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 ע״י חיים תש״ע

ר פ  ס

 תולדות תגאיפ ואמוה וויו
 מסודר ע״פ א״ב עם באורים והגהות וגרסאות שונות.

 גם יבאו כל סימני הש״ם עם באור קצר. נם מנין השטרות בהשואה עם מנין העולם,
 חורבן הכית, ומנין העמים.
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י יל היימאן כ ד ר י מ  אהרן ב
 בעל המחבר ספר ״בית ועד להכמיש״, ״ופתשגן דזכתב על אגרת דרנינו שוידא גאון".

י נ ק ש ל  ח
 מערכת חי״ת—כ׳׳ף
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 בדפוס ״העקספרעשש" 89 קאממערשעל םטריט, איסט.

 בשנת עת״ד לפ״ק.
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 לפניני יהודה וחלקיה בגי ר' הייא. ובל׳׳ס
 ה־ה יהודה דבביר מדקיי להו בבלהש״ס
 מקורס יהודה ואח״כ ח!קיר, ובן מפורש
 מי״ק כה. שיהודה מונח אצל אביו מימין

 וחזקיהו משמאל,
 מקום לידתי בל״ס הוא עיר בפרי בבבל
 מקיש ר' חייא. כי כשעלו עם אביהם
 לא״י היו כבר גדולי הדור בעדות ר״ל
 בכוכה כ. דאר״ל הריני כפרת ר״ח
 .׳כניו — חזרה ונשתכחה עלו ר׳ חייא ובגיר
 ויסדוה, ובחולין פו. משעלו בני הטלה
 פשקו הזיקין והרעות ולא החמיץ יינם
 ולא לקה פשתנן ונתנו חיטים עיניהם
 בר״ח ובניו. וכן הוא בירושלמי מע״ש

 פ״ה ה״ה.
 והגאון שי״ר בספרו ערך מלין ערך
 אמורא צד 120 יאמר שנולדו בא״יומא׳יי
 הרחוקה מבבל מצא הסיפור (שנולד ג׳
 חדשים אחר אחיו) קן לה. ושרי ליה מרא
 הלא מפורש שנולדו בכבל וכשבאו לא״י
 היו כבר נדולי הדור, אבל היו עוד עולי
 יסיט, וכשבאו לפני רבי קבלם בחיבה
 יתירה, ור׳ חייא ובניו אנלו על שלחן
 רבי כמפורש סנהדרין לח. יהודה והזק־ה
 הוו יתבי בםעודהא קמיה רבי ולא אשרי
 ולא מידי אייל (רבי) אנביי חמדא
 ״אדררקי״ כי היכי דלימרו מלתא. כיון
 דאיבםום פתחו ואמרו אי; בו דור בא עד
 שיבלו שתי בתי אבות מישראל ריש
 נלותא שכבל ונשיא שבא״׳, אמר לדם
 רבי, בני קוצים אתם מטילין לי בעיגי ?
 א״ל ר׳ חייא, רבי, איי ירע בעיניך —
 נכנם יין יצא סוד. ומזה אגו רואים אהבת

 דבי לר״ח ובניו.

 ורבי ראה היטב את גדולתי בביס פה:
 שאליהו גילה לדכי שרי׳ח ובניו המה
 דוגמת האבות והוריד רבי לר״ח ובגיו
 להתפלל, אך הס מאסו מלהשתמש בכתרה
 של תורה, ובמו אביהן ר׳ חי־א שהיה
 סוחר במשי וביתנא בן בניו היד, להם

 שדות

 ר׳ חוצ£ית המתורגמן.
 הוא היה המתורגמן בסנהדרי יבנה
 תחת נשיאות רבן גמליאל, כאשר יסופר
 בבכורות לו, במעשה דרי צדוק שרננו
 כל העם ואייל עמיד. וכן בברכות בז:
 כשהורידו את ר״ג מנשיאותו אייל עמוד.
 ובירושלמי שם פ״ד םה״א הלשון שאייל

 הפטר את העם.
 ונזכר במשנה שביעית פ״י מ״ו בשם
 סתם ר׳ חוצפית אומר כותבין לארם על
 נכסי אשתו וכוי. ובתוספתא כלים ב״נ
 פ״ב שר׳ חוצפית ור' ישכב ור' חלפתא
 ירי יוחנן בן נירי ישבו הרש בציפורי

 אצל ראב״ע.
 והיה מהרוני מלכות כמפורש איכה
 רבתי פ״ב פ׳ בלע. ומדרש תהלים פייט־
 ינ. והיה אז בן ק״ל שנה כדמובא במדרש
 אלה אזכרה הנדפס בב״המר הדר בי.
 ולא ניתן לקבורה כמפורש קידושין לט.
 וסוף חולין שאלישע־אחר ראה לישנא
 דחוצפית המתורגמן דהוה נריר ליה ד״ א
 אמר פה שהפיק מרגליות ילחך עפרו
 וכן מובא כתופי בכירות לו. שהיה

 מהרוגי מלכות.
 ובאור זרוע ה׳ בבורות כתב שהיה

 שקול כיונתן בן עוזיאל.

 הורני או תורנית.
 ד׳ יוחנן כן החורני סיכה פ״ב מ״ז,

 ובעירובין ינ: נרס בן התורנית.

 חזקיה.
 הוא היה בנו השני דר׳ חייא ואשתו
 יהודית כמפורש יבמות םה: שילדה לר״ח
 תאומים יהודה וחזקיה, ופז׳ ומזי אחיותיהם,
 אך יהודה וחזקיה לא נולדו בשעה אחת
 בי אם אחר נולד לתחילת ז׳ הרשים והשני
 נשתהה עד לסוף ט' הרשים. וכן הוא
 מפורש בנדה כז. דא״ר אבין בר רב אדא
 א״ר מנחם איש כפר שערים מעשה
 ונשתהה הולד נ' חדשים והרי הם יושביו
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 מחלוקת חזקיה וד״י עיריבין ג., חגיגה
 ח. ט., גיטין נו״, קידושין מט., םגהדרין
 פו. ק., ע״ז מו. ענ:, זבחים גו:, הולץ
 קו., ומה שמצינו סגרירי; פ״ו ה״א חזקיה
 שאל — שמע ר׳ יוחנן ואמר הא שאלתא
 דחמרא, פשט הפשוט שר״י לא האמין
 שמפי רבו יצא שאלה כזו, ולא ששמע

 ר״י כפיו,
 ר' יוסי בר חנינא כחולין נז. אמרי
 במערבא משמיה דר״י בר׳ חנינא מדבריו
 של בי־יבי (חזקיה שהיה גדול בדורו, וש״י)

 ניכר שאיני בקי בתרננולין.
 ר' אסי ירי חייא בר אבא משמיה

 מו״ק י. ינ:.
 ר׳ אלכםא משמו כתיבות פ״ה םה״א.
 ר׳ יונה ר' חנניה תרתיי (צ׳׳ל תרוייהו)
 בשם חזקיה קידושין פ״א ה״ה ובבבלי כו.,
 וכן מצינו מע״ש פ״ב ה״נ ר׳ יונה בשם
 ר׳ חזקיה וצ״ל כשם חזקיה כגרסת

 מראה הפנים.
 ר׳ יורן בריה דרב חמא מכפר החומץ

 משמיה כתובות פ״ב ה״ט.
 ר' יצחק בר׳ אלעזר משמיה כתובות

 בז. קט., ע״ז מה:.
 ר״ל טשטיה ב״ק ט: כב:, ערלה

 פ״א ה״ה.
 ר׳ שבתי אמר חזקיה גיטין כו:, כ״ב

 קסג.
 הלכותיו מלאים בכל הש״ם בבלי
 וירושלמי והמפורסמות המה פםהים כא:
 שאמר מנין לחמץ בפסח שאסור בהנאה.
 חנינה ט. טופלין בהמה לבהמה ואין

 טופלין מעות לטעות.
 גיטין נג: הזיק שאינו ניכר שמיה

 היזק.
 ב״מ נב: מע״ש שאץ בו שוה פרוטה

 אומר הוא וחומשו ובו׳.
 סגהררין פו. עירי גנבה ועידי מכירה
 בנפש שהוזמו אין נהרגין דם״ל כר״ע דבר

 ולא חצי דבר.
 ע״ז

 שדות כדמצינו ביצה צ: בגי ר״ח נפוק
 לקריי־א (לכפרים לראות שדותיהן, ריצ״י)
 כי אתו אייל אבוהן כיום בא מעשה
 לידכם וכוי. ובנדה בד. בגי ר״ח נפיק
 לקרייתא אתו לקטיה דאכ־הן וכוי. וכן
 מצינו נם לאחר פטירת אביהן נכרכות
 יח: בני ר׳׳ח בפיק לקרייתא אייקר להו
 תלמודייהו הוה קא מצערי לאדכורי א״ל
 חד לחבריה ידע אנו; בהאי צערא וכוי.
 ולרעת רש׳׳י חולין קו. ותום׳ ע״ ז לח.
 שחזקיה היה תנא. ואף שהיו נקראין בשם
 אמוראי דםערבא כב״ב עה: זה אך יען
 שהיו באמת ב־וי שאחרי התנאים כי נם
 ד׳ חייא אכיהס ור' ח:ינא ובל נחלי
 הדור שאחר רבי היו נקרא־ן אמוראים,
 אבל היו גם תנאים יע־ שהמה פדרו ביייתות
 כדמציג׳ בנ״מ ת;א רבי חזק-ה כשבת
 בד:, כתובות לנ: לה. לה., ב״ק כו:
 סנ:, ב״כ קמג:, סנהדרין לה, או דבי
 חזקיה הנא כקידושין לה., סנהדרין טו:

 סא. סט.
 והוא חזק־ה בנו של ר׳ חייא כמפורש

 כתום׳ כת־בית לה. ד״ה ומי.
 וחבריו היו בר קפרא שחולק עמו

 סנהדרין ק.
 ור׳ ינאי שחילק עמו בזבחים טו. אבל
 ר׳ ינאי היה קשיש ממגו כחולין כ. שאמר
 ד׳ ינאי יקבלו הרובים את תשובתם
 (ופרש׳׳י הנערים כני ריח). ורב כהנא (תלמיד
 הבר דרב) במנחות כנ: כד. כי סליק רב
 כהנא אשכחיה לבני ר״ח והוא בעי מינייהו

 והם בעו ממנו.
 והיה קשיש מר׳ יהודה נשיאה שהיתר

 השמן בתוס׳ ע״ז לח: ד״ה ת״ר.
 ריב״ל מחלקותם זבחים קט.

 תלמידיו הנתלים היו ר׳ יוחנן כשבת
 קיב: שאמר לו ר׳ יוחנן ״רבי״ שנית
 לנו סנדל. וכן כתבו התוס׳ ניטץ פד:
 ד׳׳ה ר״י שכ״ז שחזקיה היה קיים לא

 היה ר״• ריש ישיבה, י־
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 שם פקודי רבג: יתיב עם ר׳ אבא
 ור׳ יופי.

 שש ויקרא ד: שאל לרשב״י,
 שם יב: ישב קשיח דר׳ יצחק,

 שם תזריע נ: ישב קמיה דר״ש.

 שם מצורע נד. ישב קמיה רר״א.
 שם אחרי עא. שהוא ור' ייםא היו

 בנוש חלב.
 ובזהר נשא קכז: קראו ר׳ חזקיה בר

 רב.
 ומה נאה דרשתו נשא קבו. אשתך
 בנפן פיריה מה גפן לא מקבל עליה
 אלא מדידיה כך אתתא דישראל — לא

 מקבלא עלה אלא ההוא בר זוגה.
׳ TpTH,, (אמורא בא״י בדוד -רני עי).  ל

 היא היה תלמידו המובהק דר׳ ירמיה
 בזבחים עה: ד׳ הונא וד׳ חזקיה תלמידי
 דר׳ ירמיה אמרו, ובשביעית פ״ח ה״ב
, ירמיה, וביבמות  אתא ר׳ חזקיה ושאל לר
 פ״ד ה״א ר' בא בר כהן אמר קומי ר'
 יוםי שר׳ ירמיה אמרה א״ל ר׳ חזקיה
 לא אמר ר׳ ירמיה ואיקפד ר' יוסי ואמר
 שאפילו יהושע שהיה קשור למשה לא
 אמר כן ואת אמרת כן ? ומזה אנו רואין
 שהיה תלמידו המובהק. ובן מצינו בבבלי
 סיבה מה:, סנהדרין צז: הזקיה א״ר

 ירמיה (והוא ר׳ חוקיה).
 וכן אמר בשם ר׳ ירמיה כברכית פ״ה
 םה״ב ורפ״ו, ופ״ט ה״ב ובכל מקים
 בירושלמי. ובתנחומא במדבר־כז ר' חזקיה
 ור׳ ירמיה בר אבא בשם ר' יוחנן וצ*ל
 א״ר חזקיה א״ר ירמיה א״ד חייא בר

 אבא כדמובא שש בהנהות.
 ובברכות פ״ג ה״א־בא. ר׳ חזקיהור'

 ירמיה בשש ר׳ יוחנן וצ״ל בלי וי״ו.
 וכן קיבל מר׳ אבהו כביצה פ״א ה״ב
 ששאלו ר׳ מנא מן הן שמע רבי א״ל
 מן ר' אבהו. וכן אמר בשש ר׳ אבהו
 כשבת פי״א ה״נ, יבמות פ״א ה״ב,

 כתובית פ״א ה״י, פ״ה ה״ו.

 ע״ז עג: הגדילו באיסור אסיר.
 חולין קו. חמי טכריא אין גומלין מהן

 לידים.
 וכן אמר תמיד אמר קרא כקידושין

 יז: בו,, הוריות ד. ט:, ע״ז ננ.
 באנדה מצינו ממנו אך טעט כסוטה
 ה, שאמר אין תפלתו של ארם נשמעת
 אא״כ משים לבו כבשר. ובערכין יט.
 אמר אמרי אינשי סבא בביתא פאחי

 בביתא וכוי.
 ומה שנזכר ע״ז נד, הוא ר׳ חזקיה

 האחרון.
 מקומו הקבוע היה טבריא במנילה ה:
 חזקיה קרי בטבריא בי״ד ובט״ו, וברכות
 ננ. אמר כדי שיכיר בין מלוזמא של
 טבריא למלוזמא של צפירי (שהיו קרובות

 יא״ז).
 ונפטר בטבדיא ונקבר שם כמפורש
 מו״ק בה. כשהובא ר״ה לא״י ר' אמי
 ור׳ אשי נפקו, וידוע שהמה היו בטבריא
 במקום ר׳ יוחנן, וכשהעלו את ר״ה
 למערתא דר״ח הוד. נני יהודה מימיניה
 וחזקיה משמאליה, וקברו את ר״ה אצל

 חזקיה.
 ר׳ חזקיה.

 הנזכר בזהר עיין נח סט: שאזיל
 מקפוטקיא 'ללוד פנע ביה ר׳ ייםא, ושם
 ויצא קנא. ר׳ חייא ור' חזקיה הוו
 יתבי וכוי, ושם וישלח קעו: שמצא לר׳
 יוסי ובו', ושם קצז: שהלך עם ד׳ ייבא
 מקפוטקיא ללוד, ושם ויחי רכו. שלמד
 מפירקין דרב ייבא פבא, ושם רכט:
 שהלך עם ר׳ יופי ור׳ יהודה באורחא,
 ושם רמ״ג: שהלך עם ר' יופי לראות
 לר״ש בקפוטקיא, שם יתרו סח: שהלך
 עם ר׳ אלעזר וראו גחש אחד ורצה ר׳

 חזקיה להרגו ולא הגיחו ר״א.
 שם פו. שהלך עם ר׳ יהודה מקפוטקיא

 ללוד לראות לר״ש.

 ובאמת
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 ונראה שירד לנבל כזמן אכיי עם כל־
 הנחיתי וזה שמצינו שבת ל־: קח חולין
 קיא: שאמר בשם אבי; יביבמית פ״ח
 ה״א ר׳ חזקיה בשם רבא ונראה שהיא
 ר׳ בא, וכדמצינו שבת פ״ז ה״א שאמר

 בשם ר׳ בא.
 האימי־ים בשמו מלבר ר' מנא מצינו

 ר׳ טביומי כברכות פ״ב ה״א־יב.
 ימה שמציני יבמית פ״ו ה״ו ר׳ חנינא
 בר עגיל בשם ר׳ חוקיה, נראה שצ״ל

 להיפוך.
 חזקיד. אבי עיקש.

 נזכר בכירות לח. שהעיד לפני ר״נ
 ביבנה משים ר״ג הזקן. וכן היא בספרא
 שמיני קכט, ובילקיט שם רמז תקלט
 נרסי חזקיה איש עיקש. ואפשר שהיא

 שם מקום.

 חזקיה אחיו של הלל.
 כן מובא בשלשלת הקבלה שהיה נשיא
 כבכל ולא מצינו שום מקור לזה. ובם״ע

 זוטא נזכר ריש גלותא אחד בשם חזקיה.
 אבל היה זמן רב אחר החורבן.

 חזקיה בר בילוטו.
 נזכר ערכין בח: אמר ק־מי דרי

 א בהו.
 הזקיה בן גוריון אי גרון.

 נזכר שבת פ״א מ״ד בלשון ואלו מן
 החלבית שנאמרו בעליית חנניה בן חזקי־.
 בן נוריון ובגמרא שם ינ: בן נדון,
 ובחגינה ינ מנחות מה, נזכר אך בשם
 חנניה בן חזקיה. ובנו חנניה כתב מגילת

 תענית כמבואר בערכו,

 הזקיה בריה דר׳ חייא
 בדיה דרב בהנא.

 כן מביא בסה״ד בשם הרשב״א פ׳
 המנרש.

 ר׳ חזקיה בר יעקב בר אחא.
 נזכר שביעית פ״נ ה״ד אמר בשם ר׳ -
 יוסי בר׳ חנינא, ונראה שצ״ל ר׳ חזקיה.

 ב״ר

 ובאמת היה מקומו דר׳ חזקיה בקיסרי
 במקום ר׳ אבהו ובאשר נבאר הלאה
 לכן מציגו בקידושין לג: אמר [רבי]
 חזק־ה אמר לי ר' חנינא כריה דר׳ אבהו
 א״ר אכהו. וכן הוא בבכירים פ״נ ה״ג.
 וכל אמר בשם ר׳ אחא בירושלמי ריש

 שבת, ביצה פ״ה ה״ב.
 בשם ר' אבא בר ממל בפסחים פ״ח
 ה״ב. בשם ר׳ ביני ע״ ז פ״ג ה״נ. בשם
 ר' דוסתי הגינה פ״א הייה. בשם ר' זריקן

 ברכות פ״א ה״א־ה.
 בשם רב חםרא שקלים פ״ ד ה״ד.
 ובסוטה פ״ט סהי״א ר' חםידא שאל לר׳

 חזקיה אין זה רב חםרא.
 בשס ר׳ יהודה גרוגרות שקליט פ״ד ה״ב.
 בשם ר׳ יהירה בן פזי שבת םפ״ב.

 בשם ר׳ חנינא ברכית פ״ח ה״י.
 בשם ריב״ל כתובית פ״ח ה״א.

 בשם ר׳ יעקב בר אחא ברכות רפ״ה.
 ב״קפ״ט ה״ג.

 וכן מצינו אותם ב־הד בברכות פ״ב
 ה״ה. פ״ג ה״א־ב:.

 ובן קיבל מרי יום׳ (הכירו דר׳ יונה)
 כקידושין פ״א ה״ו דלמא ר״ה וריפנחס
 ור׳ חז־יה םליקץ מישאל בשלמא רר׳
 יופי לטילף מיניה, וכן אמר בשם ר׳

 סימון שקלים פ״א ה״ד,
 חבריו ר' אדא בר בימי בברכות פ״ט

 םה״ב, ובן צ״ל בתענית פ״א ה״נ.
 ר׳ הונא בזבחים עה:, ב״מ רפ״ד,

 ר' בהן ירושלמי סוף קידושין ששניהם
 אמרי בשם רב.

 ר׳ אמי (בבלאי) בברכיה פ״ג ה״א־כ:,
 ור' מנא היה לו כתלמיד חבר כנדרים
 פ״ה ה״ה אייר מנא קשיתיה קומי ר׳
 חזקיה, ובשביעית םפ״ט שאלו ר' מנא.
 וב״ק פ״ט ה״ג א״ר מגא אזלית לקיסרין
 ואשכחית לר׳ חזקיה דרריש, ובנזיר פ״ ז
 ה״א א״ל ר' מנא נהיר את דהוה ר׳

 יעקב בר אחא קאים הבא.
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 תאמן כ; חזק־ה תידגמינא אמר (•גש)
 | בי שבע תיעבית בלבי.

 ן ובמחילה מכביר ם כי כילם שגי ברואה,
 ואין זה שם אמ־רא אך קא* על חזקיה
 המלך, כידוע •שמן פ׳ כה׳ במשלי אמרו
 גם אלה משלי שלמה אשד העתיקו
 אגשי חזקיה, וזה שאמר המדרש הה״ד
 כי יחגן קולו אל האמן בו (וזה מא:?ר
 מוסגר שחוקיה שהוא העתיק דברי עלמה אמר
 הטעם יען) כי שבע תועבות בלבו, וזה

 ברור.

 חטיא. ערך בר חטיא.

 חיואי.
 גזבר יבמות קנא: שהתיר רב יוסף

 לאשתו להנשא, ע״ש.
 היון. רב היגא בר חיון שבת קלז:.

 חייא, או רב חייא.
 (כל שמות האמוראים ש8ס אביהס היה חייא)

 | ר׳ אבין בר חייא זבחים ט.
 ר׳ אחא כריה דרב חייא גדרים י:.
 ר׳ אטי בר חייא זבחים קה:, ובע״ז

 גא: ר׳ אם* בר חייא.
 ר' אושעיא בר הייא יבמות מו:.

 ר׳ בגימין בר הייא סוף ר״ה.
 רב הוגא בר הייא שכת מז.

 רב הגגא ב״ חייא כתובות בא:.
 רב יוסף בר חייא (סתם רכ יוסף) חולין

 יה:.
 ר׳ יצחק בר הייא כתובה פסחים

 פ״א ה״ררי.
 ר׳ לוי בר דדא סוף ברכות.

 רב מניומי בר חייא יבמות קבב:.
 רב משרשיה בריר. דר״ח חולין םז.

 מר עוקבא בר חייא יבמות םג:.
 מר בר חייא ב״ב קסה:.

 עגן בר ודא יבמות קטז.
 רב שמואל בר חייא ב״מ עב:.

 שמעון בר חייא עירובין פ״ה ה״ה.
 ר' הנחום בר חייא מו״ק פ״ג ה״ז,

 ר׳

) יוסי ב־׳ חגיגא כברכות ׳  ב״ר (בשם ר
 פ״ח ה״ו.

 ר׳ חזקיה בר ירמיה.
 נזכר במרי תהלים פצ״ב. ונראה שהוא
 ר״ת בשם ר' ירמיה. וכן קידושין פ״א
 ה״ז ד' חזקיה בר ירמיה אס יבול את
 לשלשל שמועה עד משה וכוי, וצ״ל

 בשם ר׳ ירמיה כשבת פ״א ה״א־נ:.

ד פרנך. א״ר יוחנן  חזקיה בדיה ד
 ברכות םנ.

 חזקיה בן בתו של רב.
 בסוכה מד: חזקיה ואיבו בנו ברתיה

 דרב אייתו ערבה לקמיה דרב.
 ר׳ חזקיה חוקוק.

 נזכר סנהדרין פ״נ םה״ט. ונראה שהוא
 ט״ם וז״ל הירושלמי ר׳ הונא ר׳ פנחס
 ר׳ חזקיה הוקוק לא עלון בפירקא בההוא
 יומא, דחק ר׳ הונה ועאל ואשכח לר'

 ירמיה מצטער. ונראה שצ״ל ר' חזקיה ן
 דחוק (ולא חוקוק) ולא עלון בפרקא, ור״ה
 דחק ועל. וכן מצינו שלשת; בקידושין פ״א
 ה״ו וב״מ רפ״ר, והוא ר׳ חזקיה תלמידו
 דרי ירמיה. ובמביא הירושלמי ישער
 שהסופר טעה וכתב ב״פ הזק־ה, ומחזקיה

 השני נעשה תיבת חוקיק.

 ר׳ חזקיה עכייה.
 נזכר שבת פי״ר ה״ר אמר בשם רבנן
 דקיםרין, ובע״ז פ״ב ה״ב ליתא תיבת

 עבייה.
 חזקיה תורגמינא.

 ביוחסין ובםה״ד לא נמצא שם אמורא
 כזה, וכבר תפסו עליהם הגאון בעל ערך
 מלין ערך אמורא צד 121, והר׳יש בובער
 ז״ל באוצר הספרות ח״ר צר 173, והגאון
 בעל נחל עדן, ובדו״ר ח״נ צד 46 בהערה
 !1, ובהברם, ובאוצר ישראל ובולם
 מתנבאין בםננון אחד שנזכר ב״ר פס״דד
 יא וז״ל ויאמר אליו (לעשן) בני ויאמר
 הנני, הה״ד (משלי כ!) כי יחנן קולו אל
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 מכספם ומבחם את אחיהם היושבים•
 בארצנו הקדושה בכל עת הצורך/ וכשראו
 בימי רבינו הקדוש שהניע העת לשלח
 ממבחרי בניה וחכמיה למלאות את חסרון
 ארצנו הקדושה כבימי עזרא, אז התנדבו•
 ר׳ חייא ובניו ועמהם עוד חכמים הרבה
 כרב ורבה בר הנא ולוי ור' חנינא ואבוה
 דשמואל ועוד חבמים רבים שלא גזכרר
 שמותן ועלו לישיבת רבינו הקדוש כדי
 להוציא את מחשבתו הקדושה לאור•
 ולסדר את המשנה ולמסרה לבל ישראל
 בטהרתה. וזה שאמר ר״ל סובה כ.
 כשנשתכחה תורה מישראל עלו ר' חייא
 ובניו ויסדוה. ובחולין פו. אמר רבין בר
 אבא משעלו בני הגולה פסקו הזיקין

 והזועות — ולא החמיץ יינם — ונתנו־
 חכמים עיניהם בר״ח ובניו. וכן אמר
 רשב״ל בירושלמי מע״ש פ״ה ה״ה. ורבי
 קרא עליה מארץ מרחק איש עצתי

 במנחות פח:.

 האיש הפלאי הזה אשר נקרא בשם
 סתם ר׳ חייא בכל הש״ם בבלי או ר׳
 חייא רבה כשבת לח: ובירושלמי במעט
 תמיר בשם ר׳ חייא רובא (להבדילו מן ר׳
 חייא בר אבא שנקרא ע״פ רוב בירושלמי בשם
 םתש ר׳ חייא), וכן נקרא בשם ר' חייא
 הגדול, היה יליד בבל בעיר כפרי
) והנה י  כסנהדרין ה. שאמרו איבו (אבי ד
 (איי רבה) ושילא ומרתא ור' חייא כולהו

 בני אבא בר אחא כרםלא (וגרסת דק׳׳שבר•
) מכפרי הוו, ור׳ חייא נולד לאביו א ל  ס

 אבא מאשתו השניה, ואחותו מן האם
 אימא (לדעת רש״י פסחיס ד.) נשאת לאיבו

 אבי רב אחיו דר׳ חייא.
 משפחת ר' חייא היתה נצר מנזע

 שפטיה בן אביטל לרעת הירושלמי תענית.
 פ״ד ה״ב, ולדעת הבבלי כתובות סב,.''
 היו מגזע שמעי אחי דוד. וכן הוא שבת.
. /  נו. שאמר רב, רבי דאתא מדוד ובו

 משמע שרב ור' חייא לא אתו מדוד,

 ימי

 ר׳ חייא.
 אם נרצה להביט בעין צופיה בתולדות
 העם הנפלא הזה, נראה תמיד השנחה
 פרטית, ובעת אשר הסכנה קרובה לבא,
 יקדים ה׳ הרפואה, והסכנה הכרוכה
 בעקבותיה תחלוף והיה כלא היה. ולא
 נדבר על ימים הראשונים אשר על
 כל צעד וצעד ראו כבור ה׳ החופף על
 ב״י, אבל נם כשנוטל הנבואה מישראל
 ותחתיהם עמדו חכמים נושאי דנל התורה,
 נס אז פלאי פלאים נעשה לגוי הקטן
 הזה. כשפרשה מלכות רומי על ישראל
 והשיבו את העבד האדומי על כסא
 החשמונאים, שלח להם את הדנול מרבבה
 את הלל הבבלי, וכמו שאמרו סוכה כ.
 כשנשתכחה תורה מישראל עלה הלל
 הבבלי ויסדה. וכשחרב בית חיינו ונוטל
 כבור מישראל שפך חמתו אך על עצים
 ואבנים וכפר אדמתו עמו, ובבר שלח
 לנו את האיש הנעלה הדגול מרבבה את
 רבן יוחנן בן זכאי, וע״י חכמתו הנתלה
 הציל לנו את שארית מחמדנו היא
 התורה, וביקש מהקיסר תן לי יבנה
 וחכמיה ושולשילתא דר״נ, ולא ידע עריץ
 האומות כי העיר הקטנה יבנה תראה
 במפלתה של רומי הנתלה. ואח״כ מלחמת
 ביתר והרעות והנזירות הקשות אשר
 באו עליהם היה באמת הסכנה היותר
 נתלה לכלל ישראל כי בקשו לעקור את
 הכל, אז שלח ה׳ את רבינו הקדוש
 ואגטונינום אשר על ידיהם הוקלו המים
 הזדוגים, אבל מרוב הצרות אשר גמשכו
 משך שני דורות לא יכלו להוליד בנים
 לתורה במדד. מרובה והשדים התחילו

 להיות צומקין.

 אבל ההשגחה העליונה אשר לפניו
 העתיד כמו העבר הזמין ארץ רחבת
 ידים את מדיגת בבל אשר שמה ישבו
 בני ישראל לרבבות בטח ושאנן והרביצו
 תורה הרבה, והיו תמיר נכונים לשחד
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 (שאז היה אצל רבי) הא בילדותו טימא
 משום נדה ש״מ. וידוע שר״ח עלה לא״י
 כשהיה כבר במבחר שנותיו וכאשר נבאר,
 מתי עלה לא״י לא נדע בבירור אך
 זאת ידוע שנם בניו היו כבד נדולי הדור
 כלשון הנםרא סוכה כ, שעלו ר״ח ובניו

 ויסדוה,
 ולדעת התום׳ פסחים ד. שאביו ואמו
 דר״ח היו בחיים כשעזב אותם, ואך כשבא
 רב לדודו אז הבין מתוך דבריו שנפטרו,
 ורבינו הקדוש קבלו בכל אותות אהבה
 וכבוד וקראו מארץ מרחק איש עצתי
 במנחות פח:, ונתן לו רשות לדון אפילו
 ביחידי כסנהדרין ה.; ובן מצינו ב״ב

 מא: שהיה רן דיני ממונות.
 ורבי קצב לו פרס כעירובין ענ. ובן
 ביצה כח. שהנהו שב בניתא דאתו לבי
 רבי ואשתכח ה׳ מינייהו בי ד״ח ולא
 קפיר ר׳ שמעון בר רבי, ורבי החביבו
 כ״כ עד שאמרו בירושלמי כלאים פ״ט
 סה״נ וכתובות פי״ב ה״נ שכשהיו נכנסין
 לבית הועד אמר רבי יכנס ר' חייא רובה
 לפנים, ואך ר׳ ישמעאל בר״י אוהבו היה

 נבנם קודם לו.
 והיה לרבי כתלמיד חבר, וזה שמצינו
 הוריות יא: שבעי רבי מר׳ חייא, ובע״ז
 לו: א״ל רבי לנתן בן עמרם הנח דברי

 ואחוז דברי ר׳ חייא.
 ורבי מסר לו רוב חכמתו בטעמי
 ופרושי המשנה כנרריבו מא. שרבי גמר
 ינ' אפי הלכתא ואנמדיה לר״ח שבע
 מנהון ולבסוף חלש רבי ושכחן, ור״ח
 אהדר קמיה הנהו זי. ובחולין טז. יתיב
 רב אחורי דר״ח ור״ח קמיה דרבי. וארח
 לחברה עם רבי בחנינה ה: שפ״^ אזלו
 רבי ור״ח באורח א מטו לההוא מתא
 ושאלו אי איכא צורבא מרבנן הבא ילכו
 לקבל פניו, וא״ל כי יש פה צורבא
 מרבנן ומאור עינים הוא והלכו לגביה,
 ורבי קרא לר״ח מר כמו״ק טז:,

 ובכתובות

 ר׳

 ימי עלומיו ורבותיו מי היו, לא נודע
 לנו שום דבר באשר לא ידוע לנו כל
 דברי ימי חכמי הבבליים עד ר״ח, אך
 זאת ידוע לנו בבירור שמיום שנלה
 יהויכין והחרש והמםנר לבבל, לא פסקה
 תורה מהן, וראיה היותר נדולה שבבל
 גידלה את הלל הזקן, כי כשבא לא״י
 ללמוד מפי שמעיה ואבטליון היה אז כבד
 גדול הדור כמבואר בערבו. ובן כשירד
 ר״ע לנהדדעא לעבר שנים כשהתחילו
 הנזירות בא״י עוד בחיי רבן נמליאל,
 מצא שם את האדם הנדול נחמיה איש
 בית דלי תלמיד ר״נ הזקן, שהרביץ שם
 תורה הרבה עד שדבריו נתקבלו להלכה

 גם בםנהדרי יבנה.
 וכן כשירד לנהר פקיד חנניה בן אחי
 ר׳ יהושע היו שמה החכמים הנתלים ר׳
 יצחק ור׳ נתן, אשר נתעלה אח׳׳כ לאב״ר
 בסנהדרי דרש״נ באושא. וכן ידוע לנו
 שבזמן רבי היה בבבל ר״ה רישהנולה.
 ודי חייא ובניו כשבאו לא״י הביאו
 תורתם בפיהם אות הוא שהיה שם ישיבות
 גדולות והרביצו תורה הרבה. ובמו שכתב
 רביגו שרירא גאון באנרתו ח״ג רפ״א
 שאך דאשי ישיבה וסנהדרין לא היו
 ביניהם, שזה היה אך בירושלים שמשם
 יצאה ההוראה לכל ישראל אבל היו
 מרביצים תורה נם בכאן, וראשי ישיבות
 שלהן היו נקראין בשם ריש םדרא. וכן
 כתב רש״י בכתובות בה. על הברייתא
 שאמרה חזקה לכהונה נשיאת כפים
 בבבל ופירש״י לפי שיש שם ישיבה וב״ד
 קבוע, ובפסחים ח. אמר ר' חייא עשו
 אוצרות שכר בבבל כאוצרות יין בא״י.
 ומזה אנו מאין שנהנו בכל טהרות

 הקידש בבל פרטי דיני התורה.

 ונשאר לנו מתורת ר' חייא מה שלמד
 בילדותו (בהיותו בבבל) כנדה •ד. דתניא
 בדקה בעד — רבי אומר טמאה — ור״ח
 אומר ובו׳ — מאי לאו בזקנותו קאי
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 תורתך אימגתגו ואל ידוה לבנו ואל
 יחשבו עינינו.

 וכששאלו רב, נשים במאי זביין השיב
 לו דאקרויי בנייהו לבי בנישתא ובאתנויי
 נברייהו בי רבנן ונטרין לנברייהו עד דאתו
 מבי רבנן כברכות יז.׳ וזה יען שאך
 מטרה אחת הציב לו בחייו וזה חביבות
 התורה על לומדיה ולעשות את בניהם
 למודי הי. וכב״מ פה: יכופר שאליהו
 נילה לרבי שר׳ חייא ובניו השובין
 כהאבות וגזר רבי תענית והוריד לר״ח
 ובניו להתפלל וכשאמר משיב הרוח נשב
 זיקא, אמר מוריד הנשם ואתא מטרא.
 ור׳ חייא בריב ענותנותו אמר בירושלמי
 ברכות פ״ב כה״ד אנא. מן יומי לא
 ביונית אלא הר זמן בעי מכוונה והרהרית
 בלבי ואמרית מאן עליל קומי מלכא

 קדמי ארק בם־ אי ריש נלותא.

