn oica
oi`xen` zereny exciq `piaxe iy` axe enrh
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exw`e d`xedl miaexw ix`aqe iyexit `ki` ded ,zed `l d`xed i`cec
`daxe inegx ax oebk deyxt i`we ilz dedc i`n lke ,i`xeaq ± opax edp
mid zpicnn hb `ianda opixn`c mizg ian i`g` axe ,sqei
cg` lk zezkqnd xcq lr erawe mdiptly
eywde dl diepyde die`xd dpynd lv` cg`e
md uxzl mie`xy miwexite aiydl yiy zeiyew
oebk `xnba lkd erawe mdnry mi`xen`de
`mivexzde edl `irai` idpinxe iaizin diaizi
exn`y oze`e ,odiptly oze` exiiyy dn odilry
meraw `l mdilry oivexizde zeiyewd mdiptl

הראשונים .כל "ולא אמרן" שבש"ס שאין
מצויין מי אמרו מן הסבוראים הוא.i`xeaq :
כי אחת הפעולות העיקריות של הסבוראים
בעריכת הש"ס היתה לומר "סברוה" ,במקום
שהגמרא מקשה קושיא ואין הלומד מבין מאי
קא קשיא לגמרא הקדימו הסבוראים הסבר
הפותח במילים "סברוה" כגון ברכות מו ע"א

iax xciqy dpynde zezkqnd xcq lr `xnba

e`l aihnde aehd `nlr ilekc dexaq

 .merawe `piaxe iy` ax e`aeולי נראה דרבנו
מפרש  d`xed seqעד רב אשי ורבינא היה כל
אמורא יכול לחלוק על אמורא אחר ואפילו
אמורא מאוחר חולק על אמורא מהדור
הראשון אבל חכמים שבדור שאחרי רב אשי
ורבינא אינן יכולין לחלוק על האמוראים
דהני מיקרו בעלי הוראה והני לא מיקרו בעלי
הוראה ולא חשיבי גבייהו .`pia` :הוא רבינא
כי "רבינא" קיצור של "רבי אבינא" הוא:
` .zed `l d`xed i`cec b"rודאי אין
האחרונים האלו שהיו אחר רב אשי ורבינא
יכולין לחלוק על אמוראים שלפניהםded :

 ,'eke ibltinw `da e`l i`n `id `ziixe`cוכן
פסחים עז ע"א d`neh `nlr ileklc dexaq
 ,'eke zevxl uiv `irae xeaiva `id diegcוכן
סוכה יא ע"ב jixv alel `nlr ilekc dexaq
` ,'eke dkeqn alel opitlie cbוהרבה כיוצא
בזה ועל שם זה היו נקראין סבוראים ,ואע"ג
דעוד הרבה דברים חשובים עשו בעריכת
הגמרא לא נקראו אלא על שם "סברוה"
שתיקנו בש"ס .inegx ax :תלתא רב רחומי
הוו ,הראשון תלמידם של אביי ורבא ,השני
רב רחומי תלמידו של רבינא ,והשלישי בן
זוגו של רבה יוסף והוא היה מן ראשוני
הסבוראים .והכא מיירי ברב רחומי השלישי,
וכל מקום שתמצא רב רחומי חולק עם רב
יוסף או אבא יוסי הוא רב רחומי דמן
סבוראי .sqei dax :הנקרא בתלמוד רב יוסף
או אבא יוסף ובראשונים נקרא לפעמים
רבה יוסף קיצור מן רבי אבא יוסף:
 .mid zpicnn hb `ianda opixn`cגיטין ז

``ki

iyexit

ix`aqe

miaexw

.d`xedl

האחרונים אומרים פירושים וסברות שהם
קרובים להוראה שהרי על ידי שהם מפרשים
את ההלכות שלפניהם ואומרים ולא אמרן
אלא וכו' הרי כאן הוראה שהראשונים שאמרו
את ההלכה לא חילקו בה והאחרונים האלו
חילקו בה והוי כעין מי שחולקין על

קט
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in lk ikd da xn` mizg ian i`g` ax "'eke dpqpqe dpncne blwve"
iae ,oic el dyer dpqa okey mnece exiag lr dnibl zwrv el yiy
zkqna yxtnc aexn i`ax axe .`rcxdp iaiaqa xir `id mizg
ly qeka dpeal ly hxew eze` oiwyn bxdil `veid opixn`c oixcdpq
ixnl oiie cae`l xky epz xn`py meyn eilr ezrc sxhzy ick oii
opirae ,odlyn oze` zeacpzn eid milyexiay zexwi miyp `pze ,ytp
lyn `xazqn aexn i`ax ax dnbxz ?in lyn zeacpzn opi` m`e
zaiyi iaiaqa i`ax ax ly exir aex mbe .epz xn`py meyn xeaiv
dnke .`aeh ipy jixe`e ded oe`b i`ax axc opax ixn`e ,`id `rcxdp
,`peniq axe `pir ax oebk i`xza opaxn oepi`c `xnba eraw` ixaq
ol `pn sqka cr zipwp dy`d yixc `xnbc mipey`xd on opihwpe
edpivxz i`xeaq i`xza opax `xnba ivxznc iwexte iiyew jpd edlek
.edpirawe
dpyne cenlz ?cenlzd azkpe dpynd dazkp cvik oeziazkce
ax :בגמרא אבל שמותיהם לא נרשמו בגמרא
 מהדור השני לסבוראים.`peniq axe `pir

 ולא נזכרו,והעורכים האחרונים של התלמוד
בתלמוד בשמותיהם אבל הרבה פעלו
ax  יש גורסין.בעריכתו הסופית של התלמוד
`cb ax ` במקום רב עינא ויש גורסיןfib
 הערוכין.`xnba ivxznc :והכל אחד הוא
:בגמרא
 לפני כן כלומר.eaizki` `l dpyne cenlz .לז
תלמוד לא איכתיב לפני שכתבוהו רב אשי

.לז

 לפנינו הגירסא.xn` mizg ian i`g` ax :ע"א
.oixcdpq zkqna yxtnc :רב אחא מבי חוזאה
 את הלבונה ואת.oze` zeacpzn :מג ע"א
 לפנינו ליתא.aexn i`ax ax dnbxz :היין
xn`py meyn :ועיין שם בפירוש רבנו חננאל
 לשון נתינה משמע ואם משל היוצא.epz
ליהרג הוא היה לו לומר הביאו שאין כאן
, ראש ישיבה היה.ded oe`b :מתנת כלום
ואע"ג דמן סבוראי הוא קרי ליה גאון שכל
dnke :ראש ישיבה היה נקרא אצלם גאון
 נקבעו דבריהם.`xnba eraw` : סבוראי.ixaq

אגרת רב שרירא גאון

פרק י

קי

dt lr edpiqxbnl opax oixidfe ivxzn eed ivexz `l` ,eaizki` `l
dz` i` dt lray mixac dxenza opixn`c .iaizkc igqep on `l la`
,zixa jz` izxk dl`d mixacd it lr ik xn`py azka mxne`l i`yx
.zekld azek dz` i`e azek dz` dl` opixn`e

la` :נזהרין שלא לשנות מן הנוסח שקבלו
 לא היו כותבין את.iaizkc igqep on `l
opixn`c :הנוסח אלא זוכרין אותו בעל פה
: התם.opixn`e : יד ע"ב.dxenza

:ורבינא ומשנה לא נכתבה לפני שכתבה רבי
 ערוכין היו אבל לא היו.ivxzn eed ivexz
opax oixidfe :כתובין אלא נגרסין על פה
 כלשון שקבלו מרבותיהם והיו.edpiqxbnl

קיא
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פרק יא

`i wxt
laa zxez zeedzid

mdixg` jln ine `piax ixg` excqp j`id i`xeaq opax oezirace

.א

ikide `zlin `dc `xwr oekl iyextl `pifg ,eiykr cre onf eze`n
meyn `zaizn oizxz ebiltzi` ikide ,mcwn l`xyic `zepy`x ded
.`zyay `zlina da zi`c
xbqnde yxgde dipki zelba l`xyi elb ck `xwirnc oirci eed

.ב

ezriqe dcedi jln dipki epae .`rcxdpl edpizii` ,mdnr mi`iap dnke
ycwnd zian mdnr e`iady xtre mipa`a decqie `zyipk ia
iyer mixeab lkd sl` xbqnde yxgde mitl`

 ודרשוdlaa dleb laa jln m`iaie dngln
רבותינו דהחרש והמסגר הם תלמידי
yxc חכמים כדאיתא בגיטין פח ע"א
drxd lr 'd cewyie" aizkc i`n xnixn
meyn "epidl` 'd wicv ik epilr d`iaie
d`iaie drxd lr 'd cewyie epidl` 'd wicvc
l`xyi mr d"awd dyr dwcv `l` ?epilr
zniiw dipki zelb oiicre ediwcv zelb dlbdy

: מי עמד בראש הישיבה.jln ine .א
 הנהגת ישראל האם.l`xyic `zepy`x
בנשיאות היתה נוהגת או בראשי ישיבות או
 מתא מחסיא.`zaizn oizxz :בראשי גלויות
)היא סורא( ופומבדיתא שהם הישיבות שהיו
da zi`c :פועלות בזמן רב שרירא גאון
 יש בדבר זה בידיעת סדר.`zyay `zlina
הדורות שיבושים הרבה ולפיכך ראיתי
:להעמיד דברים על דיוקם

sl` xbqnde yxgd dipki zelba dia aizkc
oiyxgk lkd eyrp oigzety dryay "yxg"
dnke oigzet opi` aey oixbeqy oeik "xbqn"

" הא למדת שמתחילת גלותם שלsl`"
:ישראל בבבל היתה בבל מקום תורה
: תחילת בנייתה.decqie : נבוכדנצר.edpizii`

 אשר הגלם נבוכדנצר מלך.dipki zelba .ב
 דכתיב במלכים ב כד.xbqnde yxgde :בבל
iyp z`e jlnd m` z`e dlaa oikiedi z` lbie
dleb jiled ux`d ili` z`e eiqixq z`e jlnd
zray ligd iyp` lk z`e dlaa milyexin

אגרת רב שרירא גאון

פרק יא

קיב

,eppgi dxtr z`e dipa` z` jicar evx ik xn`py dn mdilr miiwl
ayie ycwnd zia rqpy xnelk "aizity" `zyipk ia `iddl deixwe
`ixy `kid laaa dlibna opixn`ck ,oednr dpiky zede .o`k
aizityc `zyipka xn` l`enye lvedc `zyipka xn` ax ?dpiky
,`kd oipnfe `kd oipnif `l` `kd `le `kd `niz `le ,`rcxdpa
`zyipk `cde .`pilvn mzd dqxt `pwgxn ikc il iziz iia` xn`
`rcxdpn dhnl xteqd `xfr ly eyxcn zial `id daexw lvedc
.`id
ycwnd zia epae mdnr dlebde laan laaexfe `xfr elry oeike

.ג

x`ye ekeq yi` qepbihp`e wicvd oerny oebk oixcdpq iy`x my eide
lr s` ,dler did laan owfd llde oiler eid laan oaexe zebefd oze`
cec zian zeielb iy`x edl eede .`kd dxez oiviaxn eid ok it
 יבוא לי.il iziz :שריא באותו זמן בתרוייהו
 אפילו.`pilvn mzd dqxt `pwgxn ikc :שכר
אם אני רחוק הרבה מבית הכנסת דהוצל
 אני- ומבית הכנסת דשפיתיב עד פרסה
מתאמץ ונכנס לשם להתפלל בהן מפני
:קדושתן
oaexe : כלומר ואע"ג שעלו.'eke elry oeike .ג
.dler did laan llde oiler eid laan

ולכאורה יש לך לומר דכיון שעלו החכמים
מבבל לא נשארו שם חכמים להרביץ תורה
eid ok it lr s`  אינו כן אלא,לתלמידים
 לבני.edl eede :` בבבלkd dxez oiviaxn

.aizity : תהלים קב טו.'ebe jicar evx ik

:שף ויתיב כלומר קפץ ממקומו וישב כאן
xn` ax : כט ע"א.dlibna opixn`ck
`zyipka xn` l`enye lvedc `zyipka
 לפנינו הגירסא אמר אביי.`rcxdpa aizityc

בבי כנישתא דהוצל ובבי כנישתא דשף ויתיב
 לא תימא.`kd `le `kd `niz `le :בנהרדעא
רב דאמר בכנישתא דהוצל סבר אבל
בכנישתא דשפיתיב ליכא שכינה ושמואל
דאמר בכנישתא דשפיתיב סבר אבל בכנישתא
דהוצל לא אלא בשתיהן שריא שכינה זימנין
 ובגמרות שבדפוסים גרסינן.הכא וזימנין הכא
` כלומר לא תימא שכינהkde `kd `niz `le

קיג

פרק יא

אגרת רב שרירא גאון

oixn` eed `zlin `cdc ,oeda ded `l oixcdpqe `zaizn iy`x la`
zeielb iy`xa iax xhti`c cre .'d xgai xy` mewnd on `l` eed `lc
oixcdpq iy`x oepi`c mi`iype `zaizn iy`xa `le laaa oibidp eed
.i`nye lld cr zea`a yxtnck eede ,l`xyi ux`a

 כלומר אין.i`nye lld cr zea`a yxtnck
לי צורך לפרש לכם סדר הזוגות וראשי
הסנהדרין עד הלל ושמאי שהרי הם מפורשין
yi` xfrei oa iqei(באבות פרק א וזה סדרן א
oa ryedi( בmilyexi yi` opgei oa iqeie dcixv
i`ah oa dcedi( גilax`d i`zipe digxt
lld( הoeilha`e dirny( דghy oa oernye
:i`nye

 עד.oeda ded `l `zaizn iy`x la` :בבל
פטירת רבי אבל אחר פטירת רבי היו להם
 ודאי אף.ראשי ישיבות כמו שמפרש והולך
קודם פטירת רבי הוו להו ראשי ישיבות
בבבל שלימדו תורה לתלמידים מיהו לא היו
להם סמכויות של ראשי ישיבות לדון
xy` mewnd on `l` eed `lc :ולקבוע הלכה
eede : כדתנן בסנהדרין פו ע"ב.'d xgai

אגרת רב שרירא גאון

פרק יב

קיד

ai wxt
iax cre lldn - mi`pzd xcq

oax dixzae ,epa owfd l`ilnb oax dixzae ,epa oerny lld xzae

.א

iaxe `ed ziad oaxg inw lihwzi`c ± `nw l`ilnb oa oerny
ipy 'w edpd llka eed ixc 'c oil`e .lecb odk ryil` oa l`rnyi
oze`iyp ebdp oernye l`ilnb oernye lld zayd ze`ivia opixn`c
.dpy d`n ziad ipta
oax ded zekln ibexda lihwzi`c l`ilnb oa oerny oax xzae

.ב

qepiqtq` zeil edewt`e ziad oaxg ocira ded `ede ,i`kf oa opgei
hwy cke .dinkge dpaie l`ilnb oaxc `zlyey epnn ywae xqiw
axgyn opzc zepwz xyr edl epiwz dpaia opaxe i`kf oa opgei oax
lig xexaa ded dligza ,i`kf oa opgei oax oiwzd ycwnd zia
.dpail `z`e

ded dligza :מא ע"א ומנחות סח ע"ב
xg`  דקתני בסנהדרין לב ע"ב.lig xexaa
 וקתני נמיlig xexal i`kf oa opgei oax
jldy dyrn בתוספתא דמעשרות פ"ב ה"א
lig xexal iikf oa opgei oax lv` ryedi iax
 דתנן ראש השנה כט ע"ב.dpail `z`e :'eke
dpaia `l` i`kf oa opgei oax oiwzd `l
:cala

: שבת טו ע"א.zayd ze`ivia opixn`c

.א

 גיטין נו.xqiw qepiqtq` zeil edewt`e .ב
 תימה דבמסכת.zepwz xyr edl epiwz :ע"א
efe ראש השנה לא ע"ב וסוטה מ ע"א קתני
i`kf oa opgei oax oiwzdy zepwz ryzn zg`

axgyn opzc :אלמא תשע הויין ולא עשר
 ראש השנה כט ע"ב ושם ל ע"א וסוכה.'eke

קטו

פרק יב
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bxdpy owfd l`ilnb oa oerny oax ly epa l`ilnb oax dixzae

.ג

iaxe dpaia `iyp did l`ilnb oax eze`e ,zekln ibexd dxyr mr
ipnf `zlz ryedi iaxl l`ilnb oax dixrvc oeike .oic zia a` ryedi
`ede xiyr `ede mkg `edy dixfr oa xfrl` iaxl edenwe`e edexar
`le ,l`ilnb oaxl edexcd`e diqiit xcde ,xteqd `xfrl ixiyr
iaxe `zay izxz l`ilnb oax `l` dixfr oa xfrl` iaxl edexar
.xgyd zltzc `xnba yxtnck ,`zay `cg dixfr oa xfrl`
yecwd epiax dixzae ,`iyp did epa l`ilnb oa oerny oax dixzae

.ד

.mixry ziaae ixetva didy dixa

xn` yecwd epiax jl e`xw `nrh i`n

didy :ily dlina izlkzqp `l inin edl

 בכתובות קג ע"ב.mixry ziaae ixetva
,mixry zial iax xg` jld אמרינן
iax ובירושלמי כלאים פ"ט ה"ג אמרינן
oipy dxyr ray oixetva dil aizi ded
mixvn ux`a awri igie dinxb lr `xwe

:dpy dxyr ray

iaxe dpaia `iyp did l`ilnb oax eze`e .ג
 ברכות כז ע"ב ושם.'eke oic zia a` ryedi
izxz l`ilnb oax :מובא כל המעשה
oax yexcl  לפנינו בברכות כח ע"א.`zay
`ixfr oa xfrl` iaxe izay `zlz l`ilnb
:`zay `cg

 רבי יהודה הנשיא.yecwd epiax .ד
iaxl dil exn` דאמרינן בשבת קיח ע"ב

קטז

פרק יג
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bi wxt
laaay zeielb iy`x

אopixn`c epiide ,laaa `zelb yix `nw `ped ax ded iaxc ineiae .
jzxv ixd el xn` ?xirya ip` dn ip` oebk `iig iaxn iax dipin `ra
`kde hay mzd dil xn` ikdc `xtq ax ipzne .`ped ax epne laaa
,"eilbx oian wwegne dcedin hay xeqi `l" `ipzc ,wwegn
א .`nw `ped ax .אין זה רב הונא הידוע
בש"ס תלמידיה דרב אלא זהו רב הונא
קדמון בדורו של רבי ,ויש אומרים כי רב
הונא תלמידיה דרב נכדו הוא ולקמן באגרת
מזכיר רבינו שרב הונא תלמידיה דרב מבני
הנשיאות היה כלומר מזרע ראשי הגולה:
 .'eke `ra opixn`c epiideהוריות יא ע"ב:
 .`iig iaxn iax dipin `raרבי חייא
תלמידיה דרבי היה ואין לך רב השואל את
תלמידו ואדרבה בכל מקום אשכחן שרבי
חייא הוא ששואל את רבי ,אלא רבי לא רצה
לפסוק לעצמו כי אדם קרוב אצל עצמו
ונסתמך על רבי חייא תלמידוip` dn :
 .xiryaיחיד ששגג ועבר על אחת ממצות
התורה שחייבין על זדונן כרת ועל שגגתן
חטאת מביא כשבה או שעירה נקבה ואילו
נשיא שעבר מביא שעיר לחטאת ותנן
בהוריות י ע"א `xn`py jln df `iyp edfi
"'d `l` eiab lr oi`y "eidl` 'd zevn lkn

` eidlולפיכך בעא מיניה רבי מרבי חייא
כגון אני שאני נשיא ואין על גבי אף אחד
ואיני קרוי מלך מהו האם אני כיחיד שמביא

כשבה או שעירה או כנשיא שמביא שעיר,
והשיבו רבי חייא  laaa jzxv ixdשריש
גלותא ששם חשוב כמוך למשול על ישראל
ולא הוית מלך דמלך אינו אלא כששולט
יחיד אבל כששולטים שנים תרוייהו לא הוו
בחינת מלך כדאמרה הלבנה `ipyl xyt
 cg` xzka eynzyiy miklnכדאיתא בחולין
ס ע"בmzd dil xn` ikdc `xtq ax ipzne :
 .wwegn `kde hayרב ספרא הוה קשיא ליה
מאי קאמר ליה "הרי צרתך בבבל" ומה
איכפת לי מאי איכא בבבל הא בארץ ישראל
ליכא מלך אלא רבי ואע"ג דריש גלותא נמי
מלך הוא מ"מ זה מלך בארץ ישראל וזה
מלך בבבל ולא דמי לשני מלכים
המשתמשים בכתר אחד ,לכך קאמר רב
ספרא דרבי חייא לא אמר ליה הרי צרתך
בבבל אלא הכי קאמר ליה את לאו מלך את
אלא ריש גלותא דבבל איקרי מלך דבחינת
שבט הוא ואת מיקרי חכם ללמד תורה
דבחינת מחוקק את ולפיכך אינך מביא שעיר
אלא כשבה או שעירה כשאר כל אדם`l :
 .'eke hay xeqiכי ביהודה בן יעקב היו שתי

אגרת רב שרירא גאון

פרק יג

קיז

"l`xyi z` oicexy laaay zeielb iy`x el` "dcedin hay xeqi `l
dxez oicnlny lld ly eipa ipa el` "eilbx oian wwegne" lwna
iaxc ineiae .oepi` haye li`ed ith iticr laac ipd `nl` ,miaxa
zeaezke mi`lkc inlyexia opax iyxtne ,laaa `ped axc diytp gp
ueg dyer ip` mc` il xn`iy dn lk xne` dide xzeia eipr iax didy
i`e ,dipepne `ze`ypn oedinxb oecyc ipwfl dxiza ipwf eyry dnn
dcedi hayn `edc i`pin lirl dil `paizen `p` `kdl `ped ax wilq
`zwc on `p`e `ixkec on dcedic `iaxax on `ed oinipa hayn `p`e
`ped ax `d dil xn` diabl dax `iig iax liir onf cg .`zawepn
dil xn` .`a epex` dil xn` ,iax ly eipt enkxkzp ,xal
מידות מידת גאות ושררת מלך כמו )בראשית
מד יח(  xn`ie dcedi eil` ybieניגש אליו
בדברים קשים ,ומידת ענוה וצניעות כמו
)בראשית לח כו( .ipnn dwcv dcedi xn`ie
וזרעו נחלק לשני כוחות הללו והיינו "`l
laaay zeielb iy`x el` "dcedin hay xeqi
 lwna l`xyi z` oicexyוהם לקחו מידת
גאוה ושררת מלך שביהודהoian wwegne" ,
 "eilbxמדקאמר "מבין רגליו" משמע ענוה

וצניעות כרגלים הללו שהם נמוכים ושפלים
שבגוף `dxez oicnlny lld ly eipa ipan el
 miaxaוהם לקחו מידת ענוה וצניעות
שביהודה דכיון שמשמים ייעדו אותם ללמד
תורה לישראל לכן לא יכלו לקחת מיהודה
מידת גאוה ושררת מלך כי כבר הורונו )אבות
פ"ב מ"ה(  cnln octwd `lולפיכך תמצא
שהלל היה ענותן שבכל התנאים כי להורות

תורה הכינוהו מן השמים וצריך לזה ענוה
רבה ואף רבי ענותן מאוד היה כדמפרש
לקמן .mi`lkc inlyexia :פ"ט ה"ג.zeaezke :
פי"ב ה"ג.ipwfl `xiza ipwf eyry dnn ueg :
להלל .הלל זקנו של רבי היה ומתחילה זקני
בתירא היו נוהגין בנשיאות וכשעלה הלל
מבבל נסתלקו מנשיאותן והושיבו את הלל
בנשיאות כדאיתא בפסחים סו ע"אoecyc :
 .dipepne `ze`iypn oedinxbשסילקו עצמן מן
הנשיאות ומינוהו לנשיא במקומןon `ed :
 .`ixkec on dcedic `iaxaxרב הונא מזכרים
שביהודה .`zawepn `zwc on `p`e :רבי מצד
אביו היה משבט בנימין ומצד אמו משבט
יהודה .iax ly eipt enkxkzp :שסבר שרב
הונא בא לכאן חי ורוצה את הנשיאות .ואע"ג
דרבי ענותן היה והיה מוכן ליתן לרב הונא
את הנשיאות מ"מ נתכרכמו פניו דכיון

קיח
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פרק יג

rcie yp xa gky` `le wtp ,xal jl ira o`n ifg wet `iig iaxl iax
liir `le oinei oizlz diytpa `zetifp bdpe iax dilr qrkc `iig iax
oinei oizlz oilida oea iaxa iqei iax xn` ,oinei oizlz iaxc diabl
.`ziixe`c `ililk lk dipin ax sili

ב.

opixn`c ,l`eny dicda dede .`awer xn laaa `ped ax xza ipnz`e

'ca l`enyc dinw `awer xn aizi ded iqxb eed ck `awer xne l`eny
`'ca `awer xnc inw l`eny aizi ded `pica iazi eed cke dicic zen
`zen

,dicic

opixn`e

`xn

שסיבבו מן השמים שלא יוכל להחזיק
בנשיאות שהורישוהו אבותיו משמע ח"ו
אינו רצוי לפניו יתברך ולא נמצא ראוי
להחזיק בכהונה זו ,ולפיכך נתכרכמו פניו
שמא חטא עוון נמצא בוira o`n ifg wet :
 .xal jlרצה רבי להענישו על שניסהו אבל
מפני כבודו של רבי חייא שהוא חכם גדול
לא רצה לומר לו בפירוש צא מבית המדרש
לכן אמר לו יש אדם שמבקשך בחוץ צא
וראה מי הוא .`ziixe`c `ililk lk :כל
הכללים שבתורה כגון שלש עשרה מידות
שהתורה נדרשת בהם וכיו"ב .לפי שהנזוף
צריך לנהוג כאבל ואסור בדברי תורה
לפיכך היה אסור רבי חייא בלימוד תורה
ממש על הסדר ,והיה לומד כללי התורה
דלא חשיבי כתורה ממש אלא כהכנה
ללימוד תורה והיה רב יושב אצלו ולומדם
ממנו:

dil

l`eny

axl

dcedi

`ppiy

ב .l`eny dicda dede .שמואל היה יושב
עמו לדון את העם ולהנהיגוopixn`c :
 .'eke l`enyמועד קטן טז ע"בeed ck :
l`enyc dinw `awer xn aizi ded iqxb
 .dicic zen` 'caדשמואל גדול ממר
עוקבא בתורה והיה כמו רבוeed cke :
xnc inw l`eny aizi ded `pica iazi
 .dicic zen` 'ca `awerדמר עוקבא

ריש גלותא הוא והוי כעין מלך והמשפט
למלךaxl l`eny dil xn` opixn`e :
 .dcediשבת נה ע"א .`ppiy :כך היה
שמואל קוראו לרב יהודה לשון שנון
ומחודד ללמוד ולהבין ,ובתשובות
הגאונים )הרכבי סימן תה( ok mb `p`piy
dcedi axl jk daxd xne`y `ed l`eny
ax ly eipiy exn` ik miipiy lra eyexite
xexa `ppiy 'eke xzeia zelecb eid dcedi
lecb lky miphwe miyp ita elit` eppeyla
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miiw epic ziae `awer xn `d ininga jyixc `yixe ixixwa jyix
.htyn xwal epic cec zia 'd xn` dk eda aizke

ixixwa jyix :eze` oi`xew jk miipiy
 .ininga jyixc `yixeהיה שמואל עוסק

בתורה יחד עם תלמידיו ובאת לפניהם
אשה והיתה צווחת לפניהם על אחד
שהיה עושק אותה ובקשה שיזמינוהו לדין
להצילה ממנו ,ולא השגיח בה שמואל
להזמין את בעל דינה לדין ולהוציא
משפטה לאור והיה הדבר קשה בעיני רב
יהודה ואמר לשמואל לא סבר ליה מר
להאי קרא דכתיב "אוטם אזנו מזעקת דל

גם הוא יקרא ולא יענה" הרי עונש מוכן
למי שלא יעשה משפט להציל את העשוק
מיד עושקו ,והשיבו שמואל ixixwa jyix
אני שאני רבך וראש לך לא ידונוני
להענישני במים חמים אלא בקרירי אבל
מר עוקבא שהוא  jyixc `yixכלומר
הוא ראש לי לעניין משפט ודין אותו
ידונו בחמימי במים חמים כלומר אין
המשפט מוטל אלא על ראש הגולה ולא
עלי:

פרק יד

קכ
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ci wxt
`oey`xd xecd - laa i`xen

א.