 ורבי לא זז מלהבבו, וראה שאם יתן
 לו התמנות בישיבתו הגדולה יתבטל עי״ז
 ממטרתו אשר הציב לו בחיים כמפורש
 כתיבות קנ:, לכן שם עליו התמנות
 היותר השובה וגדולה וכידוע שרבי ישכ
 בציפורי שהוא גליל, וכשהוצרכו לקדש
 החורש השתדלו תמיד שיהא ביהודה
 כדין המפורש סנהדרין יא: שאין מעברין
 את השנה אלא ביהודה (ובן קידוש

 החודש),
 לכן היו מקרשין בעין בוב ושם היד,
 ב״ד קבוע כברכות פ״ד ה״א ובפס׳ רבתי
 פ׳ תקעו. והתמנות הגדולה הזאת מסר
 לאהובו ר׳ חייא כר״ה כה: שרבי שלחו
 לקדש החודש שמה (והתמנות הזאת נמסר
 אח״ב לתלמידו דר׳׳ה לר׳ אושעיא כסנהדרין פ״ד

 ח" א).
 ורבי לא זז מלחבבו בכל עת מצא
 כרמובא בירושלמי כלאים פייט ה״ג רבי
 הוה מתני שבחיה דר׳ חייא רובא קימי
 ר׳ ישמעאל ברי יוסי ואירע פ״א שר״ח
 ודה בבית המרחץ, וכשבא ריבר״י לא

 קם

 ובכתובות לד. שר״ח דרש אפיתחא דבי
 נשיאה. ואע״פ שבל״ס היה ששון לב רבי
 לקבוע לו פרס אבל הוא מאם בלחם
 חסד ולא רצה ליהנות מכבוד התירה,
 ושלח ידו במסחר המשי ביחד עם ר'
 שמעין בר רבי כב״ר פע״ז־יב. וכ; סחר
 בכיתנא בירושלמי ב" מ פייה ה״ו ופ״ו
 ה״א. ובחולין פ״ ה יםיפר שפ״א נפל
 יאניבא בכיתניה ושאל לרבי ונתן לו עצה
 ש־שחיט עוף על ב־ביתא דמיא דמורח
 דמא ושבק ליה. והי בירך את מעשה
 ידיו ער שהוצרך למנות את בן אחותו
 רב להיות שומר עזיו כב׳׳ק צט: ברש״י

 שש.
 וכ; היה בקי במטבעות אם טובים

 המה בב״ק שם.

 אך היא לא התגאה בעשרו וצוה
 לאשתו שבת קנא: כי אתא עניא אקדומי
 ליד. ריפתא כי היכי דלקדמו לבניך,
 אמרה ליה מילט קא לייטת להו? א״ל —

 גלנל הוא שחיזר בעויים.

 ובשהצליח במעשי ידיו אז ראה כ׳
 שולח ממרום הנה אך ורק להרביץ תירה
 כישראל. ובאמת עשה גדולות כאשר
 יסופר כתובות קג: (ושם יסופר ע״ד הציור
 והמליצה) שאר״ח לר' הנינא אנא עבידנא
 דלא משתכחה תורה מישראל דאייתינא
 כיתנא ושדיינא ומנדלנא נישבי וציידנא
 טביא ומאכילנא י בשרא ליתמי ואריכנא
 מנילתא ממשבי דטביא וסליקנא למתא
 דלית בה מקרי דרדקי וכתיבנא המשה
 חומשי לה' ינוקי ומתניתא שיתא םיררי
 לש־תא ינוקי וכוי. ורבי כשראה את מעשיו
 הגדולים דר׳ חייא אמר כמה גדולים
 מעשי חייא, א״ ל ר״ש בנו אפילו ממך?

 יא״ל אין.
 וכל מגמתו היה אך שיתן לו ה׳ בח
 ועצמה לעבוד עבודתו הקרושה, כברכות
 טז: שהיה מתפלל יהי רצון שתהא
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 מעיקא לי, א״ל הראני אותו, הראה לו
 ויהיב אצבעותיה עלה ונתרפא. למחר
 (סוף השלשים יוש) על ר׳ חייא לנביה ושאלו
 אודות כאב השנים שהיה לו, והשיבו
 שמיום שנתן אצבעו עליו נתרפא, אך
 ר' חייא א״ל האמת וא״ל אנא לא הוינא.

 מן ההוא שעתא הוה נהנ ביה ביקר.
 ור׳ חייא קרא לרבי ״רבעו״ כתוספתא
 ננעים פ״ח אר״ח אמרתי לפני רבי
 למדתנו רביני — א״ל אף אני כך אמרתי.
 מהלוקותם מצינו כתובות כה: דתניא•—
 א״ל ר״ח אם אתה מאמינו וכוי, ע״ז
 עה:, חולין טו: צב:, נרה יד. (בלשו!

 דתניא).
 וכשחלה רבי נכנס ר״ח לבקרו ומצאו
 'שהוא בוכה. (להד מ״ד שרבי מת קודש ר״ו1).
 וזולת רבי לא מצינו שיאמר ד״ה בשם
 אחר אך מצינו פ״א שאמר בשם ר׳

 שמעון ברי אלעזר כרו״ר פ״א־ד.
 הבריו הגדולים.

 אבדן שהיו יחד בישיבת רבי ביבמות
 קה:.

 ר' אלעזר הקפר בחולין פד:.
 בר קפרא שהיו ביחד לפני רבי ביומא
 פז:, וביבמות לב: נחלקו ושניהם נשבעו
 שכן שמעי מפי רבי (ומזה משמע קצת
 שרבי נפטר קודש ר׳ חייא), וקראו בבלאי
 בבריתות ח., מתיב לר״ח כשבת פ״ב
 םה״ב, ופ״א אזל ר״ח לררומא שאלון
 ליה ר׳ חמא אבוה דר׳ הושעיא ובר

 קפרא בנדה פ״ב ה״ב.
 ר׳ חנינא בר חמא כבתובית קנ./ אבל
 היה קטן מר״ח וקיבל ממנו בירושלמי
 נדה פ״א ה״ג שאטר בשט ר״ח. וכן
 שביעית פ״ו ה״א דשב״ל שאל לר׳
 חנינא —אייל אני לא שמעתי מר״ח, וכן
 היא יבמות פ״ד הי״א, ובכתובות י: א״ר
 חנינא — דתני ר' חייא. וכן מצינואיתם

 ביחד לפני רבי כיומא פז:.
 ר׳ ישמעאל בר׳ יום/ היו ביחד לפני

 קם מקמיה, וסיפר זאת לרבי, וכששאלו
 רבי למה עבד כן והושיבו שלא הרגיש
 את בואו כי עיין אז בספר תהלים אנדה,
 ומני אז מסר לו רבי שני תלמידים

 שישמרוהו מן הסכנה.
 ונתגדל ב״כ בעיני רבי עד שהתחתן
 בו שבנו של רבי ישא את טוי בת ר' חייא
 (ני פזי נשאת אח״ב ש־יה לה ב; בשש ר׳ שמעון
 בן פזי כמפורש בתוש׳ ב״ב קמט. דייה רב מרי).
 אך לדאבון לב שניהם מתה הנערה ביום
 שבאו לכתוב כתובתה כמפורש כתובות
 סב:. ורבי אמר עליו ועל ר' ישמעאל
 בר״י אשרי הדור שאתם בתוכו כמגילה

 .פ״ד ה״א־כז:.
 ואך שני פעמים מצינו שכעס רבי
 עליו כדמובא מו״ק טז: שפ״א נזר רבי
 שלא ישנו לתלמידים בשוק, ור״ח יצא
 ושנה לשני בני אחיו לרב ולרבה בר חנה
 בשוק ואיקפד רבי וכשבא ר •׳ח לאיתחזויי
 ליה א״ל רבי ״עייא״ (כי ר״ח לא היה יכול
 לבטא היטב ההי״ת כמגילה כד:, וכן קראו בר
 .קפרא בכריתות ח.) מי קורא לך בחוץ
 (וכשיצא בחוץ ולא מצא שום אדה) ידע בנפשו
 שרבי כעס עליו ונהג גזיפיתא בנפשיה
 תלתין יומין, ביום תלתין שלה ליה רבי
 תא, הדר שלח ליה דלא ליתי, ור״ח
 ראה את השליח הראשון ולא השני וכשבא
 לפני דבי קרא עליו המקרא ברצות ה'

 דרבי איש נם אויביו ישלים אתו.

 ובירושלמי כלאים פ״ט ה״ג וב״ר
 פל״ג־ג יסופר שרבי אמר אש םליק ר״ה
 ריש נלותא לכאן אנא מותיב ליה לעיל
 מינאי דהוא מן יהודה ואנא מן בנימין —
 חד זמן אעל ר״ח רובה לנב־ה א״ל הא
 ר״ה לבר, נתכרכמו פניו 'של רבי א״ל
 ארונו בא, א״ל פוק המי מאן בעי לך
 לבר, ונפק ולא אשכח בר נש, וידע דהוא
 כעיס עליו, ולא על לנביה תלתין יומין.
 ביום ל׳ על אליהו לנביה בדמות ר' חייא,
 א״ל מה מרי עביר, א״ל רבי חד שיניי

 רבי
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 ורשכ״ח שכחו מלין מן התרגום והלכו
 לההוא תגרא דערביא לשאל ממנו.

 וברו״ר פייה פסוק ורחצת שר״ש בן
 חלפתא קבל מר״ח חרא חקל וכוי.
 ואס״ר פ״א פ' על גלילי, ובירושלמי

 ברכות פ״ד ה״ר מחלקותן.
 וכן ריב״ל אף שהיה בל״ם צעיר
 הרבה ממגו היה גרול הרור בזמן ר׳
 ר״חכאיכ״ר פ״ג־ור״ח רבה אזללדרומא
 ואיתקבל גבי ריב״ל — לבתר יומין אתא
 ריב״ל לטבריא ואיתקבל גבי ר״ח רבה
 ויהיב לתלמידוהי דריב״ל דרכמונין וא״ל
 דלו עבירו לרבכון במגהגיה, וכן בכתובות
 קיב. ריב״ל איקלע לגבלא — לשגה איקלע
 ר״ח להתם ואמרו לר״ח זיל לא תעביד

 לן כי חברך.
 והגה מלבר מה שהיה ר״ח במתיבתא
 רבתי דדביגו הקדוש כרע וכאח לו, היה
 לו יש־בה פרטית בטבריא ושם היה מקומו
 הקבוע עם ב״ב וכאשר הבאגו לעיל
 מאיכ״ר פ״ג־ו שריב״ל בא לר״ח לטבריא,
 ור״ח קבץ גדבות לב״המד הגדול בהוריות
 פ״ג ה״ר, ודברים רבה פ״ר־ח, מעשה
 בר״ח שעשה נדבה בב״המר הגדול
 שבטבריא ופסק אדט אחד ליטרא של
 זהב נטלו ר״ח והשיבו אצלו וקרא עליו
 מתן אדם ירחיב לו, וכן ברו״ר פ״ג־ד
 שהיה בטבריא. וכן מקום קבורתו שמד,

 וכאשר נביא לקמי.

 ותלמידיו הנתלים היו בני אחיו, רב
 שהיה ג״כ שומר ננזיו כב״ק צט: ור״ח
 הביאו והעמידו לפני רבי כברכות מג,
 ובשלשים יום שגהג ר״ח נזיפותא אז
 למד עם רב כל כללי דאורייתא דבבלאי
 ככלאיט פייט ה״ר וב״ר פל״ג־ג. וקראו
 תמיד בשם חביבי וכמבואר בערכו

 באריכות.
 ובן ב״א רבה בר חנא במו״ק טז;
כ ר  יצא ר״ח ושנה לשני בני אחיו ל
 ולרבה בר חנה, וב״בקכד, ארב״חאר״ח,

 תלמידו

 רבי ביבמות קה:, וקראי בכלא, כעירובין
 פ., ור״ח נהג כבור נתל עמו ואמר כבר

 הורה זקן כסנהדרין כט:.
 ר׳ שמעון בר רבי, היה עמו אהובים
 ידידים וסחר עמובשיתפות בב״ר פע״ד
 ב, וישבו יחד לפני רבי ביבמות קד.;,
 ובמגילה כד; יסופר שאייל ר״ח אלמלי
 אתה לוי פסול אתה מן הדוכן משום
 דעבי קלך אתא ואייל לאבוד, א״ל זיל
 אימא ליה כשאתה מגיע אצל וחביתי
 לא נמצאת מחרף ? (•צלא היה ימל ליטא

 היטב החי״ת).

 מחלקותן מצינו ברכות לה. חד תני
 כרם רבעי וחד תני נטע רבעי. ובשבת
 קנב: חד אמר ער שיסתום הנולל וחד
 אמר עד שיתעכל הבשר (יודע המת).
 ובעירובין ט: חד אמי נירון משום לחי
 וביי. ושם עב. חד אמר מחלוקת במחיצות.
 ובתענית יב. חד אמר ייסר וח״א יאסר.
 ושבועות טו; חד אמר זו כננד זו וח״א
 זו אחר זו. ובחולין קלט: חד תני
 הדרסיאות וחד חני הרדםיאות. ובכורות
 לב. חד אמר מבליעו וחד אמר אין
 מבליעו. ובקידושין לג. יסופר שפ״א ישב
 ר״ח בי מםחותא וחליף ואזיל ר״ש בר
 רבי ולא. קם מקמיה וא־קפד ואתא א״ל
 לאביו שני חומשים שגיתי לו בספר

 תהלים ולא עמד מפני.
 וחברו הנתל ר' שמעון בן חלפתא
 (אחי ר׳ יובי) כירושלמי ברבות פ״א ה״א־
 ד: ששניהם היו מהלכין בהדא בקעת
 ארבל באשמורת הבוקר וראו איילת
 השחר שבקע אורה א״ל ר״ח כך היא
 גאולתן של ישראל בתהילה קימאה
 קימאה כל מה שהיא הולכת היא רבה

 והולכת.
 וברו״ר פ״ג־ד ר״ח ורשב״ח הוו יתבין
 לעין באורייתא בהדין בית המדרש רבא

 דטבריא בערב פסח.
 וב״ר פע״ט־ז ר״ח ור״ש בר רבי
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 ולא זכה״ ובן ר' יוסי (ר׳ אשי) צם פ׳ יום
 ולבסוף הזי וכהו עיניו.

 וכן מצעו שהיה לו תנא בישיבתו
 בשם אחי כברכות יד. שבעי מר״ח.

 וכן מצינו הרבה שאמרו משמיה אע״פ
 שלא היו תלמידיו כד׳ אלעזר שאמרו
 בירושלמי בתומת פ״ט סה״ה שהיה
 תלמידו והבונה שהלך תמיד בשיטתו, כי
 כשעלה ר״א לא״י אז כבר נפטר ר״ח.
 ובן ר׳ אבא בר זוטרא בשמו יבמות
 פ״ד הי״א, נדה פ״א ה״נ. ובמנחות לז.
 מצינו ר״ה ורב אחא בריח דרב אויא

 צ״ל ר׳ חייא בריח דרב אויא.
 ר' חונא בשמו מנילה פ״א ה״א פ״ב

 םה״נ.
 רב יהודה אר״ח שבת ז: ותענית י:
 ובשניהם צ״ל רב יהודה אמר רב אר״ח

 כשבת ק. וחולין עו.
 וכן מצינו רבה אר״ח שבת קבז.,
 ע־רובין עח. פח., ובכתובות פז. רבה —
 רב יוסף אר״ח בל״ם חסר שם האמורא

 האמצעי.
 יוחנן חקוקאה הפקיד אצלו דיםקיא

 מלאה חמין, פסחים פ״א ה״ר.
 שמואל משום ר״ח שבת מה: קלח.,

 פסחים כ:, סובה יא:, חולין קינ.
 שבתאי בדיה דר׳ מרינום אתא לקמית

 דר״ח כב״מ יז.

 מקראיו הפרטים
 ואשתו וב״ב.

 ר׳ חייא היה ארוך בדורו והיה מניע לכתפו
 של רבי כנדה כד:, ופ״א הראה כריעה
 לפני רבי ונעשה פסח ונתרפא כברכות

 פ״א ה״ה־י.
 והיה זהיר מאוד בכבוד חבריו יותר
 מכבוד עצמו כאשר יסופר סנהדרין יא.
 שפ״א ישב רבי וקא דריש והריח ריח
 שום אמר מי שאכל שום יצא, עםדר״ח
 ויצא, עמדו כולם ויצאו. בשחר מצאו ד״ש
 בר רבי א׳׳ל אתה הוא שציערת לאבא ו

 א״ל

 ר׳

 תלמידו הגדול ר׳ אושעיא בכריתות
 ח. שר׳ אושעיא שבק את בר קפרא
 ואתא קמיה דר״ח. ובשבת לח: א״ר
 אושעיא פ״א היינו עומרים לעילא מר״ח
 רבה, ור' חייא מסר לו פירושי המי^נה
 בפי שקיבל מרבותיו ובחולין קמא:
 שאר״ז בל מתניתא דלא מתניא בי ר״ח

 ור' אושעיא משבשתא היא.
 זעירא תלמידו כשבת קנו. שמצאו
 כתיב על פנקסיה אמרית קמיה רבי ומנו

 ר׳ חייא.
 יהודה בן נקוסא תלמידו בב״ק פא:.
 ר' יונתן א״ר חייא ב״מ מ., ובגיטין
 לז. ר' יונתן מסר מילי לר׳ חייא (ושם
), וברכות יח. ששניהם ם  בר אבא הוא ט״
 שקלי ואזלי בכ״הק וקשדיא תכלתא דר׳

 יונתן א״ל ר״ח דלייה וכוי.
 ושניהם הלכו אחרי מטתו של ר׳
 שמעון בר׳ יוםי בן לקוניא כברכות פ״ב
 ה״נ וקה״ר פ״ט־ה. ובד״וד ח״נ צד 46
 יאמר שר׳ יונתן היה חברו דר״ח ויציין
 עירובין יז: והוא טעות כי שט אמרו אך
 א נזרי דבי ר׳ ינאי — דתני ר' חייא,
 מתקיף לה ר׳ יונתן א״כ מה שייכות
 הוא לר״ח, ובירושלמי שם פ״נ ה״ד

 נתחלפו השמות.
 ר' ינאי ביבמות צנ. .שרי ינאי אתא
 לקמיה דר״ח אייל שפיר עבדת, ואח״כ
 נתחתן עמו שבן ר׳ חייא יהודה נשא בת
 ר׳ ינאי ככתובות סב: (ונראה שיה היה
 אחרי מות ר׳ חייא ולעת זקנת יהודה ואפשר
 שהיתה אשתו השניה), מחלקית!' ברכות

 פ״ד ה״ה.
 ר' יוחנן כסנהדרין פ״א ה״א שאזל

 מירון קומי ר״ח רבה.
 רשב״ל משום ר״ח ע״ז ל. וכשהזכיר
 את שמו הזכיר ביראת הכבוד ואמר
 הריני כפרת ר״ח ובניו כסוכה כ. ובירושל׳
 כלאים פ״ט םה״נ יסופר שרשב״ל צם ג'
 מאות תעניתא שיזכה ליחזי לר״ח (בחלום)
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 — סבר רב — א״ל ר״ח לית הלכתא
 בהא מתניתא.

 ומי שיש לו ידיעה בש״ס יראה
 בהשקפה ראשונה שכל התייר שבש״ם
 המה מהתנאים הראשונים, טרם ח־בר
 ר«ו המשנה וכל אחד ואחד היה שונה
 משנתו בטעם אחר אבל בלשון אחר,
 וכדמובא באגרת דרש״נ. וכן מבלתא
 דר״י וםפרא וכפרי המה רמזי הדינים מן
 התירה, אבל ברייתות דר״ח ודרי אושעיא
 המה אך פירושי המשנה וגירדה כפ־

 שמסר לו רבינו הקדוש בדרך למודו.
 והרב החכם רז״פ בספרו מבוא
 הירושלמי צר כב. ירצה לומר שר׳ חייא
 ור׳ א־שעיא המה מסדרי התיםפהא
 שבידינו היום ואשד ע״ז אמרו בסנהדרין
 פו. סתם תוספתא ר׳ נחמיה אליבא דר״ע
 וע״י שניהם היינו ר״ח ור' אושעיא נשלמה

 התוספתא.
 וכן יאמר במבוא המשנה צד 306,
 ובמבוא הירושלמי צר כ׳ ״שהחכמים אשר
 ״היו בימי רבי וקצת אחר מותו —
 ״ובראשם בר קפרא, לוי ונם ר' חייא
 ״סרו מגרסת רבי במשנתו וקבעו להם
 ״גרסאות אחרות עיין שבת סח., ובדף
 ״בד במבוא הירושלמי יאמר עצת ר׳
 ״חייא היתה בראשונה לתקן את משגת
 ״רבי והצינ לפעמים הלכות אחדות כמקים
 ״הלכות המשנה של רבי, כירושלמי שבת
 ״פ״א ה״ב אגן תנינן סמוך למנחה, תני
 ״ר״ה סמוך. לחשיבה. ובע״ז פ״א ה״ה אגן
 ״תנינן תרנגול לבי, תגי ר׳ חייא תרנגול
 ״סתם, ובריש ברכות אגן תנינן משעה
 ״שהנהגים תגי ר׳ חייא משעה שדרך בגי
 ״אדם ובו׳, ושם א״א לפרש חך תגי ר'
 ״חייא ב״א ששנה ר״ה במשנתו ולא

 ״בתיםפתא.
 והרה״ח ראה״ו בספרו דור ודורשיו
 בח״ב צד 169 מביא ראיה שר׳ חייא
 חולק על המשנה מדמאי פ״ב ה״ה

 שאמרו

 א״ל לא תהא ב!את בישראל (ואך שלא
 לבייש את מי שאכל השומ עשיתי כזאת).

 שם אשתו היה יהודית ביבמות םה:
 וילדה לו תאומים את יחידה וחזקיה,
 ופזי ומוי אחיותיהם, והוה לה צער לירה,
 מה עשתה שינתה את בגדיה כרי שלא
 יכירה ר״ח ובאת לפניו ושאלה אותו אם
 אשה מצווה על מצות פ״ור, וכשאמר
 לה לא, אזלה ושתתה םמא ונעשית
 עקרה, וכשנתודע לר׳ חייא היטב חרה
 לו ואמר לה אינו ילדת לי חרא ברםא
 אחריתא. ובקידושין יב: יסיפר שפ״א
 (מרוב צער שהיה לה מלידה, תוכי ר״י הזק;)
 ספרה לר״ח שאמה אמרה לה שאביה
 קיבל ע״י קידושין מאחר כשהיתה קטנה.

 אך ר״ח השיב לה לאו כל כמינך.
 וביבמות םג. יםיפר שהיתת מצערת
 לו וכדי להשקיטה, כי הוד• משנח מידי
 צייר ליה בסודדיה ומייתי ניהלה. וכששאלו
 רב והא קא מצערא ליה למר? השיב
 לו דייגו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו
 מן החטא. וזה שאשר שש םה: שבירך
 את רב רחמנא ליצלך ממ־דא דקשה

 ממוהא — זו אשה רעה.

 תורת ר׳ חייא,
 מציגו שחיבר הילבית רבית כב״מ
 סב: םה: תנא רב םפרא בריבית דבי ר״ח

 (בהולכת רבית ששנה ר״ה, רש״י).
 וכן היה אצלו מגילות סתרים כשבת
 ו: צו:, ב״מ צב. וא״ב אטב״ח שלר״ח

 בסוכה נב:.
 ועל כולם הבי־ייתות שהשאיר לנו
 לברכה ער שאמרו המיץ קמא: כל
 •םתניתא דלא מתניא בי ר״ח ור׳ אושעיא

 טשבשתא היא.
 וזה יען שר׳ אישע־א תלמידו נמרם
 לבן נקראין על שמו, וכמו שנקרא ר׳

 אושעיא בכ״מ אבי המשנה.
 והברייתית דר״ח אינם מה שמצינו
 בש׳׳ם ת״.־ בדמיכח כתובות״נכ, ה״ר -~
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 חנםי דורו וגם זקגי דור העבר וגם•
גי  תלמידיו הגדולים ובראשם ר׳ חייא י
 קפרא ולוי ור׳ חנינא ובניו וגם את רב
 תלמידו הצעיר. ואיך מכל לומר שאחרי•

 רבי קמו תלמידיו וחלקו על חיבורו ?
 ונביא ראיותיהם אחת לאחת. וז״ל
 הירושלמי שבת פ״א ה״ב אנן תנינן םשיך
 למנחה תני ר׳ חייא סמוך לחשיבה..
 מתניתן צריבה למתניתיה דר׳ חייא,
 מתניתא דר״ח צריכה למתניתן. אלו תני
 ר״ח ולא תנינן אני, הוינן אמרין לא.
 אלא חשיבה הא מנחה לא, הוי צריכא.
 למתניתן, או אלו תנינן אנן ולא תני ר״!/
 הרנן אמרין בולהו; דתנינא מנחה מנח־,.
 ונולהין דתנינן חשיכה חשיבה מן מ•־.
 רתנינא מנחה ותנינא ר״ח רובה השינה:
 הוא אמרה אפילו חשיכה דתנינן רבתרה.

 מנחה היא.
 וכן ע״ ז פ״א ה״ב אגן הנינן תרנגול
 לבן תני ר״ח תרננול סתם. מתניתך
 צריבה למתניתא דר״ח, וםתניתא דר י ח•
 צריכה למתנית;, א״יו תנינן ולא תניר׳יח.
 היינן אמרין לא אמרינן אלא תרנגול לבן,
 (פי׳ דוקא בזמן •:;פירש מנור לי תרנגול ?יכן !•.ז
 אסור), אבל תרנגול סתם אפילו בינו
 לבין עצמו מיתר (אז למכור לו אפילו לבן),
 הוי צריכה למתניתא דר״ח או אלו תגי
 ר״ה ולא תנינן היינן אמרין לא אמר
 אלא תרנגול כתם הא תרנגול לבן אפילו
 נינו לבין התרנגולים אםור הוי צורבה

 למתניתן וצורכה לשתניתא דר״ח.
 ובריש ברכות שאמרו משעה שהבהנימ
 וכוי, ותני ר״ח •שעה שדרך בני אום
 ובו', יען בי המשגה תדבר בזמן הבית.
 לכן נקטו בלשונם כימן הידוע להם,
 אבל בהברייתות הנאמרים אחר החורבן
 נתנו סימנים אחרים, וכמו שמובא ברבות
 כ: כמה סימנים אחרים. ועתה יראה
 הקהל וישפ־ט האש נמצא גם קורציב של
 אמת בדבר ירם שי"ח הילק על המשגת

 ומביא

 שאמרו במשנה איזהו מרה נסה ביבש
 שלשה קבין ובלח דינר — תני ר' הייא
 הין מידה נסה, מ; ההין ולמטה מידה
 דקה, ובסוטה פ״ג סה״ו שאמרו ופליגר׳

 חייא. עכ״ל.
 ובזה עילה מצא ויאמר ״ברית האחור,
 ״בין רבי לר״ח היתה גאמגה ותמימה
 ״למראה עין — אבל בלבו לא חשב בן,
 ״ואף לפעמים נלד, נגד םכיביו ותלמידיו
 ״את הרבדים שכלבו ויהי מקלה לפניהם
 ״את תורתי (חולין טז:) — באשר ר׳ הייא
 ״יבניו היו מטילים קוצים בעיני רבי
 ״והכעיםוהו, כן נם עשו לו חכמים
 ״אחרים בבר קפרא נם היא עשה כמעשה
 ״ר״ה לחבר משניות גדולות ולהעמידן
 ״אצל משנת רבי א׳ למעלה ממנה.
 עכ״ל. ואך ר' חנינא בר חמא מצא חן

 בעיני החכם ראה״ו.
 ככה יעשו חכמי ביתב׳ דברי ימי
 ישראל לעפר בעפר את הקדוש לנו ואך
 למען האמת ובזה רמו בי יפילו את חומת
 הרת ולא ראו בי בנפשם הוא, ובזה
 הראו בי לא לבד שלא הגיעו למשרתם
 לכתוב באמה תולדות ימי חכמינו ז״ל,
 אבל נם הראו את אי ידיעתם בפשט
 הגמרא אם בשוגג אם במזיד, וחשבו כי
 הש״סנאבד מתוך קהל ישראל ואך המה
 הצילו אוד מוצל מאש, ובטחו כי מי
 יהיה משוגע לעיין בכל ציוניהם לראות

 היעמדו דבריהם אם לא.
 ובכל אשר נעיין יותר בדברי החבשים
 האלו נשתומם הפלא ופלא שעשו ממש
 כאותו שאמר שמצוה לעכ־ד ע״ן שנאמר
 ועבדתם אלהים אחרים, כן עשו המה
 ולא נביא כברות ופלפול ואך גביא שגית

 כל הציונים.
 ועוד האם לא ידעו החכמים האלו
 שכס־דר רבי המשניות לא הוא לכדו ישב
 בחדרו םגייר ומשיג־ ושם עשה המלאכה
 הגדולה והנפלאה, האם לא קבץ כל
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 אמרו שר׳ נחמיה םדרה אליבא דר״ע
 רבו, ובתוספתא יבאו הפירושים על
 המשנה באריכות וכמה פעמים מחלוקת
 בצידה, מה שרבי בחכמת לשונו רמזה
 במשנה, ולכן מובא בדברי הראשונים
 שהתוספתא צריכה לפרש הדברים יוהד

 מן המשנה.
 ומכלתא וספרא וספרי המה קיבוצים
 נתלים להראות רמזי ההלכות שבמשנה

 מן המקרא.
 אבל הברייתות דבי רבי ודר׳ חייא
 ובר קפרא ולוי ושמואל ור' אושעיא בהם
 לא נמצא שום מחלוקת, והמה אך כעין
 פירוש קצר על המשנה, שנםררה בתכלית
 הקיצור, כמו שלמד רבי בישיבתו הגדולה
 בונת המשנה, בי רבי לא שינה מהמשנה
 כלום -.אם נם ירע שאין הלכה כאותה
 משנה יען שבן היה שנור בפי החכמים,
 ומסר לתלמידיו בונת המשנה, ומשנה לא
 זזה ממקומה ביבמות ל. וזה שאמראילפא
 תענית כא: שכל מי שישאלני מתניתא
 דר״ח ור״א אראה אותו שכבר רמזה
 רבי במשנה. וזה שאמרו עירובין צב.,
 יבמות מג, נדה סב: רבי לא שנאה ד׳

 חייא מנין לו.
 ולרנל מלאכתנו נביא בל חני ר' חייא
 הנמצא בבבלי והמה על שלשה אופנים
 א) לפרש כונת המשנה בפי שקיבלה
 מרבי ומשאר רבותיו, ב) מימרא או
 הלכה בפני עצמה כדרך שאר מימרות

 האמוראים, ג) בענין אגדה.
 אופן א) כעירובין יד: שאמרו במה
 ב״ש תגי ר״ח אפילו בחוט הסרבל. ובן
 שם יז: קיא., יומא ו: וקא מפרש ר״ח
 המשגה דזבים פייה מ״יא, יומא כה: כו:

 ביצה טז: כה. קא מפרש דברי ר״ע
 וכוגתו. ביצה לב., חגיגה יג., יבמות ט •
 בא: לג: מ: נג: צז., כתיבית פנ.
 הכותב — הגי ר״ה האומר, וכמו שכתב
 שם הר״ן דהמשנה מיירי בלא קגיז וא״כ

 הכתיבה
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 ומביא הלכות אחרות במקום הלכות
 המשנה?

 וממש כזה מצינו בירושלמי נם על ר׳
 אלעזר בן פרת כשבועות פ״ד ה״ט על
 המשנה שאמרה עד שישמעו מפי התיבע
 אר׳׳א מה ת״ל — מתניתן צריכה למה
 דר״א, ומה דמר ר״א צריכה למתניתן.
 וכן על רבי עצמו מצינו פאה רפ״ג
 אגן תנינן שבין הזיתים, ותני דבי רבי
 שבין האלנות, מתניתן צריכה לדבית
 רבי, ובית רבי צריכה למתניתן, וכן
 שבת פ״ד ה״א אנן תנינן נםירת, תניא
 דבי רבי נעורת, ואמרו בנמרא הדא
 אמרה היא הדא אמרה היא פי׳ שלא
 גחלקו כלל. ובן שבת רפ״ז אנן תנן כל
 השוכח עיקר שבת, תניי דבי רבי כל
 שאינו יורע עיקר שבת, והוא בדאמרו
 •בבבלי שם רב ושמואל דאמרי תרוייהו
 אפילו תינוק שנשבה בין העב״ום ונר

 שנתנייר כהביר ילבםוף שכח דמי.

 ונבא על ציוני הראה״ו מדמאי פ״ב
 ה״ה וז״ל המשנה איזו היא מרה נםה
-ביבש נ' קבין ובלח דינר. — חני ר׳
 דזייא הין מרה נסה מן ההין ולמטן מדה
 דקה. וחשב החכם ראה״ו שר״ח פליג
 אמתני׳ ועינו הטעתו שבפני משה מפרש
 תגי ר״ח בתוספתא פ״ג איפבא, אבל
 האמת מפורש בתוספתא דמאי פ״ג וז״ל
 רשב״ג אומר משום ר׳ יוסי _ ןבייח הין
 מידה גםה מהין ולמטה מרה דקה. וזה
 אך מפרש המשנה, שהמשנה נותן שיעור
 ללח דינר, והוא מפרש ששיעור דינר

 ה־א הין, וזה ברור.
 ומה שמביא מסוטה"פ״ג סה״ו שאמרו
 ופלינ ר״ח, הלא הנמרא מפרש שד׳ חייא
 תני לשיטת ר׳ שמעון ורבי לשיטת

 דאב״ש.
 וכעת נבא אל אמיתת הענין כמו
 שהוא, וכאשר אמרנו למעלה כי התוספתא
 באמת נתחברה מתנאים הראשונים וכאשר
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 וזה בונת הירושלמי ביצה פ״א ה״ד
 על המשנה שאמרו ב״ה דמוליכין סולם
 משובך לשובך, ובנמרא שם" שיהודה
 בדיה דר״ח התיר םולם של עלייה וכשבא
 אצל אביו איקים תנייה (תנא) קומי ותני
 במד״א בסולם של שובך, והיינו שצוה
 להתנא השונה ברייתות לגרום תיכף אחר
 המשנה לפרש שכונת ב״ה שאך בסולם
 של שובך מתיר ב״ה, אבל לא בסולם
 של עלייה. וכן הוא ממש בב״מ פ״ה ה״ו
 שר׳ חייא שאל לרבי א״ל אסור נפק
 קבעיה במתניתיה וקבעה כן. וכן צ״ל
 בע״ז פ״ד ה״ב ותחת ״חזק״ צ״ל ״חזר".
 אופן ב) מביא ר׳ חייא ברייתות מה
 שקיבל מרבותיו, כשבת מב. מב.־ קר:
 קמא:, עירובין יד. יז:, פסחים ח. מב:
 מז: פ., יומא ד. כד., ר״ה ו:, נימין
 מד:, ב״ק ב., ב״מ קה:, ב״ב לה:
 (וכדמפרש רב אשי), ב״ב צז. צה, מנחות
 פ:, חולין בז. םא. קלר., נדה כה.,
 שמפרש דברי אבא שאול, והמה ככל

 מימרות דאמוראים.
 איפן ג) דרשות באנדה בפסחים מט:
 שאמר כל העוסק בתורה לפני ע״ה כאלו
 בא על ארוסתו בפניו, שם פז. יודע
 הקב״ה את ישראל שאינן יבולין לקבל
 נזירות אדום עמד והנלת אותן לבבל.
 יומא יט: כמין קול נשמע בעזרה, כתובות
 י: בשם שהשאור יפה לעיסה כך דמים
 יפים לאשה, שם ל. אע״פ שבטלו סנהדרין
 דין ד׳ מיתות לא בטלו, גיטין ע, הרוצה
 שלא יבא לידי חולי מעיים יהא רניל
 בטיבול קיץ וחורף, סעודתך שהנאך ממנה
 משוך ידך הימנה, ואל תשהה עצטך,
 חולין ו. אם יודע תלמיד ברבו שיודע

 להחזיר לו בין.

 ור׳ חייא היה חשוב כתנא ובדמצינו
 ב״מ ה. ר״ה תנא ופלינ, וכן מציגו שבת
 כ. כתנא• ר' חייא ור״י בן בתירה, ובן
 כתובות כה: דתניא דברי רבי א״ר ר״ח,

 הכתיבה הוא אך כאמירה. וכן כתובות
 פ״ח מ״ב מוכרת ונותנת וקים ותני ר״ח
 לא תמכור ולא תתן ואם מכרה ונתנה
 קיים שר״ח מפרש שכונת המשנה אך

 בדעבד.
 וכן ב״מ עד. שמפרש מאי מעטן
 שכבר נתחממו וזה כומר שבמשנה. וכן
 ב״מ ג. לה, ענ. צה. קלט., שבועות
 לה. מ. מו., סנהדרין כח: םח:, שבועות
 לה., מנחות כנ:, חולין קבב:, בכורות

 בא:, נדה יה כולם לפרש המשנה.
 וכן במה פעמים שמוסיף על התוספתא
 או שמפרש דברי הראשונים כברכות כו.
 נב., שבת קלז., ב״ב םז., מכות ג:
 (וסובר בריב׳׳נ), מנחות יב, וכמו דמשני

 אביי דר״ח אליבא דר״א.
 ומצינו בכתובות נט: שאמרו במשנה
 ואלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה
 ואמרו בנמרא םתניתן דלא כר״ח דתני
 ר״ח אין אשה אלא ליופי, אין אשה אלא

 לבנים אין אשד. אלא לתכשיטי אשה.
 ולכאורה שר״ח פליג על סתם משנה,
 אבל כשנעיין נראה שר״ח אינו פליג על
 המשנה ואך מביא דין משנה אחרת
 שנישנית בסוף תענית, שאמרו שם בנמרא
 יפיפיות שבהן אומרות תנו עיניכם ליופי,
 מיוחסות שבהן אומרות אין אשה אלא
 לבנים, מכוערות שבהן אומרות — ובלבד
 שתעטרנו בזהובים, וזה ממש דבריר״ח,
 וכונת הנטרא לוםר שר״ח פי־םק כאותה

 המשנה.
 ובב״מ כ: מצינו במשנה ובמה היא
 אגודה של שטרות נ׳ קשורין זב״ז ואמרו
 בגמרא ש״מ קשר הוי סימן וטשגי הא
 תגי ר״ח ג׳ כרובין זב״ז, ולפיט רהיטא
 פליג ר״ח אמתגי׳ אבל בבר מביא בשיטה
 מקובצת בשם הרא״ש שר״ח לא פליג
 כלל, ואך מפרש מאי קשורין הבונה
 במכין, ובדמצינו שליא קשורה בולד

 והבונה כרובה בולד. וזה ברור.



 434 ר׳ חייא אביו של ר׳ אחא—ר׳ חייא בר אבא הכהן

 בשם ר׳ יוםי כן גהוראי, ובתנחומא חיי
 שרה־ו ר׳ ברכיה הכהן אמר בשם ר׳
 חייא אביו שאמר בשם רב יהורה בר

 יחזקאל.

 ר׳ חייא איש כפר עבו. ר׳ תנחום
 בריה ברכות םנ

 ר׳ חייא אייבא, (מריפתא).
 בכתובות קד: יםופר שחמותו ודתה
 אשת אחיו ומת אחיו בלא בנים ותבעתיה
 לרינא קמיה דרכה בר שילא — כתב לה
 אררבתא אננםיה, אתא לקמיה דרבא
 א״ל ר״ח אריכא חזי מר היכירנן, א״ל
 שפיר דנך, וגרסת הרי״ף והרא״ש ר״ח
 אריכא מריפתא, ובנדריםח: א״ר שמעון
 בר זביד א״ר יצחק בר טבלא א״ר חייא
 אריבא, והיטב תמה בםה׳יר שר״י בר
 טבלא היה קידם הרבה והאמת כן כי
 נם ר׳ שמעון בר זביר היה בימי ר״ז, אך
 בל״ם שם נשתבשו השמית, וקרוב לומד
 שהבונה על ר׳ חייא שהיה ארוך בדודו,

 ר׳ חייא בר אבא דמן יפו.
 נזיר מר׳ תהלים פ״כב־ג והשערת

 הרש״ב שצ״ל ר״ח בר אדא.

 ר׳ חייא בר אבא הכהן.
 (ובירושלמי בשם ר' חייא בר בא או ווא).

 האמורא הגדול הזה נקיא תמיד בכבלי
 בשם ר׳ חייא בר אבא בדי להבדילו מן
 ר׳ הייא ת״ח דרבי, ובירושלמי שד׳ חייא
 נק־א תמיד בשם ר׳ חייא תבא נקרא
 ר״ה בר אבא י בשם כתם ר׳ הייא) ואך
 לפעמים כשאומר בירושלמי תני ר׳ ח־יא
 (והוא ר״ח רובא) אימד אה״ב אר״ח בר

 בא, בירושלמי ברכות פ״ו ה״א־לט
 וכן נקרא כמה פעמים בירושלמי בשם
 ר״ה בר ווא, ונם בבבלי לפעמים שהנרכא
 שלנו סתם ר׳ חייא והבונה על ר״ה בר
 אבא ונשמט בטעות תיבת בר אבא,
 מי הוא אבא אביו דעת פה״ר.ומבוא
 הירושלמי קכח. שהוא אבי ר׳ שמן בר

 אבא

 ובן נרה יד, דתניא רבי אומר — ור״ח
 אמר, וכן שם סב: דתניא ר״ה אומר,

 וכן נזכר בתוספתא נגעים פ״ח ה״ ז.
 ובמה פעמים נאמר עליו בשם איתמר
 כדרך האמוראים כעירובץ ט:, וזה כמו
 שבארנו בערך ר׳ יהודה הנשיא שדור
 התנאים שבמשנה היו אך דור שקורם
 רבי, אבל יען שרבי וחבריו קבלו מן
 דור הקירם לבן נזכרו פעמים אחדות
 במשנה, אבל ר׳ חייא אע׳׳פ שהיה זקן
 כרבי אכל רוב קבלתו היה מרבי בעצמו

 לכן נחשב בתנא ובאמורא.

 פטירתו.
 יסיפר מו״ק כח. שלא מצי מה״מ
 למיקרבא ליה אירמי ליה כעניא אתא
 טריף אבבא א״ל אפיק לי ריפתא אפיקו
 ליה א׳׳ל ולאו קא מרחם מר אעניא,
 אההוא גברא אמא׳ לא קא מרהט מר
 נלי ליה אחר ליה ש־טא רנירא אמצי ליה

 נפשיה.
 ושם בה: יסופר כשנפטר ר״ה נהיתו

 כיפי רנורא מרקיע.
 ונקבר בטבריא וגם בניו מצאו קבורתם
 אצל אביהם, יהודה מימינו וחזקית משמאלו
 ואח״כ נקכר ר״ה אצלו בדמובא מו״ק
 כח. ואף שלא נזכר שם טבריא, אך ירוע
 שר׳ אמי ודי אסי היו בטבריא וכשהובא
 ארונו של ר״ה יצאו לקראתו וזה מוכח

 שפיר שהיה בטבריה,
 וכפי הנראה מלא מקומו הזקיה בנו

 שהיה ג״ב בטבריא.

.  ר׳ חייא אביו של ר׳ אחא.
 נזיר תנחומא הישן שלח, אך בתנחומא
 בובער הנרםא ר׳ תנודמא בר אבא בשם
 ר׳ חנינא אביו של ר׳ אחא בר חנינא,
 יכן הוא במ״ר פ״יז־ב, אך שם איתא

 אחיו וצ״ל אביו,
 ר׳ חייא אביו של ר׳ ברכיה.

 בויק״ר ר״פל ר' ברכיה ור׳ חייא אבוי
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 ויתיב רכ נחמן נבייהו, זה היה אח״כ
 כשהיה רבות בשנים בא״י וחזר לבבל

 וכאשר נפרש לקמן.
 ובשבא לא״י מצא עוד את גדולי
 אמוראי דור הראשון, כר׳ חנינא שזכה
 לשמשו בהוריות פ״נ פה״ד ר' חנניה
 (הוא ר' חנינא כדמובא שש בסמוך) הוה
 מיםתמיך ברי חייא בר אבא, וכן שימש
 את רי״בל כמפורש שבת פ״א רה״ב,
 קידושין פ״א ה״ז שרי״בל הוה מיםתמיך
 על כתפיה דר״ח בר בא ~ א״ל ולא כן
 אלפן רבי — אייל חייא בני ובו/ ר׳ חייא
 ב״א ארי״בל חולין צח., חלה פ״ב ה״א,
 יומא םפ״ד, ר״ה רפ״ג, נזיר פ״ו ה״ט,
 ובקידושין ל, יסופר שרה״בא אשכחיה
 לרי״בל דשדי ריםנא ארישיה וקא ממטי
 לינוקא לבי כנישתא א״ ל מאי בולי האי ?

 אייל ומי זוטר וכוי.
 וכן מצינו רח״בא אייר יונתן כסנהדרין

 ז., בכורות גה״
 אבל את ראשי הדור הראשון שימש
 אך זמן קצר, בי בא לעת זקנתם, ואך ר'
 יוחנן היה רבו המובהק ששימשו ימים
 רבים וכדמצינו רח״בא אר״י בברכות
 ה. טו. לד: לה: מח. ננ., שבת מה. פו:
 קד,: קיר. קיח: קבג. קלא. קםז:, עירובין
 נד. סב. םנ״ פסחים יט: פו:, יומא
 לח: פד., ר״ה ט:, מנילה יט:, תענית
 יד: יה., חנינה טז., מו״ק יט. כ. בא:
 כב:, יבמות יא: מר. מו: מז. עט. עט:,
 כתובות צו., נדרים פז:, נזיד כג: נח:,
 גיטין כגן, קידושין טו:, סב, םז: עא:
 עה. פ., סוטה ד:, ב" ק נז. סבן עה.
 קו: קיר: קיח:, ב״מ יב: יז. לד. עח.
 פה., ב״ב י. לט. סט. פב. קנ,, סנהדרין
/ ח  ז: כט. לנ: צא:, שבועות יח: ל
 ע״ז כה: לז: עה., זבחים כה: עח. קד.
 קטון״קיח., מנחות כט. נ:, חולין יח.
 יט. לב. פב. פה. צב. צג: קג., בבורות

 מה. נד,., תמורה יב., נדה נז. פה:.

 וברכות

 אבא יען ששניהם היו בהנים ושניהם עלו
 לא״י ושניהם היו תלמידי דרי חנינא,
 אבל מירושלמי מו״ק רפ״ג משמע שלא
 היה אחי רב שמן בר אבא שאמרו שם
 כשרצה רב שמן ב״א לירד לבבל ביקש
 מרי חנינא שית; לו כתב א״ל למחר אני
 הולך אצל אבותיך יהי אומריי לי נטיעה
 אחת של חמדה שהיתר, לנו בא״י
 התרתה לצאת להו״ל, ואם רחב״א היה

 אחיו א״ב היה שגי בניו בא״י.
 והרב בעל משפחות כופרים ז: יאמר
 שאפשר שהיה בן ״אבא״ אבי אבא אבית
 דשמואל, ולפי רעתו היו שלשה אחין
 אכא אבוד, דשמואל ור׳ הי־א בר אבא
 ורב שמן בר אנא, וזה רחוק מן האמת
 כידוע שאבוד! דשמואל היה בזמן רבי
 ואבא אייו ערר קורם רבי וא״כ איך
 אפשר שכנו ר' חייא ב״א יאריך ימים
 עד רבא כמפורש ברכות טו. וגיטין פג:
 שרבא שלח מבבל שאלה לשאול ממג/

 וזה הוא לערך ק״נ שגה.

 אך זאת ידוע לנו בבירור שהיד, בבלי
 כמפורש שבת קה:, ב״ב קז:, בנורות
 יח. ובירושלמי ברכות פ״ו ה״א וסוף
 מעשרות, שביעית פ״א ה״ה, סוכה פ״ד

 ד•״א, כתובות פ״ט ה״יא.
 והיה כהן כמפורש ברכות פ״נה״א״כא.
 כי כליק דוקליטינוס מלכא ראו שר״ח
 בר בא מיפסע על קברים דצור (א־ג״£

 שהיה כהן).
 י מי היו רבותיו בבבל לא נודע לנו בי
 כפי הנראה כשעלה לא״י היה עוד עול
 ימים, ואפשר שזכה לקבל מרב כדמצינו
 חולין צב. ר״ח בד אבא אמר רב,
 (ובסה״ד מביא גם מגיטין לח: אבל גרסא שלנו
 שם ר״ה בר אבין), ובן מצינו חולין נ:
 שאמר לדידי מפרשא לי מיניה דנניבא
 אמברא דנהרדעא (וידוע שגניבא היה בזמן
 רב), אבל מה שמצינו עירובין לב. יתיב
 די׳ ח בר אבא ירי אמי ורבה בר נתן
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 בעי קימי ר׳ מנא א) פסחים פ״ד
 רה״ם.

 ומציגו חגיגה בה: שאמר משמיה דעולא
 וצ״ל ר״ח בר אמי או רב יהודה בר אמי

 כגרסת דק״ם.
 והיה חשוב מאוד בעיני הנשיא ר׳
 יהירה נשיאה השני כירושלמי חגיגה פ״א
 ה״ז כשהוצרך הנשיא לשלח ולראות ערי
 המדינה לתקן תקנות שלח את ר״ח בר
 אבא ור' אםי ור׳ אמי והם עברו וראו
 אם יש להם םפרין ומתניינין, ומצינו שהיה
 בעיר גבלא ביבמות סו. ובעיר רומי

 (יא״י) כמע״ש פ״ד ה״א.
 ובמשך הזמן הנדול שהיה יושב לפני
 לפני ר' יוחנן ירד כמה פעמים לבבל
 כדמיבא באגרת דדש״נ ח״ב פ״ג וז״ל
 ובתר דריהון(דוב ושמואל) ר״נ ורב יהודה
 ורב חסדא ורב ששת בבבל, ורבנן אחריני
 דהוו םלקין ונחתין כגון עולא ור׳ חייא

 בר אבא וכוי.
 והאמת כן הוא כמפורש בירושלמי
 מע״ש פ״ה ה״ג שהוצרך ר׳ חייא בר
 בא לצאת לחו״ל בגין דלא רצה ליקח
 מעשר,ובחנינד. פ״א ה״ח כשהלך לבקש
 פרנסה (בחרל) בקש מר׳ א לעזר שישתדל
 עבורו לפני ר׳ יורן נשיא שיתן לו אנרת
 של כבור, יהנשיא כתב עליו הרי שלחנו
 עליכם אדם נדול כיוצא בנו — או, מהו
 גדולתו שאינו ביש לומר לא שמעת/
 יזה שמציני עירובין לב: יתיב ר' חייא
 בר אבא ודי אסי ורבה בר נתן ויתיב רב
 נחמן נבייהו, וזה א״ א להיות טרם שהלך
 ר״ח בר אבא לא״י כי אז עוד לא נולד
 ר״נ או שהיה ילד קטן, וידוע שר״נ לא
 היה בא״י מימיו, ולכן בע״כ צריכין אנו
 לומר שרח״בא ירד מא״י (אחרי היותו שפ
 זמן רב) לבבל ואח״כ עלה לא״/ וכדמצינו
 שהיה בפטירת ר' יהודה נשיאה (שנפטר
 אחרי רב יהודה), כב־בית פ״נ ה״א שדחף
 לר׳ זעירא וטימא/ (ונראה שמה שאמרו שבת

 ם:
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 וברבות ה: יסופר שפ״א חלש רח״בא
 על לגביה ר׳ יוחנן, א״ל חכיבין עליך
 יסירין א״ל לא הן ולא שכרן, א״ ל הב
 לי ידך יהיב ליה ידיה ואוקמיה, וב״ב
 לט. אשכחינהו ר״י בר׳ חנ־גא לתלמידיו
 של ר״י ר״ה בר אבא ור׳ אבהו, וברכות
 לח: ע״פ עדות ר׳ זירא שרח״בא •דייק
 ונמיר שמעתא מר׳ יוחנן רב־ה, וכל
 תלתין יומין מהדר תלמודיה קמיה דר׳
 יוחנן, וכן שם לג: העיד ר״ז עליו ואמר
 נק־ט דרח״בא בידך דרייק ונמר שמעתא
׳׳י) שפיר כרחבא  מפומא דטדא (ר

 דפומבריתא.

 והיה חביב על ר׳ יוחנן ב״ב עד שקראו
 בני כירושלמי ע״ז פ״ב ה״ה שרח״בא
 אזל לצור ואשכח לדי מנא בר תנחום
 שהתיר תורמוסין שלהן אתא לגבי ר״י
 וסיפר לו, א״ ל ולא פגעת ביה (נידוי)
 א״ל אדם נדול הוא ויודע למתק את הים
 הנדול, א״ל לאו, בני חשבון מים היא
 יורע, וב״ב רפ״ט בעין קומי ר״ח בר ווה
 איך שמעת מר״י א״ל אני לא שמעתי

 אלא נתן בר הישעיא בעי קימי ר״י.

 וכן קיבל מר״ל כרמציגו שאמר *שמי
 ירישלמי ברכית פ״ח ה״ב, הלה פ״ב ה״נ,
 מע״ש םפ״ה, מי״ק פ״ג ה״ה־יב: שם
 ה״ז, ובםה״ד כותב שלא מציגו שיאמר
 רהב״א בשם רש״בל, ובכתובות ח: מצינו
 שהיה מקרי — מתני בניה דר״ ל, (ואי! אנו
 צריכימ לומר כדעת םה״ד שצ׳׳ל ר״ח בר אדא

 בכתובות קיא:).

 וכן מצינו ר״ח [בר אבא] א״ר אלעזר
 כירושלמי חלה פ״ג ה״ר, ובחגיגה פ״א
 םה״ז ר' חייא ור' אשי ור' אמי לא אתו
 לבי מררשא דר׳ אלעזר ושאלן היכין היו

 א״ל גמלגו חסר עם גר.
 וכן מציגו ר׳ חייא בי ווא בשם ר׳
 אבא בר נתן יבמות פ״ד םה״א, רחב״א
 א״ר סימא םיטה יא., בשם ריב״ק ב״ק לח:.

 בשם ר׳ לוי בר סיסי קה״ר פ״א־ר.
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 ר' איבו בר נגרא היה חבירו כד״ה
 בא. ששניהם איקלעו לההוא אתרא ובו׳,
 ובסוטה י. מצינו שאמר משום ר״ה בר

 אבא.
 ר' אמי ישב עמו אקילעא דר׳ יצחק
 בן אלעזר כמו״ק כ., ושקיל וטדי עמו

 בזבחים פחו, חולץ יב: קנ,
 ר׳ אסי שניהמ ישבו לפני ר׳ יוחנן
 ור״י קרו לחו דרדקי בשבת קמה./ ושם
 עה: א״ר חייא ב״א נ׳ דברים סח לי
 ר׳ אסי משמיה דרי״בל, וישבו ביחד בבבל
 כעירובין לבז, ובמו״ ק י. יג: ר״ח בר
 אבא ור׳ אםי תרוייהו משמיה דחזקיה
 ור״י אמרי, ובשבת לב: פליגי בה ר״ח
 בר אבא דר׳ יוסי(הוא ר׳ אםי שנקרא לפעמים
 בירושלמי בשם זה, ועיין בהגהות הגר״א א״הע
 ם״ה םק״ג), וביומא ענ. יתיב ר״ח בר אבא
 וקאמר להא שמעתא דר׳ יוחנן, אהדרינהו
 ר׳ אמי ור' אםי לאפייה/ וביבמות עה:
 םבר ר״ח בר אבא לאבשורי א״ר אםי

 הכי ארי״בל וכוי.
 ר' חנינא בר יוסף היה נדול ממנו
 כעירובין םה: שר״ח בר אבא ור' אםי
 ור׳ חנינא בר יוסף איקלעו לההוא פונדק
 — א״ל ר״ח בר אבא נסמוך על דברי
 זק (הוא ר׳ חנינא בד יוסף) אתו ושאלון
 לר' יוחנן, ובירושלמי שם פ״ו ה״ד איתא
 ר׳ חייא ור׳ יסא ר׳ אימא םלקון לחמתא
 דנדר שאלון לר׳ חייא בר יוסף, וכן
 כלאים פ״ה ה״ד אמר בשם ר׳ חייא בר

 יוםף.
 ר׳ תנחום בר חנילאי בזמנו כב״ק נה..
 ובן ר׳ אבא בר ממל אף שםצינו אותו
 עוד בחיי ר׳ אושעיא כמבואר בערב/
 אעפ״כ מצינו שבעי מר״ח בר אבא כב״ק
 יט., זבחים קה. לגרסת דק״ם ושיטה
 מקובצת, אוהיב לר״ח בר אבא כב״ק

 לה: קו:, שבועות מ:.
 ישיבתו ותלמידיו. כפי הגראה היה
 מקומו הקבוע בעיר צור כברכות פ״ג

 ה״א

 ר׳ חייא בר

 ס: א״ר חייא אי לאו דקרו לי בבלאי שרי איסורי
 שרינא ביה מובא, ובמה בפומבדיתא אמרין —
/ אר״נ בר יצחק וסימנך עד  בשורא אמרין ובו
 דאתא מפומבדיתא לסורא חסר תרתי, ופרש״י
 שרי חייא כשעלה מבבל לא״י בא דרך םורא
 מפומבדיתא, והקשה בספר שבע חכ^ות בערך
 פומבדיתא הלא ר' הייא היה מכפרי, ולי קשה
 עוד הלא בזמן כשעלה ר׳ חייא לא היתר, םורא
 עוד מיושבת מכני ישראל עד שכא רב ויסד
 שמה ישיבתו הגדולה, לכן נראה שקאי על ר׳
 חייא בר אבא ובאמת כשעלה פעם שנית לא״י
 אז היו כבר ישיבות גדולות גם כשורא גם

 בפומבדיתא).

 וכן מצינו שירד פעם שנית לבבל בימי
 רבה בברכות טו, שא״ר חייא בר אבא
 א״ר יוחנן א״ל רבא ולא סבר לה מר
 ובו' (וגרסת דק״ם א״ל רבה ווה יותר נכון), וכן
 ר״ה בא. ד' איבו בר ננרי ור״ח בר אבא
 איקלעו לההוא אתרא (ובדק״ס איתא איקלעו

 לבבל) — שמע ר' יוחנן ואיקפד.

 חבריו הנתלים, ר׳ אבא א), ואף
 שמצינו מגילה ל. ר״ח בר אבא א״ר
 אבא אמר רב, זה הוא יען שר׳ אבא
 עלה לא״י בסוף ימי ר׳ יוחנן כמה עשרות
 בשנים אחרי ר״ח בר אבא, והביא עמו
 הלבות רב וקיבל ממנו ההלכה הזאת,
 אבל מצינו ויק״ר פ״לנ־ר שרי אבא אמר

 בשם ר״ה בר אבא.
 ר' אבא בר זבדא היה גדול ממנו
 כר״ה פ״ב ה״ה שר׳ אבא בר זבדא פתח
 (הדרשה) ור' חייא [בר אבא] ור׳ אםי ור׳

 אמי חתםין.
 ר׳ אבהו כסוטה מ. ששניהם איקלעו
 לההוא אתדא ירי אבהו דרש באנדתא
 ור״ח בר אבא דרש בשטעתא, שבקו כו״ע
 לר״ח בר אבא ואזלי לשמוע דרשת ר׳
 אבה/ וכדי להפיס דעתו פייסו ר׳ אבהו
 במשל נאה, ובכל יום היה המנהג שר״ח
 בר אבא היה מלוה לר׳ אבהו עד
 אושפיזא משום יקרא דבי קיסר, וההוא
 יומא אלויה ר' אבהו לר״ח בר אבא עד

 אושפיזיה.
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 ר׳ חמא בר הנינא תלמידו סנהדרין בט,
 ר׳ יהושע בר נחמני בשמו ויק״ר

 פ״לג־ר.
 ר׳ יונה ור׳ יוסי בשמו כלאים פ״א

 םה״א, ובויק״ר פ״לנ־ד ר' יוסי בשמו.
 ר׳ ירמיה יתיב קמיה חוי רקא מאריך
 טובא (באהד) א״ל לא צריכת כברכות
 ינ: ור' ירמיה אמר לדידי מיפדשא לי
 מיניה דרח״בא כמגילה ד., אמר בשמו

 תענית פ״ד ה״ו, מו״ק פ״ג ה״ז.
 ר׳ יעקב בר אחא נשמו ברכית פ״ג

 ה״ה.
 רב כהנא נ) בירושלמי ר״ה פ״ב ה״ה
 יסופר שר״ח בר בא היה מתפלל ובא
 ר' כהנא ועמד להתפלל אחוריו ור״ב
 האריך בתפלתו ור״ח בר בא לא יבול
 לסיים תפלתי בדי שלא לעבור לפני
 המתפלל וכשסיים ר״ב תפלתו א״ל הכי
 הוא מנהג במקומכם ? שקטן יצער לנרול
 ממנו ? א״ל רבי! לא בן, אך אנא מבית
 עלי קאתינא ואתפלל אני שאאריך ימים
 והתפלל עליו ר״ח בר בא והאריך ימים

 רבים.
 ר׳ לוי בר חייתא בשמי ויק״ר פ״לנ־ר.
 בר מרינא כריך קומי ברכות פ״ו

 ה״א־מ
 י ר' נחום בשמו ירושלמי רפ״ד.

 םילני שאלו שביעית רפ״ג.
 רבא. בניטץ סנ: שהקשה לר״נ ושליחו
 לר״ח בר אבא והוא השיב להם נתיישב

 ברנד.
 רבא בר שמואל משום ר׳ חייא (בר
 אבא) ברבות מ. בעי רבה בר שמואל

 מר״ח ב״א זבחים קה״
 ר׳ שמואל בר יצחק בעי מיניה מנחות

 מז״ וקראו רבי חולין צח..
 שמעון קמטריא שאלו ברבות פ״ט ה״ב.

 מקראיו הפרטים.
 ר״ח בר אבא היה עני ולא רצה
 ליהנות מכבוד התורה ונם לא רצה ליקה

 מעשר

 ה״א שאמרו ר״ה בר אבא הי־ מיפםע
 על הקברים בצור לראות את דיקליטיאניס
 מלכא, וכן מצינו שבת פ״ב ה״א שדרש
 בצור, ובתענית פ״א ה״ב, קידושין פ״ג
 ה״ג שר״ח בר אבא אתא מן צוד ואמר
 משמיה דר׳ יוחנן, ובן צ״ל בפסחים פ״א
 ה״ח, ושם איתא בטעות מן צור, ועיין
 מנחות פה: תו״דה הלך לצור, ואפשר
 ששם יסד ישיבתו ובדמצינו סנהדרין כט.
 שאמר ר' חמא בר הנינא ב) ״מפירקיה״
 דר״ח בר אבא שמיע לי, ועיין הוריות
 פ״נ ה״ד ונראה שצ״ל שם ר״ח רובא.

 והיו לו תלמידים הרבה.
 אבא חליפא קרויא בעי מיניה ב״ב קכנ.,
 ר׳ אבא בר שמואל בעי מיניה זבחים קה.

 ר׳ אבין ארח״בא קידושין עה:.
 ד' אלכפנררי אדח״בא נדרים מא״

 באלי א״ל רחב״א אסכרא לך תענית יח.
 ר' ביםנא בשם ר׳ הייא תנחומא

 שמיני ונראה שהוא ר״ה בר אבא.
 בנימין בר עשתור קומי בכירים פ״א

 ה״ר.
 ר׳ ברכיה בשמו תנחימא הישן אחדי,

 ובתנחומא בובער יש ט״ם.
 ר׳ הינא ב) בשמו תנחומא ויצא־ז,
 ובמו״ק כ. א״ל ר׳ יוחנן לרה״בא ולר״ה,
 וידוע שר״ה לא היה בא״י ולא ר״י בבבל

 אך הוא ר״ה השני שהיה בא״י.
 ר׳ זירא קראו מר כברכות ל: שא״ל
 מ״ט עביד מר הכי, הקשה לו ר״ז ב״ק
 קז.; ובנימין לט. שאלו ר״ז בפירוש שמיע
 לך או מבללא. וקרא לר״ז תררא בזבחים
 כה: ור״ן אמר בשמו ברכות פ״ז ה״נ,
 שבת פ״טו ה״נ, ור״ז אמר עליו ברבות
 לנ. נקוט דרח״בא בידך דדייק ונמיר וכי',
 אבל הוא החשיב נס את ר״ ז וקראו מר

 כברכות כב.
 ר׳ חנינא בר עניל שאלו בי-׳ק נה..

 ח־לפי כר אידי אמר בשמו ויק״ר רפ״טז
 (רעם ר׳ חייא).
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 שהיה אז כבר מתלמידיו המובהקים דר״נ
 היה עוד חי כניטין םג:, וכבר בארנו
 שרי חנינא נפטר לערך בסוף אלף הרביעי
ל חייא בר אבא  היינו תקנב לשטרות ו
 היה אז לערך כבן כה׳ א״ב נולד לערך
 תקכז לשטרות, ודכא חי עדי שנה
 ונפטר תרםג לשטרות, ור״נ נפטר תרלא,
 וזה היה שנים הרבה קורם, כשישב רבא
 לפני ר״נ שהיה אז דבא לערך כבן כה׳
 שנה ובשנת תריד היה עוד ר״ח בר אבא
 בחיים א״ב חי לערך קריב לתשעים שנה.
 וזה מפורש שר׳ אםי מת קודם דח״בא
 כמו״ק פ״נ ה״ז כשנפטר ר׳ אםי הורי
 רח״בא לנעול בו ביום, וקיבל עליו אבילות
 ואכל בשר ושתה יין כברכות פ״ג ה״א־כ יי
 ושם כשמת ר׳ חייא בר אבא קיבל ר'

 שמואל בר יצחק אביליו.

 ר׳ חייא בר אברה.
 היה זקנו דרי פרידא כסנהדרין פב.
 אר״ח בד אבויה כל הבא על הכותית
 כאלו מתחתן בעכ״ום, ואמר ר״ח בר
 אבויה כתוב על גלגלתו של יהויקים זאת
 ועור אחרת, זקינו דר׳ פרירא (הוא ר׳
) אשכח ההוא גולגלתא י ״ ע  הייא בר אנויה, ר
 דהות שדיא בשערי ירושלים והוה כתוב
 עילויה ״זאת ועוד אחרת״ קברה והדר
 נבונ — אמר האי גולגלתא של יהויקים
 — אמר מלכא הוא — שקלה כרכה
 בשיראי ואוהביה בשיפטא (אריז), ואשתו
 כשראתה הראש סיפרה לשכנתה, א״ל
 וראי הראש הוא מאשתו הראשונה שלא
 יכול לשכחה, נטלה הראש ושרפה, כי
 אתא אמר היינו דכתיב עילויה זאת ועוד
 אחרת, והיה עיר בימי התנאים כי ר'
 פרידא ב״ב היה בימי רבי כמבואר

 בערכו.
 ר׳ הייא בר איין.

 הנה אף שמצינו ר״ה בר אכין אמר
 רב כעירובין לח: מ. פא. גיטין לח:

 מ., ב׳׳ק כא סנהדרין ל:.

 מעשר, ואך יצא לחו״ל לבקש פרנסתו
 כירושלמי חגיגה פ״א ה״ח, ומרוב עניותו
 יצא במגעלים המטולאים כברכות מג:.
 והיה חסיד גדול, וכאשר הבאגו לעיל
 שהתפלל עלר״כ שיאריך ימיש וכן היה.
 וב״ר פ״לא־יג שבימיו עלה גורא לא״י
 ועקר כל האלגות והתפלל רחב״א, וגעת
 אמו מן המדבר וירד לקולה. וכן מציגו
 שבת פ״בה״ו שאחיו ר׳ כהן רצה לפרוש

 ליש ובקשו שיתפלל עבורו.
 ובל מגמתו היה אך לגדל בגיו לת״ת
 כקידושין ל. שלא טעמ אומצא עד דמקרי
 לינוקא ומושפיה. והי ברכו בבגימ יקדיש
 ה״ה כמנהדרין ע: שאמר לבניה אהריפו
 יפיקו (לעני! עיבור החודש), וברכות לנ:
 מתני ליה ר׳ חייא [בר אבא, ב״ה] לבדיה,
 והיה לו בן בשם ר׳ אבא (ע״ש זקנו)
 כברכות ה. ובן צ״ל שש יד. (ושם איתא
 ר׳ אחא), ובירושלמי שבת פ״ג ה״ד ר'
 בא בר בריר. ונראה שצ״ל כריה. ובנו ר'
 אבא קיבל הרבה ממנו כמבואר בערכו,
 ובויק״ר פ״כננ־ח מציגו ר׳ ירמיה בדיה
 דר״ח בר אבא ונראה שהיה כתוב ב״ר

 והוא בשש ר׳.
 וכן מצינו רב כהנא בריר, דרח״בא

 שבת פ״א סה״ד.
 ר׳ נחמיה בדיה דרח״בא ברכות פ״נ
 ה״א־כ:, ובנזיר פ״ז ה״א נרם ר' נחומי,
 ובשנהדרין פ״א ה״ב ר' תנחום בריח

 דרח״בא.
 ומצינו שהיה לי אח בשש ר׳ בהן
 כדמובא לעיל, ובקה״ר פ״ג־ב נרמ ר׳
 נתן כהן. וכן היה לו אח בשש רבנאי
 כברכות כא:, כתובות כא:, ובסנהדרין
 ער: רב ינאי והיה כתוב רבינאי ונחלק
: ר׳ בנאי והוא  לשנים, ובכתובות נ

 רבינאי.
 ר׳ חייא בר אבא האריך ימים רבים
 כמי שהבאנו לעיל כשבא לא״י זכה עוד
 לשמש את ר׳ חנינא ורי״בל ובימי רבא



 בר אבין

 אמר רב עמרם, ובן בעי מרב יוסף
 כסנהדרין פג:.

 והלך אח״כ לא״י ושלח משם הלכות
 מה שקיבל מר״א ביבמות מנ, שלח ר״ה
 בר אבין מארםין תוך ג' — וכן היה ר״א
 מלמדנו משום ר׳ חנינא הגדול. וכן
 מצינו ר״ח בר אבין אמד ד׳ יוחנן כעירובין

 מז:, מנילה ו:, נזיר םא., ניטין סר.,
 ובירושלמי נזכר בשם חייא בר בון
 (ככל הבבלים שלא נסמכו) כדמאי פ״ג ה״ד
 חייא בר בון בשם ר״י בר חניגא, ובמע״ש
 פ״ד ה״ז חייא בר בון, אדא בר תחליפא
 בשם ר' הושעיא, ובסוכה לה. חולק עם
 ר׳ אסי, והתרועע עם ר״ז כברכות לנ:
 ר״ז הוה רכיב חמרא ואזיל ר״ח בר אבין
 בתריה ושאל (ר׳׳ז, כן הוא הפירוש הנכון)

 ודאי דאמריתו משמיה דר״י וכוי.
 וכשהיה בא״י קיבל אנחת בשם חכמי
 דורות הקורמין וזה שמצינו ר״ח בר אבין
 בשם ר' יהושע בן קרחה כיומא לט:,
 מנילה יד., נזיר בג:, ניטין נז 5, ב״ב צא:,

 הוריות יא..
 ואח״כ כשירדו בזמן אביי ורבא כל
 הנחיתי, היה גם הוא עמהן, ואז היה
 כבר מנחלי זקני הדור, כאשר אמר רבא
 עליו שבת קיא:, קידושין מה:, סנהדרין
 ח: אני וארי שבחבורה תרנמינא ומנו
 ר״ה בר אבין. ומה שמצינו נדרים לד:
 שבעי מרבא, לא ששאלו כתלמיד לרב
 אך בדרך שקלא וטריא כםוניית הנמרא
 שט. ובב״מ טו. שהקשה לרבא אלא מעתה
- א״ל אין, באמת נרםת הרא״ש רבה
 ולא רבא, ובמנילה כב: אר״ח בר אבין
 חזינא לאביי ורבא דמצלי אצלוי, שם
 נפל ט״ם וצ״ל כמו בברכות לד: ר' חייא
 בר הונא כביומא ננ:, וביבמות קטי,
 ההוא נברא דבשילהי הלוליה איתלי נורא
 — סבר רב חייא בר אבין למימר —
 אמר רבא מי דמי, ומזה אנו רואים שהוא
 היה גדול הדור ובאו אליו לשאול הדין, וכן

 שבת
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 וכן מציגו ר״ח בר אבין אמר שמואל
 כשבת נב. קבט:, עירובין עט:, ביצה
 לט., קידושין עב., ב״מ ק״ אבל לא
 מצינו בשום מקום שידבר עמ רו״ש, וזה
 אות שלא היה תלמידם ואך היו לו קבלות
 משמם, והיה כמו רב נחמן חבירו שהיה
 קטן כשנפטר שמואל ואעפ״כ מצינו כמה
 פעמים ר״נ אמר רב או שמואל. ומה
 שמצינו ברכות כז: שאמר רח״בא רב
 צלי של שבת בע״ש, באמת צ״ל שם רב
 חייא בר שימי בגרסת דק״ם שהיה תלמיד

 מובהק לרב.

 אבל היה תלמיד מובהק לרב הוגא
 בקידושין נח. שבעי מר״ה ור״ה א״ל
 הוצאה את, איבםיף (ר״ה בר אכין) הוא
 סבר משמעתא קאטר ליה (שאינו חכם או
, א״ל הבי קאמינא ( י י ע , ר א מ - א  קטיל קני ב
 לך רב אםי דהוצל קאי כוותך, וכן חולין
 צה: ר״ה בר אבין נאבד לו כרכשתא
 ביני דנא אתא לקםיה רר״ה א״ל — א״ב

 זיל שקול.
 ובשבת קמ. אמר ר״ח בר אבין (לרב
 אחא בר יוסף ולמר עוקבא) בדידי הוה עובדא
 ושאלתי לרב אדא בר אהבה לא הוה
 בידיה, אהא ושאל לר״ה כוי, וכן מציגו
 ר״ח בר אבין אר״ה כתענית ח., כתובות
 מח., קידושין בז., ב״ק בא., ובשאלתות
 ברכה פ. שהיה מריש* כלי זוטרי דר״ה,
 וכן מצינו ד״ה בר אבין אמר רב יהודה

 במו״ק טז..
 וכן בעי .מרב חםדא במנחות מט.,
 ובקידושין נ. ב״מ ז. אמר עובדא הוה בי

 רב חםדא ורב חסדא בי ר״ה,
 ובן בעי מרב ששת כעירובין ענ.,
 ובכתובות יא: אר״ח בר אבין אמר רב
 ששת — מתיב רב נחמן — אמר ר״ח בר
 אבין אפשר רב עמרם ובל גדולי הדור
 יתבי כי אמר רב ששת להא שמעתא
 וקשיא להו ושגי — ואת אמרת ?, וביבמות
 כה,, בכורות יח מציגו ר״ח בר אבין
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 שמת בנערותו, ואיני יודע מנ״ל אם מפניי
 שמת בחיי ר״ל רבו זה אפשר יען שר״ל

 האריך ימים.