.dia `plibxc oei oipnl l"wz zpya laal ax zigp iaxc ineiae

laaa `xcq yix ixwn dede - opaxc `yix `liy iax `kd dede
dilr mw `liy iaxc dixz`l rlwi` ax opixn`c - opaxc `yix
.`xen`a

ב.

ax dixac`e .`kd l`enye ax eed `liy iaxc diytp gp cke

l`enyl iaeze`le dilr `yix iednl ax iahvi` `le dinwn l`enyl
axl iaeze`le axc dilr `yix iednl iahvi` `l l`eny s`e ,dinw
opixn`c `idd ik .`aeh l`enyn yiyw ax dedc dinw
א .laal ax zigp iaxc ineiae .בעוד רבי היה
חי .oei oipnl l"wz zpya :הוא מניין שטרות.
מניין שטרות התחיל משנת ג' אלפים תמ"ט
ליצירה )שנת  311לפני הספירה של
האומות( ,ולפי"ז שנת תק"ל לשטרות היא
שנת ג' אלפים תתקע"ח ליצירה )שנת 218
לספירת האומות( .`kd dede :בבבלdede :
 .opaxc `yix laaa `xcq yix ixwnבארץ
ישראל היו קוראין לראש הישיבה הראשית
" "`xcq yixובבבל היו קוראין אותו "`yix
 "opaxcעיין לקמן פרק זה אות ד'opixn`c :
 .'eke rlwi` axיומא כ ע"בdilr mw :
 .`xen`aדרך ראש הישיבה שהוא דורש

בלשון הקדש ועומד אצלו חכם אחד ומתרגם
לעם בלשונם ובאותו יום שנזדמן רב אצל רבי
שילא לא היה לרבי שילא מי שיתרגם ועמד
רב ותרגם דרשתו ,ומדהוצרך רבי שילא
למתורגמן שמע מינה "רישא דרבנן" הוה
שאין דרכם להעמיד מתורגמן אלא לראש
ישיבה:
ב .dinwn l`enyl ax dixac`e .הנהיג רב את
שמואל לפניו כלומר רב קיבל על עצמו לנהוג
כבוד יתיר בשמואל כדמפרש לקמן`le :
`iaeze`le dilr `yix iedinl ax iahvi
 .dinw l`enylלא רצה רב להיות ראש על
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dl ixn`e oad reay ial erlw` iq` axe l`enye ax daexnc `xnba
dinw liir `l l`eny ,l`enyc dinw liir `l ax ,oad reyi ial
gxhp ?gxhp o`n ixn` .axc dinw liir `l iq` ax ,iq` axc
`edd meyn dinwn ax dixac`c `d l`eny ?ax gxhpe .l`eny
.diihlc dyrn

שמואל ולהושיבו לפניו כתלמיד לפני רבו:
 .daexnc `xnbaבבא קמא פ ע"אreay ial :
 .oadלסעודת ברית מילה הנערכת לאחר
שבעה ימים כך פירש"י ,והוא תימה א"כ ה"ל
למיקריה שמונת הבן דהא ביום השמיני
נערכת סעודת המילה ,ואולי כוונתם לסעודת
ברית יצחק שעושין לבן בערב המילה והוא
יום שביעי להולדת הבן.oad reyi ial :
סעודת פדיון הבן .'eke liir `l ax :עמדו
שלשתם אצל הפתח מבחוץ רב רב אסי
ושמואל l`enyc dinw liir `l ax ,דהא
קיבל רב על עצמו לנהוג כבוד בשמואל
ואע"ג דשמואל צעיר ממנו הרבה`l l`eny ,
 iq` axc dinw liirשהיה רב אסי גדול ממנו,
 axc dinw liir `l iq` axדרב אסי תלמידיה
דרב הוה .gxhp o`n ixn` :אמרו שלשת
החכמים מי מאתנו ראוי שימתין אחרון
ליכנס ,לאחר שדנו בדבר החליטו gxhp
 l`enyיכנסו רב ורב אסי וימתין להם
שמואל בחוץ ואחריהם יכנס הוא .ועל
החלטתם זו הקשתה הגמרא  ax gxhpeאמאי
לא החליטו שרב הוא שימתין בחוץ ויכנס
אחרון דהא רב קיבל על עצמו לנהוג כבוד

בשמואל משמע דרב מודה ששמואל גדול
ממנו בתורה ,ותירצה הגמרא `d l`eny
 dinwn ax dixac`cוקבל עליו לנהוג בו
כבוד לא משום דשמואל גדול ממנו בתורה
וחייב רב לנהוג בו כבוד אלא `edd meyn
 diihlc dyrnמשום אותו מעשה שקלל רב
את שמואל בטעות ונתקיימה קללתו בשמואל
ונצטער רב ומאז קיבל רב על עצמו לנהוג
כבוד יתיר בשמואל כדאיתא בשבת קח ע"א
דבשעה שבא רב מארץ ישראל לבבל היה רב
חש במעיו ,הכניסו שמואל לביתו והאכילו
לחם שעורים ודגים קטנים המטוגנין בשמן
קרביהן ובקמח ומאכלים אלו משלשלין
ביותר ולא הראה לו את בית הכסא לפי
שרופא היה שמואל ויודע היה שמי שחש
במעיו ומשלשל כך היא רפואתו שישלשל
הרבה עד שיגמור שילשולו בפעם אחת .אבל
רב סבר ששמואל נתכוון לצערו ולפיכך
קיללו שלא יהיו לו בנים ,וכך אכן היה שלא
היו לשמואל בנים כי אם בנות ולסוף הבין
רב ששמואל נתכוון לרפאתו ונצטער רב
מאוד על שקיללו וקיבל על עצמו לנהוג
כבוד יתיר בשמואל:

קכב

ג.

פרק יד
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mewn `ide dizkec `idc `rcxdpa l`enyl ax diway ikd meyne

`zn `idc `xeq `ide dxez da ded `lc `zkecl wgxz`e ,dxez
,irci eed `l xzide xeqi` elit`e mzd iyitp l`xyi oeede .`iqgn
`edd ik `zkec i`da dxez iedilc ikid ik `kd aizi` ax xn`e
rlw` ike xcb da xcbe `vn drwa ax xyad lk 'ta yxtnc dyrn
.ilgk xeqi` oepixe`e oepixnb` yetlhhl

ד.

o`n ipid oa iqi`l opgei iax dil xn`wc .`xcq yix ixw`e

`nlg dia miiw`e ,`kix` `a` dil xn` laaa `xcq yix
ג .ikd meyne .משום שרב לא רצה להיות
ראש על שמואל ולהושיבו לפניו ושמואל לא
רצה להיות ראש על רב ולהושיבו לפניו לכן
נתרחק רב ממקום ישיבתו של שמואל`ede :
 .dxez mewnנהרדעא אפילו בלא רב מקום
תורה היא ששמואל מרביץ שם תורה ואין
צריכין לרב כל כך כמו סורא שרוב אנשיה
היו עמי הארץ .xyad lk wxta :חולין קי
ע"א .xcb da xcbe `vn drwa ax :משל הוא
לבקעה נאה וגדלין בה ירקות נאין אבל גדר
אין בה וכל בהמה שעוברת לידה נכנסת
בתוכה ואוכלת ירק שבה ומשחיתה ברגליה
את הנותר ,כך מצא רב את אנשי המקום הללו
יראי שמים ומיוחסין מאוד דבני בבל הוו
מיוחסין יותר מבני ארץ ישראל כדאיתא
בקדושין עא ע"א אבל היו עמי הארץ ולא
ידעו להזהר מאיסורין ודמו לבקעה נאה
שאין לה גדר .yetlhh :שם מקום:
` .ilgk xeqi` oepixe`e oepixnbכשבקר רב

בטטלפוש שמע אשה שואלת את חבירתה
כמה חלב צריך ליתן בסיר כדי לבשל רובע
של בשר וכיון שראה רב שאפילו איסור
שנכתב בתורה בפירוש ונשנה בה כמה
פעמים לא היו יודעין התעכב שם עד
שלימדם הלכות ולימדם איסור בשר בחלב
ואסר להם את הכחל היינו דדי הבהמה אע"ג
שמן הדין הם מותרין על ידי שקורען
רצועות רצועות ,דכיון שעמי הארץ ביותר
היו לכן ראה לאסור להם אפילו את המותר:
ד .`xcq yix ixw`e .והיה רב נקרא "ריש
סדרא" כלומר ראש ישיבה ואע"ג דשמואל
נמי ראש ישיבה היה בנהרדעא לא קראו
ראש סידרא אלא את רב לפי שגדול בתורה
היה וקשיש משמואלopgei iax dil xn`wc :
 .'ekeחולין קלז ע"בixw ax .`kix` `a` :
`zltnda opixn`ck did execa jex`y `kix

 dcpaלשון רש"י בחולין קלז ע"בmiiw`e :
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mei wxta yxetnc ikid ik `lwca detwfc dpipg iax dil `fgc
.mixetkd

ה.

mzd sipke ,xbd iqkp dedc - `zxeva ax iac `zpibl ax diipwe

.oic zia my rawe daxd dxez my uaixe `aeh micinlz

ו.

`xeqa cge xak dedc `rcxdpa cg milecb oipic iza ipy laaa eede

iaa e` `l` leaqext opiazk `l l`eny xn`c epiide ,ax dirawc
.`rcxdpc `pic iaa e` `xeqc `pic
 diaברב detwfc `pipg iax dil `fgc `nlg
 .`lwcaרבי חנינא ראש ישיבת ארץ ישראל

היה וראה רבי חנינא בחלום שהעמידו את
רב על דקל והוא סימן שיהיה רב ראש
ישיבה ,וחשש רבי חנינא דכיון שמשמים
רוצין שיהיה רב ראש ישיבה על כרחם
ממיתים את רבי חנינא כדי שיתפוס רב את
מקומו לכן דחק רבי חנינא ברב שילך לבבל
ושם יהיה ראש ישיבה ויחיה רבי חנינא,
ולסוף אכן נתקיים חלומו של רבי חנינא
ונעשה רב ראש ישיבה.mixetkd mei wxta :
יומא פז ע"ב:

ה.

.'eke `zxeva ax iac `zpibl ax diipwe

מפורש בבבא בתרא נד ע"א ,גינה אחת
היתה של גר ומת וצייר רב בכותליה ציור
חיה ובזה קנאה ועשאה בית מדרש
לתלמידים ,דגר שמת ואין לו יורשין כל

הקודם ומחזיק בנכסיו קנה ,ואמר רב
בבבא בתרא נד ע"א "הצר צורה בנכסי
הגר קנה" ופירש שם רשב"ם ""dxev xvd
.ziad ilzka "xbd iqkpa" ser e` dig zxev
ואמנם בקדושין לט ע"א ד"ה לגינתא דבי
רב פירש"י lek`l micinlzd jxevl dzidy
 day wxiאך בדברי רבינו מפורש שעיקר
קניית הגינתא לא היתה לצורך אכילת ירק
לתלמידים אלא כדי לבנות עליה בית
מדרש לקבץ שם תלמידים הרבה ולהרביץ
תורה:
ו .xak dedc `rcxdpa cg .מקמי דאתא רב:
 .l`eny xn`c epiideגיטין לו ע"בiaa e` :
 `xeqc `picדרב הוא דייניה`pic iaa e` ,
 `rcxdpcדשמואל דייניה ,אבל בי דינא
אחריני אע"ג דהיו בבבל לא חשיבי כל כך
למיכתב פרוסבול:

קכד
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זlaa : hb `ianda opixn`c `zaizn oizxz l`enye axl edl oiiede .
,ux`l dvegk xn` l`enye oihbl l`xyi ux`k `id ixd xn` ax
xaq l`enye igiky gkyn `zaizn `ki`c oeik xaq axc opihyte
.iccd` l`enye ax efg eed oiwxitle .icixh ediiqxiba `zaizn
חdede oipy 'f dicegl dixza l`eny bdpe ,g"pwz zpya ax aikye .
.`zaizn `cg
ט,laaay epax mcwl opgei iax dil aizk ded ax miiw dedc dnke .
epxag mcwl l`enyl opgei iax dil aizk ded axc diytp gpc xzae
dil xcye azk diax `p`c rci `l izk` xn` .laaay
ז .hb `ianda opixn`c .גיטין ו ע"אixd :
 .oihibl l`xyi ux`k `idוהמביא גט בבבל

אין צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם:
 .ux`l dvegkצריך לומר בפני נכתב ובפני
נחתם .opihyte :כלומר והסקנו בגמראoeik :
 .`zaizn `ki`cכיון שלא ישיבה אחת היתה
בבבל אלא שתי ישיבות אחת דרב בסורא
ואחת דשמואל בנהרדעא והולכין התלמידים
מזו לזו ומשאר עיירות הולכין לסורא
ולנהרדעא ללמוד תורה לכן igiky gkyn
שכיחים שיירות ויהיה מי שיקיים את
חתימות הגט .נראה לי שצריך לגרוס בדברי
רבנו כיון  "izaizn" `ki`cוכן צריך לגרוס
בגמרא גיטין עיין שם ברש"י`zaizn :
 .icixh ediiqxibaבני הישיבה בלימודם הם
טרודין ואינן מתערבין עם שאר בני אדם
במשאם ומתנם ולפיכך אינן מכירין את

חתימות בני האדם ולא יוכלו לקיים
חתימותיהםl`enye ax efg eed oiwxitle :
` .iccdפעמים היו רב ושמואל נפגשים יחד
כמו שמצינו בבבא קמא פ ע"א ויבמות קכא
ע"א ועוד:
ח .g"pwz zpya .לשטרות היא שנת ד' אלפים
ו' לבריאת העולם )שנת  246למניינם(:
ט .'eke dil aizk ded .רבי יוחנן היה מחשיב
את רב כרבו ולכן כשהיה שולח לו מכתב
לבבל היה כותב "לקדם רבנו שבבבל" כלומר
לפני רבינו שבבבל אבל אחר שמת רב והיה
רבי יוחנן מפנה את מכתביו לשמואל היה
כותב לו "לקדם חבירנו שבבבל" שלא היה
רבי יוחנן מחשיב את שמואל כרבו אלא
כחבירו .diax `p`c rci `l izk` :וכי עדיין

אגרת רב שרירא גאון

פרק יד

קכה

xcye azk ,rcic `ed `nlra `payeg izk` xn` ,oipy oizyc `xear
dax il zi` dpin rny xn` ,`z`txh iwtq ilnb xqilz oerh dil
.oilega opixn`ck diifg`e lifi` laaa

י.

axe `rcxdpa ongp ax dicinlz eede ,d"qwz zpya l`eny aikye

.iglya zyy axe `zica meta dcedi

יא.

xa dax lf`e ,`rcxdpl daxg`e xvp oa `tt `z` r"wz zpyae

``ng xa sqei ax mzd dede ,`fegnle iglyle aivpkyl eppwf dea
`xwir zed ipy zia inei onc ,`zica meta olic opaxe .`axc dea
y` zxecnk eiptl dlebd z` d`exy cr dpyd y`xa opzck dleb
.`zica met `id dleb iia` xn`e
לא יודע הוא שאני רבוoizyc `xear :
 .oipyעיבור הראוי להיות בששים שנה
הבאות.`z`txh iwtq ilnb xqilz oerh :

משא שלשה עשר גמלים טעונים ספיקי
טריפות ופתרונן ,ופירש"י דלאו דוקא
משא שלשה עשר גמלים אלא כוונתו הרבה
מאוד מאוד .oilega opixn`ck :צה ע"ב:
י .d"qwz zpya .לשטרות היא שנת ד' אלפים
י"ג לבריאת העולם ) 253למניינם(:
יא .r"wz zpya .לשטרות היא שנת ד'
אלפים י"ח לבריאת העולם ) 258למניינם(:
 .xvp xa `ttממלכי האומות ונלחם עם

מלכי הבבלים ובין היתר החריב את
נהרדעא .eppwf :רב שרירא גאון מצאצאי
רבה בר אבוה הוהiglyle aivpkyl :
 .`fegnleכיון שחרבה הישיבה הגדולה
שבנהרדעא הלך רבה בר אבוה מעיר לעיר
ללמד תורה לעם תחילה הלך לשכנציב
והעמיד שם תלמידים ואחר כך הלך לשלחי
והעמיד שם תלמידים ואחר כך הלך למחוזא
וקבע שם את מקומו ושם במחוזא היה רב
יוסף בר חמא תלמידו של רבה בר אבוה:
 .`zica meta olic opaxeרב שרירא גאון
ראש ישיבת פום בדיתא ולכן הוא קורא
לרבני פום בדיתא "רבנן דילן"y`xa opzck :
 .dpydכב ע"ב:

קכו

פרק טו

אגרת רב שרירא גאון

eh wxt
`ipyd xecd - laa i`xen

א.

oipy oirax`e ,d`iyp ipa on dedc `ped ax jln l`eny xzae

ian opax ixhtn eed ck zeaezka opixn`c ,daxd dxez uaxe .jln
xqilza yixc ded `ped axe ,opax d`n ipnz iyiit eed `ped ax
`wilq ded ediinilb ivtpe `ped ax ian opax ixhtn eed cke i`xen
`axc `zaizn `zyd dl `nw `axrna ixn`e `neil dil iqkne `wa
xa `a` ax ezniai lr `ad wxta opixn`cke .d`laa `ped
א .`ped ax jln l`eny xzae .לא בישיבתו
של שמואל בנהרדעא אלא במתא מחסיא
כדמפרש לקמן אות ד' .zeaezka opixn`c :קו
ע"א .`ped ax ian opax ixhtn eed ck :רוב
החכמים שבאין לפני רב הונא ללמוד תורה
לא היו שוהין בישיבתו אלא בירחי כלה הם
חדש אלול וחדש אדר ובסוף אלול ובסוף
אדר היו חוזרין לביתם אבל היו מעט חכמים
שהיו נשארין בישיבה באופן קבוע כל השנה
ולא היו חוזרין לביתם אלא אחר כמה שנים,
ובסוף אלול ובסוף אדר כשהיו רוב החכמים
עוזבין את הישיבה לשוב לבתיהם היו
נשארים בישיבתו של רב הונא שמונה מאות
תלמידים שלא היו שבים לביתם צא וחשוב
כמה תלמידים היו לפני רב הונא בירחי כלה
הללו .i`xen` xqilza yixc ded :כל ראש
ישיבה היה דורש בשקט והיה לפניו

מתורגמן בעל קול חזק והוא היה מגביה
קולו ומעביר לתלמידים את דברי הרב ורב
הונא מחמת שהיו לפניו הרבה מאוד
תלמידים לא הספיק לו מתורגמן אחד אלא
שלשה עשר מתורגמנים היו שומעין דרשתו
ומעבירין לעם זה מלפניו וזה מאחוריו וזה
בפינה זו וזה בפינה אחרת וכן בחדרים
רבים `ped ax ian opax ixhtn eed ck :בכל
יום בתום השיעור  ediinilb ivtpeוהיו
מנערין גלימותיהן מן האבק שעליהן ded
 `wa` wilqהיה עולה האבק dil iqkne
 `neilוהיה מכסה את עין השמש ixn`e
 `axrnaוהיה האבק ניכר עד ארץ ישראל
והיו אומרין בני ארץ ישראל `zyd dl `nw
 d`laa `ped axc `zaiznקמה עכשיו
ישיבתו של רב הונא הבבלי שסיימו את
שיעורם היום .ezniai lr `ad wxta :יבמות

אגרת רב שרירא גאון

פרק טו

קכז

exwrzi` edlek dpipg xa `g` axe lcib axe ealg axe zyy axe `caf
edleke oiied ia`q oiziy awri xa `g` ax xn`e ,`ped axc diwxtn
`digz dnkgd i`ytpa ziniiwc i`pin xal `ped axc diwxtn xewri
.dilra

ב.

opixn`e .l`xyi ux`a opgei iax aiky `ped axc dineiae

dedc `pipg iax xza - l`xyi ux`a opgei iax jln oipy oipnzc
,`yepd wxta yxtnck yecwd epiax xza dedc qt` iax xza
iax jlne `cg `zya xfrl` iaxe opgei iax xht` u"wz zpyae
`.in

ג.

`zica meta dcedi axe .d`iyp ian dedc `aeh `ped ax xab`e

סד ע"ב.`ped axc diwxtn exwrzi` edlek :

שיעוריו ודרשותיו של רב הונא היו ארוכים
מאוד וכיון שלא היו התלמידים יוצאים
להשתין היו נעשין עקרים ואינם מולידין:
 .oiied ia`q oiziyששים חכמים היינו
לומדין לפני רב הונאi`ytpa ziniiwc :
 .dilra digz dnkgdרב אחא בר יעקב
מחמת שחכם היה בחכמת הטבע וידע שמי
שנצרך לנקביו ומשהה אותן הרבה נעשה
עקר היה נזהר שלא להשהות נקביו והיה
יוצא להשתין אפילו בשיעוריו של רב הונא
ועל ידי כן ניצל מעקרות:
ב .opixn`e .כך קיבל רב שרירא גאון
מרבותיו ששמונים שנה עמד רבי יוחנן

בראש ישיבת ארץ ישראל ,ויש מגיהין oizy
 .`yepd wxta :oipyכתובות קג ע"בzpya :
 .u"wzלשטרות היא שנת ד' אלפים ל"ח

לבריאת העולם ) 278למניינם(:
ג .`aeh `ped ax xab`e .אף על גב דרב
ושמואל השאירו הרבה תלמידים גדולי תורה
רב נחמן בנהרדעא ורב יהודה בפום בדיתא
ורב ששת בשלחי כדאמר לעיל )פרק יג אות
י( מ"מ ` `aeh `ped ax xabמעל כולם להיות
גדול הדור שכולם הכירו בסמכותו ואפילו
שאר תלמידי רב ושמואל משום ian dedc
 d`iypמשבט יהודה שלהם יאות המלוכה:
dede dinw dicinlze `zica meta dcedi axe
 .'ekeכלומר ואע"ג דרב יהודה היה ראש

פרק טו

קכח

אגרת רב שרירא גאון

iglya ongp axe ,miwxtl `ped axl dil ifgzn dede dinw dicinlze
dinwl ongp ax liir dedc opigky` `le `rcxdpc opax mr `fegnae
."oixag `ped" ongp ax xn` izkec dnkac eed ibef ipak `l` `ped axc

ד.

xag `cqg axe ,`ed `iqgn `znl aexw `ped axc diyxcn iae

ax ial `cqg ax diipa `ped axc ipyae did `xeqae `ped axl did
.c"xz zpya
ישיבה בפום בדיתא וכבר היו תלמידים
יושבים ללמוד תורה לפניו בכל זאת
 miwxtl `ped axl dil ifgzn dedהיה
רב יהודה מידי פעם בא למתא מחסיא
לישיבתו של רב הונא להראות לכולם
שרב הונא כמו רב לוiglya ongp axe :
 .`rcxdpc opax mr `fegnaeרב נחמן
היה מרביץ תורה תחילה בשלחי ואחר
כך במחוזא והיו עמו רבנן דנהרדעא
דכיון שחרבה ישיבת נהרדעא היו
הולכין עם רב נחמן להיכן שהלך והיו
לומדין תורה לפניוopigky` `le :
בש"ס וברשימות מן החכמים liir dedc
 `ped axc dinwl ongp axלישיבתו של
רב הונא להראות לכל שרב הונא כמו
רבו והיינו משום דרב נחמן היה חתן
של ראש הגולה ולא היה ראוי לכוף
עצמו לרב הונא מפני הנשיאותipak :
 .eed ibefכחברים שוים ולא כתלמיד
חבר`ped ongp ax xn` izkec dnkac :
 .oixagגיטין נב ע"ב קדושין מז ע"א

בבא קמא צו ע"ב בבא מציעא טו ע"א
חולין נו ע"א ערכין כב ע"א נדה טז
ע"א:
ד .`ped axl ded xag `cqg axe .תלמיד
חבר .ded `xeqae :מתא מחסיא וסורא
סמוכות מאוד היו עד שהיו נחשבות
כשתי קריות של עיר אחת ,ישיבתו של
רב הונא קרובה היתה למתא מחסיא יותר
מלסורא ורב חסדא יושב היה בסורא:
 .ax ial `cqg ax dipaבמות רב נחרבה
ישיבת סורא ורב חסדא חזר ובנאה אבל
לא שימש בה ראש ישיבה רק בנאה
לצורך התלמידים שאחר שמסיימין
שיעורו של רב הונא במתא מחסיא באין
לשם לאכול ולישן ולחזור על תלמודם,
ורק אחר פטירת רב יהודה מלך רב חסדא
ושימש ראש ישיבה לתלמידים כדמפרש
לקמן אות ו .c"xz zpya :לשטרות היא
שנת ד' אלפים נ"ב ליצירה )292
למניינם(:

אגרת רב שרירא גאון

ה.

פרק טו

קכט

ik ,l`xyi ux`l epex`l ewiq`e .g"xz zpya `ped ax aikye

exawa epex`l `bg ax ditwf ikid crena oiglbn el`a yxtnc ikid
meyn `zelb yix iac iyprin `lc i`d mzd opixn`e ,`iig iax ly
.`ped axc epex` sewfc

ו.

metl dinwl ez` opax edleke mipy izy eixg` dcedi ax dige

.`zica

ה .g"xz zpya .לשטרות היא שנת ד'
אלפים נ"ו ליצירה ) 296למניינם(el`a :
 .crena oiglbnמועד קטן כה ע"אikid :
 .`bg ax ditwfכלומר דזקפיה רב חגא:
 .epex`lדרב הונא שלא הניח ארונו שוכב
כדרך ארונות המתים אלא העמידו על
עומדוiyprin `lc i`d mzd opixn`e :
 .`zelb yix iacפעמים היו דבי ריש
גלותא רודין בעם יותר מידי ויותר
מכראוי והיו צריכין להענש משמים על
שמצערין את ישראל והאי דלא מיענשי
דבי ריש גלותא משום דארונו של רב
הונא אינו שוכב כדרך שמונחין שאר
ארונות המתים אלא זקוף ארונו והוא
עומד ומתפלל על בני משפחתו דרב הונא
מדבי ריש גלותא כמו שכתב לעיל פרק
זה אות א .ואמנם בגמרא שלנו איכא
גירסא אחריתי אך כך היה גורס רבנו וכך
פירושו:

ו .`zica metl dinwl ez` opax edleke .כל
ימי רב הונא שמשו בשלש ישיבות רב הונא
במתא מחסיא ורב נחמן בשלחי ובמחוזא
והיא ישיבת נהרדעא הנודדת ורב יהודה
בפום בדיתא ,ואחר פטירת רב הונא לא
שימשו אלא בישיבה אחת שבטלו שאר
הישיבות ובאו כולם ללמוד לפני רב יהודה
בפום בדיתא .ונראה לי שכבר בחיי רב
הונא נפטר רב נחמן ובטלה ישיבתו ובאו
תלמידיו חלקם ללמוד לפני רב הונא במתא
מחסיא וחלקם ללמוד לפני רב יהודה בפום
בדיתא ,וכשנפטר רב הונא בטלה אף
ישיבתו שבאו כולם ללמוד לפני רב יהודה
כי לא נשאר באותו דור עוד חכמים
מתלמידי דרב ושמואל מלבד רב יהודה ורב
חסדא לפיכך לא באו התלמידים ללמוד
אלא לפני רב יהודה שהוא מתלמידי רב,
אבל רב חסדא באותו זמן אכתי לא החזיק
ישיבה כדפירשנו לעיל:

קל

ז.