 ר׳ חייא בר אדא ב).
 היה תלמידו דר׳ אחא כבי־כות פ״ו׳
 םה״א שאמר משמו, ובחלה פ״א רה״א
 ר׳ יהושע דרומיא בעי — אר״ח בר אדא
 לא כן אמר ר' יוסי, ובפאה פ״ה ה״נ
 ארח״באלמדת הדין נצרכה ואמר זה על
 דברי ר׳ יונה, וכן מצינו בכמה מקומות.
 שאמר בשם ר׳ מנא כדמאי פ״ב ה״א,.
 יומא פ״ח ה״ב, יבמות פ״ז םה״א פ״ח
 םה״א, ובשביעית פ״ו ה״א ר״ה בעי
 מישרי — אתא לגביה דר׳ מנא — למחר
 קם עימיה ר׳ חייא בר אדא א״ל יאות
 עבדת דלא חתמת דרי יונה אבוך הוה
 אמר וכוי, ור׳ מנא נתן לו בנד יקר
 ובפאו שיטיל ממנו בכלאים פייט ה״א,
 ובשבת פ״א ה״א ר' מני בעי — א״ל
 ר״ח בר אדא ולא כן תני, ומזה אנו רואין,
 שהיה כמו חבר לו אך יען שר׳ מני היה

 הריש לכן בעי ממנו,
 וכן נזכר ר״ה פ״א ה״ח, 'ובהוריות פ״ ג
 סה״ב, סנהדרין פ״א ה״ב שאמר מתניתא

 אמרה כן.

ה דר׳ אדא דפר. ד  ד חייא ב
 נזכר מגילה פ״נ ה״ז אמר בשם ר'
 ירמיה בשם ר״ז שצריך לאומרן (עשרת בני
 המן) בנפיחה אחת, וטו״ק פ״ג ה״ז אמר
 נעשה כפיחח, ובן נזכר ש״ר פ״מג-ג

 א״ר ברכיה בשם ר״ה בר אדא דיפי־
 בשם רש״בנ, יכן נזכר בפסי רבתי פ׳
 החודש, ויק״ר פ״לג־ו ושהש״ר פ״ח־י,
 ובב״ר פ״לח־יג איהא ר״ה בר בדיה דר׳

 ארא ריפו.

 רב חייא בריר. דרב אויא.
 היה גדול הדור בזמן רב אשי כחולין

 יח: אמר אמימד בר מד ינוקא הודו
 קאימנא קמיה דר״ח כריה דרב אויא•

 ואמי

 שבת סו. תני הנא בפרק אמוראי קמיה
 דר״ח בר אבין, ומזה שהיה לו ישיבה.

 וכן היה לו חבר רב הונא בר חיננא
 כברכות ל. שא״ל שפיר קאמרת דאמר

 שמואל.
 ותלמידיו מצינו רב נחמן בר יצחק
 שבעי מיניה ב״ב צז. שאלו פסחים לב:
 וכשהשיב לו א״ל רנ״בי תנוח דעתך
 שהנחת את דעתי, וברבות ו. שאלו רנ״בי
 הני תפלין דמרי עלמא מה כתיב בהו,
 ובן שבת ק:, עירובין כב., וכן רבינא
 היה בידו קבלות ממנו כעירובין מה,
 ב״ק בא, שאמר לרבא והאמר ר״ח בר
 אבין אר״י, אבל בל״ם לא ראהו כי ר״ח
 בר אבין נפטר קודם רבא ככתובות פה:
 שא״ל דכא לבדיה דר״ ח בר אבין תא
 אימא לך מלתא מעליותא דהוה אמר

 אבוך,

 ד חייא בר אדא א).
 היה בר אחתיה דבר קפרא והיה לו
 קול ערב אייל בד קפרא בני, פרום על
 שמע ועבר לפני התיבה ע״ש כבד את
 ה׳ מהונך ממה שחננך (ומזה מובא ברש״י
 משלי ג׳ איית מהונך אלא מגרונך), כדמובא
 בפסי רבתי פ״כנ ותנחומא ראה־ט, וכן
 מובא בספר האורה שזה היה מעשרה
 מילי דחםידותא דרב שהיה קולו ערב
 וירד לפני התיבה ונהג. ר״ה בר אדא

 אחריו.
 והיה תלמידו דר׳ יוחנן כדמצינו ריש

 מעשרות שבעי מרי יוחנן.
 וכן אמר בשם ר״ל כפאה פ״ב ה״ב, •
 סוכה פ״נ ה״ב, והיה מקרי דרדקי דר״ל
 ככתובות קיא:, ופ״א איפנר תלתא יומא
 ולא אתא, וכשבא א״ל ר״ל למה לא
 באת א״ל דלית אחת הניח לי אבא ובו׳.
 ופטירתו יסופר ברבות פ״ב ה״ח כשמת
 ר״ח בר אדא בר אחתיה דב״ק קיבל ר״ל
 עליו תנחומין שהיה ר״ל רבו וחביב עליו
 כבן והספידו. ובמבוא הירושלמי יאמר
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 כראמר רב חייא בר אמי משמיה דעולא
 וצ״ל כדת;/ וביבמות בט: חסר תיבה בר
 אמי, ובכתובות פט: מדתני ר' חייא בד
 אבין וצ״ל בר אמי, ובםגהדרין מג: ר'
 חייא נר אשי א״ד חסדא גרסת דק״ם ר'

 חייא בר אמי.

ב חייא בר אסי.  ר
 גזבר עירובין נט: וגרסת רק״ס בר
 אשי, וכן תענית יח. ר״ה בר אםי אמר
 רב נרסת דק״ס בר אשי, ובירושלמי
 קידושין פ״נ ה״ה ר״ה בר אםי בשם
 אסא ואולי נם שם צ״ל בר אשי כניטין

. - ׳ 1 ן -2 

 ומה שמובא במדי תהלים פ״עב־ו
 א־״ח בר אם׳ בשם ר׳ יוחנן עתידה א״י
 שתוציא נליםקאות צ״ל ר״ח בר יוסף

 בכתובות קיא:.
 ובנימין כנ. ר׳׳ח בר אםי משמיה

 דעולא צ״ל ר״ה בר א טי.

ב חייא בר אשי.  ר
 היה ת •ימיר מובהק לרב כברכות יא:,
 זבחים צד. שאמר זימנין כניאין הוה
 ק\.ימ:א קסיה דרב, ומו׳׳ק יא. רב שרי
 לח־יא ב־ אשי למינרל אוהרי בחו״המ,
 ובשבת ננ, קיח: אר״ז לרב אסי בר נתן
 שבקיר, כרביה [רב] ם״ל, ובעירובין נא:
 מתני ליה רב חייא בר אשי לחייא בר

 רב קמיה דרב — א״ל רב וכוי.
 ר״ח בר אשי אמר רב ברכות לא. מ.
 מב. סד., שבת כנ. לר. נב. ננ. צט.
 קיח: קלט: קמב. קמב: קמה., עירובין
 ד. יב: ל. סח. קה., סוכה יא., ביצה ז:
 יז., תענית יד., מו״ק יה., כתובות ו. טו״
 קיב:, סוטה ד: ה., גי טין לז., קידושין
 כד:, מכות ז., זבחים צד., חולין נז:,
 בכורות כה., נדה מב., ובירושלמי ברכות
 פ״ז ה״ד. פ״ח ה״ב ה״ו, שבת פ״ג רה״ד

 ספ״יז, עירובין פ״ה ה״ז פ״ו ה״ה, יבמות
ו פיך־ו נעתק בטעות ר״ח י בנ  פ״ר ה״ה (ה׳׳יא ו

 בר

 ואמר לי שייר בחיטי כשרה, (ואמימר זה
 היה תלמידו דוב אשי), ונזכר ב״ק יט.׳
 נרה נח. בלשון ר״ח בריה דרב או־א

 מהני בהריא•
 ונשאר לנו אחת ממדותיו היקרות
 במנחות מנ: שבשבת ו־ו״ט היה ממלא
 המאה ברבות במיני פירות, ושם לז. ר'
 חייא ורב אחא בריח ררב אייא ממיין
 ומנח ליה להרי ליביה, וצ״ל רב חייא
 בדיה דרב אויא כגרסת דק״ם, והיה כתיב
 שתי גרסאות רב חייא או רב אחא והובא
 אח״ב שתיהם בפנים, ובאמת שניהם היו
 בזמן רב אשי, וכן גזבר יבמות לט:
 אתקין רב יהודה בשטרא — ורב הייא

 ב״א מסיים בה משמיה דר״י וכוי.
 חייא בר אחא.

 נזכר בירושלמי פסחים פ״ז ה״ב אמר
 •בשם רש״בל.

 רב חייא בדיה דרב איקא.
 נזכר נדה מה. בהלנה ואה״כ אמר רב

 חםדא ת״ש.
 ר׳ חייא בר אמי.

 היה תלמידו דעולא שאמר תמיד משמיה
 בברכות ח., שבת יז: עט. קי., (ובנימין
 בב. אר׳׳ח בר אשי משמיה דעולא וצ״ל בר אמי)
 ב״ב קםג., סנהדרין כו. [לנדםת רק״ם]
 ע״ז לז., ובע״ז כנ: יתיב ר״נ ועולא
 ואבימי בר פפי ויתיב ר״ח בר אמי
 גבייהו, ובחגיגה כה: ר' חייא בר אבא
 טשםיה דעולא בית הפרם שנירש טהור
 גרסת התום׳ בבכורות בט: ר״ה בי־ אמי,
 ובערכין כח: אמר משמיה רחולפנא (או

 אולפנא).

 וידוע המאמר שמובא על שמו בכמה
 מקומות אשתו ארוסה לא אונן ולא מיטמא
 לה וכוי, והמקור הוא בכתובות ננ. שאמר
 לר״נ ועולא ואבימי ב״פ תנינא אשתו
 ארוסה ובו/ ומזה מובא בב״מ יח. בלשון
 מדתני, וביבמות מנ: בלשון והתני,
 ובסנהדרין בח: נפל טעות שנרם שם
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 ר׳ זירא אר״ח בר אשי כשבת קמה.,
 גדה מב., ברכות פ״ה ה״ב, שבת פ״טו

 ה״ג.
 רב עמרם חםידא אתא לקמיה כסוכה יא,
 רבא בר אבא אר״ח בר אשי פםהים ל:.
 ומה שמביא בפה״ד שרב שמואל
 םםרטאי אמר בשמו העתיק שלא כהוגן
 כרמובא בתעגית יד. א״ר שמואל בר
 םםרטאי, וכן אר״ח כר אשי אמר רב,
 ובקידושין פא: יסופר עליו דבר נפלא
 שהיה רניל לומר בשעת נפילת אפים
 לרחמן יצילנו מיצ״הר, והוא היה פרוש
 מאשתו והיא חשבה שזה מפני הזקנה,
 אבל כששמעה את תפלתו הלכה וקשטה
 עצמה והוא ישב בנינתיה ולמר, וחלפה
 קמ־ה פעמים אחדות אמר לה מאן את?
 אמרה לו אנא חרותא רהררי מן יומי
 (עש זונה מפורסמת), תבעה א״ל אייתי
 ניהלי להך רומנא דריש צוציתא, שוור
 אזל אתייה ניהלה. — ואשתו הלכה לביתה
 ושנרא תנורא, כשבא לביתו רצה ליכנם
 לתוך התנור, אייל מאי האי וסיפר לה
 כל המעשר, שאירע לו, אז גילתה לו
 שהיא היתד, הזונה ונתנה לו הסימן, מה
 שנתן לה, אייל אבל אני נתכונתי לאיםורא,
 וכל ימיו של אותו צדיק היה מתענה עד

 שמת באותה מיתה.
 והשאיר אחריו בן ת״ח בשס זעירא

 כשבת פ״זה״ב־כח.

 ר׳ הייא בר ברתיה דר׳ ברכיה.
 נזכר ב״ר פ״ט־ח אמר משום ר׳ ברכיה,
 ומה שאמרו שם א״ל ר' יונתן לא קאי־
 על דברי ר״ה אך על מאמר הקידם

 שאמד לר׳ חמא בר׳ חנינא.

 ר׳ חייא בר גוריא. נזכר נדה נד,:
 אמר מ״ט דרב.

 ר׳ חייא בר גמדא.
 היה בבלי ועלה לא״י ככתובות קיב:

 כשבא לגבול א״י מיגנדר בעפרה (סרוג.
 חביביתיה

 בר אדא), ובנדה פ״ א ה״ר ישב לפני 1
 רב, ומכל זה אנו דואין שהיה תלמידו

 המובהק,
 וכן מצינו ר״ה בר אשי אמר שמואל
 בפסחים ל:, יבמות קיג., ע״ז ל:, חולין
 קבה, ובירושלמי שבת פ" ה ה״ב אמר
 הנין מטפתייה לשמואל שר״ח בר אשי

 לא נהיג כן.
 ובן זעירי א) היה רבו כמפורש שכת

 קט. קם., יומא עז:.
 וכן מציגו שאמר בשם אסי בגיטין פ״ט
 ה״ט והוא רב אסי וכן צ״ל בקידושין

 פ״ג ה״ח.
 רב הונא היה חבירו כחולין קיא : דהוי
 יתבי חד בהאי גיסא דמברא רםורא וחר
 בהאי גיסא א״ל חד לחבריה יתםא (בלי
 דעת, רש׳׳י), ומה שמציגו ביצה כח: ר״ח
 בר אשי אמר ר״ה צ״ל אמר רב כגרסת
 דק״ם, ובן מה שמצינו שבת עג: ר״ה
 בר אשי אמר ר׳ אמי צ״ל אמר רב
: ר״ח בר  כגרסת דק״ם, ובסנהדרין מנ
 אשי אמר רב חםדא צ״ל ר״ה בר אמי
 כנרסת דק״ם, ופסחים בז. ר״ה בר אשי
 אייר יוחנן צ״ל ר״ה בר אבא, דק״ם,
 (ני לא היה מעולם בא״י), ומצינו עירובין
 פ: איתמר ר״ח בר אשי אמר — ורש״בל
 אמר, ונם שם גרסת דק״ם ר״ח בר אשי

 אמר רב.
 מקומו היה בעיר קירקיניא (הסמוכה
 לסורא) כע״ז טז: כי אתא ר״ז (מפומכריתא
 מקום רב יהודה) לקירקוגיא אשכחיה לר״ח

 בר אשי, כי אתא לסורא וכוי.
 האומרים בשמו מציגו ר' אבא אר״ח
 בר אשי כשבת לד. (עג. לגרסת דק״ס) ג:
 קינ. קכד:, חולין נז:, נדה טז: ובירושלמי
 שבת פ״ג ה״ז, פ״ז ה״ב־כח:, (on ר׳ בא
 בר חייא כר אשי וצ׳׳ל בעש ר״ה בר אעי)
 פ״יח ה״ב, עירובין רפ״ד, מגילה פ״נ
 ה״ה, יבמות פ״יג ה״א פ״טו ה״א, כתובות

 פ״ב ה״ט, פ״ח ה״ה, גיטין פ״ג ה״ד.
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 j של יד אומר — להניח תפלין וכי/ ובדק״ם
 j מביא נרסא רב אחא בר הונא והוא יותר

 ן נבון.
 ! ר׳ חייא בר זבדא. נזכר ב״ר

 פ״פד־ח.
 ר׳ חייא בר זעירא.

 נזכר במדבר רבה פ״יא־ב שדרש והיה
 ברכה ברכתך קודמת לברכת; שמשהם
 אומרים מנן אברהם ואחייב מחיה המתים,
 אבל הוא מ״ם וצ״ל כמו בב״ר פ״לט־יא
 ר' אחוה בש״ר (וצ״ל נר) זעירא, והוא

 אהבה בריה דרי זירא.
 ר׳ חייא בר זרנוקי.

 בסנהדרין כו. יסופר שהלך עם ר׳
 שמעון בן יהוצדק ב) לעבר השנה, בעםיא
 פנע בהו ר״ל איטפל בהדייהו, אמר
 איזיל איחזי היבי עברי עובדא, חזייא
״ל) לההוא נברא דקא כריב, אמר לחו  (ר
 כהן וחורש ? א״ל יכול לומר ובו/ כי
 ממו לחתם םליקו לאינרא שלפוה לדרנא
 מתותיה (שלא יעלה ר׳׳ל), אתא לקמיה
 דר״י אייל בני אדם ההשודין על השביעית
 כשרץ לעבר שנה? הדר אמר לא קשיא
 לי, מידי דהוה אשלשה רועי בקר — כי
 אתו לקמיה דר״י אמרו לו קרי לן רועי
 בקר ולא א״ל מר ולא מירי, א״ל ואי

 קרי לכו רועי צאן מאי אמינא ליה?

 ר׳ חייא בריח דר׳ חייא בר נחמני.
 ערך רב חייא בדיה דרבה בר נחמני,

 ר׳ חייא בר חמא.
 נזכר ילקוט פנחם רמז תשפב, כן
 מביא באוצר ישראל ולא נמצא בילקוט

 שלנו.
 ר׳ חייא בר חיננא או חנינא.

 נזכר מנחות ננ: מתקיף על דברי ר'
 חיננא בר פפא, וב״ר פ״מד־יד ר׳ חייא

 בר׳ חנינא אמר לא כקורא הנר וכוי,
 ר׳ חייא בר טיטם.

 בתרומות פ״ח ה׳׳ג רבנן דקםרין אמרין
 י בשמו

״י), ושם קיבל מכל נדולי א  חנינוחיה ל
 הדור כדמצינו ר״ה בר נמרא אייר יוסי
ת ו ב ו ת ל ר״ה כד. ל., מו״ק כב., כ  בן שאו
 קד., ואולי מה שאמר מנילה לא: מנה״מ
 דאין מפםיקין אר״ח בר נמדא אמר רבי
 אםי דא״ק מוסר ה' בני אל תמאס, הוא
 ר׳ יוסי בן שאול שנקרא לפעמים ר׳ אםי
 ב״ש כשבת נ., ונרםת דק״ם ר׳ חייא בר
 נמדא א״ר סימאי וזה יותר נכון. וירושלמי
 מנילה פ״ד ה״ה איתא המאמר אין
 •מפסיקין בקללות א״ר חייא בר נמדא
 אל תקוץ בתוכחתו אל תעשה קוצים

 קוצים.
 וכן אמר רחב״נ א״ר יוסי בר הנינא
 כסוטה ז., ואמר נזרקה מפי הבורה שבת
 ג., פסחים סד. ופי׳ התום׳ בשבת שם
 חבורה של תנאים, ומזה משמע קצת
 שעלה לא״י בזמן רב שאז היו עוד חבורות

 של הנאים האחרונים.

 ר׳ חייא בדיה דרב הונא.
 היה תלמיד מובהק לאביי ורבא כברכות
 לד: אמר חזינא לאביי ורבא דמצלי
 אצלוי, (ובמגילה בב. איתא בטעות בר אנין),
 וכן יומא ננ: אמר חזינא לאביי ורבא
 דפםעי להו נ׳ פסיעות בכריעה אחת,
 ובנדה מ. אמר משמיה דרבא. ובכריתות
 כה. תני ר' חייא קםיה דרבא אולי צ״ל
 בדיה דר״ה, וכן כתובות לה: א״ל רב
 חייא לרבא אפשר שצ״ל ר״ח בריה
 דד״ה, וברכות לד: אמר רב חייא אמר
 רב ספרא אפשר שהוא ר״ח כריה דר״ה.
 ונזכר שבת ה. שמתרץ דברי ר״ז כנץ

 שקלט מע״נ הכותל.
 ובפסחים מד: אטר לא אסרה תורה
 אלא בקדרה בת יומא, ובע״ז םז: נשתבש

 על ר״ה בר הייא.
 וביבמות קיט: רב פפא אמר — ר״ח
 כריה דר״ה אמר באמרה אני והוא נחבאנו
 במערה, ושם פא: מתרץ בנימוחה, ומנחות
 nq: שלח משמיה דר׳ יוחנן על תפלה
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 העיר כב״מ פ״דה״ב אתא עובדא קומי
 ר׳ חייא בר יוסף ור׳ יוחנן, ותני קמיה
 דר״י כשבת מה., חולין מה., וכן צ״ל
 בביצה לב: ושם תני קמיה דר״נ, אבל
 נרםת הרי״ף והרא״ש קמיה דר׳יי, התיב
 קומי ר״י כערלה פ״נ םה״נ, בעי קומי
 ר״י כברכות פ״א ה״א־ג:, נזיר רפ״;
 חולק עם ר' יוחנן כחולין צ., זבחים כ:
 כא., יומא פ״ב ה״ב־ט:, ובן ידוע מחלקותן
 ב״ק קו: שר״ח בר יוסף םבר עירוב

 פרשיות כתיב כאן.
 עם ד״ל היה כחברים שמתרץ לר״ל

 קושייתו כתמורה ז..
 וכן מצינו ר״ה בר יוסף א״ר אושעיא
 כע״ז נא:, סנהדרין טז:, ואמר בשם ר׳
 מיאשא כב״ר םפ״נד (ושם ר׳ חייא בר יוסי)

 ור׳ לוי א״ל דייך וכוי.
 האומרים בשמו מצינו ר׳ אלעי כב״מ
 קיז״ רב גידל כשבת ז., פסחים ז.,
 עירובין צ., ע״ז נ., ר׳ חייא בר אבא
 בשמו כלאים פ״ר ה״ד, ר׳ יונה ודי יצחק
 בר נחמן משמו ר״ה רפ״א, רבנן דקםרין
 בשמו הוריות פ״נ ה״ז, וכן נזכר ב״מ י,

 שאמר אביי מתיברח״בי פאה.
 דרשותיו באנדה מצינו כתובות קיא:
 שדרש עתידים צדיקים שיעמדו בלבושיהן
 קו״ח סחטה — עתידים צדיקים שמבצבצין
 ועולין בירושלים — עתידה א״י שתוציא
 נלוםקאות וכלי מילת (ובמדרש תהלים פ׳׳עב־ו
 איתא הדרשה הזה ע״ש ר׳ חייא בר יוסי א״ר

 יוחנן).
 ובמדי תהלים פ״ל־ג ר״ח ברי יוסי
 אמר אין בין הצדיקים החיים לצדיקים

 המתים אלא דיבור בלבד.
 ממקראיו הפרטים מצינו שמסחרו בא״י
 היה במלח כב״מ מה: שאמר רבא מנא
 אמינא לה דרי חייא בר יוסף יהגו ליה
 זוזי אמלחא לסוף אייקר מלחא אתא
 לקמיה דר״י א״ל זיל הב להו ואי לא

 קביל עלך מי שפרע.

 ובסוטה

 בשמו שאמר ר' יצחק בר נחמן בשם
 רי״בל החד והמר והמתוק אין בהם משום
 נלו; וע״ז אמר ר׳ חייא בר טיטם בההיא

 דשחק חד לתלת.

 רב חייא בר יהודה.
 בכתובות כא. הקשה לרב יהודה ומי
 אמר שטואל הבי והא ההוא שטרא דנפיק
 מבי דינא רמר שמואל — א״ל ההוא
 שטדא דיתמא הוה, ומזה אנו רואין
 שידע עוד את שמואל וישב לפני רב

 יהודה,

 ר׳ חייא בדיה דר׳ יוםי. נזכר זהר
 יתרו פ..

 רב חייא בר יוסף.
 היה תלמידו דרב כדמצינו תמיד ר״ה
 בר יוסף אמר רב כשבת ז., עירובין צ:,
 פסחים ז. כא:, יבמותצב: צד: צז. קי.,
 כתובות קו., נדרים ח. טז:, קידושין מב.,
 חולין נד., והיה מדקדק מאוד אחרי מעשת
: שאמר, רב זן מחיטי  רבו ככתובות נ
 דעלייה, ובירושלמי פסחים פ״ח סה״ה
 ר״ח בר יוסף גידל בר בנימין בשם רב.
 ואחייב בא לפני שמואל כשבת ננ.,
 חולין מה: שאזל ר״ח בר יוסף אמרה
 לשמעתא דרב קמיה דשמואל, בעי משמואל
 יבמות נח:, הקשה לשמואל כתובות םנ:,
 םר״ ובעירובין צ: אייל לשמואל הלכתא

 כוותך או בוותיה דרב.
 והיה הריש בעיר םיכרא כב״מ פנ.
 אתקין רב חייא בר יוסף בםיכרא הני

 דדרו באנרא ואיתבר נשלם פלגא.
 וביטי ר׳ יוחנן ור״ל עלה לא״י כניטין
 לט. כי סליק רב חייא בר יוסף אמר להא
 שמעתא דרב קטיה דר׳ יוחנן, ובחולין נד.
 בי סליק רב חייא בר יוסף אשבחינהו
 לר״י ולר״ל דיתבי וקאמרי — א״ל האלהים
 מורי בה רב וכוי, ומזה אנו רואין שהביא

 תורתו בידו.
 וכפי הנראה נתמנה בטבריא לדיין
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 פה״ד, והוא היה בזמן ר׳ ירמיה כמו״ק
 פ״ג ה״א בימי ר׳ ירמיה אתת עקא על
 טיברייאי שלח בעי מנורה של כפף מר׳
 יעקב בר בון—ורצה לנדות לר' ירמיה
 ולא הניחו ר׳ חייא בדר״י עטושיא,
 ובמו״ק פ״ג רה״ה, נזיר פ״נ ה״א הורה
 ר׳ ירמיה לדי יצחק עטושיא, ואית דאמר
 לר' חייא כריה דר״י עטושיא, ובתרומות
 פ׳יי ה״ו ר״ז ב) מלק למבקריה לר״ח

 בדר״י עטושיא.
 וביוחשין ערבבו עש רב חייא בריה דרב

 יצחק.
 ר׳ חייא בר נהנא.

 נזכר אגדת בראשית פ״ב, ובשה״ד
 כתב לא מצאתי.

 ר׳ חייאבר לולייני—לוליפא—לרליתא.
 בתענית בה. ישופר שר״חבר לולייני
 שמע להנך ענני דקאמרי ניתו וניתבי
 מיא בעמון ומואב אמר לפניו רב״שע
 כשנתת תורה לעמך ישראל הזרת על
 כל או״ה ולא קבלוה, ועכשיו אתה נותן
 להם מטר שדו הבא, שדיוה אדובתייהו,
 ושם דרש — אם נאמר תמר למה נאמד
 ארז ובו/ ובירושלמי ע״ז רפ״ב אמר
 בשם ר' הושעיא, ובכתובות פ״יג ה״ב
 נדרים פ״ד ה״ב ר׳ יוםי בר׳ בון ור״ח בר
 לוליינו תרוויהו בשם שמואל אמרי,
 ובנזיר פ״ד םה״ר תרוייהו אמרי בשם
 (ר׳) שמי, ובערלה רפ״ב ר' חייא בר

 לוליבא אמר לר׳ חנניא.
 ומצינו שהיו לו תלמידים כחלהספ״ב

 יומא פ״ב רה״ב, נדרים רפ״נ, נזיד פ״ה
 ה״נ, שבועות פ״ח ה״ג תלמידויי דרי

 חייא בר לולייתא וכוי.
 ר׳ חייא ברמזא.

 בסה״ד מביא מירושלמי ברכות פייה
 רה״ב, ונרפא שלנו ר״ח בר אבא, ובערוך
 ערך שקל גרפ ר׳ חייא כרוזא, ובערוך
 דפוס פיזרו רל״ז ערך םאור נרם ר״ח

 ברחה.

446 

 ובםיטה פ״א ה״נ וכתובות פ״ב ה״ט
 יסופר ששלח בתר איתתיה אמר יבקץ
 עמה ג׳ תלמידין, שאם יפנה אחד מהן
 לצורכו תתייחד עם שנים — אף הוא
 שבר לה את הבית — ולא היה מתייחד
 עמה וכוי, והמפרשים פירשו שאשתו
 נשבית, והוא היה כהן, אבל שגגה היא,
 ובנמרא יסופר אך שר״ח בר יוסף ם״ל
 כרב רביה כסוטה ז. דבררך לא םני
 בשנים, והוא שלח אחריה שתבא אליו
 לא״י לכן שלח אחריה נ' מתלמידיו. ומה
 שמסיים שם אף הוא שבר לה בית, זה
 קאי ארי זכריה בן הקצב שהמקור היא
 בכתובות פ״ב ה״ט ושם מביא במשנה
 המעשה דר״ז בל הקצב, וכמו שמובא
 בקצרה בכתובות כז: אחר המשנה דרי
 זכריה בן הקצב, תנא ואעפ״ב ייחד לה
 בית בחצרו, והמאמר הזה שייך אך
 בירושלמי כתובות, ובסוטה שם כשהזכיר
 המעשה דר״ח בר יוסף העתיקו אנב
 אורחא כל הגמרא דכתובות אף שאין

 שייך שם, וזה ברור.

 רב חייא בריה דרב ייבא.
 גובר סוכה מב: שמוסיף על דברי רב
 חםדא ואומר ובגדול אע״פ שאינו יכול
 — דכתיב ויוסיף דעת ובו/ וברי״ף נרם
 ד׳ חייא בר אבא,ובדק״ם כריה דרבינא,

 ר׳ חייא בר ינאי.
 נזכר אם״ר פ״ז־י אמר פורפירא דמלכא
 מזדבנא בשוקא, ווי ליה למיזבניה, וו•
 ליה לזבוניה, כך ישראל הן פורפירא

 שהקב״ה מתפאר בהן ובו׳.

 ר׳ חייא בר יעקב. נזכר תנחומא
 הישן עקב.

 • רב חייא בריר. דרב יצחק.
 גזברע״ז לג: שרבינא שרא ליה למירמא

 ליה שיברא ובו׳.
 ר׳ חייא בריח דרב יצחק עטושייא.
 אביו היה תלמידו דר"! כפאה פ״ח
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 רב חייא בר עי1רם.
 בבכורות לו: אמר ג׳ מתירין את הבכיר
 במקום שאין מומחה, אבל צ״ל ר' הייא
 בר אבין א״ר עמרם ביבמות כה:,• וכן

 הוא גרסת שימה מקובצת.

 ר׳ חייא בר פפא.
 נזכר ב״ק פ. א״ר אבא בר פפא משום
 ר׳ חייא ב״פ, משום ר׳ אחא בר פפא
 ובסנהדרין לר : מנה״מ א״ר חייא בר פפא,
 וכוי, וברכות פ־ו ה״א ר' יעקב בר זבדי
 בשם ר׳ אבהו שמן זית מברך עליו בורא
 פרי העץ, אייר חייא בר פפא קומי ר׳

 זעירא ומתניהא אמרה כן.

 ר׳ חייא בדיה דרב פפי.
 נזכר ויק״ר רפ״יח שהוא ור' יהושע
 דסכנין אמרו בשם ר׳ לוי לאחר נ׳ ימים
 כריסו של ארם נבקעת — ואומר לו הילך
 מה שנזלת, אבל הוא ט״ם וצ״ל כמו
 בסמוך שם ר' אבא בריר, דרב פפי ור״י
 דםכנין, וכן הוא המאמר בירושלמי מו״ק
 פ״נ ה״ר, וביבמות פ״טז ה״ט איתא
 בטעות ר' בריה ורב פפי וצ״ל ר׳ אבא

 כריה דר״פ.

 חייא בר רב.
 קרוב מאוד לומר שנולר אחרי פטירת
 ר' חייא ורב קראו ע״ש דודו, ואביו רב
 למד עמו כברכות ננ: ונזיר סו: שא״ל
 רבי ברי חטוף ובריך, ופסחים ע. מתני
 ליה רב לחייא בדיה, ושם קיג. א״ל רב
 לא תשתי םמא וכוי, ומו״ק כ. א״ל
 נאפה נהונ אבילותא, וכן אותיב ררב
 אסי ככתובות מח:, קידושין מי., כריתות
 יז:, ובן ישב לפני שמואל כערכין טז:
 ושמואל א״ל בר א־יה או בר אוריאן
 תא ואימא לך מלתא טעלייתא דחוה
 אמר רב אבוך כברכות יב., חנינה יד,,

 ע״ז לא:.
 וכל נרולי תלמידי דרב היו רבותיו
 כעירובין מז. מתני ליה רב ח־יא בר אשי

 להייא

 ר׳ חייא בר מנחמא. נזכר ויק״ר
 פ״לי־י ר׳ תנחימא בשמי.

 ר׳ חייא בר פרייה-מריה-מדייא*
 היה תלמידו דר׳ יוסי יר׳ יינה כב״ב
 פ״ח םה״א אעיל עובדא קומי ר' יוםי,
 ובכתובות פייט ה״א בעי קומי ר' יונה,
 ונשנת פ״יר ה״ד אמר בשם ר׳ יונה,
 ובן בסנהדרין פ״א ה״ב, ובעירובין םפ״ח
 אמי לר׳ מנא הבי אמר ר' יונה אבוך,
 ובשביעית פ״ו םה״א ר' חייא בר מריא
 אמר לר' מנא יאות עבדת דלא חתמת
 (ע?1 ההיתר) דר׳ יונה אבוך אמר וכוי,
 ובפר״כ קננ: מצינו ר' חייא בר מריא

 בשם ר׳ לוי.

 רב חייא בר רב מתנה.
 בנדה ם: דרש משמיה דרב הלכה
 כר׳ נחמיה א״ל ר״נ אבא תני — ואת

 אמרת וכוי.
 ר׳ חייא בר נחמן-נחמיה.

 בקה״ר פ״יב־נ, ד־ו דרש הפסוק והתעותו
 אנשי החיל אלו זרועותיו — וחשכו הרואות
 — אלו כנפי הריאה שמשם יוצא הסול,
 בייק״ר רפ״יח המאמר ושם בר נחמן,
 וכן נזכר בשם זה בתנחומא שרה־ז. קה״ר
 פ״ב־ח־טו, וב׳׳ב מו. אמר רב חייא בריה
 דרב נחמן ל״ש אלא הוא, אבל גרסת

 דק״ם ר״ה בדיה דר״נ.
 ר׳ חייא בר נחמני, (תנא דכרייתאז.

 תלמידו דר׳ ישמעאל אמר משום ר'
 ישמעאל ברכות מח: ומכלתא בא פ׳

 טז־־נ.
ה דרב נתן, ד  רב חייא ב

 נזכר פבחימ מא. מתני לה להא ררב
 חםדא בהריא ובו/ ומשמע שהיה בזמן
 רבא, ובמנחות לט. ר״ח בריה דרב נתן

 מתני הכי אר״ה ובו׳.
 ר׳ חייא בר עוקבה.

 גזבר גיטין פ״נ ה״ו אמר בשם ר' יוסי
 בר׳ חנינא.
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 וזבה לבן גדול בתורה בשם שימי שהיה
 חביב על רב זקינו כקידושין יב״

ב מדיפתא. ב חייא בר ר  ר
 ע״פ רוב מצינו אותו שהוא שונה
 ברייתות כשבת י. שתנא לרב חםדא
 ולרבה בר״ה כל דיין שדן דין אמת
 לאמיתו אפילו שעה אחת ובו/ וברכות
 ח: תני ליה לרב ביבי בר אביי וכי
 בתשעה מתענין וכוי, ובשבת קמב: וכן
 תנא חייא ב׳׳ר מדיפתא, וביבמות עד,
 ת״ש מדתני ר' חייא בר רב מדפתי ערל
 אםור וכוי, ובכתובות םח. א״ר חנינא —
 ותני ר״ה בר רב מדפתי, ולא שהיה בזמן
 ר׳ הנינא אך הוא מסתמא דנמרא, ונם ר׳
 חנינא זה אינו ר״ח הראשון אךד׳חנינא
 הברון דרבנן או חבירו דר׳ מני כי אמר
 שם דאמר ר׳ אלעזר, וכן הוא באמת כי
 המאמר הזה אמר לרב פפא כב״ב י.
 שמא עני בא לידך ולא פרנסתו דתניא
 רי״בק אומר כל המעלים עניו מן הצדקה
 באלו עובר ע״ז וכוי, ולא לפלא מה
 שהיה בזמן רב חסדא וחי עור בזמן ר״פ,
 יען כשהיה לפני .ר״ה היה זה כשמלך
 ר״ח והיה זה בסוף ימיו ורב חייא בר
 רב היה אז עול ימים ובזמן ר״פ היה

 כבד זקן.

 ר׳ חייא בר רבא.
 נזכר מדרש משלי פ״טו, אבל צ״ל
 ר״ח ביי בא בדמובא המאמר ילקיט משלי

 רמז תקננ ר״ח בר אבא.

ב חייא בריח דרבה בר נחמני.  ר
 אף שבל״ס היה בנו של רבה בר
 נחמני הידוע, יען שלא היו שני רבה בר
 נחמני, לא מצינו בשום מקום שריבי עם
 אביו או שקבל ממנו, ואך היה תלמיד
 רב חםדא כדמצינו תמיד ר/׳ח בדיה דרכה
 בר נחמני א״ר חסרא כסנהדרין סט:,
 ע״ו מט.׳, ושם ם5 איתא בדיה דאבא בר
 גחמגי (וצ״ל דובה כגרסת דק׳״ם, ועוד ידוע

 שרבת

 לחייא בר רב קימיה דרב, ובעירובין צח:
 ובירושלמי שם פ״א ה״א״ה. מתני ליה
 רב חיננא בר שלמיה קמיה דרב, ובשבת
 סו., יומא יט: מתני ליה רב חנן בר
 רבא קמיה דרב, ובעירובין כ: יד. מתני
 ליה רב יהודה קמיה דרב, ובע״ז פ״ר

 ה״ח מתני ליה שמעון בר חייא.
 ועם רב הונא היה כחבר ששניהם
 ישבו לפני שמואל כערכין טז:, מחלקותם
 שבת םט:, ב״ב ד:, ע״ז. מט:, ובחולין
 יד. אר״ה דרש חייא בר רב משמיה דרב,
 ואך יען שר״ה מלך בסורא לבן מצינו
 בכורות כב. שקרא לר״ה רבי, וכן נראה
 מב״ב לט: שחייא בר רב ישב עם ר״ה
 שאמרו שט גידל בר מניימי — אשבח
 לר״ה ולחייא בר רב ולרב חלקיה בר
 טובי, וכן הוא בירושלמי שם פ״נ ה״ג
 גידול בר מיניימין הוה ליה עובדא
 והוו דייגיה חלקיה בייט ור״ה וחייא

 בר רב.
 הלכותיו מעטים המה, ונזכר אך ברבות
 יד: ור״ה בר חינגא אמר משמיה כברכות
 ל., ורבה בר אבוד, שאלו בע״ז נא., וכן
 מצינו אביי משמיה כשבועות יז:, ובסוכה
 מצינו שחולק עם רי״בל אבל נרםת דק״ס

 ר״ה בר אשי.
 ממקראיו הפרטים מצינו יבמות םג.
 כשראה שאמו קא מצערא לאביו ותעשה
 תמיד היפוך מרצון אביו, כשרצה רב
 טלופחי עשתה היא חומצי מה עשה אמר
 לאמו שאביו רוצה בחומצי ועשתה טלופחי
 כרצון אביו, ואביו שלא ידע כי הוא
 חכמת בנו אייל שאמו נתהפך לבה
 לטובה, אז סיפר לו בנו שזה הוא ע״פ
 חכמתו, א״ל רב היינו דאטרי אינשי
 תפיק מינך טעמא מלפך, אך את לא

 תעביד שלא ללמד לדבר שקר,
 ובגיטין יח. שכתובתית איכתוב ביום
 ואיחתום בלילה ורב היה שם, ובב״ר

 פ״טדג שרב א״ל בגד. לי בית בא״י.



 ר׳ חייא בריח דר׳ שבתי—ר׳ חייא מרוםתניא (!44

 ר׳ הייא כתובה.
 ר' יצחק בר׳ חייא כתובה פסחים פ"*

 ה״ח, ופי' קרבן העדה שכך שמו.

 ר׳ חייא מאבל ערב.
 בפסחים עב. והתני ר׳ חייא מאבל
 ערב א״ר מאיר ופירש״י שם מקום, אבל
 אין זה מרש״י כי המה מוקפים כזה []
 ובאמת המאמר בשבת קלז. ליתא תיבת
 מאבל ערב וכן ליתא בדק״ם, ורבינר
 העיטור הלכות מילה מביא שצ״ל ״מאיר
 ערב׳׳ והוא סימן שר׳ מאיר אמר הדין
 שר״א ור״י לא נחלקו על שהיו לו ב'
 תינוקות למול, אחד ״ערב״ שבת, ויען
 כי שם עב: איתא א״ר שמעון לא נחלקו
 וכוי, הניחו םימן שכאן אמר ר' מאיר כן,
 אבל בשבת קלז. ליתא הסימן כי שם

 לא שייך הסימן הזה.

 רב חייא מהורמיז ארדשיד.
 נזבר ב״ב נב. אר״נ בר יצחק אישתעי
 לי ר״ח מהורמיז ארדשיד דאישתעי ליה רב
 אחא בר יעקב, ופי׳ ר״ג שהוא מן כרך

 שולטניות דארדשיר.

 חייא ומחגרא.
 ביבמות קטז. ההוא ניטא דאשתכח בסורא
 וכתיב ביה הכי בסורא מתא אנא ענן בר
 חייא — ובדקו רבנן מםורא ועד נהרדעא
 ולא הוה ענן בר חייא אהרינא לבר מענן
 בר חייא מחנרא, ומשמע שם שבנו ענן היה
 בזמן אביי ורבא, וביוחםין כתב שהיה בימי
 שמואל ואפשר שראיתו מכתובות כא.
 שההוא שטרא דנפיק מבי דינא דמר
 שמואל והוד! כתוב ביה מדאתא רב ענן
 בר חייא, ואפשר שסבר היוחסין שהוא
 בר חייא מחנרא, אבל באמת אינם שייבין
 זל״ז כי השני היהת״ח, והראשון מאוחד

 ואין ראיה שהיה ת״ח.

 ר׳ חייא מווםתניא.
 בתענית ט. יסופר שהוא ורב שמואל
 בר אידי ור״ה בר מנוח הוו שכיחי קמית

 דרבא

 שרבה הוא אבא) וכן צ״ל בברכות מנ. ונט
 שם בריה דאבא ב״נ.

 ובר״ה לא. ר״ח בדיה דר׳ חייא בר
 נחמני א״ר חסדא צ״ל כבדק״ם ר״ח
 בדיה דרבה ב״נ, ובר״ה לד: שמעה רב
 חייא כריה דרב״נ (שמעתא דרבב״ח אר״י)
 אזל אמרה קמיה דרב דימי בר היננא

 ובו׳.
 ר׳ הייא בדיה דר׳ שבתי.

 נזכר יבמות םפ״ב ר' עקיבא(אמורא)
 בשמו, ובסנהדרין פ״ה ה״א־כז: ר״ה כריה
 דר׳ שיבתיי מקשי היאך היו יוצאין לב״מד

 של משה וכוי,

 ר׳ חייא דכפר חנון.
 בב״ר פ״ו־ה ר' יהושע בדיה דרי
 תנחומא ב״ר חייא דכפר חנון הוה באםיא
 וכוי, אבל המאמר הזה בירושלמי שבת
 פ״ב ה״ו ושם ר' יוסי בדיה דר׳ תנחום
 דכפר אנין, ובקה״ר פ״נ־ב נרס ר' יהושע

 בדיה דר״ת דכפר אנון.

 ר׳ חייא דכפר החומץ.
 בירושלמי סוף תרומות ושבת פ״ב
 םה״א א״ר אבהו שנה לי ר׳ יונתן בן
 עבמאי — א״ל ר״ז ומה הוה טבייה ?
 א״ל אדמ גדול ובקי במשנתינו היה,
 ופירשה ר׳ חייא דבפר תחומין לפני רבי

 (הוא ר׳׳י נשיאה הש:י) ומניתיה חכים.

 ובפאה רפ״א־נ: חולק עם ר׳ ברכיה
 ח״א אפילו כל העולם בולו אינו שוד.

 לד״א של תורה וכוי.

 ר׳ חייא הכהן. ערך ר׳ חייא אביו
 דר׳ ברכיה.

 חייא חוזאה.
 בסה״ד בערך ר׳ שמעון בר חייא
 חוזאה מביא שנזכר בבמה מקומות
 בירושלמי, ובירושלמי שלנו לא נמצא

 תיבת חוזאה.

 ר׳ חייא נרוזא. ערך ר׳ חייא ברמזא.
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 חייתא.
 ר׳ לוי בר חייתא סוף פו״ק, וכספר
 אהבת ציון וירושלים בשביעית פ״ר ה״ו
 ישער שמה שאסרו שם ר' הייא בר בא

 אמר הייתה, הוא חייתא אבי ר׳ לוי,

 ר׳ חילא.
 ביוחסין וםה״ד מביאין ר' חילא בשם
 ר׳ ינאי ע״ז םפ״ד, והוא טייס כי שם ר׳
 הילא וכן מובא שם ר' יילי בשם ר׳ ינאי

 והוא ר׳ אילעא במבואר בערכו.

ל£א בר אגרא, (תנא דברייתא), י  ח
 בשבת קה.׳ ותיםפתא ב״ק ספ״ט ר׳
 שמעון בן אלעזר אומר משום חילפא בר
 אנרא שאמר משום ר' יוחנן בן נירי,
 ובדא״ר פ״א אבא חלפי אומר משום אבא
 חגרת אביו, ונראה בי הוא שם של תנא

 אחד.
 חילפא בר אידי.

 נזכר ויק״ר רפ״טז הוא ור' חייא [בר
 אבא] אמדו בשם ר׳ יוכי) ובאיכ״ר פ״ד־יח

 איתא המאמר בשניים.

 אבא חילפא בן קרויא.
 נזכר בתוספתא מע״ש רפ״ד(צזקערמאנדל)
 אבל נרםא שלנו אבא חלקיה מן קרויה.

 ר׳ חילפא דרוםיה. נזכר פס׳ רבתי
 פ׳ אנכי מנחמכם ס״יב.

 חילפי בר םומקאי. ר׳ חלבו בנו ב״ר
 פ״נא־ב.

 חילפיי או חלפי. ערך אילפא.

 ר׳ חיליפיי בר בדיה דר׳ אבהו.
 נזכר בכורים רפ״ב אמר שמעית קליד,
 דרבי ררש, וידוע שבירושלמי בל הנשיאים
 נקראין בשם סתם ״רבי״ ויותר נבון
 כגרסת מדרש שמואל םפ״כנ שםעית
 קליה ״דםביי ומםמ״ך עשה רי״ש, ובמי
 תחלים פ״כו־ז נרם ר׳ חלפתא בשייר

 אייבו.
 ר'

 ררבא, כי נח נפשיה אתו לקמיה דרב
 פפא, בל אימת דהוה אמר להו שמעתא
 ילא הוה מםהברא להי הוו נירמ;י אהדדי,
 הלש דעתיה, אקרייה בהרמא ואכחיד את
 שלשת הרועים, ליזהר כי הוו מיפטרי
 מיניה אייל ליזלי רבנן לשלמא, וביוחםין
 כתב שמתו, ולא נ;כד בגמרא שנתקיים
 החלום, ובזבחים קיב. א׳׳ר הייא מיוםתיניא
 בשעיר נשיא, וגרסת דק״ם מווםתיניא,

 והוא שם מקים.

(או פרודאה).  ר׳ חייא פרוואה,
 נזכר ע״ז לח: איקלעלבי ריש נלותא
 — ורב זכיד אמר להו לא תציתו ליה

 וכוי.

 ר׳ חייא ציפוראי.
 היה תיימידו דר׳ אמי בירושלמי ערלה
 פ״נ רה״ב שאיהיב קומי ר' אימי. והיה
 בהן כתרימית פפ״יא שרי הנגיד. בר
 עכברי היה עכד עכירתא גביה ר״ה
 ציפיריא כשהלך ממנו מילא יו נר שמן
 שריפה וביי, ובמד׳ תהלים פ״יכ־א ר״ה
 ציפיראה אזיל למזבן חטים בםירא א״ל
 יינתן כשאתה ריצה לקנות דמים תאמר
 שעירין אני חפץ וכוי, יבכה״ר כותב
 לעיין בערך רב ה־נא ציפוראי יחשב
 שאחד הוא, אבל באמת הראשון היה
 תלמיד ר׳ אמיור״ה ציפיראי היה תלמידו

 דר׳ יוחנן,

 ר׳ חייא קטוםפאה.
 נזכר ביצה לה: אמר רב ספרא —
 ולא שמיע להו הא דאמר ר׳ חייא
 קטוםפאה משמיה דרב, וביבמות קד.

 מצינו רבה בר חייא קטוםפאה.

 ר׳ חייא קרא.
 נזכר איכ״ר פ״ר־ד אמר בשם רש״בנ
 מיום שחרב בהמ״ק בטל יין קרוש, ומקורו
 מירושלמי סובה פ״ר ה״ו ושם נרם ר׳

 יודה בר לקרה.
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 ברכות םפ״ט, תענית פ״ג ה״ט, מו״ק
 פ״נ ה״ז ומגילה פ״ב ה״ד, אבל היה
 תלמידו דרב הונא ביבמות םד: שהוא.
 עם חבריו רב אבא בד זבדא ורב נירל
 בולם איעקור מפירקיה דר״ה, ורב אחא
 בר יעקב אמר שתין םבי הוינא וכולהו

 א־עקור תיץ ממנו.
 ומציג• תמיד ר׳ חלבו אר״ה כברכות
 םב:, מגילה ד: כט:, מו״ק כו., כתובות
 ז., ב״מ ח: כט:, חולין צח:, וכשהובא
 ר״ה לא״י להקבר ורצו להניח פ״ת על
 מטתו היה אז ר׳ חלבו שם והעיד ואמר
 אנא חזיתיה לר״ה דבעי למיתב אפוריא
 והוד, מונח ס״ת עליה ובו׳ במנחות לב:,

 וכן הוא במו״ק כה. לגרסת רק״ם,
 וכן קיבל מרב חמא בר נוריא תלמידו
 דרב כשבת לז״ מנילה יח: (ובמגילה פ״ב
 םה״׳ב המאמר ר׳ חלבו [בר אבא] בשם רב)*
 חולין מה., ובן קיבל מעולא ביראה

 במנילה ד״ מו״ק כו..
 ועלה לא״י עוד בחיי ר׳ יוחנן ואף
 שלאמצינו שדיבר אתו פא״פאבל מצינו
 ע״ז לה: שחילק עם ר׳ יוחנן, ובכתובות
 קיב, ר׳ חלבו ור׳ עוירא יד׳ יוסי בר
 חניגא איקלעו לההוא אתרא אייתו קמ־יהו
 אפרסקא דהוה בא־יפס — לשנה איקלע
 ר' אלעזר להתם, וידוע שר״א נפ״ר
 בשנה אחת עם ר״י, וברכות פ״א ה״ה־/
 ר' חלבו ר׳ שמואל בשם ר' יוחנן, ובן
 מצינו ששאל מר׳ אימי בכלאים פ״ט

 ה״נ.
 הלכותיו מצינו ברכות יב. שאמר משמי־
 היוצא אומר למשמר הנכנס מי ששיכן
 את שמו וכוי, ושם כט. אמר הני כ״ד
 דתעניתא בננד כ״ד רננות שאמר שלמר,
 ושבת קמז: אמר חמרא דפרונייתא ומ־א
 דדיומםת קיפחו עשרה שבטים מישראל,
 וביומא נד. אמר מתעסק בקרדומו הוד,
 וע״ז לה: אמר אפילו למ״ר פלטר עכו״ ם
 וכוי. ובירושלמי מנילה רפ״א אמר יום

 יג׳

 ר׳ חליפי בר זטרי.
 בפר״כ קלנ: אמר בשם ר׳ ייםא,
 והמאמר הזה מובא בייק״ר רפ״טז בשם
 חילפי בר אירי, וכאיכ״ר פ״ר־יח ע״ש
 חלפי בר זביד, ור׳ ברכיה בשם ר׳ איםי.

 אבא חלפי. ערך חילפא בר אנרא,

 חלפי בר זביד. ערך ר׳ חליפי בר
 זטרי

 אבא חליפא קרויא.
 בב״ב קכנ. בעי מרי חייא בר אבא,
 ובמע״ש פ״ר ה״א תני אבא בר חליפיי
 בר קריי בד״א בוראי—ר'חייא ברווא
 הוה ברומי והמתון מפרקין - אמר מאן
 דהורי לן חילפי בר קירי/ (ואפשר שהוא
 שם עיר). ובמר׳ תחלים הישן פ״כ רבן
 גמליאל (הוא בנו של ר״י נשיאה השני),
 הלך אצל אבא חלפא בן קרוייה שיתפלל

 עליו.
 חילקאי.

 רב משרשיה בר חילקאי כתובות ק:,
 םמא בר חילקאי חולין לח..

 חיננא. ערך חנינא.

 חיפא.ערך איפא.

 ר׳ חנינאי.
 אבי התנא הנודע בשם ר' חנניא בן
 חבינאי כלאים פ״ר מ״ח, ונזכר פדר״א
 פ״מא ופ״מט בשם ר׳ חכינאי, ובםה״ד
 מביא ר׳ חכינאי אמורא אמר בשם ר׳
 לוי מתנחומא הישן תזריע, אבל שם
 צ״ל כבתנחומא בובער תזריע־יא ר׳

 ברכיה בשם ר״ל.
 חכמי אוה״ע.

 נזכרו פסחים צד: בענין מהלך החמה
 ורבי אמר נראין דבריהם מדברינו,
 ובירושלמי ב״ב פ״ח ה״א שאומרים בן
 ובת שוין כאחת לענץ ירושה ומובא

 שבת קטז:.
 ר׳ חלבו.

 אף שמצינו שאמר בשם רב כירושלמי
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 ה״א ושם ר׳ חלבו, ר׳ חונה (רב הו:א)
 בשם רב.

 ר׳ חלבו בר חנן.
 • בירושלמי ברכות פ״ז ה״א אמר בשם
 רב, ורב ששת מתיב עליה, ונראה שנם

 כאן צ״ל ר' חלבו רב חונה בשם רב.

 ר׳ חלבו בר חילפא בר סמקאי.
 נזכר ב״ר פ״נא־ב אמר כשם ר' יהודה

 ברי סימון.

 ר׳ חלבו בקרוייה,
 במדרש ההלים פ״כ־ט יסופר שרי
 נמליאל הלך אליו שיתפלל עליו א״ל יהן
 לך כלבבך, ובמדרש ההלים הישן הנרםא

 אבא הלפא בר קרוייה,

 חלוב.
 רב הונא בר חלוב שבת קמו:,

 ר' יצחק בר חלוב חולין צט:.

 חלוון. רב הונא בר חלוון שבת קלט:.

 חלוקה.
 ר' צדוק (וגרסת דק׳׳ם ר׳ יצחק) בר

 חלוקה יומא עח״
 חלי, (שס עיר כנחלת אשר, יהושע פ״יט־כה).

 ר' יונתן בן חלי סנהדרין פ״ו ה״ה.

 חלנוםי או חלניסי.
 ר' חנניא ב; חלניםי מכלתא בשלח פ'
 מה תצעק אלי, והוא ט״ס וצ״ל ר' חנניא

 בן חכינאי כבילקוטשם.

 ר׳ חלפון. נזכר ב״ר פ״יט־ז.
 חלפתא.

 ר׳ יוםי (סתס) בן חלפתא הנודע,
 ר' שמואל בן חלפתא ברכות פ״ג םה״ה.
 ר' שמעון בן חלפתא במשנה סוף עוקצין.

 ר׳ חלפתא.
 אבי התנא הנודע ר' יוסי, ונצר מגזע
 יונדב בן רכב כירושלמי תענית פ״ר

 ה״ב.
 גזבר במשנה פ״א, בתענית פ״ב מ״ה

 מעשה

 ינ׳ יום מלחמה היה הוא מוכיח. על
 עצמו.

 ודרכי האגדה קבל מ־' שמואל בר
 נחמני במנילה פ״א ה״א שאמר ר׳ חלבו
 זםנין כניאין יתבית קומי רש״בנ, ובן ב״ב
 קכג. בעי מרש״בנ מה ראה יעקב שנתנה
 בכורה ליוסף — ואמר לרש״בנ ר׳ יונתן
 רבך לא כך אמר, בשם רש״בנ כתנחומא

 בראשית יח, בשלח־יג, וארא־כב.
 ואחרי פטירת ר׳ אמי שנפטר בקסרין
 שהיה שט ישיבתו בסוף ימיו תחת כנפי
 ד׳ אבהו, היה ר׳ חלבו מראשי הדור
 יבדמצינו נימין ס. ששלחו בני גלילא לר׳
 חלבי מהו לקרות בחומשים בכ״הכנולא
 הוה בידיה, אתא ושאל לר׳ יצחק נפחא
 (שהיה אז זק; גמל) לא הוה בידיה, אתא
 שאל בי מדרשא, ופשטוהו מהא דא״ר

 שמואל ב״נ א״ר יונתן וכוי.
 ומקומו נראה שהיה בטבריא כירושלמי
 תענית פ״ב ה״א שאמר ר׳ חלבו לר'
 יורן נשיא (השני) פוק עימן וצערך עבר,
 וירוע שר״י נשיאה היה מקומו בטבריא

 'כמבואר בערכו.
 האומרים בשמו מצינו ר׳ אבא בר

 זםינא כבלאיס פ״ט ה״נ.
 ר׳ ברכיה כברכות פ״א ה״א־ה., ודי
 ברכיה שאלו כלאיט פ״ט ה״נ, ואמר

 השבתי לר׳ חלבו איכ״ר פ״ג־ח,
 ר׳ ברכיה הכהן בשמו תנחומא

 בהעלותך־יז.
 ובויק״ר םפ״לה ר׳ אבא בר כהנא ור'
 ברכיה ור׳ חלבו בשם רב, והמאמר

 בברכות םפ״ט ושם ר׳ אבא בר׳ עילאי.
 ר׳ יהירה הלוי בר שלום בשמו תנחומא
 הולדות־טו,, ובנדרים מ. יסופר שר׳
 חלבו חלש נפק אכריז רב כהנא ר׳ חלבו

 באיש לא איבא דקא אתי וכוי.

 ר׳ חלבו בר חונה.
 נזכר בירושלמי נזיד רפ״נ, אבל הוא
 ט״ס כי המאמר מובא נם מו״ק פ״ג



 ר׳ חלפתא

 ובסנהדרין פ. א״ר יוסי אפיל־ אבא
 חלפתא ביניהן, ובמעילה יז: א״ר יוסי
 אלו היה אבא חלפתא קיים יכילין אר,ם

 לומר לו תן בנך להריגה ?
 ונראה שהאריך ימים כמפורש בתוספתא
 דבלים ב״ב רפ״ב א״ר יוסי מעשה בד׳
 זקנים שהיו יושבין אצל רא״בע הדש
 בציפורי, ר׳ חוצפית המתורגמן ור׳ ישכב
 ודי [צ״ל אבא] חלפתא, וזה היה בל״ ם

 כשהתחילו מרידת ביתר או אח״כ.
 ובנו ר' יום־ ישב על כסא אביו

 בציפורי במפורש בערכו.
 והיה לו עוד בן אחר שמת בלא בנים
 ויבם ר' יוסי אחיו את אשתו בירושלמי
 ריש יבמות, אבל ר׳ שמעון בן חלפתא

 לא היה בנו כמפורש בערבו.

 ר׳ חלפתא.
 אחר מחמשת בניו של ר' יוסי כמפורש
 בירושלמי ריש יבמות ובשבת קיח : שיבם
 ר׳ יוסי את אשת אחיו שמת וילדה לו
 חמשה בנים, ובמדרש תחלים פ״ק־ב ר'
 סימון ורי״בל בשם ר' חלפתא (ואפשר
 שהוא ר׳ חלפתא זה), בו״ד כשהוא מידה
 נותן לו םפיקולא — אבל דיקב״ה אינו כן
 ובו', וביוחםין כתב שמת בחיי אביו
 משמחות פ״י ולא נמצא שם, ובמו״ק
 כא. נזכר אך מעשה שמת בנו של ר׳
 יוסי בציפורי, ולא נזכר שמו. ובערך ר׳
 שמעון בן חלפתא בארתי שהיה בנו של

 ר׳ הלפתא זה.

 ר׳ חלפתא. (אמויא).
 נזכר ב״ר פ״ו־ש. ר' חלפתא מייתי
 לה מן הבא ולמשול ביום ובלילה וכוי,
 ר׳ חנין בשם ר׳ שמואל מייתי לה מסיפא,
 וכן שייר פ״יח־ח, וקה״ר פ״ג א״ר חלפתא
 יהברך שמו של הקב״ה וכוי, ומד׳ תהלים
/ ו נ  פ״כו־ז ר׳ חלפתא בשם ר׳ אייבו ו
 אבל בירושלמי בבורים פ״ב ה״א נרם

 חילפיי בר בדיה דר׳ אבהו.

 רבי

 מעשה בימי ר׳ חלפתא ור׳ חנניה בן
 תדדיון שעבר אהד לפני התיבה ונמר

 את הברכה כולה ולא ענו אחריו אמן.
 והיה עור בזמן הבית וראה את ר״נ
 הזקן כעדות בנו שבת קטו. א״ר יוסי
 מעשה באבא חלפתא (אביו של ו׳ יוטי
 חלפתא שמו, דש״י) שהלך אצל ר״נ בריבי
 לטבריא ומצאו שהיה יושב על שלחנו
 של ר״י בן ניזוף — א״ל זכור אני ברבן
 גמליאל אבי אביך שהיה עומד ע״נ מעלה
 הר הבית וכוי, וכן הוא בתוספתא שבת

 רפ״יד וסופרים פ״ר, ה״טו.
 והנה אף שזכה עור לראות את ר״ג
 הזקן א״ב היה למעלה משלשים בזמן
 החורבן, אעפ״כ מספקא להנמרא ב״ק
 ע. ואמרו א״ר יוסי כשהלך אכאחלפתא
 אצל •ר׳ יוחנן בן גירי ללמוד תירה
 ואמרי לה רי״בנ אצל אבא חלפתא,
 א״ל הרי שאכלה — אלא שר״ע חולק
 בדבר, ובתוספתא מע״ש פ״ א ה״ינ,ב״ב
 .פ״ב ה״ד א״ר יוסי בא רי״בנ אצל
 [אבא] חלפתא — א״ל אף אני אומר בך
 אלא שעקיבא אומד וכוי, ובתוספתא
 אהלות פ״ה א״ר יוסי בא רי״בנ אצל
 אבא חלפתא— אלא שעק־בא מטהר,
 ומזה אנו רואין שחיה הבר לר' עקיבא
 שקראו ״עקיבא״, וזה יען שימי פעולתו
 גחשבו לדור ר״ע וחבריו, ככל הדור

 ההוא שהיו נם קורם החורבן.
 והוא היה הריש בציפ־רי כמפורש ר״ה
 בז. תענית טז: ובך היה נוהג ר׳ חלפתא
 בציפורי, ואז היה חבירו ר' חנניה בן

 תרדיון הדיש בםיכני כמפורש שם.
 תלמידים לא מציגו לו ואך ר׳ יוסי
 בנו יזכירו תמיד בשם אבא חלפתא
 כדמובא לעיל, וכן מצינו סוטה לד. אר״י
 אבא חלפתא ור׳ אלעזר בן מתיא וחנניא
 בן חבינאי עמדו על אותן אבנים וכוי,
 (ואפשר שכונתו ששלשה החכמים האלו עמדו על
 האבנים איל לא בזמן אחד כי חנניה בן חכינאי

 .היה מאוחר מר׳ חלפתא).



 ר׳ חלפתא איש כפר חנניה—ר׳ חלקיה

 ב״ש כנגד שנע־ קילות שאמר דור על
 המים.וכוי.

ה-דמן הונא ק הו  ר׳ הלפתא ד
 (דמן חיפא).

 בנימין פו: א״ל ר׳ יוחנן לבני ר׳
 חלפו/א דמן הונא (שיא חיפא) הבי אמר
 אביכון לעולם לא תצא, וקרצית שכעפיר
 אינה פוסלת במי חמאת. והמאמר הזה
 מוכא כירושלמי יבמות פ״ג רה״ט, וניטין
 פ״ט רה״נ ר׳ יוחנן בשם ר׳ חלפתא

 דמן הוה.
 ר׳ חלפתא קםריא.

 נזכר ב״ר פ״נ־יא, ובשהש״ר פ״ד
 פ״יא ר׳ הונא ור׳ חלפתא קיםריא בשם.

 רש״בל.

י ירמיהו הנביא). » ב א ) י ־ י ק ל  ח
 ר' יצחק בר חלקיה ויקי׳ד פ״ל־ג,

 ר׳ מנ־ומי בי חלקיה יומא ב״

 ר׳ חלקיה.
 (אמורא ירושלמי מגדולי בעלי אגדה).

 יהיה תלמידי דרי סימון כדמצינו שאמר
 תמיד בשם ר׳ סימון כשקלים פ״א ה״ה,
 יבמות פ״ה ה״ב, ב״ר פ״יח־ה, פס׳ רבתי•
 פ' אנכי מנחמכם ם״ג ם״ה, ס״ט, ובקידושין
 לג: ר' חלקיה יר׳ סימון ור״א אמרי•
 קי״ח מפני לימדיה י עימרין מפניה לכ״ש..
 וכן אמר בשם ר׳ אחא כשקלים פ״ב

 ה״נ.
 האימרימ בשמי מציני ר' אבין באגרת.
 בראשית םפ״לא המאמר היקר טפש לבן
 של שקינין שהן אימרים יש לו כן
 להקב״ה, ומה אם בני של אכרהמ כשראה
 שבא לשוחטו — מיד צוח אל תשלח ידך
 אל הנער, ואילו היה לו בן היה מניחו

 ולא היה הוא הופך את העולם וכוי.
 ר אשיין בשמו אגדת ביאשית פ״ע׳

 ר' פנחס בשמי ב״ר פ״ננ־ט.
 ר׳ פנחס הכהן בר חמא בשמי תנחומא.

 וירא־לז.

 יקריב
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או אבא) חלפתא איש כפר חנניה. )  רבי
 נזכר אבות פ״ג מ״ו שאמר עשרה
 שיושבין ועוםקין בתורה שכינה שרויה

 ביניהם — ומנין • שאפילו אחד וכוי.
 והיה תלמיד. ר״מ כב״מ צד. דתניא
 אבא חלפתא איש כפר הנניא אומר משום
 ר״מ, ובתוספתא כלים פ״ד ה״ט אייר
 חלפתא •איש כפר חנניה שאלתי את
 שמעון בן חנניה ששאל את בנו של ר׳

 חני נא בן תרדיון וכוי,

 ר׳ חלפתא בר יעקב. ערך ר׳ תחליפא
 בר יעקב.

 ר׳ חלפתא בר בהנא.
 ,נזכר תנחומא חיי •שרה־ו. ומצינו ר׳

 לוי הנהן בר חלפתא שם וירא־כה.

 ר׳ חלפתא בן קוינא.
 • גזבר תוספתא מכשירין פ״ג ה״ב,
 ובתוספתא צוקערמנרל חילפתא בן קוינא.

 ר׳ חלפתא בן שאול.
 נזכר בירושלמי ברכות פ״א ה״ה־י.,
 פאה פ״ב םה״ד, מעשרות פ״ב םה״ג)
 תרומות פ״י ה״ו, בבורים פ״ב . ה״א
 (ומובא במדי תהלים פ״בו-ז), שבת פ״ר ה״ב,
 מו״ק פ״א רה״ט, ובכולן בלשון תגי ר׳
 חלפתא בן שאול, ומזה אנו רואיןשהיה
 מהתנאים השונים ברייתות, ובבבלי
 נשתבש שמו על ר׳ תחליפא כטו״ק י.
 והא תני ר׳ תחליפא בר שאול ושוין שאין
 מפשילין, ובדק״ם נרם ר׳ חלפתא בייש,
 ובזבחים צנ: דתניא ר׳ תהליפא בר •שאול
 אומר, ונפל ב׳ טעותים א) שלא היה
 תנא וצ״ל תני ר׳ ובו׳ כדמובא המאמר
 במנחות ז., ב) שצ״ל ר׳ הלפתא ב״ש,

 כגרסת דק״ס.
 וכן במנילה כנ. תני ר׳ תחליפא בר
 שמואל וצ״ל כגרסת רק׳׳פ ר׳ חלפתא בר
 שאול, וגזכר ברכות בט.. שאמרו הגי
 שבע דשבהא כנגד מי א״ר חלפתא



 אבא חלקיה—רב חלקיה טהגרוניא (־.45

 שאילה היאי להבי שאלי ולהבי לא שאלי,
 מ״ט כשבאת לנהר עברת במנעליך ובל
 הדרך הלכת יחף, יען כי איני יודע מה
 שבמים. — מ״ט יצתה אשתך מקושטת,
 כדי שלא אתן עיני באשה אחרת, ומ״ט
 עלתה היא בראשונה, יען שאיני יודע
 אתכם, ומ׳יט לא קיית לן לאטל אתך,
 יען שלא היה לי לחם עבורכם ואיני
 רוצה להחזיק טיבותא בחנם, — ומ״ט
 סליק הענן מזויית אשתך, יען שהיא
 תמיד בבית ונותנת להם לעניים ואני ניתן
 אך כסף, ונם בשכונתי היו דרים רשעים
 ואני בקשתי רחמים שימותי והיא בקשה

 שיחזרו בתשובה וכן היה.

 רב חלקיה בריה דרב אויא. נזכר

 ב״מ צו: הקשה לרבא.

 רב חלקיה בר טובי או טוביא.
 היה תלמידו דרב כב״ב לט: גידל בר
כ גידל) הוה ליה מחאה  מניומי (הוא סתם ו
 למהות אשכח לר״ה ולחייא בר רב ולרב
 חלקיה בר טיבי דהיה יתבי ומחה קמייהו,
 לשנה הדר אתא למחויי, אמרו לו לא
 צריכית הכי אמר רב וכוי, ובנימין נז,
 רב מניומי בר חלקיה ורב חלקיה בר
 טוביא ור״ה ב- חייא היו יתבי נכי הדדי,
 אמרי איאיכא דשמיע ליה טלתא מכפר

 םכניא של מצרים לימא וכוי.
 הלכותיו ימצינו שבת צז., עיריבין
 בח:, יומא םנ., ובן צ״ל בזבחים קיד:,
 והיה עובד אדמתו וממנה מצא לחמו
 במנחות כה: שהיה לו קרנא דארעא ניר
 חציה וזרע חציה ועבדה על חד תרי׳

 ומזבין להחטים לסמידא.
 ר׳ חלקיה הדרומי. ערך ר׳ חלקיה

 (שתם).

 רב חלקיה טהגרוניא.
 נזכר יבמות ח., הוריות ח. מתקיף

 טעמא דבתב רחמנא וכוי.

 אבא

 וקרוב לומר שהוא ר' הלקיה הדרומי
 (כידוע שרי סימון היה בדרום בלוד במקום רבו
 די״בל), וכדמובא תנחומא קרושים־א ר׳
 פנחס בשם ר' חלקיה הדרומי בשט ר'

 ראובן.