פרק טו

אגרת רב שרירא גאון

mipy 'i `xeqa `cqg ax jln i"xz zpya aikyc dcedi ax xzae

.k"xz zpya aikye

ז .i"xz zpya .לשטרות היא שנת ד' אלפים
נ"ח ליצירה ) 298למניינם(`cqg ax jln :
 .`xeqaואילו היה רוצה היה מולך בפום
בדיתא במקומו של רב יהודה אבל רב
חסדא הוא שבנה כבר את ישיבת רב בסורא
בשנת תר"ד שש שנים קודם פטירת רב
יהודה וכל זמן שהיו רב הונא ורב יהודה
חיים לא הפעיל את בי רב כישיבה

לתלמידים והשתא שנפטר רב הונא ונפטר
רב יהודה הפעילה כישיבה לתלמידים,
ואע"ג דמלך רב חסדא בסורא לא בטלה
ישיבת רב יהודה שבפום בדיתא אלא
המשיכה להתקיים ומלך בה רב הונא בר
חייא כדמפרש לקמן פרק טז אות בzpya :
 .k"xzלשטרות היא שנת ד' אלפים ס"ח
ליצירה ) 308למניינם(:

אגרת רב שרירא גאון

פרק טז

קלא

fh wxt
`iyilyd xecd - laa i`xen

א.

cge cg lk dcedi axc dicda `zica meta eedc sqei axe daxe

`iedinl zepax ediiytp lr eliaw `le z` jeln dixagl dil xn
axe daxc zekxa zkqn seqae zeixed zkqn seqa yxtnck ,`yix
lkde ipiq `edc micw sqei ax mzn egly `zry edl `kixhvi` sqei
sqei ax dilr liaw `l ikd elit`e ,`ihig ixnl oikixv
א .zeixed zkqn seqa .יד ע"אzkqn seqae :
 .zekxaסד ע"א .`zry edl `kixhvi` :נפטר

רב יהודה והיו תלמידי פום בדיתא צריכין או
לרבה או לרב יוסף שיעמדו בראש הישיבה
ללמדם תורה .ipiq `edc :אבל רבה היה עוקר
הרים .כשיצאו ממצרים היה ענן ה' הולך
לפניהם יומם ומיישר לפניהם את הדרך והענן
הזה היה נקרא עוקר הרים שכל הר שעמד
בדרכם היה הענן עוקרו וטוחנו וכשמגיע
למקום עמוק היה נותן עפר ההר שם עד
שיישר לפניהם את כל הדרך ולא היו שם לא
הרים ולא גאיות אלא מישור אחד נמצא
שהענן הזה עדיף מן ההרים שהרי יכל להם
ועקרם וכ"ש שהענן הזה עדיף מהר סיני שהר
סיני קטן ושפל שבהרים היה ,מיהו כשהגיע
הענן לפני הר סיני לא עקרו א"כ דילמא סיני
עדיף מעוקר הרים .מי שהוא מפולפל ויודע
לתרץ קושיות וליישר את הסוגיא קרו ליה
עוקר הרים שאף הוא עוקר את הקושיות שיש

בסוגיא וטוחנן הדק היטיב עד שמיישר את
הסוגיא כמו הענן שהיה עוקר את ההרים
וטוחנן זה בזה ומיישר את הדרך ,ומי שהוא
בקי גדול בכל התורה כולה ואינו חסר דבר
אם משנה הרי משנה ואם ברייתא הרי ברייתא
ותוספתא וספרא וספרי וכיו"ב קרו ליה סיני
שבסיני ניתנה כל התורה כולה בשלמותה ולא
החסיר מהם דבר גדול ודבר קטן .כאשר נפטר
רב יהודה שהיה ראש ישיבת פומבדיתא היו
צריכין למנות או את רבה דהוא עוקר הרים
או את רב יוסף דהוא סיני ולא ידעו בני
הישיבה את מי להמליך ושלחו לשאול את
ראשי ישיבת ארץ ישראל שיורום בדבר זה,
 mzn eglyשלחו תשובה מארץ ישראלlkde :
 .`ihig ixnl oikixvאע"ג דאין לנו להכריע
מי עדיף הענן שעקר את כל ההרים או סיני
שעמד כנגד הענן ולא נעקר מפניו ,מ"מ יש
לנו עוד לדמות את רבה ורב יוסף לבעל
חטים ולטוחן ,רב יוסף דומה לבעל החיטים

קלב

פרק טז
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dax jln ,`blte oipy oizxz sqei ax jilnc dini`l i`clk ixn`c
cge cg lkc oeike .`blte oipy oizxz dixza sqei ax jlne oipy a"k
`xeql `cqg ax iabl dax lif` dede oedzln znw dixag iabl igcin
`zry dil `kixvc dax `fg ck `cqg axc dinei seqae ,ipy dnk
.`"lxz zpya zne oipy a"k jlne `zpey`x dilr liaw `zica meta

שהרי הוא בקי הרבה וכמו שאמר רב יוסף על
עצמו ורב תבואות בכח שור ורבה דומה
לטוחן שהוא מפלפל בסוגיא ועוקר את
הקושיות וטוחנן ומיישר את הסוגיא .ואומנם
מי שמבקש לאכול לחם צריך תחילה לילך
אצל בעל החיטים לקנות ממנו קב או קביים
ואח"כ צריך לילך אצל הטוחן לטוחנם ונמצא
שצריך הוא לשניהם ,מ"מ מי שדי לו להשביע
רעבונו בקליות של חיטים או בתבשיל של
חיטים אינו צריך אלא את בעל החטים לקנות
ממנו קב או קביים אבל אינו צריך את הטוחן
כלל ,נמצא שהכל צריכין למרי חטיא ואין
הכל צריכין את הטוחןdini`l i`clk ixn`c :
 .'ekeאמרו החוזים בכוכבים לאמו של רב יוסף
שאחר שתי שנים ומחצה מיום שימלוך רב
יוסף ימות ולכן בקשה אמו שלא ימלוך מיד
אלא כשיהיה זקן ולא יתקצרו שנותיוjln :
 .'eke daxכלומר לבסוף oipy a"k dax jln
 `blte oipy oizxz dixza sqei ax jlneכמו
שאמרו הכלדאי .oedzlin znw :נתקיימה
מחלוקתם שלא נשתכנע אחד מהם למלוך:
 .`zica meta `zry dil `kixvcשנפטר רב
הונא בר חייא כמו שמפרש לקמן אות ב:

 .`"lxz zpya zne oipy a"k jlneדברי תימה
אני רואה כאן שאם רבה התחיל למלוך בסוף
ימי רב חסדא א"כ תחילת מלכותו היתה בשנת
תר"כ שהיא סוף ימי רב חסדא כדכתב רבנו
לעיל פרק טו אות ז ואם תחשוב משנת תר"כ
עד שנת תרל"א שנפטר רבה לא תמצאם אלא
י"ב שנה ולא כ"ב ,ורק אם נאמר שמלך רבה
מיד אחר פטירת רב יהודה בשנת תר"י ימצאו
כ"ב שנה עד פטירת רבה בשנת תרל"א ,מיהו
רבנו אומר בפירוש דרק בסוף יומי דרב חסדא
התחיל רבה למלוך ועוד דאם נאמר שמלך
רבה מיד אחר פטירת רב יהודה אם כן לא
מלך רב הונא בר חייא כלל ורבנו אומר לקמן
אות ב דרב הונא בר חייא מלך כמה שנים.
והנראה בעיני דרבה לא מלך כי אם י"ב שנה
משנת תר"כ שנפטר רב חסדא ועד תרל"א
שנפטר רבה והא דאמרינן דמלך כ"ב שנין
היינו משום דחשבינן מיום פטירת רב יהודה
שהיה רבה ראוי למלוך אבל רב הונא בר חייא
לא היה ראוי למלוך רק מינוהו לפי שעה מפני
שרבה ורב יוסף לא אבו למלוךzpya :
 .`"lxzלשטרות היא שנת ד' אלפים ע"ט
ליצירה ) 319למניינם(:

אגרת רב שרירא גאון

ב.

פרק טז

קלג

dcedi ax xzac ipy edpdc ,`plic `zaiznc `zeeax on `prnye

dede `zica meta `iig xa `ped ax jln `zpey`x dax liaw `lc
iedinl daxl `zry dil `kixhv`e aiky cke .lecb yxcn mzd dil
metc `zaizna dxez lhaz `lc ikid ik `zepy`x dilr liaw `yix
ipngp xa dax `edc dax jlne ,mzd eed l`xyie opaxc daexc `zica
diytp gp `ziixe`c `cnyae .daxd dxez my uaxe `zica meta
`gxie `hiiwa `gxi ixab itl` xqilz lihan `wc `vxew dia elk`c
`wzqixt on wxre ,lel`e xc` dlkc igxi ixz oepi`c `eziqa
ב .`plic `zaiznc .פום בדיתא היא ישיבתו
דרב שרירא גאוןgp `ziixe`c `cnyae :
 .diytpמחמת גזירה שגזרה המלכות על
התורה נפטר רבה שהמלכות גזרה שלא יכנסו
את היהודים ללמוד בירחי כלה והוא עבר
וכנסם והלשינו עליו למלכות וברח מהם עד
שנתגלגל הדבר ומת.`vxew dia elk`c :
הלשינו עליו למלכותxqilz lihan `wc :
` ixab itlשהוא מבטל שלשה עשר אלף
גברים  `eziqa `gxie `hiiwa `gxiחדש בקיץ
וחדש בחורף .ובגמרא בבא מציעא נוסף `gxi
 `klnc `bxkn `eziqa `gxie `hiiwaופירש"י
"שנקבצין אליו בניסן ותשרי לשמוע הדרשות
של פסח ושל חגים וכשמבקשין שלוחי המלך
לגבות המס גולגולת של כל חדש וחדש אינם
נמצאים בבתיהם" והוא פלא כי מס הגולגולת
לא היו גובין אלא פעם אחת בשנה ,ואולי יש
לפרש שכשהיו יהודים שאמרו לשלוחי המלך
שאין בידם לשלם מס הגולגולת היו אנשים

שהלשינו ואמרו שזה מחמת שהתבטלו
חדשיים מעבודה שהיו בחדשי כלה אצל רבה
ואילו היו עובדין בחדשיים הללו היו משיגין
דמי הכרגא .מיהו מלשון רבנו נראה בעליל
שלא היה גורס בגמרא "מכרגא דמלכא" ולא
היתה גזירה זו מפני הפסד ממון למלכות אלא
היא "שמדא דאורייתא" גזירה על התורה
שהם טוענים שמה שהיהודים מתכנסים
ללמוד תורה זהו בטלנות לשמה .ואל תתמה
בדבר כי גם בימינו יש יהודים שנפשם חולה
במחלות תרבות המערב והם טוענים כי מה
שהבחורים והאברכים יושבין בישיבה ללמוד
תורה זהו מעשה בטלנות ולאו מידי דמהני,
עפרא לפומייהו ,כי הבחורים והאברכים
העוסקין בתורה בישיבות הקדושות הם
מקיימי ישראל ושומרי ישראל והם הזנים
מזון לכל ישראל כי כל העולם ניזון בשביל
חנינא בני כדאמרינן בתענית כד ע"ב:
 .`nb`l `wzqixt on wxreברח  -מן שליחי
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קלד

ipngp xa dax `zica meta `iny on `wzt ltpe ,mzd aikye `nb`l
`xnba yxetny enk elek dyrnd lke dlrn ly daiyia ywazp
.milretd z` xkeydc
ded `iig xa dax ,`zica meta ipngp xa dax dedc oipy oili`ae

.ג

.`xeqa dxez uiaxn
`blte oipy oizxz `zica meta sqei ax jln ,ipngp xa dax xzae

.ד

.c"lxz zpya aikye

דמכד נח נפשיה דרב חסדא לא מינו גאון
בסורא כמו שיכתוב רבנו לקמן פרק יז אות
:ג
' לשטרות היא שנת ד.c"lxz zpya .ד
:( למניינם322 אלפים פ"ב ליצירה )שנת

xkeydc `xnba : לאגם- המלך שבאו לעוצרו
: פו ע"א.milretd z`

 אבל.`xeqa dxez uiaxn ded `iig xa dax .ג
לא מלך רבה בר חייא ולא היה נקרא ראש
"ישיבת סורא אלא "מרביץ תורה בסורא
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פרק יז

קלה

fi wxt
`iriaxd xecd - laa i`xen

א.

zpya aikye ,oipy xqilz `zica meta iia` jln dixzae

`xwirn ded - `xetiy i`d" oiwfipd wxta yxetn ikde .h"nxz
ia seqale ,sqei ax ia seqale ,dax ia seqale ,dcedi ax ia
`opaxc dtew `id `xetiye .`zaizn iyix eed ipdc xnelk "iia
milwya opzck ,deba iazen l`xyin oedl iz`c i`nc `z aiznc
oilwze oizcg oilwz odilr aezke ycwna eid zextey b"i
.oiwizr
א .h"nxz zpya aikye oipy xqilz .כיון דרב
יוסף שכיב בשנת תרל"ד כדאמר רבנו לעיל
פרק טז אות ד א"כ עד דשכיב אביי בשנת
תרמ"ט הוו חמש עשרה שנה ולא שלש
עשרה ,אלא צריך לומר דאביי לא מלך מיד
אחר רב יוסף אלא שנתיים אחר פטירתו
דבאותם שנתיים נתלבטו חכמי הישיבה את
מי להמליך כי היו ארבעה ראויים לכך אביי
ורבא רבי זירא ורבה בר מתנה כדאיתא
בהוריות יד ע"א ולא גמרו להמליך את אביי
אלא שנתיים אחר פטירת רב יוסף דהיינו שנת
תרל"ו וכיון דשכיב אביי בשנת תרמ"ט הרי
שלש עשרה שנה .oiwfipd wxta :גיטין ס
ע"ב .`xetiy i`d :קופה לצדקה בצורת שופר
צר מלמעלה ורחב מלמטה.`zaiznc opaxc :

כסף שמיועד להחזקת לומדי הישיבהi`nc :
 .deba iazen l`xyin edl iz`cהיו קהילות

ישראל  -שקשורות לאותה ישיבה ושולחין
להם שאלותיהן בהלכה  -אוספות כסף מבני
קהילותיהן ושולחות לישיבה עם מכתבי
שאלותיהן .milwya opzck :פרק ו משנה ה:
 .ycwna eid zextey b"iקופות צדקה בצורת
שופרות .odilr aezke :על אחת מהן היה
כתוב  oizcg oilwzכלומר שקלים חדשים
והיא מיועדת ליתן בתוכה את מחצית השקל
של מי שתרם מחצית השקל שנתחייב בשנה
זו ,ועל אחת מהן היה כתוב oiwizr oilwz
כלומר שקלים ישנים והיא מיועדת ליתן
בתוכה את השקלים של מי שבשנה שעברה
לא תרם את מחצית השקל ותורמו עכשיו:

קלו

ב.

פרק יז
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yxtnck .`id `zica met onc ,`fegna `ax jln iia` xzale

iia`c `pct` i`fg dil xn` 'eke ded oinlg xytn `icd xa d`exda
,jnwl `zaizn `iz`e iia`c diytp gp dil xn` diwa` oiiqke ltpc
.dinwl etpki` `nlr ilekc opaxe

ג.

edin ,`xeqa oe`b ded `l `cqg axc diytp gp cknc ab lr s`e

ב .`id `zicanet onc .כל ישיבה היתה
שולטת בקהילות הסמוכות לה וקהילת מחוזא
היתה בשליטת ישיבת פום בדיתא ,ועדיין לא
ידעתי מפני מה לא הושיב רבא ישיבתו בפום
בדיתא שהיא מקום הישיבה מקדם והעתיקה
למחוזא .d`exda yxtnck :ברכות נו ע"א:
 .`icd xaאדם ששמו בר הדיא oinlg xytn
 dedהיה ידוע כמי שיודע לפתור חלומות
ופתרונותיו מתקיימין .ונראה לי שלא היה
שמו בר הדיא אלא שם אחר היה לו וכיון
שהיה יודע לפרש חלומות קראו לו הכל "בר
הדיא" כי הדיא בארמית הוא פירושxn` :
 .dilרבא לבר הדיא ltpc iia`c dipct` i`fg
 diwa` oiiqkeראיתי בחלומי והנה כותל ביתו
של אביי נופל והאבק הפורח מן הכותל שנפל
בא אלי ומכסה אותי dil xn` ,בר הדיא כך
פתרונו jnwl `zaizn `iz`e iia`c diytp gp
תכף ימות אביי ויבואו חכמי ישיבתו אצלך
ללמוד תורה ,אבק כותל בית אביי שראית
שהוא בא אליך ומכסיך הם תלמידי ישיבתו
שיפרחו ממקומם ויבואו אליך .ומדקאמר ליה
 jnwl `zaizn `iz`eולא קאמר ליה ואתית

את ומלכת בישיבתו של אביי שמע מינה
דאחר פטירת אביי לא בא רבא לישיבתו של
אביי שבפום בדיתא למלוך בה אלא נשאר
במקומו במחוזא ובני ישיבת פום בדיתא באו
אצלו למחוזא ללמוד לפניוilekc opaxe :
 .dinwl etpki` `nlrחכמי ותלמידי כל
הישיבות באו ללמוד תורה לפניו במחוזא
שבימיו לא שימשו אלא בישיבה אחת היא
ישיבת רבא במחוזא שנקראה ישיבת פום
בדיתא ושאר כל הישיבות בטלו כדמפרש
לקמן פרק זה אות ד:
ג`l `cqg axc diytp gp cknc ab lr s`e .
 .`xeqa oe`b dedכלומר ואם תאמר מאי

קאמרינן דזכה רבא שבזמנו בטלו כל
הישיבות ובאו כולם ללמוד אצלו הא כבר
מפטירת רב חסדא לא מינו ראש ישיבה חדש
בסורא וישיבת נהרדעא בטלה כבר מפטירת
רב נחמן ונמצא שמפטירת רב חסדא לא היה
ראש ישיבה אלא בפום בדיתא ואף רבה ורב
יוסף ואביי שעמדו בראש ישיבת פום בדיתא
זכו שלא היו עוד ראשי ישיבות אחרות
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קלז

`zkxa dia miiwz`e .`aeh hily dede `yitp zed ith `axc `zekln
sqei ax ian xhtin ded ck `ax el e`ived wxta opixn`ck sqei axc
ax iac `ztewq` `ilnc cr dirxkl edl swpne dixeg`l lif`e ibqn
jyix mexzic `erx `di dil xn` ,sqei axl dil exn` ez` ,`nc sqei
`.`kxk `lek

ד.

,b"qxz zpya aikye ,oipy xqiax` eed `axc dizekln ipye

מבלעדיהם ,ועל זה תירץ `axc dizekln edin
 `aeh hily dede `yitp zed ithכלומר בזמן

ששימש רבה ראש ישיבה אומנם לא היו
ראשי ישיבה בישיבות האחרות אך מ"מ
ישיבת סורא המשיכה להתקיים בלא ראש
ישיבה והיו בה חכמים מרביצי תורה כגון
רבה בר חייא כדכתב רבינו לעיל פרק טז אות
ג וכן בימי רב יוסף ובימי אביי היתה ישיבת
סורא קיימת והיו בה תלמידים וכמה חכמים
היו מרביצים בה תורה אבל רבא זכה שכל
התלמידים והחכמים עזבו ישיבותיהם ובאו
ללמוד לפניו במחוזא וכבר בטלה ישיבת
סורא ,ולא היתה קיימת בכל בבל רק ישיבת
מחוזא דרבא .oe`b :ראש ישיבה ,אף אמוראים
ששימשו ראשי ישיבה קוראם רבנו בתואר
גאון .el e`ived wxta :יומא נג ע"אded ck :
 .sqei ax ian xhtinכשהיה יוצא מבית רב
יוסף ורב יוסף היה שם לא היה רבא יוצא
כדרך היוצאין שמחזירין אחוריהן ליושבים
בבית אלא היה  dixeg`l lif`e ibqnהיה הולך
ופוסיע לאחוריו ופניו כלפי רב יוסף swpne

 dirxkl edlכיון שהיה הולך לאחוריו ולא
היה מביט על מקום הליכתו היה נתקל
באבנים ושאר תקלות שהיו שם והיו רגליו
נפצעות וזבות דם ax iac `ztewq` `ilnc cr
 `nc sqeiעד שהיתה מתמלאת אסקופת
דהיינו רחבת הכניסה של רב יוסף דםez` :
` .sqei axl dil exnרב יוסף סגי נהור היה
ולא היה יודע שכך נוהג בו רבא תלמידו
בכבוד גדול ובאו תלמידיו ובני ביתו ואמרו
לו`lek` jyix mexzic `erx `di dil xn` :
 .`kxkיהי רצון שיתרוממם ראשך על כל
הכרך כלומר שתהיה ישיבתך שתעמוד
בראשה שולטת על כל הערים בבבל ולא רק
על הערים שבמחוז שלה ,שבתקופת רב יוסף
פעלו כמה ישיבות כל ישיבה היתה שולטת
על הערים שסביבה ורב יוסף בירך את רבא
שישיבתו תשלוט על כל הכרך כלומר על כל
בבל ולא תהיה אלא ישיבה אחת:
ד .b"qxz zpya .לשטרות היא שנת ד'
אלפים קי"א ליצירה ) 351למניינם(:

קלח

פרק יז
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meta `zaizn `cg `l` zed `l `axc oipy oili` edlekae
.`zica

` .`zica meta `zaizn `cg `lלא היתה
קיימת בכל בבל אלא ישיבת פום בדיתא.
דישיבת נהרדעא בטלה כבר מיום פטירת
רב נחמן ,וישיבת סורא אע"ג דעד

השתא המשיכה לפעול על ידי מרביצי
תורה מ"מ משעה שמלך רבא בטלה אף
ישיבת סורא ואתו כולהו רבנן קמיה
דרבא:

קלט

פרק יח
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gi wxt
iyingd xecd - laa i`xen`

.א

meta wgvi xa ongp ax .oizaizn izxz oblti` `ax xzae

`edy yxpa ded `tt axe ,f"qxz zpya aikye ipy rax` `zica
.a"txz zpya aikye oipy dxyr ryz da jlne `xeql aexw
ax .mipe`b dnk `zica meta ekln wgvi xa ongp ax xzae

.ב

lk wxta opixn`c epiide ,g"txz zpya aikye `zica meta `ng
opaxn `axev `edd ded xfrl` iaxk carc `piic `edd oiraypd
iaxk `zkld zilc `axrnn `zxb` `piziin `p` xn` mzd
xfrl` iaxk carc `piic dil xn` `ng axc dinwl `z` xfrl`
.car

לשטרות היא שנת ד' אלפים ק"ל ליצירה
:( למניינם370)
 ראשי ישיבות ואע"ג דאמוראי.mipe`b dnk .ב
.`zica meta `ng ax :נינהו קרי להו גאונים
.g"txz zpy :מלך עשרים ואחת שנה
לשטרות היא שנת ד' אלפים קל"ו ליצירה
 שבועות.oiraypd lk wxta :( למניינם376)
 אני.`axrnn `zxbi` `piziin `p` :מח ע"ב
אשלח לשאול את ראשי ישיבת ארץ ישראל
:והם יכתבו לי מכתב שאין הלכה כרבי אלעזר

.oizaizn oizxz oblti` `ax xzae

.א

ביומי דרבא לא נתקיימה אלא ישיבת
רבא במחוזא שהיא ישיבת פום בדיתא
 ואחר פטירת,אבל ישיבת סורא בטלה
רבא חידש רב פפא את ישיבת סורא
.f"qxz zpya :בנרש כדמפרש ואזיל
לשטרות היא שנת ד' אלפים קט"ו
`edy yxpa ded :( למניינם355) ליצירה
 אחר.a"txz zpya :`xeql aexw כפר
פטירת רבא בשנת תרס"ג מלך רב פפא
תשע עשרה שנה הרי שנת תרפ"ב
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פרק יח

קמ

.e"vxz zpya aikye `zica meta ciaf ax jln dixzae

.ג

.h"vxz zpya aikye `rcxdpn inic ax jln dixzae

.ד

 מלך.`rcxdpn inic ax jln dixzae .ד
 לשטרות היא.h"vxz zpya :בפום בדיתא
:( למניינם387) שנת ד' אלפים קמ"ז ליצירה

 לשטרות היא שנת.e"vxz zpya .ג
384) ד' אלפים קמ"ד ליצירה
:(למניינם

אגרת רב שרירא גאון
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קמא

hi wxt
`iyyd xecd - laa i`xen

א.

.e"yz zpya aikye mxtx jln dixzae

ב.

.d"kyz zpya aikye `pdk ax jln dixzae

ג.

.l"yz zpya aikye `axc dixa `g` ax jln dixzae

ד.