 אבא חלקיה בר בדיה דחוני המעגל.
 היה חסיד נדול בזמן התנאים כתענית
 כג. כשהוצרכו למטר היו שולחים לגביה
 ובעי רחמי ואתא מטדא, ופ״א שלחו
 זוגא דרבגן לגביה שיבקש רהמימ על
 המטר ולא מצאוהו בביתו הלכו לשדה
 ואשכחוהו שעודד בשדה יהבו ליהשלמא
 ולא ענה להם. לערב כשגמר מלאכתו
 לקח חבילה של עצים והמרא בחד כתפא
 ובגדו בחד כתפא וכל הדרך הלך יחף,
 אך כשהוצרך לעבור נהר עבר במנעליו,
 וכשבא סמוך לביתו יצתה אשתו מקושטת
 לקראתו, והיא עלתה לתוך הבית בראשונה
 ואח״כ הוא ואחייב האורחים, וכשישב
 לאכול לא בקשם לאכול עמי, וראו שנתן
 לבנו הנדול חתיכה אחת ולבנו הקטן ב׳
 חתיכות, א״ל אשתי יורע אני שהרבנן
 באו שנבקש רחמים שצריכים למטר,
 נעלה לעלייה וניבעי רחמי אפשר שירחם
 ה׳ ויתן מטר, ואנחנו לא נחזיק טובה
 לעצמנו, ובן עשו הוא עמר בזויות אחת
 ןהיא בזויות אחת והתפללו עד שירד
 מטר, ורבנן הרנישו שהענן בא מזרות
 שאשתו עמדה להתפלל; וכשירד מן
 העליה א״ל לרבנן למה באתם אייל,
 רבנן שלחו אותנו שמר יבקש רחמים
 אמטרא, אמר ל הו ברוך המקום שלא
 הצריך אתכם לאבא חלקיה, א׳׳ל ירעינן
 שהמטר בא בשבילכם, אך יאמר לנו מר
 הני מילי דתמיהא לן, מ״ט כי יהיבנא
 למר שלמא לא השבת לנו, א״ל שכיר יום
 הייתי ואינני רשאי להפסיק ממלאכתי,
 (וזה שאמרו מנות בד. פועל צדק כגון אבא
 הלקיהי), וט״ט נשאת הנלימא על חד
 בתף ולא הנחתו תחת המשא, יען שטלית



 קרויה—רב חמא

 בר הנ־נא בי בן הוא בדפוס פיזרר
 וקושטנדינא ונשתבש בדפים ווינציא•

 כדמובא בדק״ם.
 והוא זבה להיות הדיש מתיבתא.
 בנהרדעא כדמובא באנרת דרש״נ ח״ג
 םפ״נ נוסח ב״נ דפוס מאיינץ, וז״ל ובתר
 רב נחמן בר יצחק (שנפטר תרםז) מלבר
 כמה גאונים רב חמא בנהרדעא ושכיב
 בשנת תרפח והיינו דאמרינן(בשבועות מח:).-
 ההוא דיינא דעביד בר״א היה איכא
 צורבא מרבנן באתריה אייל איזיל אנא
 למתיבתא ומייתינא אנרתא דלית הלכה
 כר״א אתא לקמיה דרב חמא אייל האי

 דיינא דעביד כר״א עביד.
 וכן מביאים בפשטות היוחסין ום״הד־
 וז״ל רב חמא מנהרדעא בזמן ר״פ
 ריש ישיבה בנהררעא ט״ו שנים (וצ״ל״

 נא •שנים).
 וכן מובא בספר קבלת הראב״ד וז״ל
 רנב״י היה לריש ישיבה בפומבדיתא די•
 שנים ומת ר' אלפים קי״ז — ואחרי מות
 רנב״י היה ריש ישיבה בנהרדעא (וחסר•
 תיבת רב חמא) ומת בשנת ד״א קלב

 (וצ׳׳ל קלח).

 ובאמת כן מפורש בסנהדרין יז::
 שאמרו אמוראי דנהרדעי ״רב חמא״.

 אבל החכם נרעץ בח״ב צד 422 יאמר־
 ובעת שהיה ר״פ ריש מתיבתא בנרש
 היה הראש בפומבריתא רב חמא

 מנהררעא.
 וכן הרב החכם בעל דורות הראשונים.
 בח״ב פס״א כוהב שרב חםא מלך

 בפומבדיתא אחר רנב״י.
 ולפלא על חכמים שבמותם יאמרו׳
 דבר כזה. ונעתיק נוסח אנרת דרש״ג
 הנדפס ביוחסין הישן, ובנוסח םרר
 החכמים, וז״ל שם דנב״י בפומבדיהא-
 ד׳ שנים ושכיב בשנת הרס״ז — ובתר
 רנב״י מלבו בפומבדיתא כמה גאונים.
 ושכיב בשנת הרפח והיינו דאמרינך

 בפרק

א חלקיה כן 4 ב א r > 6 

 אבא חלקיה מן קרויה, (תנא).
 גזבר בתוספתא מע״ש פ״ד ה״ג שאמר
 בראשונה היו עושין וכוי. ובתוספתא
 צוקערמאנדעל גרס אבא חילפא מן קרויא.

 חמא.
 אבא בד חמא ע״ז לא.

 א ברומי בר חמא שבת פח.
 רב אדא בר חמא ב״מ ל.

 ר' אמי בר חמא פסחים בז:.
 ר' אםי בר חמא ב״ק צנ.

 גיריא בר חמא ברכות גג:.

 זעירא בר חמא יומא עח:.
 ר' חנינא בר חמא הנודע.

 רב יוסף בר חמא עירובין נד.
 ר׳ יעקב בר חמא בבורים פ״ב ה״ב.

 ר׳ לוי בר חמא העניה טז.
 מר עוקבא בר חמא ברכות מד.

 ר׳ פנחס בר חמא ב״ב קטז.
 רמי בר חמא ברבות מד.

 רבי חטא, (תנא דברייתא).

 נזכר שבת קלה: כתנאי — ר׳ הםא
 אומר ילדה ובו', וכן הוא נרםת רש״י
 משאילתות. ובדק״ם ר׳ אבא. ואפשר

 שהוא ר' חמא אבי ר׳ אושעיא.
 רב חמא (סתם)

 והוא רב חמא מנהרדעא.
 מוא זכה עוד להיות תלמידו דרב
 חםדא כנזיר כ. א״ל רב חמא 'לרב חםדא
 מאי קאמר — אמרי במערבא אין הכחשה
 במונה. ואפשר שישב אח״כ לפני רבא
 ככתובות פו. שא״ל ר״פ לרב חמא וראי

 דאמריתו משמיה דרבא וכוי,
 ומה שמצינו תענית טז: רבי חמא א״ר
 אלעזר הוא ט״ם וצ״ל כמו שמובא בה״ג
 ורי״ף א״ר אחא אר״א שאמר כמה פעמיט
 בשמו, והיה ירושלמי ולכן גשאר תיבת
 ״רבי" אבל דב חמא נקרא תמיר בשם
 ״רב״ שהיה בבלי, ומה שמצינו תענית
 ז. א״ר חמא א״ד חנינא צ״ל א״ר חמא
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 הוה, וזה ברור.
 ובן מציגו בבמה מקומות שהיה הדיש
 בעירו כברכות כב: שאמרו רב חמא
 טביל במעלי יומא דפםחא להוציא רבים
 ידי חובתן. ומו״קיב. רב חמא שרא לאבונגרי
 דבי ריש גלותא למיעבד לחו בחוה״מ,

 וב״מ עג: אמר רב חטא האי,מאן דיהיב,
 זוזי לחבריה למזבן ליה — אמר אמימר
 אמדיתא לשמעתיה קמיה דרב זביד
 מגהרדעא אמר כי קאמר רב חמא הג״מ
 וכוי. ובכתובות פו. אמר אמימר משמיה
 דדב חמא וכוי, וזה יען שגם &מימר היה
 מנהרדעא, וכבר הארכתי בפירושי פהשגן

 הכתב בזה.

 וכן נמצא הלכותיו ב״ב ז. שאמר בדיגא
 קא מעכב — בדין קאמר ליה. ושם ז:
 אמד אנבויי לא מנבינן ליה ורב אחא
 בדיה דרבא אמר בבולהו הלכתא כרב
 חמא. ושםבט. אמר ומודה ר״ה, ובקידושין
 ט. אמר כל הבה מיהבה — כל אשקויי
 אשקיין לאו כלום הוא. ובשבת י. אטר
 מאי קרא, וקאי על דברי רב ששת. ושם
 מז 5 בי רב חמא הוה מטה גללניתא הוה
 מהדרי לה ביומא טבא א״ל ההוא מרבגן
 לרבא (וצ״ל לרב חמא). ובכתובות פו.
 אייל ר״פ וראי דאמריתו משמיה דרבא

 מקורותיו,הפרטים מצעו סנהדרין מו:
 ששאלו שבור מלכא (מלך פרש) מנין
 לקבורה מן התורה והוא לא מצא מענה
 . ע״ז ורב אחא בר יעקב אמר עליו אימסר

 עלמא בירא דטפשאי.

 והר״החראה״ו בד״וד ח״ג פט״ז מצא
 מקום להתנפל על רבותינו ועושה הספד
 על ישיבת פומבדיתא שירדה מטה מטה
 יען כי רב חמא היה אך מן החכמים
 הבינונימ יען שרב אחא . בר יעקב אמר
 עליו אימסר עלמא וכוי. אבל ׳האם לא
 צדק רב חמא שלא השיבו. האם היה
 יכול להוציא דבר שקר מפיו, הלא הנמרא

 שקיל

 בפרק כל הנשבעין ההוא דיינא — דעבד
 כר״א, הוה ההוא צורבא מרבנן התם
 אמר אנא מייתינא אגרתא ממערבא דלית
 הלכתא כר״א אתא לקמיה דרב חמא,
 ובאמת נלקה בחסר. וז״ל ובתר רנב״י
 מלכו כמה נאונים רב חמא בנהרדעא
 •ושכיב בשנת תרפה - והיינו דאמרינן
 שבועות מח: ההוא דיינא דעבד כר״א
 הוה איכא צורבא מרבנן באתריה אייל
 איזול אנא למתיבתא ומייתינא אנרתא —

 אתא לקמיה דרב חמא.
 כי כשמלך רב חמא אז בבר נתבטלו
 הישיבות בא״י וכל חכמי א״י באו לבבל
 כאשר בארתי בבמה מקומות, אבל רב
 חמא מלך בנהררעא ולא בפומבדיתא,
 באשר יאמרהנאון בכל הנוסחאות הלאה
י המא) מלך רב זביד  וז״ל ובתריה (אחר י
 בפום בדיתא ושכיב תרצו ובתריה מלך
 רב דימי מנהררעא, ואם רב המא מלך
 ג״כ בפום בדיתא א״ב היה צ״ל ואחריו
 מלך רב זביד כאשד יאמר ובתריה מלך
 רב דימי מנהררעא ולא אמר שמלך
 בפומבדיתא, יען שזה ידוע מעצמו. אבל
 האמת יורה דרכו שרב חמא מלך
 בנהרדעא, והבונה מה שיאמר הנאץ
 (בנוסח יוחשין הישן ולונדון ושדר החכמים)
 ובתר רנב״י מלכו בפומבדיתא במה
 גאונים, היינו שישיבת פימבדיתא הלכה
 לגהרדעא בחיי רב המא, ואחרי מותו
 שבה לפומבדיתא, ובאשר אמר הגאון

 בבולהויאילין שנין (היינו מיוס שנפטר ר״ה
 בםורא זה הפירוש האמיתי ותיבת דרבא הוא
 טעות) לא הוה אלא חרא מתיבתא
 בפומבדיתא ובתר דשביב רבא הדר
 איתפלגו, וידוע שישיבת רבא היתה אך
 במחוזא ולא בפומבדיתא. אבל זד, כמו
 שאמרגו שישיבת פומבדיהא הלכה בחיי
 דבא למחוזא בי לא המקום גורם אך
 השם, וכאשר אמר הגאון בפירוש ובתר
 אביי מלך רבא במחוזא דמן פומבריתא
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 ממון הרבה לרופא וכוי, ובכתובות קה,
 מובא המאמר ע״ש ר' אבהו. ואפשר
 שהוא בנו של ר' אושעיה רבה ונקרא

 ע״ש זקנו ר' חמא בר ביםא.

 ר׳ חטא בר אשי.
 בירושלמי כתובות פ״ב ה״ט ר' בא
 בשמו, ונראה שצ״ל ר׳ חייא בר אשי,

 רב חטא בר בוזי.
 (ובע׳׳י ובדק׳׳ם בר ביזנא).

 היה תלמידו דרבא כב״ב טז: שרבינא
 ורב חמא בר בוזי הוו יתבי קמיה דרבא
 וקא מנמנט רבא, א״ל רבינא ודאי
 דאמריתו (משמיה דר׳ יוחנן) כל מיתה וכוי
 א״ל אין — אדהבי איהער בהו רבא א״ל

 דרדקי הכי אר״י וכוי.
 וברבות נ. רבינא ורב חמא בר בוזי
 אקלעו לבי ריש גלותא קם רב חמא וקא
 מהדר אבי מאה אייל לא צריכת הכי

 אמר רבא וכוי.

 • • ר׳ חטא בר ביםא.
 הוא היה אבי ר' אושעיא אבי
 הברייתות. ויסופר עליו בכתובות סב;
 שהלך מביתו ולמד בישיבה יב׳ שנים,
 כי אתא לביתו והיה מתירא לבא פתאום
 פן יארע תקלה כאשר אירע לאשתר״ח
 בן חכינאי, לכן הלך לב״המד ומשם שלח
 לביתו להניד את דבר ביאתו. ובנו ר'
 אושעיא שהניחו נער קטן כשהלך ללמוד,
 ישב ג״כ בב״הטד ולא הכירו זא״ז, וראה
 ר' חטא שהוא חריף עצום, חלש דעתיה
 אמר אלו הייתי בביהי אפשר שנם בני
 היה חריף כמוהו, וכשבא לביתו, בא
 אח״כ נם בנו הביתה, וסבר ר׳ חמא
 שבא לשאול י ממנו שמעתא ולבן קם
 מפניו, אמרה לו אשתו כלום יש אכ
 שעומר בפני בנו? וקרי •עלייהו והחוט
 המשולש לא במהרה ינתק שגם ר׳ כיסא
 היה אז בחיים כב״ב גט: שנחלקו ר׳

 אושעיא

 שקיל וטרי מנין, ולבסוף אמרו שאין שום
 ראיה מן.התורה.

 פרנסתו מצינו ב״מ .סט: שהיה מונר
 זוזא בפשיטא ביומא, ונענש ע״ז שבלו
 כל כספו. ובבורות בז. מצינו שהיה נותן

 תרומות לשמעיה שהיה בהן.

 ר׳ חטא אבוה דר׳ אושעיא. ערך
 ר׳ חמא בר ביסא.

 חטא אבוד! דרב יוםף. י
 נזכר סנהדרין פא. בעי מיניה אבוה
 דרביוםף בר חמא מרבה בר נתן, והוא
 אבי זקינו דרבא כעירובין נד. ונדרים

 נה.
 ר׳ חטא אבי בר קפרא. ־

 כן הוא בשבועות פ״ו ה״ב, והוא טייס
 וצ״ל ר' חמא אטה דר׳ אושעיה, ובר

 קפרא.
 ר׳ חטא אריכא.

 נזכר ילקוט משלי רמז תתקש כן מובא
 באוצר ישראל ולא נמצא בילקוט שלנו

 ובל״ס צ״ל ר' חייא אריכא.
 רב חטא בר אבא.

 נזכר יבמות סב: ור״נ מפרש דבריו.
 ובפס׳ רבתי פ׳ אנכי מנחמכם פסוק
 ותשבח ר׳ חגי בשם ר׳ חמא בר אבא.

 רב חטא בר אדא שליח ציון.
 בביצה כה: א״ל רב גחמן כי סלקת
 התם אקיף וזיל אסולמא דצור וזיל לגביה
 דר׳ יעקב בר אידי — אדאזיל נח נפשיה
- כי סליק אשכחיה לד׳  דר״י בר אידי -
 זריקא וכוי. (ורש׳׳י פירש רניל היד. לעלות

 לירושלים, ולכן נקרא שליח ציון).

 ר׳ חטא בר אושעיא.
 בסנהדרין כה. אמרו מאי מפריחי יונים
 , הבא תרגומה או תקדמיה יונך ליון, רבי
 • חמא בר אושעיא אמר ארא, ובדק״ם

 י גרס רבי חמא ב״א אמר רב.

 ובן גזבר ב״ר ספ״ז, רפב״ה, והנחומא
 . שופמים־ז אמר אדם חש בעינו בוהן
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 דרבנן היה ג״ב שמו ר' חמא, דבר זה
 א״א כידוע שהיה אחיו דר׳ חנניא חברון
 דרבנן והם היו אחי רבה, לכן נראה לי
 שר׳ נחמני אבי רבה ואבי ר' אושעיה
 ור' חנינא חברון דרבנן הלך לו לא״י
 עם שני בניו האחרונים ורבה נשאר
 בבבל, וצ״ל כאן והוון יהבון לר׳ נחמני
 אבוי דר׳ אושעיא ואך יען שהמעתיקים
 לא ידעו משם זה וידעו משם ר' חמא
 אבוד• דר׳ הושעיא לכן כתבו נ״כ כאן

 ר׳ חמא.

.  רב חמא בר ברתיה דחסא (נ״אדחמא)
 נזכר ב״מ פו. שאמר רב כהנא
 אישתעי לי רב חמא ב״ב דחסא, רבה
 בר נחמני אנב שמדא נח נפשיה ובו׳.

 רב חטא בר גוריא.
 היה תלמידו הנדול דרב כדמצינו תמיד
 רבחמא ב״ג אמר רב כשבת ט.. י: יא:
 לז. קלט:, עירובי! ט. מו: מז. ם., מנילה
 יה: יט״ תענית יב: בז., מו״ק יב.׳
 יבמות מה:, גיטין פו:, קידושין עו:, ב״ק
 קיג:, ע״ז טז:, מנחות לב: עח״ חולין
 טה., שבת פ״ט הי״א, וביבמות פ״ד
 הט״ו חד בר נש אתא לקמיה דרב וסיפר
 לו שהוא נולד מן עכ׳יום א״ל כשר, א״ל
 רב חמא בר נוריא הן דעיימך רגליך
 (לו מהר מכאן) עד דלא יבוא שמואל

 ויפסליגך.
 ואח״כ לטד לפני שטואל כב״ק צט:
 שאותיב לשמואל א״ל שמואל לעכר מוחך.
 ובל נדולי הדור קבלו ממנו בדמצינו
 אבין בר הונא אר״ח בר נוריא כשבת
 סו: (וגרסת אלפסי ר״ה ארחב״ג) זבחים סב 5.
 ר׳ חלבו ארחב״נ כשבת לז״ מנילה
 יח:, חולין מה., ובירושלמי מגילה פ״ב
 ה״ד ר' חלבו רב חמא בר גוריא בשם
 רב חטא בר עוקבא בשם ר' יוסי בר״ח,
 וצ״ל ר׳ חלבו בשם רב חמא ב״ג, רב

 חמא בר עזקבא בשם ריב״ח.

 רב

 אושעיא עם אביו ר' חמא, אזלו ושאלו
 לר׳ ביםא והוא אמר כנבדו.

 ולרעת הראב״ד בהקדמת הדמב״ם
 שר׳ ביסא ור׳ חמא בנו היו בבי״ד של
 רבי ונם הרמב״ם מודה לו אך מר
 קא חשיב אלו ומר אלו. וראיה לזה מנדה
 יד: שאמרו משתבח ליה רבי לר׳ ישמעאל
 בר׳ יוסי, בר׳ חמא בר ביםא (ובירושלמי
 .נדה רפ״ב לר׳ חמא אבוי דר׳ הושעיא)
 דאדם גדול הוא, בי אתא א״ל בעי מינאי

 מלתא בעי מיניה ובו׳.
 מושבו הקבוע נראה שהיה בדרום
 במקים בר קפרא בנדה פ״ג ה״ב ר״ח
 רובה אזל לדרומא שאלון ליה ר׳ חמא
 אבוה דר׳ הושעיא וב״ק — אתא ושאל

 לרבי א״ל צא.וכתוב להון וכוי,
 והיה שם מדייני העיר כשבועות פ״ו
 ה״ג ר' מרינום ערב לכלתיה הוה והוו
 דיינין קומי ר׳ חמא אבי ר׳ הושעיא
 (כצ״ל) ובר קפרא — שאלון לר״ח רובא,

 שאל ר״ח לרבי וכוי.
 ובמו״ק כד. פליני אביה דר׳ אושעיה
 (ובירושלמי שם פ׳׳ג ה״ה איתא כפירוש ר' חמא

 אבוה דרי הושעיא) ובר קפרא.

 ובן נזכר בירושלמי (דפוס ווינעציא)
 שביעית פ״ב ה״ב ר' יעקב בר אחא
 ריבר״ח בשם ר׳ חמא אבוי דר׳ הושעיא
 נוטל את הקבוצין עמה. (ובדפוס זיטאמיר
 חסר זה). ובל״ם ר׳ חמא הנזכר בברייתא

 שבת קלה: הוא ר׳ חמא בר ביםא.
 ובסוכה פ״א םה״ב ר׳ יודה בר פזי

 בשמו,
 ובירושלמי סוף פאה ר׳ .יעקב בר אירי
 ור' יצחק בר נחמן הוו מפרנםין והוון
 יהבין לר׳ חמא אבוי דר׳ אושעיא
 (ובשקלים פיה ה׳׳ו אבוה דר׳ יהושעיא)
 חד דינר והוא יהיב לאחרינא. וידוע
 שר״י בר אידי היה תלמידו דרי יוחנן
 וא״כ איך אפשר להיות כן? ולומר שנם
 אבי ר׳ הושעיא השני הנקרא חברון
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 שר׳ חמא בר״ח גזר תעניתא ולא אתא
 מטרא א״ל והא ריכ״ל גזר ואתא מטרא
 ובו', אבל בירושלמי שם פ״ג ה״ד יסופר

 המעשה על ר' חנינא בר חמא.
 ובשבת קמז: הולק עם ר׳ יוחגן
 בהלכה. ובב״ר פם״ח־יא ר׳ ברכיה ור״ל
 בשמו. וב״ר רפ״יח ר׳ חמא בר״ח ורשב״ל

 תרווייהון אמרין.
 ובן חולק עם ר' שמואל ב״ג כב״ר

 רפפ״ח.
 והדרשן הנודע ר' לוי קיבל הרבה
 ממנו כתנהומא בראשית־יז, חיי שרה־ב,
 תולרות־בב, אחרי־ג, תצא־יח, מדרש
 תהלים פיח־יא, מדרש שמואל פ״א־ז,
 פב״ד־א, ובמדרש תהלים פק״א־ד א״ר

 לוי מ״ט דרי המא בר חנינא.
 ובמדרש הגדול מקין צד 647 מביא,
 ר' המא מגי נהורא הוה, יתיב ולעי
 באורייתא עבר עליה ר' יוחנן אייל שלם
 עלך בר חוריא, א״ל מאי שמעת דאנא
 בר עבדן? א״ל לאו, אלא שאתה בן
 חורין לעו״הב, אפשר שהוא ר' חמאבר
tub חנינא, כי ר׳ חמא אחר בזמן ר׳׳י 
 היה. אבל מה שמצ־נו המיד באנדה ר׳
 חמא בר חנינא הוא מאוחר וכאשר

 נבאר.

 ר׳ הבא בר הנינא ב).
 היה תלמידו דרי חייא בר אבא
 כסנהדרין כט. שאמר מפירקא דר״ח בר
 אבא שמיע לי שאני מסית, וברכוח ה:•
 ר׳ חמא בר״ח א״ר יצחק, ובסוכה מז,
 אייר יוחנן אין אומרים זמן בשמיני של
לוי בר חמא ואיתימא ר'  חג — א״ר י
 חמא ב״ח הרע, והיה חבית דרי חלבו
 בכלאים פ׳׳ט ה״ג־לב. שחולקין, וחולק
 עם ר׳ יששכר מכפר מגדי ב״ר פג״ב־ה.

 פע״ר־ז, ויק״ר פ״א־ינ.
 ועל פי רוב מצינו אותו אך באגדה
 כברכוח טו: שאמר כל הקורא ק״ש
 ומדקדק באותיותיה מצננין לו גיהנם,

 למה

 רב חםדא • ארחב״ג מנחות עח.
 רב מניומי בר חלקיה ארחב״ג מנחות

. .  לב:
 רבה בר ר״ה קראו רבותינו הבקיאין

 ב־בר הלכה (לחד ?1ישנא) בנימין פו:.

 רבה בר מחסיא ארחב״ג תענית יב.
 וכן גזבר שבת פב:, פםחיס פו.

 חטא בר דוםא, ערך חמא בר חםא.

 רב חטא בר חלפתא.
 נזכר ויק״ר פ״כח־ו, ובילקוט אמור נרס

 ר' חמא בר חניגא.

 ר חטא בר׳ חגינא. (הראשו!).
 לפי הגמרא דשבת לח. זבה עוד להיות
 בחברת רבי שאמרו שם א״ר חמא בר״ח
 פ״א נתאחרתי אני ורבי למק״א והביאו
 לפנינו ביצים ובו', אבל יותר נראה נרםת
 הירושלמי שבת פ״ג ה״א שאמר ר'
 שמיאל בר נתן בשם ר' חמא בר׳ חניגא
 ״אני ואבא״ עלינו לחמת דנדר והביאו
 לפנינו ביצים ובו׳. ובנדרים םב. ר׳ המא
 בר״ח איקלע לההוא אתרא בזמן שהוקפלו
 רוב המקצועות הוה קאכיל, ויהיב לשמעיה
 לא אכיל, . א״ל אכול בך אמר לי ר׳
 ישמעאל בר׳ יוסי משים אביו וכי׳. יאילי
 צ״ל ״כך אמר רי״ברי״ ותיבת לי מיותר.
 • וקרוב מאוד לומר שהוא היה בני של
 ר' חגיגא בר חמא תלמידו הגדול דרבי,

 ולכן זכה לראות את חבמי תר רבי.
 מקומו היה בציפורי מקום אביו כשבת
 פ״ו ה״ב ציפוראי אמרי מן כנשתא
 דבב לאי ער תרעיה דר׳ חמא בר׳ חנינא.
 והתרועע עם ר׳ אושעיא כירושלמי סוף
 פאה ושקלים ספ״ה ר׳ חמא בר״ח ור'
 הושעיא (רבה) הוו מטיילין באילין כנישהא
 דלור אמר לרבי הושעיא כמה ממון
 שיקעו אבותי באן, ויריע שרי חנינאהיה
 עשיר גדול ובנה בי״הכנס בציפורי כפאה

 פ״ז םה״ר.
 והיה שט מגדולי העיר כהעגיה כה.
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 רב חטא בר חנינא בר פפא.
 ערך רב חמא בר הטנא ב).

 חטא בר חםא.
 נזכר שבת פח. ר' אבדימי בר חמא
 בר חסא, ובעירובץ נה. איתא בררוםא,
 ובזבחים קיח. ר׳ אבדימי בר חמא וגרסת
 רק״ם בר חמא בר רופא, ובל״ם שמן

 דלי״ת וי״ו נעשה חי״ת או להיפוך.•

 רב חטא בר טוביא.
n בסנהדרין נב: יסופר שאםרתא 
 טלי בת כהן שזינתה הואי, אקפח רכ
 חמא בר טוביא הבלי זמורות ושדפה.
 אמר רב יוסף טעה בתרתי ובו/ ומזה

 אנו רואין שהיה הראש בעירו.

 ר׳ חטא בר׳ יוסי (אי יוסף).
 היה תלמיד דרי אושעיא כסנהדרין קיב.
 אר״ח בר יוסי א״ר אישעיא, ושם טז: נרם
 ר' חייא בר יוסף, ובע״ז מד: א״ר חטא
 בר יוסף ברבי אייר אושעיא (וצ״ל י׳ חמ*
 ב״י א״ר אושעיא ברבי כגרסת דקדוקי סופרים<
 תשובה גנובה השיבו ר״ג ובו׳ ואני אומר
 אינה גנובה. ובנדה יט. אמר בשם ר'

 אושעיא מאי קרא וכוי.
 ובימי ר׳ יוחנן היה כבר זקן הדור,
ר (סמוכה, ד  והיה אז הריש בחמתא ת
,״ן). כירושל׳ עירובין  לטבריא כעירובין פ׳׳ה ר
 פ״ו ה״ד ר' חייא (בר אכ») ר׳ יםא ר'
 אימי פלקין לחמתה דגדר שאלון לר'
 חמא בר יוסף ושרא, שמע ר׳ יוחנן ואמר
 יפה עשיתם. ובבבלי עירובין םה5 מובא
 המאמר ר׳ חנינא (צ׳׳ל ר׳ חמא כגרסת דית
 ודק״ס) בד יוסף ורחב״א ור' אםי אקלעו•
 לההוא פונדק — ר״ח בר יוסף אמ״
 נשכור, ודי אמי אמר לא נשכור, א״ל'
 רחב״א נסמוך על דברי זקן (ר׳ חמא ב׳׳י)
 אתו שיילו לד׳ יוחנן אייל יפה עשיהם
 ששכרתם, ובערלה פ״ב ה״ה התיב ר׳
 המא בר יוסף קומי ר״י. וכן נזכר ע״ז

 יד;

 למה נסמכו אהלים לנחלים וכוי. שם
 לב: אם דואה אדם שהתפלל ולא נענה
 יחזור ויתפלל שנאמר קוה ובו', שם נו:
 מאי קרא אנכי ארד. שבת י: הנותן
 מתנה לחבירו צריך להודיעו, יומא כח:
 מימיהן של אבותינו לא פרשה ישיבה
 מהן. תענית ז. מאי רבתיב ברזל בברזל
 יחד מה ברזל זה אחד מחדר את הכירו
 אף שני ת״ח מהדרין זא״ז בהלכה. סוטה
 יג: משכם גנבוהו (ליוסף) ולשבם נחזיר
 אבידתו. כל העושה דבר ולא גמרו ובא
 אחר וגמרו מע״הכ על שגמרו. מ״מ מת
 יוםף קורם לאחיו מפגי שהגהיג עצמו
 ברבנות, שם יד. אף משה רביגו איגו
 יורע היכן קבור — מ״מ נקבר משה
 אצל בית פעור וכוי. ובקידושין ע:
 כשהקב״המשרה שכינתו אין משרת אלא
 על משפחות מיוחסות שבישראל —
 כשהקב״ה מטהר שבטים שבטו של לוי
 מטהר החלה. ובסנהדרין ח. אמר הקכ״ה
 לא דיין לרשעים שנומלין מזה ממון וכוי,
 ושם לה, מה״ם אר״ח בר חנינא דאמר
 קרא מלאתי משפט — דבא אמר וכוי.

 וכן מצינו דרשותיו ב״ר פמ״ז־ב,
 פם״ז־א. ב. פע״ה־ט, ש״ר פ״א־ט, כה.
 פח״־ב. איכ״ר פ״ב־י, רפ״נ, תנחומא
 ויחי-ו,. וארא״ח. בשלח־כנ, משפטים־י,
 שופטים״/ ט, מדרש תהלים פע״דדב,
 מדרש משלי פי״ב־כ, פ״ך־ב. פכ״ה־א,

 פל״א־י.

 האומרים בשמו מצינו ר׳ לוי בר המא
 בר״ה כט:, זבחים ננ:.

 ר׳ פנחס ודי אחא בשמו מרי ההלים
 פ״מ־ד. ומזה נראה לי. שזה ר׳ חמא בר
 חנינא הוא ר' חמא בר׳ חנינא בר פפא
 המובא בשהש״ר פ״ו פסוק הםבי עיניך

 שרי פנהס אמר בשמו.
 ובמד׳ תהלים פ״ם־ר מצינו אותו עם

 ר׳ יורן ור׳ אירי.
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 רב חמא בריה דרבה בר אבוה.
 היה כחבר לאביי כעידובין ג. שאביי
 הסשה לדג יוסף והא חמא גדיה דרבה
 בר אבוה קתני לה, וב״מ קד.: א״ל ההוא

 סבא אםברא לך.
 ומציגו שהלך לא״י ואח״כ חזר לבבל
 ככתובות פה. שאבימי כריה דר׳ אבהו
 הוו מסקי בי זוזי בי חחאי (שהס היו
 משין בו כסף) שדרינהו ביד חמא בדיה
 דדבא בר אבהו אזל פרעינהו אמר להו
 הבו לי שטרא אייל םיטראי נינה; אתא
 (אבימי, כן הוא יבהרי״ף) לקטיד. דר׳ אבהו

 ובו׳.

 רב חטא חברהון דרבנן.
 נזכר בירושלמי ר״ה פ״א ה״א־ד:,
 מגילה פ״א ה״ז יבמות פ״ג םה״א,
 ובמבוא הירושלמי כותב שהיה בדור

 השלישי בא״י.
 ר׳ חטא דבפר תחוטין.

 בירושלמי תענית פ״א ה״ז ר׳ יורן
 בדיה דר׳ חמא דכפר תחומין, ובשהש״ר
 פ״ב־יר ר׳ יהודה בשם ר׳ חמא דבפר
 החומין. ונראה שהיה כתוב ״בר״ ונעשה

 מזה ״בשם ר׳״.

ב חטא מנהרדעא. ערך רב חמא  ר
 (סתם).

 חנא.
 אדא בר חנא ברכות פ״ר. ה״ג.
 רב אחא בד הנא עירובין כה:.

 רב חנא. י
 נזכר שבה צז. אמד רב הנא אמר
 רב יהודה אמר שמואל — יתיב רב הנא
 וקא קשיא ליה — א״ל רב יוסף מר
 אחא מתניה ליה• וכוי. אבל גרםת התום׳
 שם ד: ד״ה זרק . ״יתיב רב חסדא״״
 וב״ב קנז. אמר רב הנא ת״ש _ א״ן1
 רב נחמן וכוי, ובחולין נו: ההיא
 תרגגולתא דהואי בי רב.חנא, שדריה
 לקמיה דרב מהנה ואכשריה, א״ל והתני

 לוי

 •יד: כי אהא רב דימי א״ר חמא בד
 יוסף קירייטי,

 ר׳ חטא בן לקיש.
 כן מובא בשאלתות בראשית אמר בל
 העונה אמן בעוה״ז זוכה ועונה לע״הב.
 והמאמר בתנחוםא פ״צו״ט ע״ש ר׳ יהודה

 גן גדיא.

 ר׳ חטא בר עוקבא.
 היה תלמידו דר׳ יוסי בר׳ חנינא!
 כדמציגו תמיד רב חמא בר עוקבא
 אריבר״ח כפםחים נב סוכה לז:,. וכן
 צ״ל כקידושין נח. עב., שביעית פ״ט
 ה״א, תרומות פ״ג ה״ג, כלאים פ״ח
 ה״ב, פסחים פ״ז ה״ח, תעגית פ״ג ה״ו,
 ובמגילה פ״ב ה״ד ר' חלבו רב חמא
-בר גוריא בשם רב חמא בר עוקבא בשם
 ריבר״ח, וצ״ל ר'חלבו בשם רחב״ג, ורב

 המא בר עוקבא בשם ריבר״ח.
 וכן אמר בשם ריב״ל כיומא פ״ב ה״א.

 בשם רשב״ל בשבת פ״ז םה״ב,
 והתרועע עם ר' זירא כדמשמע יבמות
 יעא. בעי ר׳ חמא בר עוקבא, אר״ז ת״ש.
 ־ור׳ לוי כב״ר ספמ״ב ר׳ חמא ב״ע ורבגן

 הוו יתבין ומתקשין מה ראה הכתוב ־
 •לייחס תולדות של ישמעאל, עבר ר׳ לוי

 אמרי הא מרי דשמעתה נשאליניה.
 האומרים בשמו מצינו אביי אר״ח בר

 עוקבא כקידושין עב.
 ר׳ יונה אר״ח בר עקיבה (צ״ל עוקכא)

 כעירובין פ״ג ה״ז.
 ר׳ יוסי הקשה לו ע״ז רפ״א.

 ר׳ ירמיה בשמו כלאים פ״ז ה״א.
 וכן נזכר פסחים פב. שאמר ל״קכאן

 •וכוי.
 רב חטא בר פפא.

 גזבר סוכה מט: אך גרסת דק״ם ר'
 הגיגא בר פפא, ובן הוא בילקוט תהלים

 לו. וקג.
 ובקה״ר פ״י־י ר׳ חמא בר פפא בשם

 ר׳ יהודה בר׳ סימון.
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 והיה בקי בטבעיות חפירות ככתובות
 י. שאמר תמרי משחנן, משבען, משלשלן,

 מאשרן, ולא מפנקן.
 הלכותיו לא נשאר לנו ממנו, ונזכר
 אך בזבחים ט. מתקיף ומי מצית אמרת

 הכי ובו׳.
 ר׳ חנא בר אבא.

 נזכר בירושלמי שבת םפ״ד, שר׳ יוחנן
 ור׳ יונתן ור' הנא בר אבא כולהו בשיטת*
 חרא, אך גרסת קרבן העדה שם ר׳ אבא
 בר חנא. ויותר נראה שצ״ל ר׳ חנן בר

 אבא, ועיין ערכו.

 רב חנא בר אדא.
 בברכות םב: אמר משמיה דרב סט*
 כריה דרב מרי, וגזבר יבמות עחזשאמר
 נתינים דוד נזר עליהם, וביוחםין מביא.
 שהיה תלמיד רב יהודה, ולא מצאתי
 שום מקור לזה. ומצינו שהיה לו בן
 בשם מר יוחנא בזמן רבא בחולין קלג.

 רב חנא בר אחא.
 נזכר םובה נבן אמר, אמדי בי רב
 ארבעה מתחרט עליהן הקב״ה שבראן,
 ואלו הן גלות, כשדים, וישמעאלים ויצה״ר.
 וגרסת דק״ס ר״ה בר אדא, ובע״י הגרסא

 רבץ בר רב אחא.
 חנא בר איםק.

 הוא היה בזמן רב חםדא ככתובות
 בז:, ועיין ערך מרי בר איסק.