`zna oe`b iy` ax ded `tt ax xza on ipy oil` edlekae

.oitzeyda opixn`ck dipae ax iac `zyipk ial dxzqe ,`iqgn
אax jln dixzae 'eke mxtx jln dixzae .
 .`axc dixa `g` ax jln dixzae 'eke `pdkכל

אלו מלכו בפום בדיתא וכנגדם מלך רב אשי
במתא מחסיא היא סורא כדמפרש באות ד:
 dixzaeאחר רב דימי מנהרדעא שמלך בפום
בדיתא ונזכר לעיל פרק יח אות ד .mxtx jln
שבע שנים ,ואין זה רפרם בר פפא אלא רפרם
סתם .e"yz zpya :לשטרות היא שנת ד'
אלפים קנ"ד ליצירה ) 394למניינם(:
ב .`pdk ax jln dixzae .תשע עשרה שנה:
 .d"kyz zpyaלשטרות היא שנת ד' אלפים
קע"ג ליצירה ) 413למניינם(:
ג .`axc dixa `g` ax jln dixzae .חמש
שנים מלך .l"yz zpya :לשטרות היא שנת
ד' אלפים קע"ח ליצירה ) 418למניינם(:

ד .`tt ax xza on .משנת תרפ"ב לשטרות:
 .oe`bכל ראש ישיבה אפילו מן אמוראי
מיתקרי גאון .`iqgn `zna :סמוכה לסורא:
 .ax iac `zyipk ial dxzqeשבנאה רב חסדא
בשנת תר"ד לשטרות כדכתב רבינו לעיל פרק
טו אות ד ולאחר ע"ח שנה כשמלך רב אשי
בשנת תרפ"ב נתגלו בה סדקים לכך סתרה
ובנאה מחדש .רב חסדא בנה את "בי רב"
כדאמר רבנו לעיל פרק טו אות ד והכא לא
קאמר רבינו דרב אשי סתר ובנה את "בי רב"
אלא סתר ובנה "לבי כנישתא דבי רב" שמע
מינה דרב חסדא בנה כמה חדרים וכמה
אולמות לתלמידים חלקם לאכול חלקם לישן
חלקם ללמוד וחלקם להתפלל ורק אותו חדר
המיועד לתפילה והוא "בי כנישתא דבי רב"
נתערער וסתרו רב אשי ובנאו מחדש:
 .oitzeyda opixn`ckבבא בתרא ג ע"ב:

קמב

פרק יט
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הoiied `lc `ziiprze ilbx edl rawe ,`zxity `zpwz dnk care .
`deba `zelb yixc `lbxl diieye ,`rcxdpae `z`elb iyixl `l
yix dedc ozp xa `pede .ezlecbe ezxez `yitpe bltin dede li`ed
oitiik eed edlek ,dixza eedc `xhef xne xnixne inei edpda `zelb
xn` oihiba opixn`c .`iqgn `zna oedilbxl edpieye iy` axl dil
epivn `l iy` ax cre iax zenin xn`p ep` s` `axc dixa `g` ax
ozp xa `ped ip`y ,ozp xa `ped ded `de ,cg` mewna dlecbe dxez
.iy` axl dil siik ded skinc
ה .`ziiprze ilbx .חוץ מירחי כלה דהוו חדש
בקיץ וחדש בחורף עוד היו נוהגין לעשות
ריגלי כלומר שבוע שלם היו פוסקין
ממלאכתם ומתכנסין בבית הכנסת ושומעין
שם דרשות מפי החכמים ובערב היו עורכין
שלחנם במסיבה גדולה בשיר וזמר ויום
ראשון שאחר השבת ההיא היו עושין תענית
אולי חטאו בימי המשתה והיו אוספין כסף
לטובת בני הישיבות ,ולקמן מפרש רבינו
שהיה זה בשבוע פרשת לך לך .ומתחילה לא
היו נוהגין ברגלי ותענייתא אלא משפחת ראש
הגולה בפום בדיתא ובני נהרדעא ונמצא שאין
אוספין כסף אלא לבני ישיבה שבפום בדיתא
ובנהרדעא ,ורב אשי תיקן שינהגו ריגלי
ותעניתא אף בסוראyixc `lbxl diieye :
 .deba `zelbעדיין היו משפחת ראש הגולה
מבקשין לערוך את הרגלי ותענייתא דיליהון
בפום בדיתא כמו שהיו רגילין עד כה ואסר
עליהם רב אשי לעשות כן וציום לעשות את
הריגלי ותענייתא דיליהון בסורא יחד עם בני
סוראezxez `yitpe bltin dede li`ed :

 .ezlecbeלכן יכל לכפות דעתו על בני ראש
הגולה dixza eedc `xhef xne xnixne :קאי על
הונא בר נתן כלומר yix dedc ozp xa `ped
eedc `xhef xne xnixne inei edpda `zelb
ראשי גלותא  dixzaדהונא בר נתן .ויש גורסין
 dixca eedcוקאי על רב אשיedpieye :
 .`iqgn `zna oedilbxlאע"ג שהיו דרין

במקומות אחרין לא היו עורכין את הריגלי
ותענייתא בעריהן אלא במתא מחסיא עירו
דרב אשי .oihiba opixn`c :נט ע"אep` s` :
 .'eke xn`pדהתם אמרינן iax cre dyn zenin
 cg` mewna dlecbe dxez epivn `lועמד רב
אחא בריה דרבא ואמר `zenin xn`p ep` s
mewna dlecbe dxez epivn `l iy` ax cre iax
` cgדרב אשי עשיר גדול היה והיו לו יערות

כדאיתא במועד קטן יב ע"ב ובנדרים סב
ע"ב .ozp xa `ped ded `de :דאית ביה תורה
וגדולה במקום אחד ואמאי אמרת דלא הוה
תורה וגדולה אלא ברב אשי ,ומשני ip`y
 iy` axl dil siik ded skinc ozp xa `pedוכל
זמן שרב אשי חי אין הוא מחשיב תורתו כלל:
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ו.

פרק יט

קמג

ikixv eede - `iqgn `zna `zelb yixc ilbx epiwz`c oeike

`zay `idc jl jl zaya onz lfinl `zica metc `z`ey`x
xcinl `zelb iyixc `aex eraw` - `zelb yixc `lbx dedc
.mzd

ז.

ipya `lihack - ok xza `liha `l iy` ax carc dnae

`zaizn `cg `l` `iied `lc `axe iia`e daxe dcedi axc
epiide .ozaizn izxz oiied iy` ax xzae - `zica meta
ו .'eke `zelb yixc ilbx epiwz`c oeike .מגמת
רבנו להסביר מפני מה עברו ראשי הגולה
לדור במתא מחסיא והלא מעיקרא בפום
בדיתא היו דרים ,ומפרש רבנו שזה היה מחמת
התקנה דרב אשי שראשי הגולה ינהגו את
הרגלי שלהם במתא מחסיא והיה קשה עליהם
הנסיעה מפום בדיתא למתא מחסיא וכן היה
קשה עליהם השהיה הארוכה בעיר שאינה
עירם לכן החלו לדור במתא מחסיא דרך קבע:

ז.

.'eke ok xza `liha `l iy` ax carc dnae

כלומר ועל ידי שהתקין רב אשי שיהו
משפחת ריש גלותא נוהגין את הריגלא
במתא מחסיא גרם רב אשי שלא תתבטל
ישיבתו גם  ok xzaכלומר אחר מותו ,שעל
ידי שכפה עליהם לערוך את הרגלי במתא
מחסיא והיתה קשה עליהם הדרך ובאו ראשי
הגולה ומשפחתם לדור במתא מחסיא מעתה
ודאי ידאגו ראשי הגולה שלא תתבטל
ישיבת מתא מחסיא גם אחרי מות רב אשי.

שבכל ההיסטוריה של האמוראים הישיבה
היחידה ששרדה תמיד היתה ישיבת פום
בדיתא ואפילו בדור שגדול הדור שימש
בראשות ישיבה אחרת כגון בדורו של רב
הונא ששימש בראש ישיבת מתא מחסיא לא
בטלה ישיבת פום בדיתא וזה מפני שראשי
הגולה היו דרין בה והיו דואגין שלא
תתבטל ,אבל שאר הישיבות כגון זו שבמתא
מחסיא כל זמן שהיה רב הונא קיים היתה
ישיבתו קיימת וכשמת רב הונא בטלה
ישיבתו ,וכן ישיבה שבנהרדעא כל זמן
שהיה רב נחמן קיים היתה ישיבתו קיימת
וכשמת בטלה .`lihack :ישיבת מתא
מחסיא `axe iia`e daxe dcedi axc ipya
שבדורם בטלה ישיבת מתא מחסיא ולא
היתה קיימת אלא ישיבת פום בדיתאepiide :
 .'eke iy` ax xn`cקאי על לעיל אות ה
דקאמר "ועבד כמה תקנתא שפירתא" והשתא
מפרש דתקנתא שפירתא היינו דאמר רב אשי
במסכת שבת אנא עבדי לה למתא מחסיא

פרק יט

קמד
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`lc `iqgn `znl dl icar `p` zay zkqna iy` ax xn`c
.daxg

ח.

`lbx rawc `iqgn `zna `zelb yix ied ck `zye `zy lkae

`bidp oikde .`zica metc opaxe `z`ey`x dinwl oilf` ,ax iaa
iy`xl oedl dede li`ed ,`zyd on oipy oz`n xeriy cr oicd `zlin
ini y`xae ,miiqxt inia `zax `zephleye dyw zexn `zelb
oeda dede ,milecb minca `zelb yixl dil oipaf eed inp mil`rnyi
.edl wirne `aeh opax xrvnc o`n

ט.

`zgx` ipd lk eway edin ,oepi` d`iyp iac `plic `zda`e

דלא חרבה .zay zkqna :יא ע"א התם
אמרינן zqpkd zian oideab dizebby xir lk
 daxg seqlועלה אמר רב אשי `dl icar `p
 daxg `lc `iqgn `znlשלא הנחתים
להגביה גגותיהם למעלה מבית הכנסת ועל
ידי תקנה זו גרמתי שלא תחרב מתא מחסיא:
ח .ax iaa `lbx rawc .היה ריש גלותא עורך
את הרגלא במתא מחסיא בבי רב באותו בניין
שבנה רב חסדא ואח"כ סתרה רב אשי ובנאה
מחדש .`z`ey`x dinwl oilf` :ראשי ישיבת
פום בדיתא ושאר רבנן דפום בדיתא היו
הולכין למתא מחסיא לשהות עם ראש הגולה
ומבטלין אגב כך תורתם`zlin `bidp oikde :
 .'eke cr oicdועד לפני מאתים שנה כך היה
המנהג שהיו ראשי ישיבת פום בדיתא ורבנן

דפום בדיתא עוזבין תורתן והולכין למתא
מחסיא בשבוע הריגלא דריש גלותא ומבטלין
תורה הרבה`zelb iy`xl oedl dede li`ed :
 .dyw zexnוהיו עונשין הרבה את מי שלא
היה מכבדם .dax `zephleye :המלכות היתה
נותנת בידם שלטון רב להכות ולהעניש את
היהודים כטוב בעיניהםyixl dil oipaf eed :
 .milecb minca `zelbוכיון ששלשלו לאוצר
המלכות ממון רב היתה המלכות נותנת להם
סמכויות ענישה מרובות כנגד אחיהם היהודים
והיו חלק מראשי הגלות שניצלו סמכויות אלו
להרע אף לחכמים ובני הישיבה:
ט .`plic `pzda`e .אבותיו של רב שרירא
גאון .oepi` d`iyp iac :אומנם מזרע ריש
גלותא הם`zyia `zgx` ipd lk eway edin :
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קמה

.zekinpe zeltye depr irainl `zaiznc opax ia iliire ze`iypc `zyia
.`zaiznc opax ia eppwf iliir ikd inwn `l` ,`pgp` i`pzqea ipan `le
יirepni`l `z`eyx oilki eed `l ,oikd mi`iyp oihly eedc oeike .
i`kf oa cec inia mil`rnyi ipy rvn`ae .oedilbixa oedincw lfinln
metc `z`eyx elf` `le ,`zeklnc `zephley on elitzy` `iypd
meta `lbx oedl iednl mi`iypl oedl `gip ik `l` ,oedixza `zica
.dil oirawe mzdl oiiz` `zica

יא.

.wipi cg `l` d`iyp iac oedlekn xiizyi` `l `zyde

 .ze`iypcעזבו כל אלו הדרכים הרעות של
הנשיאות ולא רצו לשמש בנשיאות כלל
מפני שהנשיאים השחיתו דרכםia iliire :
 .`zaiznc opaxונכנסו לבית רבנן של
המתיבתא דפום בדיתא .irainl :לבקש:
 .`pgp` i`pzqea ipan `leבוסתנאי היה מן
הנשיאים והיה מיצר מאוד לרבנן לפיכך
מציין רבנו שמשמפחתו לא מזרע בוסתנאי
היא ,שהרי עוד לפני שמינו את בוסתנאי
לריש גלותא כבר פרשו אבותיו של רב
שרירא גאון ממשפחת הנשיאים והושיבו
עצמן בישיבה ללמוד תורה עם החכמים .ויש
אומרים כי כשניצח עומאר בן אלכטב מלך
הישמעאלים את יזדיגידר מלך פרס ,נתן
עומאר את בת יזדיגידר לבוסתנאי לאשה
וגיירה וילדה ממנו כמה בנים ,והחכמים
הטילו ספק בגירותה שמא לא נתגיירה כראוי
ולא קבלה עליה דת יהודית ובניה גויים הם,
ולפיכך מציין רב שרירא גאון כי משפחתו

אינה מזרע בוסתנאי וליכא בהו ספיקא כלל:
י .oikd mi`iyp oihly eedc oeike .ביד חזקה
ועונשין את מי שלא מכבדם oilki eed `l
 `z`eyxראשי הישיבה ורבנן irepni`l
 oedilbxa oedincw lfnilnשהיו עורכין במתא
מחסיא ,אף על גב שהחכמים לא היו חפצין
בזה מפני ביטול תורהon elitzyi` :
 .`zephleyהשלטון הישמעאלי מאס בנשיאים
ולא נתן להם עוד סמכויות להעניש את אחיהם
היהודים ומאז `zica metc `z`eyx elf` `l
 oedixzaלמתא מחסיא `oedl `gip ik `l
 mi`iyplאם נוח להם לנשיאים oedl iednl
dil oirawe mzdl oiiz` `zica meta `lbx

בפום בדיתא ואז באים ראשי הישיבה ורבנן
להשתתף עם הנשיאים בריגלא:
יא .wipi cg .הוא חזקיה בן דוד שלבסוף
נעשה ראש גולה ואחר פטירת רב האי

קמו

יב.

פרק יט
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epiide .oipy oiziyl aexw dizaizna `zeeyx iy` ax bdpe

ikd ol xn` iy` axc `nw `xecdna" zny in wxta opixn`c
opax epiwz ikdc "ixg` `tp`a ol xn` iy` axc `xza `xecdnae
xcdc xzi ode xqg od `ziikqn oizxz `zye `zy lka ipzinl
oipy oizyl aexw jln iy` axc oeike ,oipy oizlza dilek `cenlz
.g"lyz zpya aikye ixecdn ixz oedl eed

יג.

.b"nyz zpya diytp gpe ,xnii ax `iqgn `zna dixza jlne

גאון מינוהו לגאון ישיבת פום בדיתא ,וסופו
היה מר כי עקב הלשנה למלכות נתפס הוא
ובניו ועינוהו עינויים קשים והרגו את בניו
מלבד שנים שנמלטו לספרד אל רב יהוסף בן
רבי שמואל הנגיד:
יב .dizaizna `zeeyx .בראשות ישיבתו:
 .zny in wxtaבבא בתרא קנז ע"ב:
`xecdna `piax xn` .'eke `nw `xecdna
)כצ"ל( dpw oey`x ol xn` iy` axc `nw

) `xecdnaeכצ"ל( lka :ewelgi ol xn` `xza
 .`ziikqn oizxz `zye `zyלא בכל השנה

היה ראש הישיבה מוסר שיעורים לתלמידים
אלא רק בירחי כלה בחדש אדר ובחדש אלול
שאז נקבצין כל התלמידים והחכמים מבתי
המדרשות שבכל עיר ועיר אל הישיבה
המרכזית ,וראש הישיבה מלמדם מסכת אחת
בחדש אדר וחוזרין כל אחד למקומו
ומשננים את שיעורי הרב על המסכת עד
חדש אלול ובחדש אלול שוב נקבצין

לישיבה וראש הישיבה מלמדם מסכת נוספת
וחוזרין כל אחד למקומו ומשננים את שיעורי
הרב על המסכת עד חדש אדר וחוזר חלילה,
נמצא שבכל שנה למדו שתי מסכתותod :
 .xizi od xqgבין אם המסכתות קצרות כמו
חגיגה וראש השנה אין לומדין יותר משתי
מסכתות בשנה ובין אם המסכתות ארוכות
כמו בבא קמא ובבא מציעא אין לומדין
פחות משתי מסכתות בשנה`cenlz xcdc :
 .oipy oizlza dilekששים מסכתות בתלמוד
ואם ילמדו שתי מסכתות בשנה נמצאו חוזרין
על כל התלמוד בשלושים שנה וכיון דרב
אשי מלך קרוב לששים שנה נמצא שחזר עם
התלמידים על כל הש"ס פעמיים והיינו תרי
מהדורי דרב אשי .g"lyz zpya :לשטרות
היא שנת ד' אלפים קפ"ו ליצירה )426
למניינם(:
יג .b"nyz zpya .לשטרות היא שנת ד'
אלפים קצ"א ) 431למניינם(:
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קמז

k wxt
`iriayd xecd - laa i`xen
mi`xen`d ztewz seq
`iqgn `zn (`xeq) zaiyi iy`x

א.

.b"qyz zpya aikye oia` xa ici` ax dixzae

ב.

`cny ltpe ,e"qyz zpya aikye `ped ax xa ongp ax dixzae

.`zay ilehal cxbcfi xfbc

ג.

zpya aikye ,iy` ax xa xn `edc ineiah ax `iqgn `zna jlne

.mixetkd mei i`vena h"ryz
א .oia` xa ici` ax .תרי רב אידי בר אבין
הוו חד בדור השלישי תלמידיה דרב חסדא
והאי דהכא מאוחר הוא.b"qyz zpya :
לשטרות היא שנת ד' אלפים רי"א ליצירה
) 451למניינם(:
ב .`ped ax xa ongp ax .פעמים שהוא נזכר
בשם רב נחמן סתם כגון בכתובות ז ע"א
דאיתא התם `ozp xa `ped il xn` ongp ax xn
והתם לאו ברב נחמן תלמידו דשמואל
משתעי דהא הונא בר נתן בדורו דרב אשי
הוה אלא מישתעי ברב נחמן בר רב הונא

דהכא וכן בכמה מקומות אחריםzpya :
 .e"qyzלשטרות היא שנת ד' אלפים רי"ד
ליצירה ) 454למניינם( .`cny ltpe :נגזרה

גזירה מן המלכות על דת ישראל .ולקמן
בפרק זה אות ט מפרש שבקשו חכמים
רחמים מן השמים ובא תנין ובלע את המלך
יזדגרד בבית משכבו ובטלה הגזירה:
ג .ineiah ax `iqgna jlne .כשמינו את רב
אשי לראש ישיבת סורא עקר את הישיבה
למתא מחסיא הסמוכה לה וכן רב יימר שמלך
אחריו השאיר את הישיבה במתא מחסיא,

פרק כ

קמח

אגרת רב שרירא גאון

ד.

.d"tyz zpya aikye d`tqez dax dixzae

ה.

`pia` ax aiky e"tyz zpya eilqka b"i `edc `aya rax`ae

.d`xed seq `ede ,`piax `edc `ped axc dixa
`zica-met zaiyi iy`x

ו.

zpya aikye lizk ian `diab ax :`zica meta ekln ipy oili`ae

.c"nyz

אבל רב אידי בר אבין ורב נחמן בר רב הונא
שמלכו אחריהם החזירו את הישיבה לסורא,
והשתא שמלך רב טביומי שהוא בנו של רב
אשי החזיר את הישיבה למתא מחסיא כמו
שהיתה בימי אביו ולכך מציין רבינו jlne
 ineiah ax `iqgn `znaכלומר עקר את
הישיבה מסורא והחזירה למתא מחסיא
כבימי רב אשי אביו .h"ryz zpya :לשטרות
היא שנת ד' אלפים רכ"ז ליצירה )467
למניינם(:
ד .d`tqez dax .יש אומרים שנקרא כן
מפני שכבר נסתם ונחתם התלמוד ודבריו
אינם מעיקר התלמוד אלא כעין תוספת
הם ,אבל רבינו ודאי לא סבר הכי דהא
לקמן כותב רבינו שלא נחתם התלמוד
אלא בימי רבינא בשנת תתי"א אלא צריך
לומר שהיה בקי הרבה בתוספתא ולפיכך
קראוהו תוספאה להבדילו מחכמים אחרים

שנקראו רבה .d"tyz zpya :לשטרות היא
שנת ד' אלפים רל"ג ליצירה )473
למניינם(:
ה .`aya rax`ae .בשבתא ,מפני שיום
פטירתו הוא סוף עריכת התלמוד לכן טרח
לציין את התאריך המדוייק שבו נפטר ולא
הסתפק בציון שנת פטירתו כמו שציין אצל
שאר האמוראים .e"tyz zpy :לשטרות היא
שנת ד' אלפים רל"ד ליצירה ) 474למניינם(:
 .`pia` axובתלמוד קיצרו שמו רבינא כלומר
רב אבינא:
ו .lizk ian `diab ax .מלך אחר רב אחא
בריה דרבא דשכיב בשנת תש"ל וכיון דרב
גביהא מבי כתיל שכיב בשנת תשמ"ד נמצא
דמלך ארבע עשרה שנה.c"nyz zpya :
לשטרות היא שנת ד' אלפים קצ"ב ליצירה
) 432למניינם(:
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פרק כ

קמט

ז.

.c"pyz zpya aikye `zica met on mxtx dixzae

ח.

q"yz zpya aikye ,inegx ax oitlgnc zi`e inegix ax dixzae

.cxbcfi xfbc `cny ocira

ט.

xnce dilic wxtd eze`ae .`axc dixa `nq ax jln dixzae

,mdizepexkf ixtqa aezk epi`xe mipey`xd on eprny iy` ax xa
lhae eakyn ziaa `kln cxbcfil `pipz dirlae ingx erac
.`cny

י.

xnin` `pax exqzi` `"tyz zpya zaha ,`nq ax oicdc ineiae

,cewt xa `iyxyne `zelb yix `xhef xn xa `pede `wepi xn xa
xa `iyxyne `iyp `xhef xn xa `ped elihwz` zaha xyr dpenyae
.`wepi xn xa xnin` `pax lihwz` `c `zyc xc`ae ,cewt
ז .c"pyz zpya .לשטרות היא שנת ד' אלפים
ר"ב ליצירה ) 442למניינם(:
ח .inegx ax .אין זה רב רחומי הסבורא
שהזכירו רבינו לעיל פרק י אות לה אלא הכא
מיירי ברב רחומי השני דהוא אמורא מבני
הדור השביעי .q"yz zpya :לשטרות היא
שנת ד' אלפים ר"ח ליצירה ) 448למניינם(:
 .cxbcfi xfbc `cny ociraמלך הפרסים שגזר
שלא ישמרו ישראל את השבת כמו שפירש
רבינו לעיל פרק זה אות ב ואחר כך בטלה

הגזירה כמו שיפרש לקמן אות ט:
ט .eakyn ziaa .הוא רצה לבטל מנוחת
ישראל שציוה להם הקב"ה ביום השבת דין
הוא שיבלענו תנין בבית משכבו שעה שבא
לנוח ,ובספר בית יהודה כתב שביום השבת
בלעו התנין ברוך מאבד הרשעים כן יאבדו
כל אויבי ישראל:
י .`"tyz .לשטרות היא שנת ד' אלפים רכ"ט
ליצירה ) 469למניינם(:

קנ

יא.

פרק כ
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laac `zyipk ia lk exqz` ,d`tqez dax aikyc d"tyz zpyae

.iyebn`l i`cedi ipa ehiwpz`e

יב.

.`axc dixa `nq ax aiky e"tyz zpyae

יג.

.`cenlz mizzqi`e d`xed seq ideneiae ,iqei ax jln dixzae

יא .d"tyz zpyae .לשטרות היא שנת ד'
אלפים רל"ג ליצירה ) 473למניינם(exqz` :
 .laac `zyipk ia lkנסגרו כל בתי הכנסת
של בבל בצו המלךi`cedi ipa ehiwpz`e :
 .iyebn`lאמגושי הם שבט פרסי עובדי
עבודה זרה ועוסקין בכישוף ושבט זה נתגבר
והשתלט על כל פרס והעמידו אחד משלהם
להיות מלך פרס וגזר המלך שכל ישראל
ישתמדו ויהיו אמגושי ,עיין שבת עה ע"א
פלוגתא דרב ושמואל מאי אמגושי ועיין
רש"י סנהדרין צח ע"א ד"ה אמגושי:
יב .e"tyz zpyae .לשטרות היא שנת ד'
אלפים רל"ד ליצירה ) 474למניינם(:

יג .iqei ax .אין זה רבה יוסף דלקמן
דההוא סבורא הוא והכא אמורא מבני
הדור השביעי הוא.d`xed seq dineiae :
דבגמרא בבא מציעא פו ע"א אמרו ax
` d`xed seq `piaxe iyורבינא הוא
ראש ישיבת סורא וקאמר רבינו
דבאותו זמן ששימש רבינא בראש
ישיבת סורא והוי סוף הוראה שימש
רב יוסי ראש ישיבת פום בדיתא:
 .`cenlz mizzqi`eעיקריה דתלמודא,
אבל הסבוראים שבאו אחר האמוראים
הוסיפו בו עוד תוספות כמו שפירשנו
לעיל:
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קנא

`"k wxt
oey`xd xecd - mi`xeaqd

א.

mipe`bd eyxit oikdc ,zehren mipya eaiky i`xeaq opaxc `aexe

.minid ixaca mdizepexkf ixtqa

ב.

oixn`e ,oeiqa dcedi `paxc dixa `nq `pax aiky e"hzz zpya

.ded `aac `piicc

ג.

.`ped ax xa i`g` ax aiky e"izz zpy xc`a rax` `edc `aya cgae

ב .e"hzz zpya .לשטרות היא שנת ד' אלפים
רס"ג ליצירה ) 503למניינם(dixa `nq `pax :
 .dcedi dpaxcונזכר בש"ס פעמיים פעם אחת
בבבא מציעא י ע"ב `kid xn` `nq ax
` 'eke opixnופליג התם עם רבינא האחרון
ופעם שנית במנחות מב ע"א `nq axe `piax
.`aac `piic :'eke iy` axc dinw iazi eed
כמה בתי דינים היו להם בכל עיר ועיר ,והיה
להם בית דין אחד סמוך לישיבה והוא היה
כעין בית דין הגדול שבירושלים ואב בית דין
הזה הסמוך לישיבה היה נקרא דיינא דבבא:
ג .e"izz zpy .לשטרות היא שנת ד' אלפים
רס"ד ליצירה ) 504למניינם(ax xa i`g` ax :
 .`pedנזכר הרבה בש"ס חולין נט ע"ב egly
eda` iaxc dixa l`enyc dizeek `zkld mzn

 ,`ed dleb ipir xi`ny i`g` epiaxa exdfdeוכן

כל מקום בש"ס שאומר פשיט רב אחאי או
פריך רב אחאי איהו הוא .ועיין תוספות
זבחים קב ע"ב ד"ה פריך רב אחאי ,ובתוס'
שם נפלו טעויות רבות וכך צ"ל שם `xne
zezli`yd dyry i`g` ax `edc l`eny epax
iy` axe `piax xzac i`xeaq opaxn didy
""seba" eixac ok ixg` eazke d`xed "seq mdc
iy` ax "ogky`" zeaezkc `idda edine q"yd

 ,dixza ixiincור"ת חולק וסובר דמן
האמוראים הוא עיין כתובות ב ע"ב תוס' ד"ה
פשיט רב אחאי ,ומדברי רבנו מתבאר שאין
זה רב אחאי בעל השאילתות כפי שאמר רבנו
שמואל דבעל השאילתות הוא רב אחא
משבחא והוא גאון ולא סבורא ונזכר בדברי
רבנו לקמן פרק כד אות ז ולא רב אחאי
אמורא הוא כפי שאמר רבנו תם אלא רב
אחאי הסבורא דהכא הוא:
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קנב

פרק כ"א

ד.

.i`negx ax oitlgnc zi`e inegx ax aiky `c `zyc oqipae

ה.

,`zica met onc dcedi xa l`eny ax aiky eilqka g"izz zpyae

.`vne` on xa `piax aiky xc`ae

ו.

.`zelb yix `ped ax aiky h"izz zpyae

ד .inegx ax .הוא רב רחומי השלישי ונזכר
בש"ס עירובין יא ע"א sqei axe inegx ax
 'eke itwy edl zilc xn` cgובמנחות לג
ע"ב .ובעל המאור גורס בעירובין עא ע"ב

שלא הבינו דברי רבינו ,כי היו הרבה
שנקראו רבינא והכא מיירי ברבינא הסבורא
בר פלוגתיא דרב אחא דאמרינן עלייהו
בחולין צג ע"ב `piax dlek dxezd lka

zta xn` cg iqei `a`e inegx ax da ibilt

`piaxk `zklde `xnegl `g` axe `lewl

 'ekeוהוא ודאי טעות סופר כי התם בדף
עב ע"א מתרץ לה רב גידל אמר רב אלא
צריך להיות כמו בדפוסים שלנו רבי נחומי
ורבה:

`lewl `g` axc zlz ipdn xal `lewl

ה .g"izz zpyae .לשטרות היא שנת ד'
אלפים רס"ו ליצירה ) 506למניינם(ax :
 .dcedi xa l`enyתרי רב שמואל בר
יהודה הוו חד תלמידיה דרב יהודה והשני
האי סבורא דהכא לכך ציין דהכא מיירי
ברב שמואל בר יהודה "דמן פום בדיתא"
ולא מצאתיו בש"ס.`vne` on xa `piax :
הרבה שיבושים נפלו בשמו יש גורסין
 `iven` xa `piaxויש גורסין on `piax
` `ivniויש גורסין  `qen` xa `piaxועוד
שמות שונים ומשונים נתנו לו וזה מחמת

`lewl `g` axk `zklde `xnegl `piaxe

` 'eke `vneכלומר בכולהו הלכתא כוותיה
דרבינא בר מן אומצא ביעי ומזרקי ,ומכאן
קרא לו רבנו  `vne` on xa `piaxכלומר
רבינא שעליו אמרו שלעולם הלכה כמותו
בר מן אומצא ביעי ומזרקי ואין זה רבינא
חבירו דרב אשי גם אין זה רבינא דסוף
הוראה:
ו .h"izz zpya .לשטרות היא שנת ד'
אלפים רס"ז ליצירה ) 507למניינם(:
 .`zelb yix `ped axנכדו של הונא בר
נתן ריש גלותא בזמנו של רב אשי כך
רשום אצלי ואיני יודע מנין שמעתי
זה:
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פרק כ"א

קנג

.dea` xa daxc dixa i`g` ax aikye `trf ded xetk meia a"kzz zpyae

ח.

.`ppig ax ipa `xhef xne `pgz ax eaiky e"kzz zpyae

ט.

.oipy dnk oizaizna oe`b sqei dax xiizy`e

ט .sqei dax .שמו המלא רב אבא יוסף
ונצטמצם שמו לרבה יוסף .ופעמים הוא
נקרא בש"ס רב יוסף עירובין יא ע"א ax

ז .a"kzz zpya .לשטרות היא שנת
ד' אלפים ר"ע ליצירה )510
למניינם( .`trf ded :המלכות הרגה
ביהודאי:

itwy edl zilc xn` cg sqei axe inegx

ח .e"kzz zpy .לשטרות היא שנת ד' אלפים
רע"ד ליצירה ) 514למניינם(:

 ,'ekeופעמים אבא יוסי מנחות לג ע"ב
 ,'eke iqei `a`e inegix ax da ibiltוחד
הם והוא בר פלוגתיה דרב רחומי:

קנד

פרק כ"ב

אגרת רב שרירא גאון

a"k wxt
ipyd xecd - mi`xeaqd

א.

.`zica meta `peniq axe ,`xeqa `pir ax ikd xzae

ב.

.ded oe`bc oixn`e ded olic `zaizn one ,aexn i`ax ax ikd xzae

א .`peniq axe `pir ax .רוב העריכה הסופית
של התלמוד נעשתה על ידי שני הסבוראים
האלו .יש גורסין  `fib axבמקום רב עינא ויש
גורסין :`cb ax

ב.

 .aexn i`ax axמלך בפום בדיתא אחר רב

סימונא ,ומאמר אחד שלו נכנס לש"ס
סנהדרין מג ע"א aexn i`ax ax dnbxz
 'eke xeaiv lyn `xazqnואומנם לפנינו שם
הגירסא אחרת אך עיין בפירוש רבינו חננאל
שם וכן גורס רבינו עיין לעיל פרק י אות לו:
 .ded olic `zaizn oneמפום בדיתא:

אגרת רב שרירא גאון

פרק כ"ג

קנה

b"k wxt
dpey`xd dtewzd - mipe`bd
zexhyl sl` zpy - w"zz zpy

א.

rawnl oilki eed `le miiqxt zekln seqa zexve cny ipy oiiede

ez`c oipy dnk xza cr ,mipe`b bdpn xacne `zaizn iaez`e iwxt
.xeay fextc `zpicna `rcxdp zeaiaql `zica metn `plic opax

ב.

oilin oili` xza `zica meta `plic `zpicna eedc mipe`b oili`e

.`iwy`n opg ax xn jln w"zz zpy on :miiqxt zekln seqa

א .zexve cny ipy oiiede .הפרסיים נלחמו
אלו באלו ובתוך כך התנכלו ליהודים מאוד
מאוד והרגו בהם הרבה .iwxt rawnl :ירחי
כלה באלול ובאדר.`zaizn iaez`e :
שיושבין החכמים כל השנה ומשננים מה
שלמדו בירחי כלה .zepe`b bdpn xacne :היה
הגאון הוא ראש הישיבה מקבל את השאלות
המופנות אליו מכל קצוי תבל מושבות
היהודים ומשיב להם תשובות ובאותו זמן
מחמת השמד לא היו יכולין לקבל מכתבי
השואלים ולא יכלו להשיב תשובות
במכתבים .'eke `plic opax ez`c :עקרו בית
ישיבתם מפום בדיתא ויסדוה מחדש
בנהרדעא שהיא עיר במדינת פרוז שבור:

 .xeay fextמן הפרסית ופירושו מזל טוב
ובני המקום קורין לו "אגביר":
ב .w"zz zpy .לשטרות היא שנת ד' אלפים
שמ"ח ליצירה ) 588למניינם( .רב חנן
מאשקיא הוא ראשון הגאונים ,ורב האיי בן
רב שרירא הוא אחרון הגאונים .נמצא
שתקופת הגאונים נמשכה ארבע מאות
וחמישים שנה החל משנת תת"ק לשטרות
היא שנת ד"א שמ"ח ליצירה ) 588למניינם(
שהיא שנת מינויו של רב חנן מאשקיא ועד
פטירת רב האיי גאון בשנת אלף ש"ן
לשטרות היא שנת ד' אלפים תשע"ח ליצירה
) 1038למניינם(:

אגרת רב שרירא גאון

פרק כ"ג

קנו

ziae ,epxed inic ax xnc dixa eppwf ixn ax xn jln dixzae

.ג

jln einiae .dfd meid cr ixn ax ia rcep xeay fexta eyxcn
.a"wzz zpya aikye ,oe`b `ped ax xn oa ix`n ax xn `xeqa
,`xdib ia on `pipg ax xn `rcxdpa jln epxed ixn ax ixg`e

.ד

.mlerl cngen `vi einiae
oe`b `pg ax xne i`ppig ax `idd zra `xeqa dedc ixn`e

.ה

dyaky zr xeay fexta didy `ed wgvi ax xne ,`zica met
ez`xwl xeay fext on wgvi ax xn `vie .al`hea` oa ilr
miryz `edd meid xeay fexta dide ,zeti mipt xaqa eipt liawde
.zeti mipt xaqa al`hea` oa ilr elawe l`xyin sl`
e`lc dy`l xzl`l hb zzl einia epwzy dax ax xn eixg`e
` היה אתו בסורא כי ברח מפוםzica met
בדיתא לסורא מחמת השמד הנזכר למעלה
ולא הלך עם רוב חכמי פום בדיתא לפרוז
fexta didy `ed oe`b wgvi ax xne ,שבור
 עם רוב חכמי ישיבת פום בדיתאxeay
:al`hea` oa ilr dyaky zr
 אשה שמרדה.dy`l xzl`N hb zzl .ו
בבעלה ומבקשת שיתן לה גט אמרו בגמרא
כתובות סד ע"א דאין נותנין לה גט מיד
` אוליhib` `zy igxi xqixz dl opidyn אלא

.ו

, לא ממש אלא אבי אבי וכו' זקננו.eppwf .ג
ziae : היינו אבי אבי וכו' אבינוepxed וכן
ia mya  עד היוםrcep xeay fexta eyxcn
 לשטרות היא שנת.a"wzz zpya :ixn ax
:( למניינם590) ד' אלפים ש"ן ליצירה
 היינו בישיבת פום בדיתא.`rcxdpa jln .ד
:שגלתא לנהרדעא
i`ppig ax `idd zra `xeqa dedc ixn`e .ה
oe`b `pg ax xne והוא היה גאון סורא

אגרת רב שרירא גאון

קנז

פרק כ"ג

.oe`b `ped ax xn `xeqa did einiae ,ciaf axc dizlkc `zrnyk

ז.

aizkc `pyy ax xn `xeqa dide ,i`qea ax - dax ax xn xzae

.`tilgz xa `iyxyn dizxneg lr

ח.

sqei ax xn xa ixn `ped ax xn - `zica meta i`qea ax xn xzae

.`tl` zpya oe`b ded

בינתיים תחזור בה ,מיהו היו מבנות ישראל
ששכרו גויים אלימי והיו הגויים האלו
מוציאים מהבעלין גט בכפיה וחששו הנך
גאונים שמא גט מעושה הוא ואינו גט,
לפיכך תקנו שיתן לה גט מידe`lc :
 .ciaf axc dizlkc `zrnykכתובות סג
ע"ב ובסוף הסוגיא מסקינן דמשהינן לה
תריסר ירחי שתא אגיטא כמו שפירשנו
לעיל.oe`b `ped ax xn `xeqa did einiae :
נתחברו מר רב רבה גאון פום בדיתא ומר

רב הונא גאון סורא ותיקנו תקנה זו שניהם
יחד:

ז.

.`tilgz xa `iyxyn dizxneg lr aizkc

שמו האמיתי היה ששנא אבל על חותמו היה
כתוב משרשיא בר תחליפא ובשם זה
נתפרסם:
ח .`tl` zpya .לשטרות היא שנת ד' אלפים
תמ"ח ליצירה ) 688למניינם(:

פרק כ"ד

קנח

אגרת רב שרירא גאון

c"k wxt
dipyd dtewzd - mipe`bd
zexhyl 'we sl` zpy - sl` zpy
`zica met ipe`b

א.

.oyinn `iig ax xn dixzae

ב.

.`iax xn dixzae

ג.

`tl` zpya jlne ,dingp ax xn xa i`pexhp ax xn dixzae

zexn siwz`e d`iyp ziaca ozgin dede .`wepi xn xaa ricie ,oizlze
`wepi xn xac diytp gpc cr ,`xeql oedpn ewxre dizaiznc opax lr
.oedizaiznl excde

ב .`iax xn .נחמיה שמו ומפני שנתמנה
כשהוא צעיר לימים כינוהו רביא כלומר
ינוקא ולקמן אות ג' דקאמר xn dixzae
 dingp ax xn xa i`pexhp axבנו של זה
הוא והיינו דקאמר  `wepi xaa ricieכלומר
כולם כינו את רב נטרונאי בר מר ינוקא
וזה היה שמו הידוע בפי כל:
ג .oizlze `tl` zpy .לשטרות היא שנת ד'
אלפים תע"ח ליצירה ) 718למניינם(ricie :

 .`wepi xn xaaאף על גב דשמו רב נטרונאי
לא הכירוהו בשמו זה אלא הכל היו מכירין
אותו בכינויו בר מר ינוקא כי אביו מר רב
נחמיה היה מכונה מר רביא או מר ינוקא ורב
נטרונאי בנו היה מכונה בר מר ינוקא:
 .dizaiznc opax lr zexn siwz`eהיה נוהג
בהם ביד קשה והיה עונש מאוד את מי שלא
כיבדו ולשם שמים נתכוון להרבות כבוד
התורה .`xeql oedpin ewxre :וברחו מקצת
החכמים דישיבת פום בדיתא לישיבת סורא:

אגרת רב שרירא גאון

ד.

פרק כ"ד

קנט

.dcedi ax xn jln dixzae

ה.

`tl` zpy ,i`pzk xaa rici dedc sqei ax xn jln dixzae

.oiynge

ו.

.h"pe sl` zpy ixn ax xn xa l`eny ax xn jln dixzae

ז.

ded ccba one ,dpen` ax xn oa `pdk iexhp ax xn jln dixzae

xnc ,l`xyi ux`l `gayn `g` ax wilq dineiae .`xa `xizez one
.mzdl wilq idelr d`iyp dipixac` cke ,ded dirny iexhp ax

ח.

.`pdk mdxa` ax xn jln dixzae

ה .i`pzk xaa rici dede .אף על גב ששמו
היה רב יוסף לא הכירוהו הכל אלא בכינויו
"בר כתנאי" על שם המקום ממנו בא כפר
כתנא .oiynge `tl` zpy :לשטרות היא
שנת ד' אלפים תצ"ח ליצירה )738
למניינם(:
ו .ixn ax xn xa l`eny ax xn .בימיו היה רב
שמעון קיירא מחבר ספר הלכות גדולות ולא
נסמך בגאונות .h"pe sl` zpy :לשטרות היא
שנת ד' אלפים תק"ז ליצירה ) 747למניינם(:
ז .`xa `xizez on .בגדד על הנהר היא יושבת
והיו בה שני גשרים לחצות את הנהר הגשר
הפנימי הוא הגשר שבתוך העיר והגשר

החיצוני הוא הגשר שמחוץ לעיר ,ובינתיים
נתרבו אוכלוסי בגדד ונתיישבו אף מחוץ
לעיר סמוך לגשר החיצוני ומי שבא מאותה
שכונה חדשה היה נקרא מן תותירא ברא
כלומר מן הגשר החיצון.`gayn `g` ax :
מהעיר שבחא ,רב אחא משבחא הוא רב אחא
בעל השאילתות ולא נסמך בגאונות כי הנשיא
העדיף את רב נטרוי שהיה תלמידו של רב
אחא ומינהו לגאון כדלקמןiexhp ax xnc :
 .ded dirnyמר רב נטרוי מתחילה היה שמשו
)כלומר תלמידו( של רב אחא משבחא שהיה
אב בית דין  dilr d`iyp dixac` ckeוכאשר
מינהו הנשיא את מר רב נטרוי לגאון על רב
אחא משבחא לא יכל רב אחא משבחא לסבול
זאת ועלה לארץ ישראל:

פרק כ"ד

קס

ט.

אגרת רב שרירא גאון

`ede ,a"r sl` zpya ongp ax xn xa i`cec ax xn jln dixzae

`.oe`b i`cedi ax xnc ideg

י.

.d"r sl` zpya `iyxyn ax xa dippg ax xn jln dixzae

יא.

`ede .a"t sl` zpya `g` ax xn xa `kln ax xn jln dixzae

`i`peg` xn xa i`kf lr `zbelta `iyp i`aiag oa i`pexhp axl dizg
`iypd i`kf lr `zaizn oizxz eypkz`e ,oipy dnk ikd inw `iyp dedc
lf` `iyp i`pexhp axe ocr obl `kln ax xhti`e ,i`pexhpl idexare
.axrnl
ט .a"r sl` zpya .לשטרות היא שנת ד'
אלפים תק"כ ליצירה ) 760למניינם(`ede :
` .oe`b i`cedi ax xnc idegסורא
ששימשו שני אחים אלו בגאונות זה
בגאונות פום בדיתא וזה בגאונות סורא
בעת אחת כמו שכתב רבינו לקמן פרק
זה אות כה ,וזוהי הפעם היחידה ששימשו
שני אחים בגאונות שתי הישיבות בפרק
אחד ולכך ציין זאת רבינו:

לחלוק על הנשיא זכאי בר מר אחונאי
ולהוציא מידו את הנשיאות עד שהורידו
את זכאי מן הנשיאות ומינו את רב
נטרונאיi`kf lr `zaizn oizxz eypkz`e :
 .`iypdואחר כך חזרו בהם חכמי הישיבות
והתכנסו שוב לדון בעניין הנשיאות של
זכאי שהיה נוהג בה מתחילה והחליטו
להשיבו על כנו i`pexhpl idexare ,והעבירו
את נטרונאי מתפקידו והורידוהו מן
הנשיאות.ocr obl `kln ax xhti`e :
כנראה מחמת שהעבירו את הנשיא נטרונאי
שהיה איש אמונו של רב מלכא והשיבו
את הנשיא זכאי שהיה במריבה עם רב
מלכא מצער זה נפטר רב מלכאaxe :
 .axrnl lf` `iyp i`pexhpלספרד `ede

`.`zbelta i`aiag oa i`pexhp axl dizg

on `ly eitn cenlzd z` cxtq ipal azky

הוא המריץ את רב נטרונאי בן חביבאי

 azkdכמובא בספר העתים )עמ' :(267

י .d"r sl` zpya .לשטרות היא שנת ד'
אלפים תקכ"ג ליצירה ) 763למניינם(:
יא .a"t sl` zpya .לשטרות היא שנת ד'
אלפים תק"ל ליצירה ) 770למניינם(`ede :

אגרת רב שרירא גאון

פרק כ"ד

קסא

יב,eppiwf i`cec ax xn xa epxed `ax ax xn jln `kln ax xzae .
.c"te sl` zpya

יג.

.jix`d `le ,i`epiy ax xn jln dixzae

ידoe`b mdxa` ax xn xa oe`b `pdk i`pipg ax xn jln dixzae .
.`iyp dixare ,b"ve sl` zpya
טו,f"v sl` zpya wgvi ax xn xa ield `ped ax xn dixza mwe .
.ilhlhnn elit` inzin aeg lrae dy` zaezk iabnl epiwz einiae

טז.

,h"v sl` zpya sqei ax xn xa dypn ax xn jln dixzae

יב .c"te sl` zpya .לשטרות היא שנת ד'
אלפים תקל"ב ליצירה ) 772למניינם(:
יד .b"ve sl` zpya .לשטרות היא שנת ד'
אלפים תקמ"א ליצירה ) 781למניינם(:
 .`iyp dixareהנשיא הוריד את רב חנינאי
כהנא מן הגאונות ,כנראה אחר שלוש שנים
שבהן כיהן בגאונות כי רב הונא גאון
ששימש בגאונות אחריו נתמנה בשנת אלף
צ"ו לשטרות כדאיתא לקמן:
טו .e"v sl` zpya .לשטרות היא שנת ד'
אלפים תקמ"ד ליצירה ) 784למניינם(iabnl :
.ilhlhnn elit` inzin aeg lrae dy` zaezk

חכמנו ז"ל תקנו דאין גובין כתובת אשה
ובעל חוב ממטלטלי דיתמי אלא רק
ממקרקעי והנך גאונים תקנו דגובין אפילו

ממטלטלי דיתמי לפי שראו בזה פרצה גדולה.
ועיין בחידושי הרשב"א בבא קמא יד ע"ב
ד"ה ובשם רבנו תם ,ובאור זרוע ח"ג פסקי
בבא בתרא סימן ק"ז כתב ewqty ipira d`xpe
aeg lray epwzy i`xeaq epizeax zpwz itl

 ,'eke inzic ilhlhnn oiaeb dy` zaezkeאבל
באמת אין זו תקנת רבותינו הסבוראים אלא
תקנת הגאונים היא כמו שמפורש כאן:
טז .dypn ax .אף הוא היה בין שלשת
הגאונים שתקנו למגבי כתובת אשה ובעל
חוב מיתמי אפילו ממטלטלי ,ואלו הן מר
רב הונא הלוי גאון פום בדיתא ומר רב
מנשה גאון פום בדיתא ומר רב ביבוי הלוי
גאון סורא כמו שכותב רבנו לקמן בפרק כג
אות יג .h"v sl` zpya :לשטרות היא שנת
ד' אלפים תקמ"ז ליצירה ) 787למניינם(:

קסב

אגרת רב שרירא גאון

פרק כ"ד

.daewr ia on ded d`aebe
`xeq ipe`b

יז`l `tl` zpy cr `iqgn `zna eedc oipe`b oedlek ipy oili`ae .
mi`iypc `z`ixhe `z`ketz oeda zi`e ,xcqd lr xity oedl `pxidp
zpy on la` ,oekl `paizk xak `pl xixac i`ne ,oixcdne oixarnc
`.oeda ol miw jli`e `tl
יחeklnc mipe`b oekl `pyixtc jli`e `tl`n ipy d`n oili`ae .
.mipe`b oili` `xeqa ekln ,`zica meta

יט.
כ.

.mipy yng cewt xdpn `pipg ax xn

.mipy g"i yxp on ield i`lidp ax xn

 .ded d`aebeמזרע הנתינים שישבו בבבל היה
כדפירש"י בברכות יז ע"ב "dne` my "i`aeb
) oiyecw zkqnae laaa `idע ע"ב( `opixn
 .daewr ia :mipizpd on eidyשם מקום:
יז .`tl` zpy .לשטרות היא שנת ד' אלפים
תמ"ח ליצירה ) 688למניינם(`pxidp `l :
 .xcqd lr xity oedlאיני זוכרם היטיב על
הסדר .`z`ixhe `z`ketz :לשון היפוך
דברים הוא שיש מרושמי תולדות גאוני
סורא שהקדימו גאון זה לגאון חבירו ויש
שהקדימו חבירו אליו ואין הדברים ברורים:
 .oixcdne oixarnc mi`iypcשנשיאים
שבאותה תקופה  -שעד שנת אלפא  -היו

נוהגין קלות ראש במינוי הגאונים ופעמים
הרבה אחר שמינו את הגאון עמדו
והעבירוהו מתפקידו ומינו גאון אחר תחתיו
ושוב העבירו את החדש מתפקידו והחזירו
את הראשון שכבר העבירוהו ,ומתוך כך
נוצר בלבול גדול מי נחשב גאון ובאיזה זמן.

יח.

 .mipe`b oili` `xeqa eklnשנכתוב לקמן:

יט .mipy yng `pipg ax xn .הרי אלף
וחמש לשטרות:
כ .mipy g"i i`lidp ax xn .הרי אלף וכ"ג
לשטרות:

קסג

פרק כ"ד

אגרת רב שרירא גאון

.mipy g"i cewt xdpn odkd awri ax xn eixg`

.כא

did `zica met ly epzaiyi one ,dpy g"i l`eny ax xn eixg` .כב
ly epa `ed df l`eny ax xn ly eia`e ,did xnin` ly eipa ipan
`znc `ped ax icda `zica meta oe`b didy epazky oe`b dax ax xn
biltnc o`n `iqgn `zna ded `lc oeike .hbd zpwz zrya `iqgn
`zna diipne `zelb yix i`cqg xa dnly dilwy dizeek dnkga
`zyd dirxf on zi`e `zica meta idepae ,did lecb mkge .`iqgn
.`pa ozgnc o`n oedpne `zaizna `pncw
.mipy 'g cewt xdpn odkd ix`n ax xn dixzae

.כג

.dpy ivg `g` ax xn dixzae

.כד

,dvgne mipy yly ongp ax xn xa i`cedi ax xn dixzae .כה
`xeqa dnkga biltnc o`n `ki` ded `le `zica met on inp `ede
,mzdl diipne d`iyp dnly dilwy inp `ed s` .dizeek
 הרי אלף ס"ז.mipy 'g odkd ix`n ax xn .כג
:לשטרות

 הרי אלף מ"א.mipy g"i awri ax xn .כא
:לשטרות

 הרי אלף ס"ח.dpy ivg `g` ax xn .כד
:לשטרות

 הרי אלף נ"ט.dpy g"i l`eny ax xn .כב
:' לעיל פרק כ"ג אות ו.epazky :לשטרות
 ויש.`zaizna `pncw `zyd dirxf on zi`e
מזרעו שלומדין עכשיו לפננו בישיבה בפום
 ויש מזרעו.`pa ozgnc o`n oedpne :בדיתא
:אנשים שהתחתנו בנו

 הרי.dvgne mipy yly i`cedi ax xn .כה
 מינהו.mzdl diipne :אלף ע"ב לשטרות
:לגאון במתא מחסיא היא סורא

פרק כ"ד

קסד
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cg` wxta izaizn oizxza mipe`b eid eig`e `ede .ded miipir xe`ne
.opr wtp dixza ,minid oze`ae

כו.

.mipy 'g `tt ax xn xa `pdk i`peg` ax xn - i`cedi ax xn xzae

כז.

.mipy 'd `ped ax xn xa `pdk i`pipg ax xn dixzae

כח.

.dvgne mipy 'b `iyxyn ax xn xa ield ix`n ax xn dixzae

כט,dvgne mipy xyr cewt xdpn `a` ax xn xa ield ieaia ax xn dixzae .
`zica met ipe`b dypn ax xn mre ield xn xa `ped ax xn mr did `ede
.dpy d`n znez el`e .ilhlhnn aeg lrae daezkl iabnl epwizyk
 .ded miipir xe`neעיור והוא לשון סגי נהור:
 .eig`e `edeרב דודאי שנזכר לעיל פרק זה
אות ט .cg` wxta :רב דודאי מלך בפום
בדיתא בשנת אלף ע"ב לשטרות כמו שפירש
רבינו לעיל פרק זה אות ט ורב יהודאי
נסתיימה מלכותו בסורא בשנת אלף וע"ב
נמצא שפרק זמן אחד מלכו יחד שניהם בשתי
הישיבות .opr :בן דוד ,מייסד כת הקראים
שאינם מאמינים אלא במקרא ולא בדברי
חכמינו זכרם לברכה במשנה ובתלמוד ושאר
מדרשים .כשנפטר ראש הגולה רב שלמה בר
חיסדאי שהיה דודו של ענן ביקש ענן
שיבחרוהו לראש הגולה במקום דודו ,אבל
חכמי הישיבה שידעו את כפירתו בחרו באחיו
חנניה הקטן ממנו ,ומתוך כך הלך ענן זה הרע
והקים כת לעצמו ומינה עצמו ראש גולה

עליהם ,ואיני רוצה להרחיב בעניין זה כי
מגמתי להאריך בכבוד החכמים ומעשיהם
ותולדותם ולא בתולדותיהם של רשעים:
כו .mipy 'g i`peg` ax xn .הרי אלף ופ'
לשטרות:
כז .mipy 'd i`pipg ax xn .הרי אלף פ"ה
לשטרות:
כח .dvgne mipy 'b ix`n ax xn .הרי אלף
פ"ט לשטרות:
כט .dvgne mipy xyr ieaia ax xn .הרי אלף
וק' לשטרותlrae daezkl iabnl epwzyk :
 .ilhlhnn aegעיין לעיל פרק זה אות טו:

אגרת רב שרירא גאון

פרק כ"ה

קסה

d"k wxt
ziyilyd dtewzd - mipe`bd
zexhyl 'xe sl` zpy - 'we sl` zpy
`zica met ipe`b

א,`a` ax xn xa ield diryi ax xn :`zica metn mipe`b oedixzae .
.f"w zpya jlne ,ccbal `axwnc `zn ded ic`elk one

ב.

.h"w zpya ,iglyn `liy ax xn xa sqei ax xn dixzae

ג.

.e"hw zpya ,oe`b i`pipg ax xn xa oe`b `pdk ax xn dixzae

ד.