 רב ח:א בר ביזנא.
 כטעט כל מאמריו אמר בשם ר׳
 שמעון חםידא כברכות ג: (לגרסת דק׳׳ש)
 ז. מג:, יומא עז. ר״ה יה: (וברשיי עפ
 איתא בטעות רב חמא, וצ׳׳ל רב הנא)-

 יבמותם:, סוטה יז, ב״םנט., סנהדרין
 כב. צא:, כריתות ו:. והיה בזמן רב
 ששת כסוכה גב: א״ר ר׳ הנא בר ביזנא
 א״ר שמעון חסידא — מתיב רב ששת —
 א״ל שפיל לםיפיה דקיא — א״ל רב
 ששת בהדי הנא נאנדתא למה לי

 ופירש״י

 לוי — א״ל התם וכוי. ואולי הוא רב
 חנא חתניה דרב אדא בר אהבה הנזכר
 יבמות קי: שאר״נ אשבחתיה לרב אדא
 בר אהבה ולרב חנא חתניה דיתבי וקא

 מקוו אקוותא בשוקא דפומבדיהא.

 ר׳ חנא.
 בכתובות םא. אמר ר' הנא ואיתימא
 ר׳ שמואל בר נחמני לא הכניסה לו
 ממש וכוי. וכן ב״ק נא. א״ר הנא
 ואיתימא ר'שמואל בר נחמני מאי דכתיב
 ארך אפים וכוי, (ובעירובין ככ. הגרסא ר׳
 חגי), וזה ר׳ חנא נראה שהיה ירושלמי,
 ונזכר סוטה פ״ן ה״ז א״ר חנה ר׳ ירמיה

 בשם ר׳ חייא (בר אבא).

 חנא אבי רבה.
 בנו הנודע בשם רבה בר חנא או רבה
 בר בר חנא. ובירושלמי נקרא אבא בר
 חנא, והוא היה אחי ר׳ חייא, ובנו של
 אבא בר אחא בר םלא (או כוסלא מכפרי),

 בסנהדרין ה.

 רב חנא בגדתאה.
 (ויש גורסין רב הונא בגדתאה).

 (השמ בגדתאה פירש״י בברכות נד: וכתובות
 ז:,וברשב״ם ב״ב קמנ: שהוא שם עיר, והיא בגדד
 שבבבל, וביבמות טז. פירש״י שהיה בעל אגדה,
 ואפשר שכונתו לסוכה נכ: שאמרו שם בהדי
 הנא באגדתא למה לי, אך שם קאי על רב חנא

 בר ביזנא).
 הוא היה תלמיד שמואל ביבמות םז.
 וכתובות ז:, ב״ב קמב: שא״ל שמואל
 פוק אייתי לי עשרה ואימא לך באנפייהו
 המזכה לעובר קנה, ובזבדדם צב. א״ל
 שמואל — ואימא לך קמייהו נסכים
 שנטמאו וכוי. וכן מצינו רב הנא בגדתאה
 אמר שמואל כשבת קמז: 'קמח., ובעירובין
 פא: אמד לרב יהודה, אמר שמואל אפיי
 במבוי וכוי, ובברכות נד: שרב יהודה
 חלש ואתפח, על לגביה רב חנא בנדתאה
 ורבנן, א״ל כריך רחמנא דיהביך ניהלן

 ולא יהביך לעפרא.
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/ וגרסא שלנו  עגומה יפרטנו כפני ג
 בבכורות גה: ר״ה בר אמי, וכן מכיא שם

 רב חנא בר חיטי. א״ר פרת אר״י
 כל המשביע עצמו מדיית או קורא ק״ש
 על מטתו ולן אין מבשרין אותו בשורות
 רעות. ונרסא שלנו בברכות יד. רב אחא

 כריה דר׳ ח־יא בר אבא א״ר יוחנן,

ב חנא בר חינגא.  ר
 נזכר פסחים קו: בעי מר״ה, וגרסת

 דק״ס רב הנא בר קטינא.

ב הנא בר חנילאי.  ר
 היה תלמיד מובהק לר״ה, והיה דד
 לא רחוק מעיד םורא מקום ר״ה כביצה
 מ. שהיה בא ביו״ט ע״י עירוב למקום
 ד״ה. וכן מנילה בז. ר״ה גזר תעניתא
 על לנביה רב חנא בר חנילאי וכל בני
 מתיה רמי עלייהו צדקה ויהבו, כי בעו
 למיתי א״ל נותבה לן מר וניזול ונפרנס
 בת עניי מאהין, ולא נתן להם ואמר כי
 עניי דירי ועניי דירכי עלי םםיכי, ומזה
 אנו רואין שהיה קרוב מאוד למקום ר״ה
 עד שהיה מוטל על ר״ה גם עניים

 דעידן.
 ובמגילה כח. יסופר שפ״א דרי ר״ה מרא
 אכתפיה אתא רב הנא בר הגילאי וקא
 דרי מיניה, אך ר״ה לא רצה וא״ל אי
 רגילת במאתך לעשות כן דרי ואי לא
 אתייקורי אנא בזילותא דידך לא גיחא
 לי. ושם התרועע עם רב חםרא כביצה

 בא. שמתיב לרב הסדא.
 ולא מצינו שום הלכה ממנו, ואך
 גדולתו בצדקה וטע״ט ורוב פזרונו יספר
 לנו רב חםדא בברכות גה: שעולא ורב
 חסדא "כי מטו אפתחא רבי רב חנא בר
 חנילאי (לאחר פטירתו) נגד רב חםדא
 ואהנה, ושאלו עולא על מה הוא מתאנח,
 א״ל היבי לא אתנח, ביתא דהוה בה
 שיתין אפייתא ביממא ושיתין אפייתא
 בליליא ואפיין לכל מאן דצריך, ולא שקל

 ירא

 (ופירש״י בקי הוא באגדה יותר ממני, והאמת
 כן הוא בי בל מאמריו שאמר בשם ר״ש חסידא

 המה בעניני אגדה).
 הוא היה דיין בפומבדיתא בימי רב
 גחמן ככתובות ג:, ב״ק יב. שאמרו הוה
 עובדא בפומבריתא ואנכית רב חנא בר
 ביזנא, א״ל ר״נ זילו הדורו ובו׳, ובסוכה
 מז. אמר רב יוםף נקוט דר׳ יוחנן בידך
 דרב חנא בר ביזנא (כן הוא גרםת
 :דקדוקי סופרים, ובגמרא רב הונא בר ביזנא).
 וכל גדולי הדור איקלעו בסוכה בשמיני —
 גמידי דמאפר קאתו ופירש״י שהן באו
 מן האפר שבהמותיהן רועות שם ולא

 ישבו בסוכה כל ימי החג.
 ובהפסגה קובץ שני צד 55 יאמר
 הרה״ח רנ״נ טאראשצאנםקי דבר נחמד,
 שקשה מאוד לומר על נדולי הדור שביטלו
 מצות סוכה בשביל שרעו בהמתן אע״פ
 שפטירין מן הדין, ואמר השערתו שאז
 היו נזירות על ישראל וברחו כולם מאימת
 המלך, ושם בהקיבץ ג׳ צד 63 יחזיק
 דבריו בכמה ראיות, והראיה היוהרנדולה
 היה יכול להביא מחולין מו. שפ״א בא
 לפומבדיתא פולמוםא וערקו רבה ורב
 יוסף ובאשר הבאנו לעיל שנם הוא היה
 בפוםבריתא, אבל נם משם אין ראיה
 באשר בארתי בערך ר״ז. אבל מה שמביא
 ראיה מירושלמי פסחים פ״א ה״א אמר
 ר״ה כד הוינן ערק־ן באילין בוטיתא
 דםדרא רבה היו טדליקין עלינו נרות
 וכוי, בטחילה טעה בזה כי שם קאי על
 •ר״ה שהיה בא״י בזמן הנזירות, אבל ביטי

 ר״ה לא היו גזירות בבבל.
 וכן נזכר סנהדרין קח:, ובםה״דיאמר
 שרב חיננא בר ביםנא הנזכר ביצה בב.
 הוא רב הנא בר ביזנא, אבל גרםת דק״ם

 שם ר׳ יצחק בר ביסנא.

 רב חנא בר הינדא.
 כן מובא בשאילתות פ׳ מקץ שאמד
 כשם ר׳ פרת אר״י הרואה חלום ונפשו
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 חנא בר״ק, ובחולין יט. א״ל רב חגן בר
 רב קטינא לר״נ כמאן — א״ל אנא לא
 חילק ידענא ולא בילק ידענא ובו/ וגרסת

 דק״ם רב חנא,

 ר׳ הנא בר שאונה.
 נזכר ע״ז עה. שאמרו וכמה עונה
 אמר רב חנא שאינה ואמרי לה רב חנא
 בר שאינה ארבב״ח אר״י, ובנדה סה:
 נרס רב הנא שאונה ואמרי לה רב חנא
 בר שאונה, ודעת םה״ד שהוא אחד עם
 ר׳ יוחנן בר שאונה הנזכר ויק״ר פ״ה־ב,

 רב הנא חתניה דרב אדא בר
 אהבה. ערך רב חנא (סתם).

 רב חנא פתוראה, (שולחני).
 בחולין נד 5 אמר, עילה מינאי הוה
 קאי בר נפחא (אפשר שהוא ר׳ יוחנן כב״מ
 פה:) ובעי מיני דינרי קורדינאה ובעי
 לםיקם מקמיה ולא שבק לי אמר לי שב

 בני שב ובו׳.

 ר׳ חנא ציפוראי. ערך רב הונא
 ציפוראי.

ב חנא קרטיגנאה. ערך רב חנן  ר
 קרטיגנאה.

 ר׳ חנא שאונה. ערך ר׳ הנא בר
 שאונה.

 ר׳ חנילאי.
 רב הנא בר חנילאי ברכות נח:.

 ר׳ חנילאי בר חנילאי ע״ז יח:.
 נחמיה בדיה דרב חנילאי עירובין מג:.

 ר׳ תנחום בר חנילאי תענית ה.
 ר׳ חנילאי.

 נזכר נדה מנ: אמר משום ר״א בר
 שמעון. וביבמות סב: ר' תנחום אייר
 חנילאי כל יהודי שאין לו אשה שרוי

 בלא שמחה בלא ברבה.

 רב חנילאי בר אידי.
 בכתובות עט. אמר מר עוקבא הכי
 אמר רב חנילאי בר אידי אמר שמואל

 ובגיטין

 ירא מן כיסא דפבר דלמא אתי עגי בן
 טובים ואדמטו ליה לכיסא קמכסיף, והוה
 פתי חין ליה ד׳ בבי לדי רוהתא דעלמא,
 י ובל דהוה עייל כפין נפיק כי שבע והוה
 שדו ליה חיטי ושערי בשני בצורת אבראי
 דבל מאן . דבסיפא ליה מלתא למשקל
 ביממא שקיל בלילה, השתא נפל
 ונעשה תל ולא אתנח? ומזה גראהשהיה
 דר קרוב לםורא ונחרבה העיר ואחייב
 כשנבנתה מחדש קיאוה מתא מחסיא
 ע״ש שריחם ד' עליהם ואח״כ כימי רב
 אשי היתד. לריש פינה וזה שאמר רב
 אשי שבת יא. אנא עבידנא למתא מחםיא

 דלא חרבה.

 רב הנא בר יהודה.
 נזכר ברבות מח. אמר משמיה דרבא,

 ונרםת דק״ם ד״ה בר יהודה.

 ר׳ הנא בר ליוואי.
 נזכר סנהדרין קח:, ובדק״ס גרם ר'

 חנינא, וכן הוא ביוחסין.

 רב חנא בר רב קטינא.
 ביוחסין מביא שהיה תלמיד ר״ה,
 ובסה״ר כתב לא מצאתי, ובאמת כן הוא
 בפסחים קו. לגרסת דק״ס בעי מיניה רב
 הנא בר רב קטינא מר״ה טעם מהו
 שיבדיל, וגרםא שלנו רב חנא בר חיננא.
 וביבמות עט, מתיב על דברי ר״ה,
 וביומא נד: אטד רב קטינא — מתיב רב
 חםדא — אמר רב נחמן — מתיב רב
 חנא בר רב קטינא — א״ל גתגרשה
 קאמרת וכוי, וקאי על רב נחמן או

 שבנתיב לרב קטינא אביו.*
 ונזכר תענית יג., קידושין עז:, בכורות
 לז:, וכן בנדרים פה: הקשה ר״ה בר
 רב קטינא לרבה, וגרסת פסקי הרא״ש
 רב חנא. וכן חולין יז: ר״ה בר רב
 קטינא ארשב״ל גרסה דק״ם רב הנא,
 ובזבחים קטו. ר״ה בר״ק יתיב קמיה דרב
 חםדא גרםת שיטה מקובצת והב״ח רב
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 (וצ״ל רבי) חנין ואיתימא ר׳ חנינא, וב״ב
 פ״ח ה״ח ר׳ חגין בשם דיב״ל.

 ובסוכה ה: אמר ר' הנץ כל הפסוק
 בולה לשיעורין נאמר, וברכות מא. ר׳

 חנן וגרסת דק״ם ר׳ הנין.
 ועי פ רוב מצינו מאמריו באגרה כשבת
 לב. אמר מאי קרא, ושם קמט. אל תפנו
 אל מדעתכם. ומנילה יד. דרש הפסוק
 רמתים אדם הבא מבני אדם שעומדין
 ברומו של עולם. וכן נזכר בירושלמי
 יבמות פי״א ה״ב א״ר הנין פשט הוא לן
 על דברי ר״מ ע״כ יעזב ובו/ ובסוטה
 פ״ז ה״ה א״ר חנינן (צ״לחני!) פשט לן
 ד׳ מיני אבנים הן, ובמנחות קנ: ר׳ ביבי
 השיב לר׳ זריקא דאמר ר' הנין והיו
 חייך תליאים לך מננר זה הלוקח תבואה

 משנה לשנת וכוי.

 רב חנין בר אביי. ערך רב חנן
 בר אמי ב).

 ר׳ חנין בר אדא. גזבר מדרש
 תהלים פ״ה־ב.

 רב חנין בר אמי. ערך רב חגן בר
 אמי א).

 . רב הנין בר אשי.׳ ערך רב חגן
 בר אמי א).

 רב הנין בר בא. ערך רב הנין בר
 אבא.

 רב הנין בדיה דרב ייבא.
 אדם גדול, בזמן רבא כב״ב קעד,
 שאמר רבא מאן חכים למעבד כי הא
 מלתא אי לאו רב הנין בריה דרב ייבא,
 (שסלק את הדיי! דאתית למלוה לנכסי לוה

 מקםיה דלתבעה דלוה),

 וביוחסין מביא רב חנא בר ייבא בזמן
כ  רב, והצרק אתו שנרםתו היה שאמר ר
 מאן חבים למעבד וכוי כדמובא ביוחסין

 השלם.
 ר׳
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 ובנימין גב. רחב״א אמר שמואל, ור״נ
 מביא ראיה ממנו, וב״ב קלא. רחב״א
 אמר שמואל, ובתענית ו., יומא בב: רב
 נהילאי בר אידי אמר שמואל, ונרםת
 דק״ס רב חנילא׳ בר אירי, ומזה אנו

 רואין שהיה תלמידו דשמואל.

 ר׳ חנילאי בר הנילאי.
 בע״ז יה: אמר בל המתלוצץ נורם
 כלייה לעולם, וי״נ שם ר׳ הנחום בר

 חנילאי וכן הוא בדק״ם.

 רב חנילאי מחוזנאי.
 גזבר עירובין נז. הקשה לרב אשי.

 חנין.
 יוסף בר הנין (בעי מר׳ אבהו) שבת

 קטז.
 ר' נחמן בר הנין ב״ר פט״א־ז.

 חנין, (בזמן הבית).
 בפסחים נז, אטר אבא שאול בן בטנית
 משום אבא יוםף בן הנין אוי לי מבית
 בייתות — אוי לי ״מבית חניך׳ — שהם

 כה״ג וכוי.
 ר׳ חנין. (תנא).

 גזבר בתוספתא אהלות פי״ח ה״ט,
 ובתוספתא צוקרמאנדל גרס ר׳ חנן.

 רב הנץ. (תלמיד רב).

 כדמצינו רב חניןאמר רב יומא מאז,
 נדרים ז;, סוטה ט: י., ובמעילה יז. רב
 חנין אמר רב זעירא, ובשיטה מקובצת

 מוחק תיבת זעירא.

 רב הנין.
 בניטין פה: א״ל רב חנין ואמרי לה
 רב הנין מחוזנאה לרב אשי, אך הוא
 ט״ס וצ״ל א״ל רב נחמן כקידושין ו:,
 והוא רב נחמן האחרון כמבואר בערכו,

 רבי חנץ, (ירושלמי).
 בברכות לב: א״ר חנין א״ר חנינא,
 'וגרסת דק״ס אמר ר׳ הנין ואיתימא ר׳
 חנינא, ובן הוא בעירובין סר: אמר רב
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 רב הנין מחוזנאה.
 בגיטין פה נ הקשה לרב אשי, ובקידושין

 ו; גרס מחוזאה.

 חנמאל, חננאל. אחר ערך ר'
 חנניה.

 חנן. (חנן בן גדליהו, ירמיהו פל׳יה־ד).
 אבא בר חנן ע״ז ס:.

 ר׳ חלבו בר חנן ברכות פ״ז ה״א.

 ר' יורן בר חנן קידושין פ״ב ה״ו.
 אבא יומי בר חנן(תנא) ב״ק פ״ד ה״ה,

 רב פפא ברב חנן ב״ב קנג.

 אבא חנן, (תנא דברייתא).

 היה תלמידו דרי אליעזר ואמר תמיד
 בשמו ביבמות םד״ סוטה יד., ב״ב קיט.
 קל., םנהדרין יז., מכלתא משפטים פ״ג,
 מפרי נשא בנ. םו, פה, קכח, שלח ה,
 ח, יא, קרח לט. ובכמה מקומות מציגו
 שאמר בשם ל אלעזר כיומא ג יבמות
 מח:, צד,:, מכלתא בא פ״ז, משפטים
 פ״כ, ובכולן צ״ל ר׳ אליעזר כי היה
 חבירודר׳ שמעון שזורי (שהיה תלמידו דר׳
 טרפון) בגזיר מה, שאמר אבא חגן משום
 ר' אליעזר — ר״ש שזורי אומר— א״ל
 אבא חנן לדבריך סוטה הוכיח, וכן מציגו

 שאמר משום ר׳ יהושע כנדה כט.
 ומצינו שחולק עם ר׳ יונהן במכלהא
 משפטים פ״ג, ושם פי״ב עם ר׳ יאשיה,
 וכן מובא ב״ב קיט: ובל״ס שכן סדר

 מסדרי התלמוד והמכלתא.
 וכן כתב רש״ג באגרתו ח״א פ״ב
 שהיה בדוד ר׳ ישמעאל בגו של ר״י בן
 ברוקא וריב״ק, ולפעמים גקרא אבאחגין

 בזבחים ד.
 ונזכר אך פ״א בפ״ע בניטין גו: שדרש

 מי כמוך חסין מי כמוך חסין וקשה.

 רבי חנן, (תנא דברייתא).

 בסוכה ט: מז. א״ר חנן אמר רבי,
 יבמנילה יד, אמר משום ר' מאיר, וברכות
 גו: א״ר הגן_שלש שלומות הן גהר, צפור

 וקררה

 ר׳ חנץ בר לוי.
 גזבר בירושלמי ביצה רפ״ד בהלכה,
 וברו״ר פ״ה־יא א״ר חנין בי לוי מואביה
 היא זו, פי' שבועז אמר לרות ובה
 תדבקין ״עם נערותי" (רות ב-ח) ורות
 כשספרה לגעמי אמרה שאמר לה בועז
 ״עם הנערים״ אשר לי הדבקין, יען שלא
 יכלה לדבר היטב בלשון עברית, ונעמי
 תקנה דבריה ואמרה לה טוב בתי כי

 תצאי ״עס נערותיו״.

 חנץ בר פנחס, (תנא• דברייתא).
 נזכר סוטה ד. לענין כמה שיעור
 טומאה ר״י בן בתירה אמר — ר״א בן
 ירמיה — הנין בר פנחס — ופלימו,
 ובקידושין עב. הנ״ה חנין בר פנחס אומר

 וכוי.
 רב חנין בר פפא.

 נזכר עירובין םה. .ונרםת דק״ם ר׳
 הנינא בר פפא.

 רב חנין בר רב - בר רבא. ערך
 רב חנן בר אבא.

 ר׳ חנין בריה דרבי.
 כן מובא בויק״ר רפ״כב, ר' ישמעאל
 ברבי הנחום ודי הנין בדיה דרבי בשם
 ר' ירמיה כתיב וירדו מאניותיהם, אבל
 הוא ט״ם וצ״ל כבשהש״ר פ״ז־א ר׳ שמואל
 בר תנחום ור׳ חנן בדיה דרבי ברכיה
 ביצריה בשם ר׳ ירמיה, ובילקוט קהלת
 פ״ר. פסוק ויתרון העתיק ר׳ ישמעאל
 ב״ת ודי נתן בדיה דר׳ ברכיה בשם ר׳

 ירמיה.

 ר׳ חנין דציפורי. ערך ר׳ חנן
 דציפורי.

 ר׳ חנין חתניה דבי נשיאה.
 במו״ק בה. יסופר שלא היה לו בני
 בעא רחמי והוה ליה. ההוא יומא שילדה
 לו אשתו נח נפשיה — וקראו את בנו

 בשם הנין על שם אביו.
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 ואמרו שם נהי דמפורםס לבישותא,
 לננינותא לא מפירפם.

 רב חנן בר אבא - רבא - רבה.
 בדבר האמורא הזה יש מבוכה גדולה,
 בסה״ד בערך רב חנן בר רבא תפם את
 היוחסין ששכח זכרו. ובאמת הצדק עם
 היוחסין כי רב חנן בר אבא הוא בר
 רבא, ולפעמים נשתבש לרבה. וכן מובא
 ביוחסין השלם רב חנן בד אבא חתניה
 דרב — נ״א ר״ח בר רבא והבל אחד,
 וכידוע שרבא ורבה היה שמותיהן אבא,
 ואחרי העיון נראה בבירור שרב חנן בר
 אבא היה,ירושלמי כי כבר בארנו בערך
 רב שבא לא״י לר' הייא דודו בימי
 נעורתו והיה שם בל ימי רבי (מלכד מה
 (שהלך כפעם בפעם לככל לזמן קצר), וגס היה
 בימי בנו ר״ג בא״י ואך בימי ר׳ יהודה
 נשיאה בשנת תק״ל לשטרות לעת זקנותו
 התיישב בבבל וקבע ישיבתו הנתלה
 בםורא, ולכן אי אפשר לוטר שאשתו
 ובניו לא היו עמו בא״י, ובפרט רב שהיה
 קרוש עליון ובאשר יסופר ביומא יה:
 כשאיקלע לדרשיש הכריז מאן הויא ליומא,
 ונם כשהיה בא״י היו לו תלמידים הרבה,
 ואחר מהן היה רב חנן בר אבא או
׳  כאשר נקרא בירושלמי חנן בר בא
 וכמעט כל קבלותיו היו אך מרב בדמציגו
 רב הנן בר רבא אמר רב בעירובי; ה;

׳ , ר״ה כב. לא.  ט. (ושש רב חנין בר ובא)

: ושש כר רבה), יבםות םנ! ג"פ׳  (שובה ב
 גיטין לא:, כתובות טי׳., ב״ב צא. ה״פ,
 ע״ז יא: טז., חולין פג., ונשאר שמו גם
 בבבלי בשם רב חנן בר אבא כשבת
 קיב: כי אהא רבין אטד רב חנן בר
 אבא אמר רב (יען כי ההלכה הזאת נשארה
 בפי אמוראי א״י כשלמד רב עש תלמידיו שם
 ודגי! הביאה לבבל), וכן ב״ב כה. גזבר
 בשם בר רבא והמאמר הזה בגיטין לא:

 בשם בר רבא.
 וירושלמי פסחים פ״ר םה״ג ר' ביסנא

 חנ־־ן

 וקדרה — א״ר הנינא ובקדרה שאין בה
 בשר שנינו,

 ובתוספתא צוקערמאנרעל נזבר פוף
 אהלות.

 ר׳ חנן.
 בחולין ה: ר׳ חנן א״ר יעקב בר אידי
 אי־יב״ל. ובסנהדרין ח. א״ר חנן ואיתימא
 ר׳ שבתאי (וקאי על דברי ר׳ אלעזר),
 וברכות י: א״ר חנן אפילו בעל החלומות
 אומר לו לאדם למחר הוא מת אל ימנע
 עצמו מן הרחמים (וקאי אדברי ר׳ יוחנן ור׳

 אלעזר.)
 רב חנן.

 בקידושין לט. רב חנן ורב ענן הוו
 שקלי ואזלי באורחא חזיוהו לההוא נברא
 דקא זרע זרעים בהרי הדדי א״ל ניתי
 מר נישמתיה וכוי, וידוע שרב ענן היה

 תלמיד שמואל.

ב חנן תלמיד־רבא. ר  ׳
 בפסחים קיז: ששאל מדכא, ובחולין
 פ. אייל לרב אשי אמימר שרי תרבייהו.

 ר׳ חנן אבוד, דר׳ שמעון.
 בירושלמי פאה פ״א ה״ה אייר יוסי
 אזלת לדרומא ושמעיה ר׳ חנן אבוי דרי
 שמעון בשם ריב״ל, ובחולין קלב: איתא
 סתם ׳זקני דרום. וכן נמצא המאמר
 בירושלמי חולין הנדפס כעת דף ענ.
 והחבם ר״ז באכאר כתב ״בהקדם״ ח״א
 צד 33 שלא נמצא שם האמורא הזה
 בשים מקים ולא ראה הירושלמי רפאה
 הג״ל. ובנו ר׳ שמעון נזכר במר׳ תהלים

 פע״ח־יז.
 חנן בישא. .

 בזמן ר״ה כב״ק לז. שתקע לההוא
 גברא אתא לקמיה דר״ה א״ל זיל הב
 ליה פלגא דזוזא, והיה לו זוז רע שלא
 היה יכול להחליפו תקע ליה אחריגא
 ויהביה ליה כל הזוז. ושם קטו. שננב
 גליטא וטכרה אהא לקםיה דר״ה —
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 ובין תלמידיו הצעירים דוב מצא את
 רב חסרא (שכשנפטר רב תקנח לשטרות
 היה אז רב חשדא בן שלשים שרב חסדא נפטר
 חיר והיה צב שנה) ונתן לו את בתי לאשה
 בליז יא: אמר רב חנן בר דבא אמר
 רב ה׳ בתי עכו״ם קבועין הן א״ל רב
 חנן בר רב הברא לרב חםדא מאי קנועין
 הן א״ל הבי אמר אבוה דאמך וכוי. וכן
 חולין סנ. א״ל רב חשדא לרב חנן בדיה
 הבי אמר אבוה דאמך משמיה דרב.
 ובקידושין פא: רב חנן בר רבא [כצ״ל
 ובגמרא רב אחא בר אבא] חתנה שקליה
 לבת ברתיה אותבוה בכנפיה א״ל רב
 חסדא לא סבר לה מר דמקדשיה א״ל
 עברת לך אדרב וכוי. ובסנהדרין ח.
 א״ל ר״נ בד יעקב לר״נ בר רב חסרא
 הכי אמר אבוד. דאבוך משמיה דרב צ״ל

 אבוה ראמך.

 וכן קיבל רב חםדא ממנו כחולין םנ.
 אמר רב חםדא א״ר הנן בריח דרבא
 אמר רב. ובפסחים קיז. א״ר חסדא חזינא
 לתילי(ספר תהלים) דבי רב חנן בר רב

׳ דק׳׳ם),  (וצ״ל בר רבא

 ובמו״ק כב: יסופר שנשיאה שביב
 א״ ל רב חסדא לרב חנן בר רבא כפי
 אסיהא וקום עלה ואחר קריעה לעלמא,
 ויש מוחקיז שם תיבת רב חנן בר רבא
 וגורםין רב נחמן בר אמי ובן הוא בעךוך
 ערך אסיתא. אבל אין אנו צריכין למחוק,
 יען כמו שאמרנו לעיל שרב חנן בר דבא
 היה מא״י ולכן כשמת הנשיא שזה היה
 לפי השערה ר' נמליאל בנו של ר' יהודה
 נשיאה השני לכן אייל חתנו רב חםדא
 שצריך להצטער עליו בפני דכים אבל
 רב חםרא שהיד. בבלי לא היה צריך
 לזה ולא שרב חםדא פםק לו הדין, וכן
 כתבתי בערך ר״ג החמישי. ועדיין צ״ע
 כי לפי םדרי הדורות קרוב יותר לומר

 שהוא ר״ג הרביעי,
 ומלבד רב חסדא מציגו שגניבא אמר

 הנין בר בא בשם רב חיה נסה בבהמה
 דקה. וכן נזכר ברכות רפ״ד בשם חנן

 בר אבא.
 ורב מסר לו את חייא בנו ללמוד
 אתו כשבת סו., חולין םנ., ומצאי ב״ב
 חן בעיניו עד שנתן לו את בתו לאשה,
 וכשירד רב לבבל לקח את כל ב״ב
 אתו, וזה שאמרו חולין צה: רב הוה
 קאזיל לבי רב חנן [בר רבא כן הוא

 בפי׳ ר״ג ודק״ם] חתניה.
 ושם קיבל גם משמואל כברכות פ״א
 ה״ה י: אמר רב חנן בר בא ראיתי לרב
 עביר ואמריתא קמיה רשמואל וקם ונשק
 על פומי. ובכתובות בא. שהיה חתים על
 שטרא דנפק מבי דינא דמר שמואל עם
 רב ענן בר חייא, ובפסחים לו: פליג על

 שמואל.
 ר״ה היה חבירו כעירובין ו. שא״ל
 ר״ה לא תפלוג עלי, ובר״ה כב. א״ל
 ר״ה, ר׳ יוסי ומעשה, ואת אמרת הלכה
 כר״ש? א״ל והא זמגין םניאין אמרת

 קמיה דרב וכוי.
 וכן רב יהודה ורב ירמיה בר אבא
 היו חבריו כשבת קכא. שכולם איקלעו
 לבי אבין דמן גשיקיא והביא מטות לרב
 יהודה וריב״א ולא לרב חגן בר רבא,
 אשכחיה מתני ליה לבדיה — א״ ל אבין

 שטיא מתני שטותא לבניה וכוי.
 ומה שמצינו ברכות נח. אמר רב חנן
 בר רבא א״ד יוחנן אפילו דיש גרנותא
 מן שמיא טני ליה, הוא ט״ם כי המאמר
 הזה מובא בב״ב צא. בין המאמרים
 שאמר בשם רב. ובירושלמי שבת םפ״ד
 רב חנה בד אבא ודי יוחנן ור׳ יונתן
 כולהו בחדא שיטהא, שם צ״ל ר׳ אבא
 בר חנה. ומה שמצינו ביצה ל. אייל רב
 חנן בר רבא לרב אש/ ורצה בםה״ד
 לומר שהוא רב אשי הקדמון, לא ראה
 שהוא ט״ם וצ״ל רבא בר רב חנן לאביי

 כשבת קמח.

 בשמו
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 מזה שהיה בזמנם והוא בעצמו שמע מה
 שאמר רב.

 ובשבת פ״ר ה״ה אנן כרבי אימי גרסת
 אור זרוע ה״ב ספ״ד חנן בר אימי אמר
 קומי רב יהורה בשם מנשה בר ירמיה

 (תלמידו דרב).

 רב חנן בר אמי ב).
 בע״ז לח. מצינורב חנן בר אמי א״ר
 פרת אר״י, ואין זה רב חנן בר אמי מי
 שהיה תלמידו דשמואל כי איך יאמר
 בשם ר׳ פרת בן ר״א תלמידו דר״י.
 ובברכות נח: א״ר הונא בר אמי א״ר
 פרת, נרםה ע״י רב הנא בר אמי,
 ובפסחים קא. איתא רב חנא בר אביי
 וצ״ל כמו בע״ז לח., ובעירובין סו, רב
 הנין בר אמי משמיה דאולפנא או דחילפא,

 רב חנן בר אשי. ערך רב חנן בר
 אמי א).

 חנן בר בא. ערך רב חנן בר אבא.

 ר׳ חנן בריר• דר׳ ברכיה בוצרייה.
 ערך ר׳ הנין בדיה דרבי.

ב חנן בר רב חםדא.  ר
 היא היה בן רב חםדא חבירו דרב
 ששת בתים׳ ב״ב קמא. ד״ה ולדידי,
 ואביו קראי ע״ש אבי אמו רב חנן בר
 רבא כע״ז יא:, חולין םנ. שאמר לו אביו
 הכי אמר אבוה דאמך וכוי. וקיבל מאביו
 כע״ן יא: ששאל לאביו. ובשבת מח,
 אותיביה רב חנן בר [רב, דק״ם] חסדא
 לרב חסדא. ובםי״ק כה. מתיב לאביו

 ואביו מפח ליה בסנדליה.
 ונזכר בהלכה ע״ז טז. אמר רב חנן
 בר רב חםדא ואמרי לה רב חנן בר
 רבא, וזה יען שה־ה ספק להם אם רב
 חנן בר רבא אמר או נכדו. ושם יא:
 א״ר חנן בר רב־ חםדא אמר רב ואמרי
 לה אמר רב חנן בר רבא אמר רב.
 ונראה שצ״ל א״ר חנן בר ר״ה ואמרי לה
 רב חנן בר רבא ונשהרבב ״אמר רב״

 יתירה

 בשמו כגיטין לא 5.
 ר' ביםנא בשמו בפסחים פ״ד םה״ג.
 הלכותיו לא מצינו אך מה שאמר בשם
 רב, אבל באנדה מצינו כברכות מה.
 שאמר מנין לעונה שלא יגביה קולו יותר
 מן המברך. ושבת לנ. אמר הכל יודעין
 כלה למה נכנסה לחופה וכוי, ופסחים
 לו: אמר אשפר, אחד מששה באיפה.
 שם קיז, אמר הכל מודים בקהלת וכוי.
 וב״ט פו: אמר כרי להאכילן ג׳ לשונות
 בחרדל. וע״ז ו. אמר קלגדא ח' ימים
 אחר התקופה, ובחולין ם: אמר השסועה

 בדיה בפ״ע הוא.
 וכפי הנראה שרב חםרא קרא לבנו
 חנן. ע״ש חותנו לאחר פטירתו כי לא

 מצינו שנכרו חנן ידבר עם אבי אמו.
 ובע״ז ס: מצינו אבא בר חנן בזמן
 רב הפרא ואפשר שהוא בנו של רב חנן

 בר אבא וקראו ע״ש אביו,

 הנן בר אבישלום..
 (בן הוא גרסת התום' יומא לח: ולא אבשלום).

 הוא היה מדייגי גזירות בירושלים בזמן
 הבית ככתובות רפי״ג במשנה, שני דייגי
 גזירות היו בירושלים ארמון והגן בן
 אבישלום — חנן אומר תשבע בסוף —
 אמר רבן יוחב״ז יפה אמר חנן, ובגי

 כה״ג חולקין עליו בשתיהן.

 רב חנן בר אדא. נזכר מדרש שמואל
 פי״ד־ב.

ב חנן (זעי0בר אמי.  ר
 היה תלמידו דשמואל וכרמצינו רב
 חנן בר אמי אמר שמואל כשבת קיא:,
 כתובות ו., נימין נב:, ב״טפב:, בכורות
 כה., ובשבת יג: איתא רב הנין בר אמי
 אמר שמואל, אבל בחולין קז: איתארב
 הנן, ובבורות לד. רב הנין בר אשי אמר

 שמואל צ״ל רב חנן בר אמי.
 ובחולין מו. אמר רב חנן בר אמי כי
 מורי להו רב לתלמידיה ובו/ ומשמע
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 רב חנן בר רבא w רבה. ערך רב
 חנן בר אבא.

ב חנן בר תחליפא.  ר
 בסנהדרין צז ג שלח לרב יוסף מצאתי
 אדם אחד ובידו מנילה אחת — ואמר
 לחיילות של רומי נשברתי ובין גינזירומי
 מצאתיה וכתוב בה לאחר ד' אלפים
 ומאתים וצ״א שנה לבריאתו של עולם
 העולם יתום וכוי. ובדק״ס נרם רב ענן
 בר תחליפא, ובסה״ד כיון הגרסא מדעתו,
 וזה הפעם האחת שנזכרה מנין בריאת

 העולם בש״ס.

 ר׳ חנן דציפורי.
 בב״ר פ״י־ד ר' פנחס בשמו, ושם
 פי״ג־ט אמר בשם ר' שמואל בר נחמני,
 ובקה״ר פ״א־ז ר' הנין דציפורי בשם
 רשב״ג וא״ד להיפוך. וב״ר פט״ו־ב א״ר
 חנין דציפורי האיר הקב״ה עיגו של ר'

 יוסי וכוי, ונזכר שהש״ר פ״ב־ב.

 חנן המצרי.
 לפי הנמרא כתובות קה. היה טדייני
 גזירות בירושלים בזמן הבית עם אדמון
 וחנן, ולא נזכר במשנה, וביומא סנ. חנן
 המצרי אמר אפילו דם בכוס מביא חבירו
 ומזווג לו. ויש חנן המצרי שהיה
 בזמן ר״ע וחבריו כסנהדרין יז. דגין
 לפני חכמים שמעון ב״ע שמעון ב״ז וחנן

 המצרי.
 חנן הנחבא.