,oe`b mdxa` ax xnc dixa eia` ig` oe`b i`neai` ax xn dixzae

.`"kw zpya
א .oedixzae .אחר גאוני התקופה השניה
נמנה את גאוני התקופה השלישית ותחילה
בפרק זה .ic`elk on :`zica metn mipe`b
יהודים היושבין בעיר כלואדא`zn :
 .ccbal `axwncעיר הקרובה לבגדדzpya :
 .f"wכלומר אלף ק"ז לשטרות היא שנת ד'
אלפים תקנ"ה ליצירה ) 795למניינם(:
ב .h"w zpya .כלומר אלף וק"ט לשטרות
היא שנת ד' אלפים תקנ"ז ליצירה )797
למניינם(:

ג .e"hw zpya .כלומר אלף קט"ו לשטרות
היא שנת ד' אלפים תקס"ג ליצירה )803
למניינם(:
ד .eia` ig` oe`b i`neai` ax .של מר רב
כהנא ששימש לפניו בגאונות .רב חנינאי גאון
ורב איבומאי גאון אחים היו בני מר אברהם,
תחילה שימש רב חנינאי גאון כמבואר לעיל
פרק כד אות יד אחר כך שימש רב כהנא בנו
של רב חנינאי כמבואר בפרק זה אות ג ואחר
כך שימש רב איבומאי שהוא אחיו של רב
חנינאי ודודו של רב כהנא.`"kw zpya :

קסו

ה.

פרק כ"ה
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ded `le .d"kw zpya `a` ax xnc dixa sqei ax xn dixzae

sicre xinb dede oic zia a` `edc ineiw oxd` ax xn dedc ,dizkec
ciqg dede .oe`b sqei ax xnl idexac` melg ici lr edin ,dipin ith
`zaizna aizie aehl xekf edil` iz` dedc xnz`e ce`n owfe `aeh
dil egex` sihyi`e aiq ck opaxl edl xn` cg `nei .dilic minia
aehl xekf edil`c ercie ,mc` opax efg `le ,iabl `z`c `aq `xabl
on `yix xhqn oini cva `zyd oigexnc i`de .`aeh dil egex`e `ed
exteq did epia` ia` oe`b ia` ia`e .`ed dyrn `edd
כלומר אלף וקכ"א לשטרות היא שנת ד'
אלפים תקס"ט ליצירה ) 809למניינם(:
ה .d"kw zpya .כלומר אלף וקכ"ה לשטרות
היא שנת ד' אלפים תקע"ג ליצירה )813
למניינם( .dizkec ded `le :כלומר לא היה
ראוי לישב על כסא הגאונות שהאב בית דין
היה עדיף ממנו בתורהmelg ici lr edin :
` .oe`b sqei ax xnl idexacבאו בחלום לריש
גלותא ולחכמי הישיבה וציוום למנות את רב
יוסף לגאון .idexac` :הנהיגוהו עשאוהו
מנהיג .dilic minia :ראש הישיבה לא היה
מוסר שיעור בכל יום אלא דוקא בירחי כלה
אבל בשאר השנה פעמים הוא דורש בבית
המדרש ופעמים האב בית דין ופעמים חכם
אחר מרבנן דמתיבתא ובימים שהיה רב יוסף
דורש בבית המדרש היה אליהו הנביא בא
לשמוע בלימודים .sihyi`e aiq ck :כאשר
נזדקן מאוד ,כך שמעתי .ולי נראה aiq ck
 sihyi`eכאשר היסב ונשתטח על הארץ

לדרוש לפניהם כדרך ראשי הישיבה מאז:
` .dil egexהיו יושבין צפופין זה לזה וציוה
אותם פנו מקום לידי לגברא סבא שבא לכאן
ומבקש לישב לידי.`aeh dil egex`e :
מתחילה כשחשבו דאדם הוא שבא לכאן
נצטמצמו מעט ופינו מקום מועט ועתה
שהבינו שאליהו הנביא הוא נצטמצמו יותר
ופינו לו מקום הרבה`zyd oigexnc i`de :
 .'ekeמנהג ישיבת פום בדיתא הוא שמניחין
מקום פנוי בצד ימין של ראש הישיבה מקום
שמטה שם ראש הישיבה את ראשו )כי
היו יושבין על גבי הארץ וראש הישיבה
שוכב על צידו( ,וקאמר רבנו שמה
שנוהגין כן הוא מחמת אותו מעשה שהיה
בימי רב יוסף גאון זה שבא אליהו הנביא
זכור לטוב וישב שם על כן אין אחד רוצה
לישב שם מחמת כבודו של אליהו שמא
אף עתה ירצה לבוא לשמוע בלימודים
ולא ימצא מקומו פנויia` oe`b ia` ia`e :
` .epiaדור חמישי למעלה מרב שרירא גאון:

אגרת רב שרירא גאון

פרק כ"ה

קסז

lecb srf ded xhti`c `neiae .eini lka eiptl daiyid jxevl cnere
diqxib lr `aeh diytp xrvn dedc inp xnzi`e .`rx` zcpe
,jzne` xaczc dkfz dil xn`e oe`b i`epiy ax xn dikxae ,dizewpia
.jln oipy oizxze

ו.

,mipy a"i jlne f"kw zpya `xixy ax xn xa mdxa` ax xn dixza mwe

oa cece l`ipcc `zbeltae .oic zia a` `iig ax xn xa sqei ax xn dede
dilic oia i`za eqiit seqale ,zepe`ba sqei ax xn ixwi` mi`iyp dcedi
`cga ediiexz oitpkin ck edin ,mipe`b mdipy exwinc mdxa` ax xnl
`cg `pnfe .dinw sqei ax xn aizie mdxa` ax xn ipzn `zkec
 .xht`c `neiaeרב יוסף גאוןlecb srf ded :
 .`rx` zcpeהיתה רעידת אדמהxaczc ikfz :
` .jzneתזכה שתנהיג אומתך ,כי אין ראוי

להנהיג את ישראל אלא מי שלמד תורה הרבה
בילדותו וציער עצמו על תלמודו משחר
נעוריו .והיום נהפכו עלינו לרעה וכל מי
שבוחר בהפקרות ומסיר אזנו משמוע תורה
הוא נבחר לעמוד בראש ואפילו במפלגות של
יראי ה' .jln oipy oizxze :הרי אלף וקכ"ז
לשטרות היא שנת ד' אלפים תקע"ה ליצירה
) 815למניינם(:
ו .f"kw zpya .כלומר אלף קכ"ז לשטרות היא
שנת ד' אלפים תקע"ה ליצירה )815
למניינם( .mipy a"i jlne :הרי אלף קל"ט
לשטרות היא שנת ד' אלפים תקפ"ז ליצירה
) 827למניינם(oa cece l`ipcc `zbeltae :

.zepe`ba sqei ax xn ixwi` mi`iyp dcedi

כשמת הנשיא מינו את דניאל בנו לנשיא
ואחר כמה שנים קם דוד אחיו ובקש להדיח
את אחיו מן הנשיאות ולהתנשא במקומו
ובינתיים מינה דוד הנשיא את מר רב יוסף
לגאון פום בדיתא במקום מר רב אברהם
שהיה נאמן לאחיו .i`za eqiit seqale :בעלי
בתים נכבדים שהיו בפום בדיתא הם פייסו
בין שני הגאונים והסכימו שני הגאונים הללו
 mipe`b mdipy exwincשיקראו שניהם גאונים
ולשניהם תהיה זכות להוציא פסקים בשם
גאונות פום בדיתא ולדרוש בירחי כלהedin :
 .`zkec `cga ediiexz oitpkin ckאבל תנאי
התנו ביניהם שכאשר יזדמנו שניהם יחד
באותו מקום לא ידרשו שניהם אלא xn ipzn
 dinw sqei ax xn aizie mdxa` axכדרך
שיושב אב בית דין לפני הגאון בדרשותיו:

קסח

פרק כ"ה
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`mw cke ,izax dlka dlyp xac `zyipk iaa enxzi`e ccbal ez
eka ,!xninl `zaizn iyix exaqc i`n erny :fixk`e `xeavc `gily
sqei ax xn s`e .`zaizn iy`x ixn` ck oedl rinyc `kile l`xyi
`zixcd`e zepe`b on i`ytp ziwilq xn`e ielbx lr mwe rfrcf
jkfl `pngx xn`e mdxa` ax xn dikxa xzl`l ,oic zia zea`l
.dilic iz`c `nlrl

ז.

.mipy 'e ,h"lw zpya opc sqei ax xn jln mdxa` ax xn xzae

 .dlyp xac `zyipk iaa enxzi`eקרה פעם
אחת שנזדמנו שני הגאונים הללו יחד
לבגדד לבית הכנסת של בר נשלהxa .
 dlypיהודי שהיה נקרא כן ובנה בית
כנסת וקראוהו על שמו בי כנישתא דבר
נשלה .izax dlka :בירחי כלהerny :
 .xninl `zaizn iyix exaqc i`nשמעו
מה שרוצים ראשי הישיבה לומר לפניכם
דברי תורה .l`xyi eka :כי תמיד היו
רגילין לשמוע את שליחא דצבורא מכריז
שמעו מאי דסבר ריש מתיבתא למימר
ועכשיו הכריז שמעו מאי דסברו "רישי"
מתיבתא למימר והיה נדמה לקהל שזוהי
תחילת התפרקות מוסד הגאונות בפרט
ומוסדות הנהגת ישראל בכלל וכמו חורבן
הבית לכן בכוck oedl rinyc `kile :
` .`zaizn iy`x ixnמחמת קול הבכי
החזק לא היו יכולין לשמוע את דברי
התורה שדרשו החכמים .ויש מפרשים לא

רצו הקהל לשמוע לא את דברי תורה
של זה ולא את דברי תורה של זה שיצאו
כולם מבית הכנסתon i`ytp ziwilq :
 .oic zia zea`l zixcd`e zepe`bהריני
מסלק עצמי מן הגאונות וחוזר אני להיות
אב בית דין ומעתה לא יהיו שני גאונים
אלא רק מר רב אברהם יקרא גאון:
 .dikxa xzl`lמיד ברכוjkfl `pngx :
 .dilic iz`c `nlrlהרחמן יזכך לעולם
הבא שלו המוכן לצדיקים ,כי אין לך
צדיק כמי שמוותר על השררה למען
השלום:
ז .opc sqei ax xn .רב יוסף הנזכר באות
הקודמת שויתר על הגאונות למען השלום:
 .h"lw zpyaכלומר אלף וקל"ט לשטרות היא
שנת ד' אלפים תקפ"ז ליצירה ) 827למניינם(:
 .mipy 'eהרי אלף קמ"ד לשטרות היא שנת
ד' אלפים תקצ"ב ליצירה ) 832למניינם(:

אגרת רב שרירא גאון

ח.

פרק כ"ה

קסט

lica idezg`e .d"nw zpy i`ped ax xn xa wgvi ax xn dixzae

xa sqei ax xnc ipya oic zia a` dedc - iax ax xn xa sqei ax xn
`a` ax xnc dixa xa ded epcec oae - `aeh mikg dede `iig ax xn
`iyp `ped xa cec diknq cke ,dipin yiyw ded wgvi ax xne .eppwf
xn`e dizel wgvi ax `z` .sqei ax xnl dil `iyw wgvi ax xnl
ghaen xn` ,op` sqei axe daxk op`c `aac `piic jl iywil `l dil
`dil ivxz`e sqei ax dlawe xaqe ,i`xza zikfe ziigc z
ח .c"nw zpy .כלומר אלף וקמ"ד
לשטרות היא שנת ד' אלפים תקצ"ב
ליצירה ) 832למניינם(xn lica idezg`e :
 .iax ax xn xa sqei axהורידו את מר רב
אברהם מן הגאונות ומינו תחתיו את מר
רב יוסף בר מר רב רבי שהיה חכם ממנו
וראוי יותר לגאונותax xnl dil `iyw :
 .sqeiהיה קשה בעיניו שלא מינוהו אף
על גב שהוא היה ראוי לכך יותר והמריד
את חכמי הישיבה ואת הנשיא נגד מר רב
יצחק עד שהורידו את מר רב יצחק מן
הגאונות .dizel wgvi ax `z` :אחר
שהורידו את רב יצחק ומינו את רב יוסף
בא רב יצחק אל רב יוסף `l dil xn`e
 `aac `piic jl iywilאל יקשה בעיניך
שאינך גאון אלא רק דיינא דבבאop`c :
 .op` sqei axe daxkשמן השמים גזרו
שלא ישמש רב יוסף אלא שנתיים ומחצה
ואם ימלוך רב יוסף מיד ימות בעוד
שנתיים ומחצה וויתר רב יוסף לרבה
שימלוך הוא לפניו ומלך רבה עשרים

ושתים שנה ואחריו מלך רב יוסף שתי
שנים ומחצה נמצא שמחמת שויתר רב
יוסף על המלוכה הוסיפו לו עשרים
ושתים שנה כדאיתא בברכות סד ע"א,
ואמר לו רב יצחק לרב יוסף אף אנחנו כן
אם תמלוך אתה עכשיו לא תחיה אלא
שנתיים ומחצה ואם תמתין עד אחר
שאמלוך אני הרי מאריכין ימיך כל ימי
מלוכתי שלי ועוד שנתיים ומחצה של
מלוכתך sqei axe daxk op`c .רמז לו שרב
יוסף דנן הוא גלגול רב יוסף האמורא
וכשם שרב יוסף האמורא היה צריך
למלוך שנתיים ומחצה וויתר והוסיף חיים
אף רב יוסף דנן נגזר עליו למלוך שנתיים
ומחצה ואם יוותר עתה יוסיפו לו שנות
חיים וכן היה לבסוף דאחר מות רב יצחק
מלך רב יוסף דנן שנתיים ומחצה כדאיתא
באות הבאהzikfe ziigc z` ghaen :
 .i`xzaמבטיח אני לך שתחיה ותזכה
לשמש ראש ישיבה אחריax dlawe xaqe :
 .dil ivxz`e sqeiהסכים רב יוסף ונתרצה

פרק כ"ה

קע
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.mipy yy jlne `zaizn yix inw i`rxk dil xn`e

ט.
י.

.o"w zpya dvgne mipy izy opc sqei ax xn dixzae

.dpy dxyr yy iia` ax xn xa iehlt ax xn b"pw zpya dixzae

יא.

.h"qw zpya miycg dyy ax xn xa `pdk i`g` ax xn dixzae

יב.

sqei ax xnc dixa oe`b mgpn ax xn oia `zbelt zed dixzae

iax xn xa dizzn ax xn oiae dicda opaxc mixgaene `iig xa oe`b
mgpn ax xnc diytp gpe ,`blte `zy - dicda ipixg` opax eede
לוותר על הגאונות dil xn`e :רב יוסף
לרב יצחק  `zaizn yix inw i`rxkכורע
אני לפני ראש הישיבה .כך היה מנהגם
שהקטן כשהוא מקבל מרות הגדול ממנו
הרי הוא כורע לפניו לאות הכנעה,
וכשרוצה אדם לומר למי שגדול ממנו
מקבל אני מרותך עלי אומר לו כרעאי
לפניך jlne :רב יצחק  .mipy yyהרי
אלף ק"ן לשטרות שהיא שנת ד' אלפים
תקצ"ח ליצירה ) 838למניינם(:
ט .opc sqei ax xn .רב יוסף שנזכר באות
הקודמת שוויתר על הגאונות למען השלום:
 .o"w zpyaכלומר אלף וק"ן לשטרות והיא
שנת ד' אלפים תקצ"ח ליצירה )838
למניינם(:

י .b"pw zpya .כלומר אלף וקנ"ג לשטרות
היא שנת ד' אלפים תר"א ליצירה )841
למניינם( .dpy dxyr yy :הרי אלף קס"ט
לשטרות והיא שנת ד' אלפים תרי"ז ליצירה
) 857למניינם(:
יא .ax xn xa .אביו היה נקרא מר רבzpya :
 .h"qwכלומר אלף קס"ט לשטרות היא שנת

ד' אלפים תרי"ז ליצירה ) 857למניינם(:
יב .dicda opaxc mixgaene .טובי החכמים היו
לצידו במחלוקת זו וצידדו בו להיות גאון
ואף על גב שגם לצד רב מתתיה היו חכמים
שצידדו בו להיות גאון לא היו אלו מובחרים
דרבנן אלא חכמים מן השורה.`blte `zy :
שנה ומחצה נמשכה המחלוקת חמישה

אגרת רב שרירא גאון

פרק כ"ה

קעא

.ipy xyr dizzn ax xnc inw ikd xza opax edlek excde `"rw zpya
יגly epa oa `ede ,t"w zpya in` ax xn xa `a` ax xn dixzae .
enk `iqgn `zna `zelb yix i`cqg xa dnly eaivdy l`eny ax xn
.jln dvgne mipy izye ,dlrnl epyxity
יד`ede oe`b iehlt ax xn xa oe`b gnv ax xn b"tw zpya dixzae .
`.oipy ixqyz jlne ,epia` oe`b ly en` ia

טו.

oipy ray cec ax xn xa ii`d ax xn jln `"x zpya dixzae

.dvgne
חדשים של סוף שנת קס"ט וכל שנת ק"ע
וחדש אחד משנת קע"א ובאותו פרק נפטר
מר רב מנחם ופסקה המחלוקת edlek excde

שנת קפ"א וקפ"ב ותחילת שנת קפ"ג הרי
שנתיים ומחצה:

xyr dizzn ax xnc inw ikd xza opax
 ipyחזרו כל החכמים ללמוד לפני רב

יד .b"tw zpya .כלומר אלף וקפ"ג לשטרות
היא שנת ד' אלפים תרל"א ליצירה )871
למניינם( .oipy ixqyz jlne :תשע עשרה
שנה ,רוב שנת קפ"ג ועוד שמונה עשרה שנה
עד שנת ר"א הרי תשע עשרה שנה אומנם
אינם מלאות ממש:

מתתיה עשר שנים עד שנפטר רב מתתיה
בשנת ק"פ .הא דקאמר  ipy xyrלאו
ממש הוא דהא חסר כמה חדשים הוא אלא
כיון דהוי קרוב לעשר  -עשר שני קרי
להו:
יג .t"w zpya .כלומר אלף וק"פ לשטרות
היא שנת ד' אלפים תרכ"ח ליצירה )868
למניינם( .dlrnl epyxity enk :פרק כג אות
ו .jln dvgne mipy izye :סוף שנת ק"פ וכל

טו .`"x zpya .כלומר אלף ר"א לשטרות היא
שנת ד' אלפים תרמ"ט ליצירה )889
למניינם( .dvgne mipy ray :הרי שנת אלף
ר"ט לשטרות היא שנת ד' אלפים תרנ"ז
ליצירה ) 897למניינם(:

פרק כ"ה

קעב
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`iqgn `zn ipe`b

טז.

ax xn xa i`lid ax xn :mipe`b `iqgna ecnr dpy d`n el`ae

.mipy ryz ixn

יז.

.mipy c"i ikcxn ax xn xa odkd awri ax xn eixg`e

יח.

.mipy 'd ikcxn axc ideg` i`neki` ax xn eixg`e

יט.

.mipy izy iy` ax xn xa wecv ax xn eixg`e

כ.

.dvgne mipy yly dippg ax xn xa i`lid ax xn dixzae

יח .mipy 'd i`neki` ax xn .הרי שנת
אלף קכ"ח לשטרות היא שנת ד' אלפים
תקע"ו ליצירה ) 816למניינם(axc ideg` :
 .ikcxnאביו של רב יעקב הנזכר באות
הקודמת:

טז .dpy d`n el`ae .שמשנת אלף וק'
לשטרות עד שנת אלף ור' לשטרות:
 .`iqgnaמתא מחסיא היא ישיבת סוראxn :
 .i`lid axמלך אחר מר רב ביבוי הלוי
הנזכר לעיל פרק כד אות כט ,והחל מלכותו
בשנת אלף וק' לשטרות היא שנת ד' אלפים
תקמ"ח ליצירה ) 788למניינם(.mipy ryz :
הרי שנת אלף ק"ט לשטרות היא שנת ד'
אלפים תקנ"ז ליצירה ) 797למניינם(:

יט .mipy izy wecv ax xn .הרי שנת אלף ק"ל
לשטרות היא שנת ד' אלפים תקע"ח ליצירה
) 818למניינם(:

יז .mipy c"i odkd awri ax xn .הרי אלף
קכ"ג לשטרות היא שנת ד' אלפים תקע"א
ליצירה ) 811למניינם(:

כ .dvgne mipy yly i`lid ax xn .הרי
שנת אלף קל"ג לשטרות היא שנת
תקפ"א ליצירה ) 821למניינם(:

אגרת רב שרירא גאון

כא.

פרק כ"ה

קעג

oiiede ,dvgne mipy yly iy` ax xn xa ieniw ax xn dixzae

.oedilr jnqinl `kilc `zbelt

כב.

,`blte mipy xyr awri ax xn xa `pdk dyn ax xn dixzae

.oe`b `la mipy izy ecnre

כג.

xyr oe`b i`neki` ax xn xa wcv odk ax xn jinzq` ikd xzae

.dvgne mipy

כד.

.mipy xyr fra ax xn xa mely xy ax xn dixzae

כא .dvgne mipy yly ieniw ax xn .הרי שנת
אלף קל"ז לשטרות היא שנת ד' אלפים
תקפ"ה ליצירה ) 825למניינם(oiiede :
 .`zbeltכלומר והויין בפלוגתא היו חכמי
ישיבת סורא במחלוקת כי היו רבים שסברו
 oedilr jnqinl `kilcשאין לסמוך עליהן
גאון ורצו לבטל את הגאונות במתא מחסיא
ולהעמיד במקום גאון מרביצי תורה .מה
שציין זאת רבינו הוא בשביל ללמדנו שבגלל
מחלוקת זו היה איזה פרק זמן שלא נסמך
עליהם גאון ואין אנו יודעין באיזה פרק זמן
מדובר אך מסתברא לי שאין מדובר בפרק
זמן ארוך אלא בכמה חדשים בלבד:
כב .`blte mipy xyr `pdk dyn ax xn .הרי
שנת אלף קמ"ז לשטרות היא שנת ד' אלפים

תקצ"ה ליצירה ) 835למניינם(izy ecnre :
 .oe`b `la mipyהרי שנת אלף קמ"ט לשטרות

היא שנת ד' אלפים תקצ"ז ליצירה )837
למניינם( .מה שעמדו השתא בלא גאון הוא
נמי מחמת מה שכתב באות הקודמת שהיתה
מחלוקת ביניהם כי היו מחכמי הישיבה
שסברו שיש לבטל את הגאונות במתא מחסיא
ולנהוג במרביצי תורה לבד:
כג .dvgne mipy xyr wcv odk ax xn .הרי
שנת אלף קנ"ט לשטרות היא שנת ד' אלפים
תר"ז ליצירה ) 847למניינם(:
כד .mipy xyr mely xy ax xn .הרי שנת
אלף קס"ט לשטרות היא שנת ד' אלפים
תרי"ז ליצירה ) 857למניינם(:

קעד

כה.

פרק כ"ה

אגרת רב שרירא גאון

ax xn xa oe`b i`lid ax xn xa oe`b i`pexhp ax xn dixzae

.mipy 'd ix`n

כו.

ded ikd inwe ,mipy g"i `pyy ax xn xa mxnr ax xn dixzae

jln ikd xzae ,dipin zigpe oe`b ixwi`e mxnr ax dil bilt
.xhti`e `pyixtck

כז.

.mipy 'd oe`b wecv ax xn xa oeygp ax xn dixzae

כח.

oe`b oeygp ax xn ly eig` miig ax xn xa gnv ax xn dixzae

.mipy ray
כה .mipy 'd i`pexhp ax xn .שאינן
שלימות הרי שנת אלף קע"ג לשטרות היא
שנת ד' אלפים תרכ"א ליצירה )861
למניינם(:
כו .`pyy ax xn xa mxnr ax xn .הוא רב
עמרם שחיבר את הסידור הידוע על שמו
סידור רב עמרם .mipy g"i mxnr ax xn :הרי
שנת אלף קצ"א לשטרות היא שנת ד' אלפים
תרל"ט ליצירה ) 879למניינם(ded ikd inwe :
 .mxnr ax dil biltעל רב נטרונאי שנזכר
באות הקודמת  oe`b ixw`eומקצת חכמי
ישיבת סורא מינו את רב עמרם לגאון עוד
בחייו של רב נטרונאי dipin zigpe :ולבסוף
ירד רב עמרם מן הגאונות מפני השלוםxzae ,

 jiln ikdאבל אחר פטירת רב נטרונאי חזרו
והמליכוהו לגאון:
כז .mipy 'd oeygp ax xn .הרי שנת אלף
קצ"ו לשטרות היא שנת ד' אלפים תרמ"ד
ליצירה ) 884למניינם(:
כח .mipy ray gnv ax xn .הרי שנת
אלף ר"ג לשטרות היא שנת ד' אלפים
תרנ"א ליצירה ) 891למניינם( ,ובזה תמו
מאה שנה של התקופה השלישית לגאונות
מתא מחסיא שהחלה בשנת אלף וק'
לשטרות עת עלה למלוך מר רב הילאי
ונסתיימו בשנת אלף ר"ג עם פטירת רב
צמח גאון:

קעה

פרק כ"ו
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e"k wxt
ziriaxd dtewzd - mipe`bd
zexhyl 'ye sl` zpy - 'xe sl` zpy
`iqgn `zn ipe`b

eze`a eaikye ,ocr obl xhti`e mini ycg `kln ax xn dixzae

.א

.igxi `zlz xeriya `iqgn `znc iaqc `aex wxtd
oe`b oeygp ax xnc dixa oe`b ii`d ax xn oikd xza jinzq`e

.ב

.mipy ray
.mipy 'g oe`b i`pexhp ax xn xa oe`b i`lid ax xn dixzae

.ג

.mipy 'f l`yin ax xn xa i`lid ax xn dixzae

.ד

.inikg da exiizyi` `le `iqgn `zna `aeh `zln zlclci` dixzae

.ה

רי"ח לשטרות היא שנת ד' אלפים תרס"ו
:( למניינם906) ליצירה
 הרי שנת אלף.mipy ray i`lid ax xn .ד
רכ"ה לשטרות היא שנת ד' אלפים תרע"ג
:( למניינם913) ליצירה
 מפני המחלוקות.inikg da exiizyi` `le .ה
שהיו בה היו פורשין ממנה מעט מעט ובאין

 אחר מר רב צמח.`kln ax xn dixzae .א
 דשכיב בשנת- הנזכר לעיל פרק כה אות כח
.ר"ג לשטרות
 משנת ר"ג דשכיב מר.mipy ray ii`d ax .ב
רב צמח הרי שנת אלף ר"י לשטרות היא
:( למניינם898) שנת ד' אלפים תרנ"ח ליצירה
 הרי שנת אלף.mipy dpeny i`lid ax xn

.ג

אגרת רב שרירא גאון
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קעו

.dpy 'i i`pexhp ax xn xa awri ax xnl ideipn dixzae

.ו

aeh mei ax xnl d`iyp cec diknqe ,ie`x oeda ded `l dixzae

.ז

opax onz eed `le li`ed ded bxe`c ab lr s` awri ax xn xa `pdk
.mipy rax` jlne ,i`d ilek
o`n diiznle `iqgn `znl ilehal opax ipia xnzi` dixzae

.ח

sel` ozp ax xnl jnqnl enikq` seqale ,`zica metl da xiiync
ik diqgn zepe`b mya epia` ia` oe`b dcedi ax xnc dixa epia` ig`
.diytp gp ikde ikdc`e ,dny lihail `lc ikid
on `le .sqei ax xa oe`b dicrq ax xnl d`iyp cec diiz`e

.ט

xii`a diknqe ,ineita ricie mixvnn `l` ded `zaiznc opax ipa
one `iqgnc opaxc oedipa on xiizy`c o`n sipke .h"lx zpy
 רבנן דישיבת פום בדיתא.opax ipia xnzi` .ח
ודישיבת מתא מחסיא נתאספו יחד וחשבו
לבטל את ישיבת מתא מחסיא ולהביא את
ikdc`e :הנותרים בה לישיבת פום בדיתא
 ובינתיים קודם שהספיקו.diytp gp ikde
:להסמיכו נפטר

לישיבת פום בדיתא ומקצתן עלו לישיבת
:ארץ ישראל

 כינויו של רב סעדיה היה.ineita ricie .ט
פיומי כלומר בא ממחוז פיום שבמדינת-אל
 כלומר אלף רל"ט.h"lx zpy :מצרים
לשטרות היא שנת ד' אלפים תרפ"ז

 ולא היה מרבנן.ded bxe`c ab lr s` .ז
rax` jlne :היושבין כל היום במתיבתא
 הרי שנת אלף רל"ט לשטרות היא שנת.mipy
:( למניינם927) ד' אלפים תרפ"ז ליצירה

 הרי שנת אלף רל"ה.dpy 'i awri ax xn .ו
לשטרות היא שנת ד' אלפים תרפ"ג ליצירה
:( למניינם923)

אגרת רב שרירא גאון

פרק כ"ו

קעז

`iqgn `znc `zaizn aize`e ,`zica metc opax lr ikinqc ilelr
cecc ideg`l dicrq `pax diixwe ,`iypd cec icda `vpe .oipy oizxz
igci`e ecia dzlr `le ,zelb y`x zeidl ediy`i ixwznc `iypd
.o`qxkl ediy`i

י.

xaa ricic oe`b awri axc dixa sqei axl `iypd cec diixwe

did ohw cinlze did mipya jxe `iqgn `zna oe`b zeidl `ihq
mipy dnk oe`b dicrq ax xn `agpe ,oe`b dicrq ax xn iabl
`zna zepe`b bdp sqei axe `iypd cec zwelgn zni` liaya myn
mw sqei axe `iypd cec mr dicrq epiax qiiti` seqale ,`iqgn
ax xn aikye ,ipy xqax` dicrq ax xnc ipy llk .dizkeca
.`iypd cec xza b"px zpya epia` oe`bd inia dicrq

ליצירה ) 927למניינם( .ilelr :תלמידים
צעירים לשון עוללים metc opax lr ikinqc
 `zicaהיו צעירי ישיבת מתא מחסיא עוזבין
ישיבתן ובאין לישיבת פום בדיתא ולומדין
תורה מפי רבנן דיתבי התם.oipy oizxz :
הרי שנת אלף רמ"א לשטרות היא שנת ד'
אלפים תרפ"ט ליצירה ) 929למניינם(`vp :
 .`iyp icdaנפלה מריבה בינו ובין דוד
הנשיא כי הנשיא בקשו שיחתום על פסקי
דין מעוותים שהוציא הנשיא ורב סעדיה
סירב לחתום עליהם וקיים בעצמו "לא
תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים הוא":
 .o`qxkl ediy`i igci`eהשלטונות

המוסלמים באו לעזרת דוד הנשיא והשיבוהו
על כנו וציוו על יאשיהו אחיו לגלות לעיר
כרסאן:
י .`ihq xaa ricic .היה כינויו בר סטיא
כנראה בא מכפר הנקרא סטיאmw sqei axe :
 .dizkecaעמד במקומו ובתפקידו כגאון,
אע"ג דנתפייס הנשיא עם רב סעדיה גאון
והחזירו לגאונות לא העביר את רב יוסף
מתפקידו אלא שימשו שניהם בגאונות:
 .b"px zpyaכלומר אלף ורנ"ג לשטרות היא
שנת ד' אלפים תש"א ליצירה )941
למניינם(:

קעח

יא.

פרק כ"ו

אגרת רב שרירא גאון

`le dixnbl dizlin zlclci`e ,`iqgn `zna sqei ax cgiz`e

`iqgn `znl dwaye oe`b oxd` ax icda elit` dt oegzt dil ded
`l ikd xzae ,mzd aikye dxvac `zpicna aizie lf`e dlek laale
.`iqgn `zna `zaizn zed
`zica met ipe`b

יב.

xza :od el`e mipe`b `zica meta ekln zexg` mipy d`n el`ae

i`g` ax xn xa oe`b ieniw ax xn - cec ax xn xa oe`b ii`d ax xn
.`blte oipy `ipnz h"x zpya jlne ,oe`b

יג.

xn xa epia` ia` `edy eppwf oe`b dcedi ax xn jln dixzae

aikye dvgne dpy `"i ,f"ix zpy y`xa - dlk yix l`eny ax
יא .`iqgn `zna sqei ax cgiz`e .כשהיה רב
סעדיה חי שימשו שני גאונים במתא מחסיא
רב יוסף ורב סעדיה ועתה שנפטר רב סעדיה
נעשה רב יוסף יחידי בגאונות מתא מחסיא:
 .dizlin zlclci`eדרב יוסף ,לא היו בני
דורו מעריכין אותו כגדול בתורה והיו
חושבין אותו כתלמיד צעירdil ded `le :
 .dt oegztלא היה יכול לשאת ולתת בדברי
תורה עם שאר חכמי דורו כי לא היה גדול
כמותם .oe`b oxd` ax icda elit` :המוזכר
לקמן פרק זה אות יז ורבי אהרן זה לא היה
ראוי לגאונות אבל רב יוסף היה פחות ממנו:
 .`iqgn `znl dwayeעזב את מתא מחסיא:
 .dxvac `zpicna aizie lf`eוהלך וישב
במדינת בצרה:

יב .zexg` mipy d`n el`ae .שבין שנת אלף
ר"ט לשטרות ועד שנת אלף ורצ"ח לשטרות
היא השנה שבה נכתבה האגרת הזאתxza :
 .oe`b ii`d ax xnהנזכר לעיל פרק כה אות
טו ושכיב בשנת אלף ר"ט לשטרותzpya :
 .h"xכלומר אלף ר"ט לשטרות היא שנת ד'
אלפים תרנ"ז ליצירה ) 897למניינם(`ipnz :
 .`blte oipyהרי שנת אלף רי"ז לשטרות היא
שנת ד' אלפים תרס"ה ליצירה )905
למניינם(:
יג .f"ix zpy y`xa .עדיין מר רב קימוי היה
חי עד לקראת סוף שנת רי"ז אבל היה חולה
ולא יכל למלא תפקידו לפיכך מיהרו ומינו
עליו את מר רב יהודה ונמצא ששנת

קעט

פרק כ"ו
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.g"kx zpy xc`a
etpk` `zaiznc opaxc .`iypd cece `zaiznc opax oia `zbelt zede .יד
diixw `iypd cece ,oe`b ieniw ax xn xa oe`b `pdk xyan ax xnl ideixwe
lel` ycg cr oedipia `zbelt zede .sqei ax xa `pdk wcv odk ax xnl
xyan ax aizie oe`b xyan ax xn mr `iypd cec `nly ecare b"lx zpy
opaxe wcv odk ax xne dicda eed opaxc mixgaene mcal dilic opaxe oe`b
dilic opax ez`e oe`b xyan ax xn aiky eilqka f"lx zpyae ,mcal dilic
.f"nx zpya aikye wcv odk ax zel
`blte oipy oizxz i`ptk ax xn xa oe`b gnv ax xn jln dixzae .טו
.h"nx zpya aikye
ax xnc dixa epia` oe`b dippg ax xn jln h"nx zpy zahae .טז
.c"px zpya aikye `blte mipy 'd oe`b dcedi
.f"nx zpya :( למניינם925) תרפ"ה ליצירה

'כלומר אלף רמ"ז לשטרות היא שנת ד
:( למניינם935) אלפים תרצ"ה ליצירה
 כלומר אלף רמ"ט לשטרות.h"nx zpya .טו
937) היא שנת ד' אלפים תרצ"ז ליצירה
:(למניינם
 כלומר אלף ורנ"ד לשטרות.c"px zpya .טז
942) היא שנת ד' אלפים תש"ב ליצירה
:(למניינם

:רי"ז עולה למר רב קימוי ולמר רב יהודה
 כלומר אלף רי"ז לשטרות היא שנת.f"ix zpy
:( למניינם905) ד' אלפים תרס"ה ליצירה
 כלומר אלף רכ"ח לשטרות היא.g"kx zpy
:( למניינם916) שנת ד' אלפים תרע"ו ליצירה
 נתכנסו וקראו לרב מבשר.ideixwe etpk` .יד
 כלומר.b"lx zpy :שיהיה גאון פום בדיתא
אלף רל"ג לשטרות היא שנת ד' אלפים
.f"lx zpya :( למניינם921) תרפ"א ליצירה
כלומר אלף רל"ז לשטרות היא שנת ד' אלפים

קפ

פרק כ"ו

אגרת רב שרירא גאון

יזipa on e`le ,odkd sqei ax xn xa oxd` ax xn jinzq` dixzae .
`ax dixca diknq oe`b xyan ax xne ,ded ixbz on `l` ded opax
`zkec `l` `pea` oe`b xza zepe`bl ie`x ded `edc e`le .`zaiznc
uitwe dlk y`x dypn ax xnc dixa epn` ig` a` mxnr ax xnl zed
zia a` mxnr ax xn dipin ligce ce`n fr dide oexd` ax xn dilr
odk ax xn xa dingp ax xn dilr bilt dnk xzae .dinwl lf`e oic
opax eyxt `le dipin sicr ded oxd` xne ,dinw aizic xza wcv
opax zvwn excd `"rx zpy seqa oxd` ax xn aikyc xzae .dipin
dinr `pieey` `l `plic iyitp opaxe `pgp`e ,dingp ax xnc dinwl
`pliaw `le oic zia a` `pcir `edda `piede ,dinwl `plf` `le
.dingp ax xn aikyc cr zepe`b
יז .ded ixbz on .מן הסוחרים היהdiknq :
 .dixcaרב מבשר סמכו בדורו להיות `ax
 `zaizncהגדול שבלומדי הישיבה ,הוא
תפקיד נכבד בין החכמים .zed `zkec :כלומר

המקום והתפקיד של הגאון היה ראוי לרב
עמרם אב אחי אמנו לפי שהוא היה ראש כלה
ולפי המנהג היו ממנים לגאון את מי ששימש
בתפקיד ראש כלה .epn` ig` a` :אם אמו
של רב שרירא גאון נשאת תחילה לבעלה
הראשון וילדה את אמו של רב שרירא ואח"כ
מת בעלה והלכה ונשאת לרב עמרם וילדה
ממנו בנים הם אחי אמו של רב שרירא גאון
מן האם ולא מן האב ,ונמצא רב עמרם אב
אחי אמו של רב שרירא .dilr uitwe :על
הדוכתא ההיא כלומר קפץ רב אהרן על
תפקיד הגאונות לתופסו לעצמו.dinwl lf`e :
כשהיה רב אהרן מלמד תורה כמנהג הגאונים

היה רב עמרם הולך לישב לפניו כדי להראות
הכנעתו כלפיו שאינו מבקש עוד את הגאונות
לעצמו .dnk xzae :שנים.dinw aizic xza :
אחר כמה שנים שרב נחמיה ישב ללמוד לפני
רב אהרן חלק עליו רב נחמיה ובקש להורידו
מן הגאונות וליטול את הגאונות לעצמוzpy :
 .`"rxכלומר אלף ורע"א לשטרות היא שנת
ד' אלפים תשי"ט ליצירה ) 959למניינם(:
 .`plic iyitp opaxe `pgp`eואני וחכמים
רבים שעמי `plif` `le dinr `pieey` `l
 dinwlלא הושוונו עמו ולא הלכנו ללמוד
לפניו אלא היינו לומדים לבדנו בבית מדרש
אחר ואני הייתי דורש להם`pliaw `le :
 .dingp ax xn aikyc cr zepe`bאף על גב
שהיו עמי הרבה חכמים ובקשוני להכתיר
עצמי בתואר גאון לא הסכמתי עד שנפטר רב
נחמיה:

אגרת רב שרירא גאון

יח.

פרק כ"ו

קפא

zea`a eppa ii`dl edepknqe zepe`ba `pkinzq` h"rx zpyae

.mipy 'a xeriy on oic zia

יט.

mr miaeyg `pzi ieylc `ed jixa `ycew inw on `erx `di

,obedk `hyewa l`xyi ixeacl `pzi ikfie miigl miaezkd mre miigd
iigae oekiigae `piiga aixw onfae `lbra cec xa `giynl iziie raiie
.on` xn`pe oevx idi oke l`xyi zia lkc
.oe`b ii`d epiax ly eia` oe`b `xixy epiax zaeyz dnlyp
.daxi dnvr mipe` oi`le gk sril ozep jexa

יח .h"rx zpyae .כלומר אלף ורע"ט לשטרות
היא שנת ד' אלפים תשכ"ז ליצירה )967
למניינם( .mipy 'a xeriy on :ב' שנים לפני
כתיבת האגרת הזאת שנכתבה בשנת אלף
רצ"ח לשטרות סמכתי את רב האיי בני להיות
אב בית דין ,הוי אומר דרב האיי נסמך בשנת
אלף רצ"ו לשטרות היא שנת ד' אלפים
תשמ"ד ליצירה ) 984למניינם(:

יט.

.`ed jixa `ycew inw on `erx `di

יהי רצון מלפני הקב"ה.`pzi ieylc :

שישים אותנו .ixeacl :להנהיג:
 .`hyewaבאמת ובצדק ללא משוא
פנים .raiie :וימהר ויחיש" ,וחש
עתידות" )דברים לב לה( מתרגמינן rane
cec xa `giynl iziie raiie :cizrc
 .`piigaאע"ג שאני מנהיג ישראל ואם
יבוא משיח בן דוד היום הריני מסתלק
ממתפקידי אעפ"כ זוהי בקשתי ורצוני
שיבוא משיח בר דוד בחיינא ואסתלק
מתפקידי:

אגרת שניה לרב שרירא גאון

קפב

`oe`b `xixy axl dipy zxb

שאל

zial - o`exiw zpicnn xy` miqp ax xn oa xagd awri ax xn

oic ziale awri oe`b zaiyi y`x `xixy epiax eppec` ly lecbd oic
,dl`yd ef awri oe`b zaiyi oic zia a` ii`d eppec` ly lecbd
:jk edeaiyde

א.

ux`n iax lke laan ax lk" :oabc eyexita zi` mzl`yye

oerny oebk `cixb mnya i`xen`e i`pz zvwn `nrh i`n ,"l`xyi
iia` l`enye ax opgei oa iqei xfrei oa iqei ekeq yi` qepbihp` wicvd
,oerny iax iqei iax daiwr iax oebk iax mya oedzvwne ,`axe
mya oedzvwne ,`wpi xn `awr xn oebk xn mya mzvwne
רב  .miqp ax oa awriהוא השואל את שאלת
האגרת הראשונה .xagd :תואר כבוד שהיו
נותנין ללומדים בישיבת פום בדיתא
ובישיבת מתא מחסיא שהגיעו למעלה
גבוהה בלימוד התורה ,ורב יעקב היה
מתחילה מתלמידי ישיבת פום בדיתא .ויש
אומרים כי מי שהיה תומך בישיבה בממונו
ומעשה את קהילתו לתמוך בישיבה
בממונם היה מקבל תואר "החבר" .ויש
אומרים כי כל תלמיד חכם ידוע היה מקבל
תואר "החבר" .o`exiw :במדינת תוניס של
היום .awri oe`b zaiyi :ישיבת פום
בדיתא:

א eyexita zi` .של רב שרירא  oabcהמצוי
אצלנו ,רב שרירא חיבר פירושים ותשובות
שהיו מצויים בידי חכמי קירואןlaan ax lk :
 .l`xyi ux`n iax lkeוסימניך  axר"ת a'x
 iax ila'aר"ת  l`xy'i ux`'a a'xשמעתי
בשנת תשמ"א מפי החסיד ועניו הרב ינון חורי
זכרונו לברכה .`awr xn :בהעתקת התלמוד
שבדפוס  .`awer xnאמורא בבלי מהדור
הראשון והיה ראש הגולה בזמן רב ושמואל
כפי שפירש רבנו באגרת הראשונה פרק יב
אות ב ,ונזכר מר עוקבא הרבה בש"ס כגון
ברכות י ע"ב ``awer xn xn` `cqg ax xn
 .`wpi xn :xe` xvei xn`i `ly calaeבהעתקת

אגרת שניה לרב שרירא גאון

קפג

oaxe l`ilnb oax oebk oax mya oedzvwne ,dcedi axe `ped ax oebk ax
.i`kf oa opgei
l`xyi ux` inkgn iax ik ,zrnyy enk i`ce .daeyzd gqep

.ב

dil oiknqc mipwf zkinq oiprl opixn`c odly oixcdpqa my oikenqd
laa inkgn axe ,zeqpw ipic ocinl zeyx dil oiadie iax dil exwe
.eply zeaiyia oikenqd
ma xacl mikixv eid `l ce`n milecb eidy mipey`xd zexecde

.ג

ux` inkgl `le laa inkgl `l ,axa `le iaxa `le oaxa `l
mi`iapke ,enya zepax dxn`p `le "laan dlr lld" ixdy .l`xyi
"laan `xfr dlr `l" "`iapd ibg" exn`y oze` oiayeg eid
, כי רבי הוי נכבד מרב.על הנסמך בבבל
 רב לעצמו ואין- " אבל "רב, רב שלי- ""רבי
: ולקמן נפרש יותר,מוטל מרותו עלי

 מר ינוקא הוא.`wepi xn התלמוד שבדפוס
אחיו של מר קשישא והם בני רב חסדא
:ושניהם היו מבני חבורתו של רב אשי

.ג

zkinq oiiprl : סנהדרין יג ע"ב.opixn`c .ב
mipwf zkinqe dkinq  דקתני התם.mipwf
`g` ax dil xn` `xnba opixn`e dyelya
?dil oiknq ynn `cia :iy` axl `axc dixa
iadie iax dil exw ,`nya dil oiknq :dil xn`
laa inkgn axe :zeqpw ipic ocinl `zeyx dil
 נראה כי לכבוד ארץ.eply zeaiyia oikenqd

.'eke oaxa `l ma xacl oikixv eid `l

כשהיו מזכירין אותן ומדברים בהם לא היו
mi`iapke :צריכין להקדים לשמם תוארי כבוד
: את החכמים הראשונים.oze` oiayeg eid
 שהרי על הנביאים אמרו רבותינו.exn`y
"חגי הנביא" וכיו"ב ולא הזכירו אותן בתארי
cirn la`  יבמות טז ע"א.`iapd ibg :כבוד
ibg ayi ef dkecn lry ux`e miny ilr ip`
xne` owfd i`ny ` וכן בקדושין מג ע"אiapd
`xfr dlr `l :aiig egley `iapd ibg meyn
dlr

`l

ע"ב

סט

קדושין

.laan

ישראל הסכימו שיהא הפרש בין הנסמך
בישיבות ארץ ישראל לנסמך בישיבות בבל
ולא יהיו שניהם שוים בכבודם אלא ארץ
ישראל נעלה על בבל וכן הנסמך בה נעלה
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קפד

`l` ef dligzd ik eprny `le .odizeny zxkfd mr oze` oiaxaxn oi`e
zia oaxg iptl bxdpy epa oerny oaxe owfd l`ilnb oaxn mi`iypa
dze`n mikenqa ligzd iax s`e ,mi`iyp olek i`kf oa opgei oaxe ipy
opgei oax icinlzn xacd hyte awri oa xfril` iaxe wecv iax dry
lecb ,oax iaxn lecb ,iax axn lecb" lkd ita xecqe ,oldle i`kf oa
."eny oaxn
yxetny it lr s` ,mi`iypd on ueg oax `xwpy mc` ep`vn `le

.ד

oicinlz el yiy in" dfd oeyla `ztqeza zeicr zkqn seqa
oax eze` oixew eicinlz egazyp iax eze` oixew oicinlz eicinlzle
oax ep`vn `l ok it lr s` "enya eze` oixew eli`e eli` egazyp
.i`kf oa opgei oax oerny oax l`ilnb oax ,mi`iypa `l`
 כי.oax iaxn lecb :מרותו מוטלת עלי כלל
,"רבי" פירושו רב שלי כמו ביתי חדרי וכיו"ב
אבל "רבן" פירושו רב שלנו כמו שאומרין
'בלשון ארמי 'דעתן' ופירושו דעת שלנו 'בנן
oaxn lecb :בן שלנו 'ביתן' בית שלנו וכיו"ב
 כי רבן הוי תואר מוגבל כלומר רב שלנו.eny
 אבל שמו,ומשמע אבל יש אינשי שאין זה רבן
אין בו שום הגבלה ומורה שלא יכילהו שום
:תואר כי הוא גדול מכל תואר אפשרי
 פרק ג סוף.`ztqeza zeicr zkqn seqa .ד
 אבל רבן לא דעדיין.iax eze` oixew :הלכה ד
egazyp :אינו רב לרבים אלא ליחידים
 ונעשו גדולים בתורה ויש תלמידים.eicinlz

oi`e :diwp zleqk d`yry cr laan `xfr
 אין מקדמין תארי רבנות לפני.oze` oiaxaxn
 המנהג להקדים תואר.ef dligzd :שמותיהן
 אף התואר.iax s`e :"רבן" לפני שמו של חכם
iax :"רבי" שנוהגין לומר לפני הזכרת תנא
 היה חבירו של רבן יוחנן בן, הראשון.wecv
 הראשון חי בסוף.awri oa xfril` iax :זכאי

 הוא ששנה את,תקופת בית שני ואחר החורבן
ax xn` מסכת מידות כדתנן ביומא טז ע"א
:`id awri oa xfril` iax zecin `pz o`n `ped
: שגור בפי רבנן ותלמידיהון.lkd ita xecqe
" פירושו רב שליiax"  כי.iax axn lecb
ומרותו מוטלת עלי כמו ביתי חדרי שולחני
" פירושו רב לעצמו ואיןax"  אבל,וכיו"ב
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קפה

dfd oeyla xn`p `l `iypd dcedi iax `xwpy it lr s` yecwd epaxe
."iax" oke eny dpek "epax" `l` oax
ה- xn` `ng ax oebk oireci zenewna ax oi`exwy ii`pza yie .
,zekxaa - seqe dligz d`ced da xn`iy jixv xne` da` ax ,zaya
.zeaezka - qekneq z` izl`y xn` da` ax
וxa xn oebk eny xwir dfy in e` .mikxc ipyn zg` xn la` .
`xne `yiyw xn oebk enyn wlg dfy in e` iy` ax xa xn xnin
laaay zeielb iy`x dipy jxce ,zg` jxc el` `cqg ax ipa `wpi
`awr xn oebk cec zian ze`iypl miczernde mi`iypde
לתלמידיהם וקוראין אותן רבי שוב אין
קוראין את רבם רבי אלא רבן שלא יהו הרב
והתלמידים שויןdcedi iax `xwpy t"r` :
 .`iypdוא"כ נשיא ,היה מ"מ  xn`p `lבו
 oax dfd oeylaכדרך שנאמר בשאר הנשיאים
` epax `lנאמר בו oax .היינו  epaxרק רבן
הוא בלשון ארמי ורבנו בלשון הקדש ,וכיון
שרבי הקפיד מאוד שלא לדבר בלשון ארמי
והיה מדבר תמיד בלשון הקדש עד שאפילו
המשרתות בביתו ידעו לשון הקדש על בוריה
יותר מן התלמידים כדאיתא בראש השנה כו
ע"ב לכן לא תיארוהו בתואר רבן הארמי אלא
בתואר רבנו העברי:
ה .ii`pza .בתנאים .ax oi`exwy :אע"ג
דתנאים בכל מקום נקראים רבי ואינן
נקראין רב מ"מ יש מקומות ידועים בש"ס

שבהם נקראו התנאים בתואר רב`ng ax :
` .zaya - xnקלה ע"ב .zekxaa :מט ע"א
ולפנינו שם רבי אבא אומר .zeaezka :פא

ע"א:
ו .eny xwir dfy .שכך קרא לו אביו ואינו
תואר אלא שם פרטי .xnin` xa xn :תלמידו
של רב אשי נזכר בש"ס הרבה כגון פסחים
עד ע"ב .iy` ax xa xn :בנו של האמורא רב
אשי כינויו היה טביומי כדאיתא לעיל באגרת
הראשונה פרק יט אות ג .enyn wlg :כשנולד
קרא לו אביו בצמד שמות שהראשון הוא מר
כגון מר קשישא ומר ינקאxne `yiyw xn :
 .`wpiבני רב חסדא .ואצלנו בדפוסי הש"ס
מר ינוקא .ze`iypl miczernde :שהיו מבית
דוד וראויים היו לנשיאות אע"פ שלא נתמנו
להיות נשיאים בפועל .`awr xn :בדפוסים
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קפו

odizeny xg` xn z` oixg`ny odn yie .`xhef xn dcedi xn `pgei xn
l`eny epax `l` .xnin` ,xn ixn xa xn dcedi ,xn `ped oebk
.l`eny xn exn` eicinlzy
ipa `awer `paxe dingp `pax "`pax" oze` oixewy cec ziane

.ז

.yxce `awer `paxl `cqg ax dixac` opixn`e axc dizxa
`a` `l` eny ax `l ,odizenya oi`exwa `ed ik zazky ax la`

.ח

`a` rci `l l`eny xn`wc ,cenlzd on zenewn dnka yxetne .eny
iax dil xn` ipd xa iq` wilq ik opixn`e .eli`a `veike `a` xaqe
`a` dil xn` ,`kix` `a` dil xn` laaa `xcq yix o`n opgei
oxey dxyr ray `paizi ded ck `pxidp ?dil zixw `kix`
 כלומר ויש.`pax oze` oixewy cec ziane .ז
גם חכמים מבית דוד שלא קראום מר אלא
 חולין צב.`awer `paxe `ingp `pax :רבנא
 ורב מזרע שמעא אחי.axc dizxa ipa :ע"א
ax dixac` :דוד כדאיתא בכתובות סב ע"ב
: פסחים קטו ע"ב.`cqg
.`a` xaq : עירובין עח ע"א.`a` rci `l .ח
o`n : חולין קלז ע"ב.opixn`e :לא מצאתי
 מי משמש ראש ישיבה.laaa `xcq yix
 כי שמו היה, רב נקרא כן.`kix` `a` :בבבל

אבא ולפי שהיה ארוך היו קורין אותו אבא
 בתמיה וכי כך.dil zixw `kix` `a` :אריכא
:אתה קורא לו בשמו בלא תואר כבוד
 בישיבתו.`paizi ded ck : זוכר אני.`pxidp

: חולין קלג ע"א.`pgei xn :שלנו מר עוקבא
 הרבה.xn `ped : עירובין כד ע"א.dcedi xn
xn `ped נקראו הונא מר בכתובות י ע"א
xn `ped ` בגיטין יד ע"אiwfxtn `axc dixa
xa xn dcedi : ועוד הרבהdingp axc dixa
 מורכב.xnin` : כתובות פ ע"ב.xn ixn
משני מילים "אמי מר" כי "אמי" הוא שמו
`l` :"ולתואר כבוד הוסיפו אחר שמו "מר
 כי, כלומר חוץ מרבנו שמואל.l`eny epax
כל אלו דלעיל שהיו מוסיפים להם תואר מר
מהמעותדים לנשיאות היו מבית דוד חוץ
מרבנו שמואל שלא היה מבית דוד ואעפ"כ
 היו מכנים אותוl`eny xn exn` eicinlz
:בתואר מר
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קפז