 י בתענית בג: יסופר שהיה בר ברתיה
 דחוני המעגל, והיה חסיד גדול, וכשהוצרבו
 למטרא היו משדרי רבנן ינוקי דבי רב
 לגביה וגקטי ליה בשיפולי דגלימא וא״ל
 אבא אבא הב לן מטרא, אמר לפני
 הקב״ה רבש״ע עשה בשביל אלו שאין
 מכירין בין אבא דיהיב מטרא, לאבא
 דלא יהיב מטרא, ואמאי קרי ליה חנן
 הנחבא מפני שדרה מחביא עצמו בבה״כ
 . (שהיה צנוע מאוד בבה״ב, ובפי׳ ר״ה קבלה

 בידינו

 יתירה, או שצ״ל בבחולין םנ. אמר רב
 חנן בר ד״ח אמר רב חםדא. וביוחםין
 מביא מב״ב ה. רב חנן בר רב חםדא
 רמא כרנא אדרבנן א״ל ר״נ בר יצחק
 עברת וכוי, וכן הוא גרסת דק״ס, אבל
 גרסא . שלגו רב נחמן בר רב חםדא
 יותר נכון כי מציגו שר״ג בר רב חםדא
 היה הדיש בעיר דדוקרת ונם שם היה
 רנב״י כתעגית כא:, אבל לא מציגו שרב
 חנן אחיו היה ריש בעירו, אם לא שנאמר

 שרב חנן ורב נחמן שם אחד הוא.

 רב חנן בר יוסף.
 בש״ר פמ״ב־ר אמר ר׳ ברכיה בשם
 ר׳ חלבו בשם רב חנן בר יוסף בשם
 ר' אבא בר איבו, ונראה שצ״ל ר' ענן
 בר יוסף כבפס׳ דר״כ פ׳ שובה ובמדרש

 חהלים פם״ה־ד.

 רב חנן בר רב יצחק.
 אמר רב חייא בר אשי אמר שמואל,
 כן הוא לגרסת הרי״ף ודק״ם בפסחים

 לן, ונרסא שלגו רבא בר אבא.

ב חנן בר מולדה.  ר
 אר״ה נזכר סנהדרין ע. ב״פ ופירש״י
 מולדה שם אביו. ובדפוסים הישנים ר׳
 יוחנן בר מולדא, והמעות בא מדפוס
 . שונציני שנדפס שם רב יחנן והיו״ר נשמט
 שם מתיבת רב ומזה נעשה יוחנן, כדמובא

 . בדק״ש.
 ר׳ חנן בן פזי.

 י נזכר פד״כ לנ. ההלים פצ״ב־יב ועיין
 ערך ר׳ חנינא בן פוי.

 ר׳ הנן בר פיטום.
 תלמידו דר׳ עקיבה, נזכר תענית כב:
 אומר משום ר״ע אין מתריעין על הדבר

 כל עיקר.

 חנן בר פנחס. ערך חנין בד פנחס.

ב קטינא. ערך רב חנא.  .. רב חנן בר ר
 בר רב קטינא.
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 כידוע שר״כ מפום נהרא היה רבו דרב
 אשי.

 רב הנן קרטיגנאה.
 בכתובות כז: כי אתא ר״ד אמר, רב
 חנן קרטיננאה משתעי מעשה בא לפני
 ריב״ל ובו/ ובב״ק קיר; גרס רב הנא,

 ועיין ערך חיננא קרטיננאי.

 חיננא.
 איטי בי חיננא מנילה פ״א הי״א,

 רב איקא בר חיננא שבת לט 1.
 רב דימי בר רדננא עירובין םא.

 ר״ה בר חיננא ברכות ל.
 ר' חייא בר חיננא מנחות ננ.׳.

 רב חנא בר חיננא פסחים קו:,
 עולא בר חיננא סוכה לנ.

 רב עוקבא בר חיננא פסחים צא.
 רבין בר חיננא פסחים קט:.

 רב חיננא.
 בבכורות לב. מצינו רב חיננא אמר
 רב, ובנדרים בח. רב חיננא אר״כ אמר
 שמואל. ומה שמצינו כיבית לג. תני ר׳
 אחא אריבא קמיה דרב חיננא צ״ל שם
 קםיה דר״ה בבדק״ם. ובתמיד לא: רי
 חיננא בשם ר׳ אסי ור׳ אםי בשם ר׳
 שמואל ברי יצחק. נראה שהוא ריחנינא
 דציפורן חברו דרי מני, ודי• אסי הוא
 הנקרא בירושלמי ר' יוסי חבירו דר׳ יונה,

 ר׳ חיננא אברה דר׳ ינטה.
 בירושלמי פסחים רפ״ר אמר בשם ר׳
 בניה מנין שהשיר קרוי כפרה, ובתענית
 פ״ר ה״ב איתא אבוה דבר נטה, ושם
 ה״ח אבוה דבר ינטה, ואפשר שהוא

 ר׳ חיננא *אברה דבר ישיטה
 הנזכר מנילה פ״ר םה״י שר׳ אבהו אמר
 בשמו ובנו ישימה היה אמורא דרי אבהו,

 רב חיננא בר אביי. עיך ר׳ חנינא
 בר אכין.

 רב חיננא בר אבין. ערך ר׳ חנינא
 בר אבין.

 רב

 בידינו שהיו חכמים מתעםקין למנותו פרנס על
 הצבור ולא קביל והלך ונחבא, לפיכך קראו לו
 חנן הנחבא. ובסה״ד מביא זה מירושלמי כתובות

 פ״ב, ולא נמצא בירושלמי שלנו.)

 חנן" הייטא.
 בע״ז לט. ר״ה בר מניומי זבן תכלת
 מאנשי דביתיה דרבעמרם חסידא, אתא
 לקמיה ררב יוסף, לא היה בידיה, פנע
 ביה חנן חייטא א״ל יוסף עניא מנא
 ליה, בדידי הוה עובדא דזביני תכלתא
 מאנשי דביחיה דרבנאה אחיה דר׳ חייא
 בר אבא, ואתאי לקמיה דרב מתנה לא
 הוה בידיה, אתא׳ לקמיה דרב יהודה
 מהנרוניא (ובר״ת ובדקדוקי סופרים ליתא תיבת
 מהנרוניא) א״ל נפלת ליד ובו׳. וזה בונת
 היוחסין שכתב פ׳ התכלת ובונהו שנזכר

 בענין דין תבלת.

 רב חנן התניה דרב. ערך רב חנן
 בר אבא.

 רב חנן טבי בלוחית־םלוחית־צלוהית.
 רב פפא בריה ככתובות מ:, ואפשר
 שצ״ל מבי כוחלית והיא עיר בא״י

 כקידושין פו.

 חנן מגופתייה.
 בירושלמי שבת פ״ה ה״ב אמר קמיה
 דשמואל שרב חייא בר אשי לא נחנכן
 א״ל ובו/ ובערלה פ״נ ה״ז חנן גוביתא

 קנםיה שמואל על שעקר כלאים.

 רב חנן טנהרדעא.
 בשבת פב. חילק עם רב חםרא ורב
 המנונא, ושם קנה. תני רב חנןמנהררעא.
 אבל מה שמצינו קידושין פא: רב חנן
 מנהרדעא איקלע לרב כהנא לפום נהרא
 חזיה דיהיב וקא גרפ וקיימא בהמה
 קמיה א״ל לא מבר לה מר אפילו עם
 בהמה א״ל לאו אדעתאי, ובנדה פו.
 סבר ר׳׳כ למימר — א״ ל רב חנן
 מנהררעא וכוי נראה שבשת* המקומות
 צ״ל רב נחמן מנהרדעא [בבהולין צח:,
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 אמרו לו חבימת כולי האי? יהבי ביה
 עינייהו ושכיב.

 ולהבין למה ועל מה עגשוהו מצאתי
 דבר נחמד בספר היקי פרדס דוד וז״ל
 מקשים הפוסקים למה לא מברכי ר״פ
 ור״ה בריר, דר״י כשחזיוהו . לרב חנינא
 בדיה דרב איקא ברכת הטוב והמטיב,
 בי הדין שאם נפלה לאדם ירושה מברך
 שהחיינו, ואם יש אחר עמו ששמח ג״ב
 מברבין הטוב והטטיב, א״כ באן שהיו
 שנים ה״ל לברך הטוב. ומתרץ, כי יש
 חלוק ביניהם. דבשלמא נבי ירושה ידוע
 לכל אחד ואחד שחבירו שמח נ״ב כמוהו,
 ולכן יכולין לברך הטוב והמטיב, אבל אם
 רואה את חבירו מי יודע אס גס השני
 שמח כמוהו וא״כ איך יברך ברכת הטוב
 והמטיב, ואף אם שניהם אומרים שהן
 שמחין לראותו, אפשר שאין פיו ולבו
 שוין. והנה הא דמברבינן על ששים רבוא
 ברוך חכם הרזים קאמר הש״ס לפי שאין
 דעתם דומים זו לזו, והקב״ה בוחן לבבם
 ויודע דעהס כראמרו שם בנמרא, ולכן
 אם גם שאך שנים המה ואנו רואיןשאין
 דעהם שוים ראוי לברך עליהם חכם
 הרזים, ובפרט אס המה חכמים גדולים
 שאין דעתם שוין. והשתא אתי שפיר, דרב
 חנינא כריה דר״א שמע שברכו עליו
 ברכות שהחיינו, והבין מהם שחושדים
 זה את זה שאין שמחתם שלמה, ולכן
 אמר להם לפי דעתיכם שאינכם מאמינם
 זל״ז לכן מן הראוי לברך עליכם חכם
 חכם הרזים דחשיביתו בם׳ ריבוי ודעתיכם
 אינם שויס לטובה לשמח בראייתי, ולכן
 אמרו לו חכימת בולי האי, לחשוד אותנו
 שאין פינו ולבנו שוים ולכן יהבי ביה

 עינייהו. ורפחכ״ח.

 ובםה״ד מביא מה שמובא נדה מה,-
 מתקיף לה רב חייא בדיה דרב איקא
 צ״ל רב חיננא בדיה דרב איקא, והאמת
 אינו כן כי אמר שם אח״ב אמר רב חםדא•

 ה״ש

 רב חינגא בר אידי.
 היה הלמידו דרב אדא בר אהבה כע״ז
 מ. שיהיב קמיה ויהיב וקאמר (רב אדא
 בר אהבה ודלא כסה׳׳ד שקאי על רב חיננא ב״א)
 א״ל מנ״ל הא, אייל מני קראי שמיע לי
 מרב ושמואל ור״י. ובפסחים עה. בעי
 מרב אדא בר אהבה — א״ל הפת מותרה,
 א״ל והאמר רב חיננא סבא א״ר אםי
 אר״י. ויותר נראה נרםת דק״ם שגורם
 והאמר רב חגא סבא אר״י, כי רב חיננא

 סבא היה תלמיד רב.
 דבריו מצינו אך באנדה כשבת םג.
 שאמר כל העושה מצוה כמאמרה אין
 מבשרין אותו בשורות רעות. וב״מ נט.
 א״ר חיננא בדיה דרי אידי מאי דכתיב ולא
 תונו וכוי — עם שאתך בתורה ובמצות
 אל תונהו, ואולי הוא ר׳ חנינא בר אידי

 הנזכר תענית ז.

ב חיננא(או חנינא) בדיה דרב איקא.  ר
 היה תלמידו דאביי ודכא כנראה
 מברכות כה: שאמרו רב זביד מתני הכי,
 רב חיננא בריר, דרב איקא מתני לה
 הבי — אביי אמר אסור ורבא אמר מותר,
 וזה יען ששניהם היו בישיבת אביי ורבא
 לכן חולקין איך נשנית הלשון בהישיבה.
 והיה חבירו דר״פ כנדה מו: שחולקין.
 וידוע לנו ממנו המאמר המפורסם מה
 שמובא ביצה כח, אמר רב חיננא כריה
 דרב איקא שפור שפחות וגומות רב
 מלכיו — ור״פ חולק עליו. והמאמר הזה
 מובא בכתובות םא:, ע״ז כט. ונדה נכ.
 ושם רב חנינא בדיה דרב איקא. ובמכות

 בא. איתא בטעות ״רב נחמן״.
 וסיבת מיתתו יסופר ברכות נח: שר״פ
 ור״ה בדיה דרב יהושע הוו קאזלי באירחא
 פגעו ביה ברב חנינא בדיה דרב איקא,
 אמרו לו בהדי דחזינך ברכינן עלך
 תרתי — שחלק מחכמתו ושהחיינו, אמר
 להו אנא נמי ביון דחזתינכו חשבתינכו
 עלי בשיתין רבווןוברכיגא עלייכו הלהא—
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 ר׳ חיננא בי רבי חנניה.
 בירושלמי סנהדרין םפ״ז •סיפר שהיה
 ממייל באילין נופתא דציפירין וראה חד
 מיני נסב חרא נולנלהא וזרקה לרומא
 והוא נחתא ומתעבדא עגל, אתא ואמר
 לאביו אייל אין אבלית מינה מעשה הוא,
 ואי לא אחיזת עינים הוא, ואפשר שאביו
 הוא ר׳ חנינא שהיה הריש בציפורי בסיף

 ימי האמוראים בא״י.

 רב חיננא בר יהודה.
 בסנהדרין עז: אמר משמיה דרב,
 ובדק״ם מביא מב״י הגרסא רב חיננא
 בר שלמיה, והוא היה באמת חלמיד רב.

 רב חיננא בריח דרב יהושע.
 נזכר פסחים •קי. אמר איםפרנום
 מצטרף לטיבה. וניסת רק״ם רב הונא

 בריה דר״י.

 ר׳ חיננא (או חנינא־חנניה) בר יצחק.
 נזנר אך בירושלמי ומדרשים באנדה,
 כברכות פ״ו ה״א־לט: ר׳ חיננא בר יצחק
 ור' שמואל בר אימי הד אמר לפת לא
 פת היתה וכוי. ובתענית פ״ב ה״ר ר'
 חונה בשם ר' חיננא בר יצחק כל אותו
 היום היה אברהם רואה את האיל יכו׳.
 וכן בייק״ר פ״י־ה ומד׳ תהלים פ״ק־ב
 ר׳ הונה בשמו. והמאמר בב״ר פכ״ב־יג
 ר׳ חמא בשמו וצ״ל ר״ה. וכן נזכר ב״ר
 פמ״א־ו ר' חנינא בר׳ יצחק אמר
 ואשמאלה אין כתיב באן אלא ואשמאילה
 מן כל אתר אנא משמאיל (והוא פשטות
 בונת הכתוב), ושם פנ״ו־ט אמר כל ימות
 השנה וכוי. ושם פ״ח־יא, פי״ד־ג, פל״ז־ב

 ר׳ יהושע בר נחמיה בשמו, ובקה״ר י.
 פ״א־ט אייר חנינא בר יצחק מקרן כתיב
 וצ״ל רנב״י, ובאם״ר דפ״נ אייר חנינא
 ב״י יקר עצמך וכוי. ובהנחומא וישלח־ב
 אמר אשריו לילוד אשה שכך שמע

 מבוראו. ומד׳ תהלים פ״צ־טו אמר אפילו .
 בית מלכותו (של דוד) עמל ואון. ושם

 פ״צ

 ת״ש, ורב חיננא בריר, דרב איקא היה
 תלמיד אביי ורבא. ומה שמביא שנזכר
 בירושלמי ברכות, תענית ושבת בשם ר׳
 חנינא בר יקא, נ״ב אמורא אחר היא,

 כמבואר בערבו.

 ר/חיננא בר אנדדי. ערךר׳חנינא
 בר אנדריי.

 ר׳ חיעא (חנינא־חנניה)
 בדיה דר׳ אםי(איםי יםא).

 בירושלמי נימין פ״א ה״א־נ. יסיפר
 חיננא בריה דרי אםי היה מיםן (פלגאה
 או רופא) וזרק גט לאשתו והתחילה לצוח,
 ועלו שכנותיה, חטפיה מינה ויהב לה
 נייר חלק, אתא עובדא קומי רבנן וחשץ
 ,(ואולי מפני שהיה כהן ואפילו ריח הגט פוסל בו).
 ובגיטין פ״ג ה״ח חיננא כריה דרב א סי

 גר ממל בשם ר׳ לעזר. ובתרומות פ״ר י
 ה״ג ר׳ חנינא בר איםי אמר לא תגי בר
 קפדא אלא ובו׳. ובשבת פ״ז ה״ב־כט.
 ר׳ חנינא בר יםא בשם רב יהודה, וצ״ל
 שם ר׳ הנינא בר יקא בשם ר״י כביצה
 פ״א כה״י. ובמעשרות פ״א ה״ז חנניה
 בדיה דר׳ יםא אמר מה פלינין ר״י ורבנן.
 וב״ר פ״ד־ד א״ר חנינא בר א סי פעמים
 שאין העולם ומלוא׳ מחזיקין כבוד אלהותו.

 רב חיננא בר ביסנא.
 נזכר ביצה כב. אמר הבא במנורה של
 חוליות עסקינן. ובדק״ם נרם ר׳ יצחק
 בר ביסנא, ולכן לא הזכירו ביוחסין.
 ובםה״ד ערך ר׳ חנא בר ביזנא מביא

 שאחד הוא.

ב חיננא בר חייא.  ר
 בכתובות בא. הקשה לרב יהודה ומי
 אמר שמואל הבי והא ההוא שטרא דנפיק
 מבי דינא דמר שמואל וכוי, ובירושלמי
 'פסחים רפ״ג ר' הנינא בריר, דר׳ בחיי,
 אפשר שצ״ל בריה דרב חייא ונעתק
 הבי״ת ממקומו, אך גרסת הרא״ש בפסחים
 פ״ב־יג ר׳ חנינא בן פראי, שאל לר׳ מנא.
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 אלא משים דקים לי בגוויה דטי־חם עלי
 ברחם אבעל הבן, ובירושלמי שם פ״ח•
 סה״ח רב אמר כל דייתי עלי אנא קטל
 ליה חוץ מחנניה בן שילא דאנא ידע
 דלא אתיאלאמיסב מנוסתיה מיניי, א״ר׳
 יצחק מביון דאברי ליביה עליי למיעבר
 ליה דא מלתא אין זה חנניא בן שילא

 ובמבוא הירושלמי לג: יאמר לפעמים
 הירושלמי מפרש בדרך רחוק מאוד יהבבלי
 בדרך פשוט, ומביא ראיה מזה שהבבלי
 מפרש משום דמרחם עלי כאב על בנו,,
 ובירושלמי מפרש דלא אתי אלא מיםב.

 מגוםתיה מיניה.

 וכמה זרות יש בדבריו ללא אמת ולא
 ידע שהבבלי והירושלמי נשלבין יחד
 וכדאמרו ד״ת עניים במ״א ועשירין במ״א,.

 ונפרש.
 בלי שום םפק שהמעשה הזה י בא
 מבבל לא״י יען שרב אמר זה על ר׳״
 חנינא ב״ש כשידע אוהו היטב, וחנניה
 בייש היה בבלי ובבבל וכאשר נביא-
 לקמן,, ורב אמר עליו סתם כל דאתי עלי
 — חוץ מחנניא בר שילא, ורב לא פירש־
 טעמו, ואך הרבנן שקלו וטרו בישיבה־
 מאיזה טעם אמר רב עליו בן, ורצו לומר
 רבנן דירושלמי יען שהיה בא אך ליקה
 ממונו ולא נפשו, וע״ז א״ר יצחק שא״כ
 אין זה חנניה ב״ש, יבבבלי סברו לומר
 אילימא משום דצדיק הוא הא קאתי
 במחתרת, (א״ב אין זה חנניא ב״ש וכקושית

 ד׳ יצחק), אך בבבלי באו לידי מסקנא
 מטעם אחר דקיים ליה בגוויה דמרחם׳
 עליו כרחם אב • על הבן, ובזה לא קשה
 א״ב אין זה חנניה ב״ש יען שנם האב
 הבא במחתרת על בנו לא כדין עושה
 אבל מ״מ אסור להורגו, יען שברור שלא
 בא להרוג את בנו, ומסקנת הבבלי חסרה
 בירושלמי מפגי שלא גסדרה כראוי כהבבלי

 וזה ברור.
 ובפי הגראה היה הסופד בב״ד של

 שמואל

כל מי שקדמו יםורין בעה״ז י  פ״צ־טז אמר י
 יש לו חלע״הב. ובתנחומא תלדות־כנ
 נזכר בשם ר' חנניה בר יצחק. וכן נזכר

 קה״ר פ״א־יב.
 רב חיננא (או חנינא) בר בהנא.

 היה תלמידו דרב כר״ה יט: וביצה ו.
 א״ר חיננא בר כהנא אמר רב מימות
 עזרא ואילך לא מצינו אלול מעובר.
 ובביצה כב: ור״ה לב. חםד תיבת אמר
 רב, ובע״ז כ 5 אמר, אמרי בי רב הרוצה

 שלא יסריח מתו יהפכנו על פניו.
 וכן מצינו רב חיננא בר כהנא אמר
 שמואל ככתובות םה. עב., ב״ק קינ:
 (ושש רב חנינאב״כ), משמיה דשמואל תענית
 ל. וכן אמר ר״ה בר כהנא אמר רב אםי
 כעירובין נה. (כצ״ל ותיבת רב אשי הוא טעות
 הדפוס, ובדפוס ווינעציא איתא כהוגן רב אשי),
 ובשבת צו, אמר משמיה דרי אלעזר (כצ״ל
 ולא ר׳ אליעזר, דקים), ונזכר סנהדרין ע. א״ר
 חנינא ב״ב בשר מליח הוא כ״ז שהוא

 כשלמים.

 ר׳ חיננאבד פפא. ערך ר׳ חנינא ב״פ.

 רב חיננא בריה. דרבא (נ״א דרבה)
 מפשרוניא.

 בפסחים עו. וחולין קיב. מצינו שהתיר
ל לברא דכםבא, ואמר פ  בר נוזלא ת
 רבא עליו מאן חכים למישרי מלתא כי
 הא, אי לאו רב חיננא בריר. דרבא
 מפשרוגיא דהוא גברא רבה, ובפסחים
 צא. מצינו שרב עוקבא בר חיננא מפרישנא

 (או פשרוניא, דק״ס) רמי ליה,

 רב חיננא (או חנניא-חנגיד0 בר שילא
 (•יו שילת).

 קרוב הדבר לומר שהיה בן שילא אחי
 ר׳ חייא . דודו של רב. והיה אוהבו של
 רב כסנהדרין עב: דאמר רב כל דאתי
 עלי במחתרת קטילנא ליה,׳ לבר מרב
 חנינא בר שילא, ופריך מ״ט אילימא
 משום דצדיק הוא, קאתי במחתרתא?
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 והוא היה ממובחרי תלמידי דרב
 בפסחים קח. שאמרו רב ח:נ;א בר שלמיא
 ותלמידי דרב הוו יתבי בסעודהא וקאי
 עלייהו רב המנונא סבא אמרו לו זיל
 חזי אי מקדיש יומא — אמר להו לא
 צריביתו — א״ל רב עמרם הבי אמר רב.
 ובפי הנראה נשאר אחרי פטירת רב
 בםורא, ולא הלך ללמוד לפני שמואל
 ואך שלח משם שאלותיו לשמואל בסנהדרין
 בד: א״ר חיננא בר שלמיה שלחו ליה

 רב לשמואל ילמדנו רבינו.
 ולא מצינו בשום מקום ש־דבר עם
 ר״ה, וזה אות שנפטר קודם שמלך ר״ה

 בם־רא.
 רב חיננא וורדאן.

 (הוא שם מקום ונזכר עירובי! מט., גיטין מא.)

 נזני־ פ״א בנימין םד: שמתיב על
 דברי רב חםדא ורב יהודה, ורב חםדא
 אמי אישתיק וורדאן(ופרש׳׳י נאלם שלא העיב

 תשובה על תירוץ זה).

 רב חיננא סבא.
 בברכות יב: אמר משמיה דרבלנרםת
 ע״י (וגרסא שלנו רבה בר חיננא סבא),
 ובפסחים עה. אייל רב חיגנא בר אידי
 לרב אדא בר אהבה והאמר רב חינגא
 כבא א״ר אםי אר״י, וגרסת רק״ם רב חנא

 סבא אר״י.
 ומציגו רב כהנא בדיה דרב חיגגא סבא

 פסחים עו:.
 חיננא קרתיגנאה.

 בידושלט* שבת פ״טז ה״ב ר׳ יעקב
 בר אחא חיננא קרתינגאה בשם ר'
 הושעיה, ובביצה פ״א ה״ו איתא בטעות

 קרתחייה.
 חנינא.

 אבא בר חנינא עירובין פ״ח ה״ד.
 רב אדא ברי חגיגא נדרים כב:.

 ר׳ אחא בר חגיגא ברכות ה..
 ר' אחי בר חנינא (ת:א) שבת עט:.
 ר'

 שמואל כרמוכח ב״מ טו. שא״ל שמואל
 לרב היננא בר שילת (בדק״ם בכל הכ״י בר
 שילא) אמליך וכתוב ובו' (ופרש׳׳י סופר היה),
 ובעירובין יב. שהיה לו חצר וא״ל שמואל
 את לא תעביד עובדא אלא או ברוב
 דופן וכוי, והיה עשיר שהיה רניל לאכול
 נוזלות אחר סעודתו כפםחים קיט: שאמר
 שמואל כנון אורדילאי לי ונוזלייא לאבא
 (רב) ורב חינגא בר שילא, ור׳ יוחנן אמר
 בנון תמרים וכוי, וכן הוא בפירוש בירושלמי
 סוף פסחים שמואל אמר בנון ארדילי
 (לי) ונוזליא דחנניא בר שילת, ובמסורת
 הש״ם ובםה״ד העתיקו לשון הבבלי ״ורב
 חיננא בר שילא ור׳ יוחנן אמרי", ובמחילה

 מכבודם שלא ראו הירושלמי.
 והיה חשוב מאור בעיני הדיש נלותא
 בשבת נח. שא״ל שמואל כולהו רבנן
 •דבי ריש גלותא לא ליפקו בםרבלי
 חתימי לבר מינך דלא קפדי עליך. ולא
 .נשאר לנו ממנו שום דבר הלבה או

 אנדה.
 רב חיננא(או הנניא-הנניה חנינא)

 בר שלטיא.
 היה תלמיד מובהק לרב שאמר המיר
 משמיה דרב כשבת מנ: קכנ., פסחים
 קה., ביצה לא: לב:, ב״ב קיא., חולין
, נדה םה״ בבורות ( א נ י נ  לז: (ושם רב ח
 כד: (ושם רב חנניא), ירושלמי סוכה פ״א
 ה״ו (ושם חנניה), ביצה פ״א ה״ה, סנהדרין
 פ״א םה״ב, ובסנהדרין עז, א״ר חיננא
 בר יהודה משמיה דרב, וגרסת דק״ם
 מכ״י רב חינגא בר שלמיה, ובעירובין
 צח: תני רב חיננא ב״ש לחייא בר רב
 קמיה דרב ורב א״ל שבקת רבנן ועבדת
 כר״מ ? ובירושלמי שם פ״א ה״א־ה. חנניה
 בד שילמיה הוה יתיב מיתנא לחייא בדיה
 דרב אפיק רב רישיה מן כוותא א״ל לית
, א״ל ולא ניהנייה כן (במשנתינו) א״ל  ק
 דתנותיה (אם תלמד תדע שאינו כ!), ובנדה

 בה. א״ל לרב מר כמאן ס״ל וכוי.
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 זבים., ובילקוט הקת רמזתשםא א״ל ד'
 חנינא לר' יונתן כן המשולם.

 ר׳ חנינא אביו של ר׳ אחא.
 בתנחומא נשא־ר אמרו רבותינו בשם
 ר׳ חנינא אביו של ר׳ •אחא הנואף והנואפת
 עוברים על עשרת הדברות/ ובמ״ר פ״ט־יב
 איתא ר״ה אביו של ר' אחא, ובתנחומא
 שלח־כז כך פתח ר' תנחומא בר אבא

 בשם ר׳ חנינא אביו של ר׳ אחא.

 ר׳ חנינא אחוה דר׳ טנא ב).
 נזכר מו״ק פ״ג ה״ר־יג: שמת בנו
 שאל ד' מנא לר׳ יוםי אם צריך לכפות

 המטה.
 רב חנינא ורב הושעיא אחי רבה ערך

 רב חנניה.

 ר׳ הנינא (או חנניה) איש אונו.
 נזכר בטשנה ניטין םפ״ו, זו הלכה
 העלה ר׳ חנינא איש אונו מבית האםורין
 (משמו של ד״ע שנחבש בנית האםווין, רש׳׳י).
 ובנמרא שם סז. א״ר שמעון ברבי לפני
 רבי מאחר שר״מ וחנינא איש אונו חולקץ
 וכוי, ובסנהדרין יא: חנניה איש אונו העיד
 אם עיברוה בגליל שהיא מעוברת, וכן נזכר

 נדרים פ״ו ה״ה.

 ר׳ חנינא בדיה דר׳ אבא.
 נזבר ויק״ר פ״כג־ה, פתר קרא במלביות
 מה שושנה זו כשהיא גתוגה בין החוחים
 רות צפונית יוצאת ומטה אותה כלפי
 דרום והחוח עוקצה— ואע״פכ לבה מבון
 כלפי מעלה בך ישראל ובו/ ובשהש״ר

 פ״ב־ב גרם רבי הונא.
 וכן נזכר ויק״ר פ״ג־ו ד' חניגא בר אבא
 אזל לחד אתר וכוי, ובאם״ר פ״נ־ו נרם

 ר׳ חנינא בר אחא.

 רב חנינא בר אבדימי.
 בנדרים םא:, קידושין סד: אמר רב
 חנינא בר אבדימי אמר רב מוחלפת
 השיטה, וב״ק צו: אמר הלבה כר״מ,

 ופריך

 ר' אםי בר הנינא ב״ב נו.,
 ר׳ נטליאל בר׳ חנינא קה״ר פ״ה־יב.

 ר׳ זעירא בר חנינא נרה נ:.
 ר׳ חמא בר חנינא ברבות ה: ובדק״ ס

 שם לב: נדם ר׳ חייא בר״ח.
 ר׳ יהודה בר חנינא עירובין יא:.

 ר׳ יוסי בר׳ הנינא ב״ק לט..
 ר׳ יעקב בר חנינא (תנא) שבת עט:•

 ר' יצחק בר חנינא כתובות ד:.
 ר׳ ירמיה ברי חנינא שבת פ״ד ה״א•

 מרימד בר חנינא ב״מ צז..
 רבא בר חנינא שבת יט:.
 רבה בד חנינא ב״ב קינ:.

 ר׳ תנחום בר חנינא ברכות פ״ר ה״ד.

(תנא דברייתא),  ר׳ חנינא־
 בנזיר כז: מעשה בר׳ חנינא שהדירו
 אביו בנזיר והביאו לפני ר״ג (דיבנה) והיה
 ר״ג בודקו לידע אם הביא ב׳ שערות,
 ר' יוסי אומר לידע אם הגיע לעונת
 נדרים, א״ל אל תצטער לבורקני — עמר
 ר״נ ונשקו על ראשו אמר מובטחני בזה
 שמורה הוראות בישראל, אמרו לא היו
 ימים מועטין עד שהורה, ובירושלמי נזיר
 םפ״ד ותוספתא נדה פ״ה ה״ו מובא המעשה,
 מעשה ברי חנינא בר חנינא שהדירו
 אביו בנזיר — אר״א בר׳ צדוק אני ראיתיו
 יושב ודורש ביבנה, ובתוספתא שם אני
 ראיתי שהיה מורה הוראות בישראל
 ותחת ר׳ יוסי איתא ר' יוסי בדי יהודה.
 ובבכורות ה: א״ר הנינא שאלתי את
 ר' אליעזר (כצ״ל ולא ר׳ אלעזר) בבית
 מותבא רבא מת נשתנו פטרי חמורים —
 ועוד שאלתיו מאי לשון רפידים ואמר לי
 וכוי, אפשר שהוא ר״ח ברי חנינא,

 ומובא במכלתא פ' עמלק פ״א.
 וברבות ב: נזכר ר׳ חנינא אחר ר״מ
 ור' יהודה שאמר משעה שהעני נכנס
 לאכול פתו במלח, ובשבת קי: והתניא
 מנין לסירוס באדם שהיא אסורה ת״ל —
 דברי ר׳ חניגא, וכן נזכר תיםפתא סוף



 478 ר׳ חנינא יריד. דר׳ אבהו—ר׳ הנעא בריר. דר׳ אהא

: בע״א מעט.  מובא בנדרים נ
 ר' ברכיה בשמו מדרש תחלים פ״קיט־ד.

 ר׳ חזקיה בשמו בבורים פ״ג ה״ה.
 ר׳ יוסי (בר׳ נון) בשמו יבמות פ״ד

 ה״יא.

ב חניגא(אי חיננא-חנניא) בר אכין.  ר
 בכל הש״ם נזכר ביחד עם אחיואכיי
 ושניהם היו תלמידי רבה כפשחים לד.
 אביי בר אבין ורב חנניה בר אבין תגר
 תרומות בי רבה פנע בהו רבא בר מתנדז
 א׳יל מאי אמריתו בתרומות דבי מר —
 א״ל הבי אמר רבה, ואביי היה חברם
 כדמצינו עירובין סב. פט., ב״ב פז •
 .יתיב אביי ב״א ודי חנינא בר אבין ויתיב;
 אביי גבייהו ויתבי וקאמרי, וכן מציגו
 שניהם ביחד בלשון ׳דאםרי תרווייהו
,:  כברכות כט:, שבת פו:, עירובין פז
 יבמות קח, קיט:, ושם לו. איתא אביי
י  בר אבאור' חיננא בר אביי. וצ״ל אבי
 בר אבין ור״ח בר אבין, ובן בכריתוו/
ר  כ. איחא אמי בר אבין ורב חנניא ב

 אבין וצ״ל אביי ב״א ובו׳.

 ר׳ חנינא בריח דרב אדא.
 נזכר בפתיחתא דאס״ר־ח, ובשהש״רי
ס ש  פ״איב ר׳ חנינא בדיה דרי אדא ב

ת ״ ד  ר׳ הנחוס בר אחא וחמורים מ
 והמאמר מובא בירושלמי ברמת פ״^
. ס ע  ה״ד ושם ר׳ חנניה בריה דרב אדא ב

 ר׳ תנחום ב׳ ר׳ חייא.
 ר׳ חגינא בן אורי.

 בד״א רבה דפ״א זו מדרש דרש ד׳׳
 חנינא בן אורי לפני חכמים משום ר' נתן^

 ומשמע שהוא הנא.

 ר׳חנינא בריח דר׳ אחא,
״  בב״ר פ״צה־ג חולק עם ר׳ חנינא

 ונזכר הנחומא נח־יד, וב״ר פ״נדד בשב*
 ר' חנניא כריה דר׳ אחא עם ר' חטא,
 וכן נזכר א6״י פ״ג־ו, אבל בויק״ר פ״ג-ר

 נרס ר׳ חנינא בר אבא,

 ופריך ורב שביק רבנן ועביד כר״מ?
 אמרי משוס רברייתא איפבא תניא.

 ר׳ חנינא בדיה דר׳ אבדן.
 בירושלמי פסחים פ״נ ה״ז יסופר
 שאביו שלחו ללמוד •בטבריא אתו וא״ל
 שבנו עוסק בקבורת מתים, שלת ליה
 המבלי אין קברים בקיסרין שלחתיך

 לטבריא ז
: אמר [די] נ  וקיבל מאביו כקידושין ל
 חוקיה א״ל ר׳ חנינא בריה דרי אבהו א״ר
 אבהו א״ר אברימי דמן י חיפא חבם עובר
 עומד מלפניו ד׳ אמות, וכן הוא בבכורים
 פ״ג ה״ה ושם איתא בפירוש ר' חזקיה,
 ובכתובות םפ״ר ר׳ חנניה כריה דרי
 אבהו, ואית דאמרי לה בשם ר' אבהו
 קסרין כיהודה, וביבמות פ״דהי״א אסר,
 אבא הוה ליה עובדא ושלח ושאל לר'
 חייא [בר אבא] ולר׳ יוסי (אשי) ולר׳

 אמי.
 והיה דיין בעירו כדמשמע יבמות פ״ב
 פה״ד אתא עובדא קומי ר׳ חנינא כריה
 רר׳ אבהו אמר יסבון באתר רלא חבמץ

 להון.
 דבריו מצינו ברבות פ״ז ה״נ שאמר
 במקהלת כתיב, ובתענית פ״א ה״א אמר
 בספרו של ר״מ מצאו משא דומה משא

 רומי.
 האומרים בשמו מצינו ד׳ אלעזר בר׳
 יוסי (האמורא) כאיכ״ר פ״גיו שאמרו שם
 ר״א בר׳ יוסי בשס ר