`dinetl axc dinetn xepc oiwewf oiwtpe iaxc dinw axe axc dixeg
z`e oixn` oepi` dn rci `p` zile axc dinetl iaxc dinetne iaxc
`i`xen`c `yix `edc oeik i`ce l`eny la` .dil zixw `kix` `a
mzd jinzqi` `le ax ideixw `l dirny edlekc meyne dixwil
jeix` ipkn l`enye ikd dinyl dil ipkn ded ax jkld .iax ixwilc
.`l zepax ly iepk la` cewye
טeny ipngp iia`c jl oiyxtn epgp` ixd ,zazky `axe iia`e .
ded daxc ideg` xac opax ihiwpe .`xnbn izkec dnka `yxtne
של רבי שלא הושיבוני אלא בשורה שמונה
עשרה ואת רב הושיבו בשורה ראשונה לפני
רבי ונמצא שאני הייתי יושב שבע עשרה
שורות אחרי רבי לפי שהוא חכם הרבה ממני:
 .xepc oiwewf oiwtpeהיו יוצאין ניצוצות של אש
דכתיב )ירמיה כג כט( me`p y`k ixac dk `ld
 .oixn` oepi` dn rci `p` zile :'dולא הייתי
מבין מה הם אומריםzixw `kix` `a` z`e :
 .dilבתמיה בלא תואר כבודl`eny la` :
 .i`ceבקרואין בשמותיהן הוא כמו שאמרת
ולא כינוהו בתואר כבוד כלל .וכבר דוד המלך
נתנבא על זה שלא יקרא שמואל רבי אלא
בשמו יהיה נקרא דכתיב )תהלים צט ו(
 eny i`xewa l`enyeואולי דוד המלך בספרו
של אדם הראשון ראה כתוב כן`edc oeik :
 .i`xen`c `yixדור ראשון לאמוראי בבל הוא
וכל האמוראים שבאו אחריו תלמידיו הם
 dixwilלמען כבודו קראוהו בשמו דאמרינן
לעיל גדול מרבן שמו.dirny edlekc meyne :

משום שכל אמוראי בבל היו משמשיו כלומר
תלמידיו.iax ixwilc mzd jinzqi` `le :
כלומר ואם תאמר בשלמא בבבל כיון שהכל
תלמידיו לכן כיבדוהו ביותר וקראוהו בשמו
ועשו לו כבוד של ראשונים שהיו נקראים
בשמם כמו הלל ושמאי וכיו"ב ,אבל בארץ
ישראל שאין הכל תלמידיו ואדרבה הוא היה
תלמידם של חכמי ארץ ישראל אמאי לא
קראוהו בתואר כבוד דאשכחן שבתלמוד
ירושלמי נמי לא קראוהו רבי שמואל אלא
שמואל בשמו ,ומתרץ משום דבארץ ישראל
לא נסמך שמואל וכך היה מנהגם מי שלא
נסמך אין קורין אותו רבי אלא בשמו קורין
אותו dil ipkn ded :תלמודא  .ikd dinylרב:
 ipkn l`enyeליה תלמודא ` jeixכדאיתא
בשבת נג ע"א .cewye :כתובות מג ע"א:
ט .`xnba izkec dnka `yxtne .שבת לג ע"א
ושם עד ע"א ופסחים קיב ע"ב ועוד:

קפח
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dil ixw ded `l daxc idea` myk ipngp eny dedc oeike ,dicinlze
inx` oeyla iia` dil ixw ded `l` eia` myk ipngp ipngp `zry lk
milecbde zea`d on didy oeike ,iia` dil wilqe - ia` `xewy mc`k
.ikd opax ideixw
יongp ax xn`c ,xexa `ed xy`k odizeny `a`e da` - `axe daxe .
`pyile axl `ed oniq dlind y`xay y"ix dfe ,'eke da`l dil ziivc
on zenewn dnka yxetne eny in` - `ng xa in`x oke .`ed `lilw
`lkz oia` eny oia` - oia`x oke ,in`l dil opirnyc epiid cenlzd
`,eny oea` - oea iax cenlza ok daxd .ig` oia` `k`nqc oia
 eny dedc oeikeשל אביי idea` myk ipngp
 dil ixw ded `l daxcרבה לאביי  .ipngpכי
אסור לבן לקרוא בשם אביו .iia` :כשרוצה
אדם לומר בלשון ארמי אבי אומר אבייwilqe :
 .iia` dilכיון שרבה היה קוראו כך נדבק בו
שם זה וכולם היו קוראין אותו כךdidy oeike :
 .'ekeכלומר וא"ת בשלמא עמי הארץ נמשכו

אחר שם שהורגל בו בילדותו אבל תלמידי
חכמים שבדור מאי טעמא קראוהו אביי היה
להם לקוראו בתואר כבוד ,ומתרץ דתלמידי
חכמים שבדור סברו דמן השמים סובבו שרבה
יקראנו אביי ולסוף יקראוהו כולם בשם זה כי
מן האבות והגדולים שבדור היה וראוי שכל
אחד יקראהו אביי כלומר אבי דהא אב הוא
בתורה לכל בני דורו:
י .odizeny `a`e da` .רבה שמו הפרטי אבה,
ורבא שמו אבא .ongp ax xn`c :פסחים מ

ע"א .da`l :לרבה dax .axl `ed oniq :קיצור
הוא של  da` axואילו  `axקיצור הוא של
 .`a` axאבל זקני החכמים אומרים כי רבה
ורבא שניהם שמם אבא רק רצו להבחין
ביניהם לפיכך קראו לאחד רבה ולשני רבא,
וכן מסתבר כי לא מצינו אבה שם פרטי:
 .`ed `lilw `pyileלשון מקצרת ואינה
מכבידה על האומר לבטא כל המילים
ממש in`x .eny in` :קיצור של :in` ax
 .in`l dil opirnyc epiidיבמות פ ע"א:
` oia`x .eny oiaהוא קיצור של oia` iax
שהרי מצינו בכמה מקומות שקורא לרבין
אבין כגון הא דקאמרח ` `lkz oiaוכן
מצינו ` `k`nqc oiaוכן `oia` :ig` oia
 .`lkzפסחים ע ע"ב .`knqc oia` :יבמות
סד ע"ב .ig` oia` :בבא מציעא קז ע"א
ולפננו רבין אחי .oea iax :מן התלמוד
הירושלמי .eny oea` :הרי קיצרו משמו את
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קפט

.`pia` cg `le itt d`n d`xed seq `pia`e iy` eny `pia` - `piax
yie .mxtx oebke ,`ed dad` ax - dagx oebk eli`a `veik lk oke
eihq ziad xd dcedi 'x xn` dagx xn`" migqta ,y"ix iax cenlza
dcedi iax e` dxn` dcedi ax dagxl witzqi`c gkye "did letk
`.ediipin cefc inp ol zi`e .ikd xn`e dxn

האלף `piax .eny `pia` :קיצור של ax

` .d`xed seq `pia`e iy` :`piaבבא מציעא
פו ע"א .`pia` cg `le itt d`n :פסחים פט
ע"ב .`ed dad` ax dagx :המילה רב נתקצרה
ונעשית ר' לבדה והאות ה' של אהבה נעשית
ח' בחילוף אהח"ע .mxtx :קיצור מן ax
` .y"ix iax cenlza yie :mixtכלומר מצינו
בתלמוד מקום אחד שלא נכתב רבי בפירוש
אלא ר' בלבד `xd dcedi 'x xn` dagx xn
 did letk eihq ziadולא אמר אמר "רבי"
יהודה אלא אמר  dcedi 'xרי"ש עם גרש

עליה ,וזה משום  dagxl witzqi`cהאם ax
 dcediהאמור` ` dxnוראוי לתארו בתואר
"רב" יהודה ` dcedi iax eהתנא אמרה וראוי
לתארו בתואר "רבי" יהודה xn` okle ,רחבה
 dcedi 'x xn` ikdרי"ש עם גריש עליה
דמשמע רבי ומשמע רב .migqta :יג ע"ב:
 .ediipin cefc inp ol zi`eכלומר ויש לנו עוד

להאריך לכם בעניין התוארים שהיו נוהגים
לומר לפני שמות החכמים ואין לנו אפשרות
להאריך רק ישמע חכם ויוסף לקח cef .מילה
ערבית ופירושה עוד או תוספת:
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קצ

inl rcep `l ziyily zxb`
mipey`xd miciqgd mcal mnya e`xwp dnl icinlz ipel`y

.א

"oax" oeyla mdn mny `xwp mzenk eid `ly mdixg` e`a xy`e
mye "iax" ipyd mye "ax" cg`d my `xwp dn iptne ."ax"e "iax"
?"oax" xg`d
,"eny oaxn lecbe oax iaxn lecbe iax axn lecb" minkg exn` jk

.ב

dirnye qepbihp`e wicvd oerny enk milecb eidy mipey`xd
,eny oaxn lecb exn` mdilr mzenk mixg`e i`nye llde oeilha`e
d"r epax dyn l`xyi xe`n s`e ik`lne dixkf oebk mi`iapd s`
lldzp ik d"r epax dyn xn`py dne .oax `le iax `l mnya e`xwp
epiid dxez epcnily itl m` ik ,epceakl `l` eceakl `l epax `edy
.dyn epax mixne`
mixne` epiid כתלמיד המזכיר שם רבו

 להקדים אתdyn epax היינו צריכין לומר
התואר לשם שלא נזכיר את שמו תחילה
 וממה שאנו מקדימין את השם,בלא תואר
לתואר "משה רבנו" ונמצא שהזכרנו שמו
בלא תואר משמע שלא לכבד את משה
הוא אלא לכבד את עצמנו שהוא רבנו
כלומר ראו מי הוא רבנו הרי משה הוא
:רבנו

 חכמים בתורה אלא היו.mzenk eid `ly .א
:פחותין מהם
 פירשנו לעיל.'eke iax axn lecb .ב
dne :בפירושנו לאגרת השנית אות ג
 ומשמע דמקפידין.epax dyn xn`py
`l` eceakl `l ,להוסיף לשמו תואר
 הוא לכבד את עצמנו שגדול כזהepceakl
itl  היה זה לכבודו.m` ik :הוא רבנו
 ואנו חייבים בכבודוdxez epcnily

אגרת שלישית לא נודע למי

ג.

קצא

rxfn mdy mi`iypd on didy in lk :iaxe oax e`xwpy minkgde

eid mde ,oax mny `xwp eia`n `le en`n cec rxfn didy lld
oaxe l`ilnb oa oerny oaxe l`ilnb oax enk zeielb iy`xe mi`iyp
oipn iax" exn`y itk l`xyi inkg md iax mi`xwpde .i`kf oa opgei
yecwd epax xn`e ,"zeqpw ocinl `zeyx dipiadie iax dil exwe dil
iyxt `adcc `zlebe jzi icar `nikg oerny iaxa xfrl` iax oal
xn`p xy`ke ."lif` `p` iziixwl" zxn` z`e jl exw iaxe jyix lr
`zln riizqn `w ded `le d`pigxi l`eny jnqnl iax xrhvn dedc
oey`xd mc` xtq izi`x xak df xaca jnvr gixhz l` el xn`c cr
.ixwzi `l iaxe iedi mikg d`pigxi l`eny ea aezke

ד.

inkg iy`x la` l`xyi ux`a iax e`xwp minkgd iy`x jkitl

.l`xyi ux`n iax lke laan ax lk exn`y itl - ax e`xwp laa
ג .eia`n `le en`n .כדמפרש בירושלמי
כלאים פ"ט ה"ג וכתובות פי"ב ה"ג ועיין
בבבלי כתובות סב ע"ב ,ועיין בדברי רבנו
לעיל באגרת הראשונה פרק יב אות א
ובפירושנו שם ויאירו עיניך.exn`y itk :
סנהדרין יג ע"ב .yecwd epax xn`e :בבא
מציעא פה ע"אoerny iaxa xfrl` iax oal :
 .'ekeרבי נזדמן לעירו של רבי אלעזר ברבי
שמעון אחר מותו של רבי אלעזר ,שאל רבי
את בני העיר האם יש לרבי אלעזר בן ,ואמרו
לו יש לו בן ורשע הוא וכל זונה הנשכרת
בשתי זוזים שוכרתו בשמונה זוזים .לקחו
רבי וסמכיה להיות רבי שיהיו הכל חייבין

לקרוא לו רבי כדי שירגיש את כבוד התורה
כאבותיו וידבק בתורה הקדושה ,ומסרו
לגדול אחד שילמדו תורה .ובכל יום היה
הבן ההוא אומר "לקרייתי אנא איזיל" כלומר
לעירי אני רוצה לילך ולעזוב את הישיבה,
כעס עליו רבנו הקדוש ואמר לו icar `nikg
 jziחכם עשינוך lr iyxt `adcc `zlebe
 jyixוגולה של זהב פרשנו על ראשך
לכבדך  jl exw iaxeוהזהרנו את כולם
שיקראו לך בתואר רביiziixwl zxn` z`e ,
` .xn`p xy`ke :?lifi` `pכלומר וכמו
שאמרו והוא בבבא מציעא פה ע"בcr :
 .el xn`cשמואל לרבי:

אגרת שלישית לא נודע למי

קצב

cec cr mzea`n miygiiznd md `pax e`xwp zeielb iy`xe

.ה

`awer `paxl `cqg ax dixac` cenlza xn`py enk l`xyi jln
.`xhef xn `pgei xn `awer xn enk xn e`xwp mdne ,yxce
ia` aezky enk zennexd cv lr ok `xwpe] `a` eny `ax la`

.ו

did iia` oke .dxvw jxca `a` ax mewna `ax eny `xwpe ['ebe ia`
dpey`xa exkfe ,ipngpk `zklde cenlza aezky enk ipngp eny
didy itl iia` eny `xwp df iptn l"vf oe`b `xixy epax yxite .iia`
ly eia` enk ipngp eny dide ecinlz dide ipngp xa dax ly eig` oa
oixew eide ,mebxz oeyla ia` oiiprk iia` dax eze` `xew dide dax
iia` eny e`xw mezi didy itl mixne` yie]iia` mc` ipa jk eze`
dxvw jxca lkd jl izyxt dpde .[mez'i mgex'i j'a xy'` oewixhep lr
.`nikgl jix`dl oi`e
zeaeyge zelecb odizen` eidy ,odizeni`a oze` qgiiny ellde

.ז

awri zac dxa awri iax jk .zereci `edd onfa eide odizea`n

 מתחילה היה כינויו אביי.iia` dpey`xa
כלומר עוד מקטנותו נתנו לו את הכינוי
:אביי
 אמורא.awri zac dxa awri iax .ז
ארצישראלי בן דורו של רבי זירא ונזכר
:בשבת קג ע"א וקמט ע"ב ועירובין פ ע"א

: פסחים קטו ע"ב.'eke `cqg ax dixac` .ה
: חולין קלג ע"ב.`pgei xn
ia` aezky enk zennexd cv lr ok `xwpe] .ו
 תוספת זו אינה מן הגאונים ואיזה.['ebe ia`
 מלכים ב ב.'ebe ia` ia` :מעתיק הוסיפה
exkfe : גיטין לד ע"ב.ipngpk `zklde :יב

אגרת שלישית לא נודע למי

קצג

xnl eqgii - l`eny zac dxa ix`n ax ,ongp ax ly ezeg` oa `ed ezeg` oa oae ,`iig iax ly ezeg` oa - zliy xa l`eny ax .l`eny
zliye `p`de ea` xn xn`c ,`zxn xa l`eny xa wgvi ax `edy oa oerny iax .ixtkn `lq `g` xa `a` ipa edlek `iig iaxe `zxne
xn xn`c ,`iig iax ly eceak iptn df lk - ift oa dcedi iaxe ift
zepa oepi` `z`eg` ifte ifet `iig iax ipa oepi` ig` diwfge dcedi
,en` mya `xwp dnl diexv oa a`ei mzl`yye xg` gqep .`iig iax
ciled dixye" aezky enk `ed reci eia` my ?eia` my `ed dn cere
`xwp jlnd cec zeg` en` dzidy jezne ,"miyxg ib ia` a`ei z`
en` my lr `xwp ift oa oerny iax minkgae .da edlcbl dny lr
diwfge dcedi xn xn`c dcpa yxetnck `iig iax ly eza dzidy iptn
mbe ,`iig iax ly ezeg` `id dpg xa dax mbe ,`zeeg` ifte ieh ig`
eai` xn xn`c `iig iax ly ezeg` `id `zxn xa l`eny xa wgvi iax
.`lq `g` xa `a` ipa edlk `iig iaxe `zxne zliye dpge

ia` a`ei z` ciled dixye :יבמות סה ע"ב
: דברי הימים א ד יד.miyxg `ib
 כוונתו לנדה כז ע"א שם.dcpa yxetnck

נזכרו יהודה וחזקיה בני רבי חייא מיהו
לפנינו ליכא התם פזי וטוי אחוותא רק
 ואולי לפני,ביבמות סה ע"ב נזכר כן
:הכותב היה כתוב כן גם בנדה כז ע"א
iax : אין זה רבה בר בר חנה.dpg xa dax
 נזכר ביומא יט.`zxn xa l`eny xa wgvi
:ע"א ובמנחות פא ע"א

 נזכר הרבה.l`eny zac dxa ix`n ax
בש"ס ומהם ברכות טז ע"א ושבת פח
: סנהדרין ה ע"א.xn xn`c :ע"ב ועוד
 נזכר הרבה בש"ס.ift oa oerny iax
.ift oa dcedi iax :ומהם ביצה יד ע"ב
:נזכר בש"ס יומא עז ע"ב תענית טז ע"ב
 שקראו לרבי שמעון ולרבי יהודה.df lk
על שם פזי אמם ולא על שם אביהם הוא
מפני כבודו של רבי חייא לומר שחשובים
.xn xn`c :הם לפי שנכדי רבי חייא הם

אגרת שלישית לא נודע למי

קצד

dea` ik exn` ,enya `xwp `l dnl l`enyc dea` mzl`yye .ח
zg` zicn eze` d`vn minil ,wegx mewnl dxegqa jld l`enyc
mitl` sl` el ozze dxiar xacl ezraze zeterd oeyla zrcei dzidy
`ly oa cilez dlild ik izrny el dxn` ?dnl dl xn` ,sqk xkk
z` rcie ezia l` dlila dvitwa jld df rnyyke .dnkga edenk did
ecird oic zial xacd `ayke .dvitwa ekxcl ayie ,dxarzpe ezy`
de`iade o`ka dlra did `ly mini dnk ixdy `id mipepfl dxd ik
eia` `a jk xg`e ,l`eny eny `xwpe oa dclie ,dewlde oic zial
ipekde in` z` ewldyk izrci ip` xne` l`eny dide .eilr cirde
df lre .iy`xa xkp drevxd mewne iy`x z` ervte iy`x lr drevxa
dea` xg` gqep .eia` `edy lkl ricedl l`enyc dea` eze` oixew eid
,ixetvc `pyila drci zedc `zicn dizgky` `axrnl lf` l`enyc
drci zedc meyn ifef jke jk jl `paidi `p`e il wwcf` dil dxn`
iabl `lil `edd mya `z` xcde dpin wxr ,dax `xab dipin witpc
,dxarinc `zlin zrnzyi` seql .lf` xcde dl wwcf`e edziac
i`yix seki` dini`c `qxka l`eny xn` .deiwl` `pic ial deiz`
dihne dini`c `qixka diyix sk ,il ai`ke `hey il i`hn `nlic
.`hey yix
:לביתו בקפיצת הדרך על ידי שם קדוש
 כשהיה עובר.dini`c `qxka l`eny xn`
במעי אמו והרגיש שבאין להלקותה אמר
 אכופף ראשי בין רגליi`yix seki` לעצמו
 שמא יגיעil ai`ke `hey il i`hn `nlic
sk :לראשי מכת השוט ויכאב לי ויפצעני
`yix dihne  כופף שמואל את ראשו.diyix
` ולא הגיעו כל מכת השוט אלא מעטheyc
:מראש השוט

 היתה.zeterd oeyla zrcei dzidy .ח
מבינה שפת העופות וכל בשורה וגזירה
הבאה לעולם העופות מוליכין אותה שנאמר
lewd z` jilei minyd ser ik ()קהלת י כ
 והיא שמעה אתxac cibi mitpk lrae
העופות אומרים שהלילה יוליד אבוה
דשמואל גברא רבה כדאיתא לקמן ולכן
: הרגשתי.izrci ip` :נתאוותה להזדקק לו
 בא.mya `z` : ברח ממנה.dpin wxr

אגרת שלישית לא נודע למי

ט.

קצה

minkg icinlz oixcqny `tt ax ipa dxyr wqra i`d ax l`yp

e` cg` mdia` m`e ,`tt ax ipa md m` ,miwxt iniiqn ck odizeny
?eyexit i`n "xenyz izixa z` dz`e" mixne`y mpniqe ,miax
ly epa ik ,od `ax ly ecinlz oe`b `tt ax ipa mlek e`l :aiyde
dylye mipy ipa ik oi`xpe .zeaezka yxetne `xwp xn `a` `tt ax
oiaexwe .laac `xybn dlrnl zxt xdp lr odizexawy odn yie ,od
did `l eteb `tt axe ,`cqg ax on zereny rnyy odn yi ik axl od
la` ,mlern eprny `l "xenyz izixa z` dz`e" oniqe .onf eze`a
milecbde minkgd ita xecqy xg` oniq mdl yie md dxyr i`ce
onf lk jkitl ,dgky xiqdl dlaw ea yi ik exn`e mdixirve mdilecb
xcdip xninl opax oilibxc bdpnk eilr xfege wxt qxeb mc`y

ט.

 .wqraבעניין.xenyz izixa z` dz`e :

מהדור השניonf eze`a did `l eteb `tt axe ,

פסוק הוא בספר בראשית יז ט והשואל שמע
מן החכמים שבפסוק זה נרמזו עשרת בני רב
פפא ולפיכך שאל את רב האיי eyexit i`n
כלומר היאך נזכרים בו עשרת בני רב פפא:
 .oe`b `tt axרב פפא מן האמוראים הוא
ואעפ"כ קראו גאון כי רב פפא שימש ראש
ישיבת סורא וכל ראש ישיבה היה נקרא בפי
רבנו גאון .zeaezka yxetne :פה ע"א:
 .oi`xpeהדברים  dyelye mipy ipa ikאו
שלושה אנשים  odולאו בני אב אחד הם:
 .laac `xybברכות נט ע"ב.axl od oiaexwe :
לזמנו של רב כלומר מהדור השני או השלישי
לאמוראי בבל הםzereny rnyy odn yi ik ,
 `cqg ax onשהיה תלמידו של רב והיה

של רב חסדא שהרי רב פפא תלמידו של רבא
הוא והיה בדור החמישי כל שכן שבניו לא
היו בזמנו של רב חסדא ולא יכלו למסור
שמועות מרב חסדא .mlern eprny `l :ואיני
יודע היאך יש בסימן זה זכר לעשרת בני רב
פפא .md dxyr i`ce la` :כמו שאמרת
בשאלתך .dlaw ea yi ik exn`e :שהמזכיר
שמותיהן בסיום הפרק כלומר המסכת מועיל
לו  dgky xiqdlשלא ישכח את מה שלמד:
 .wxtמסכת כי בזמנם היו לומדים לפני ראש
הישיבה מסכת אחת בחדש אלול ואחר כך כל
אחד יושב וחוזר על המסכת עד חדש אדר
ובחדש אדר שוב לומדין לפני הרב מסכת
אחרת ואחר כך כל אחד יושב וחוזר עליה עד

קצו

אגרת שלישית לא נודע למי

dil `nx `pipg" :edfe ,oniqd df jk xg` xne` jlr `pxcd dlr xn
"exc ial `c` ,diadxq ,diykixl dit`c ,diaac `a` ieg`l `ndp
xa i`g` `tt xa ongp `tt xa inx `tt xa `pipg :odizeny el`e
xa agxeq `tt xa yikx `tt xa mxtx `tt axc dixa xn `a` `tt
opax ixn` `tt ax ipa ixekc` inwne .`tt xa exc `tt xa `c` `tt
iypzip `le opin iypzz `l olr jzrce jlr `pxcd dlr xn xcdp ikd
jiptln oevx idi ,oipnif 'b ,iz`c `nlra `le oicd `nlra `l jpin
mlerl epitn iypz `le dfd mlera epnr jzxez `dzy epidl` 'd
.`ad
חדש אלול וכשהיה מלמדם מסכת שלמה
בחדש אלול היה נקרא "פרקיה דרב פלוני"
וכן כשהיה מלמדם מסכת שלמה בחדש אדר
היה נקרא "פרקיה דרב פלוני" כדאשכחן
טובא בש"ס כגון ראש השנה כד ע"ב diwxtn
 il riny iia`cוכן חגיגה ה ע"ב diwxtn
 il riny awri iaxcוכן הרבה לפיכך היו
קוראין למסכת פרק `pipg :אדם ששמו כך
 `ndp dil `nxזרק לו לחם diaac `a` ieg`l
לאחי אביו שהיה שונאוdiykixl dit`c ,
שאפה אותו מתחילה לאדם ששמו ריכשיה,
 diadxqסירב אחי אביו ליקח זה הלחם ממנו
` exc ial `cהשליכו לביתו של דרו.
]ושמעתי ממורי הרב זצ"ל כי זה הסימן יש
בו רמזים גדולים על פי הסוד כי הוא מספר
בעניין הדברי תורה שלמד אדם כי הם
משולים ללחם כדכתיב )משלי ט ה( engl ekl
 inglaגם לחם לשון מלחמתה של תורה הוא

והסטרא אחרא שהוא משול לאחי אביו כי
הוא אח ליצר הטוב והוא שונאו של אדם
ומבקש להמיתו מדברי תורה ורוצה הסטרא
אחרא לינק מאותם דברי תורה שלמד האדם
ולהורידם לקליפות ועל ידי שהסטרא אחרא
מתלבש בדברי תורה ויונק מהם ומורידם
לקליפות על ידי זה באה השכחה לאדם
ששוכח תלמודו ,לפיכך משביעינן ליה
לסטרא אחרא שיסרב ליקח את הלחם כלומר
שלא יינק מאותו לימוד וישליכנו מידו ,ואין
כאן להאריך רק ישמע חכם ויוסף לקח[ וזהו
סימן לעשרת בני רב פפא שנהוג להזכירם
בסיום מסכת dil `nx ,`tt xa `pipg - `pipg
 ieg`l ,`tt xa ongp - `ndp ,`tt xa inx `,`tt xa xn `a` - `a` ,`tt xa i`gxa yikx - diykixl ,`tt xa mxtx - diit`c
`c` - `c` ,`tt xa agxeq - diadxq ,`tt
:`tt xa exc – exc ial ,`tt xa

קצז

אגרת שלישית לא נודע למי

בעזר כבודי ומרים ראשי
סיימתי להעתיק היום יום ששי
.א' דראש חדש אייר תשס"ט לפ"ק

mi`pzd zekf irxfle il xekfzy ,i`xeae ixvei jiptln oevx idi
epax zekfe dfd xtqa mixkfpd mipe`bde mi`xeaqde mi`xen`de
jzxeza weqrl epkfz mzwcve mzekfae ,dfd xtqd xagn oe`b `xixy
jlil epkfze ytpde sebd ze`ixae ytpd zeelye zgp jezn dyecwd
itne itn dxezd yenz `le ,gex zgp jl zeyrle jiptl zeaeh mikxca
.on` epinia dxdna epwcv giyn `ea cr irxf rxfe irxf

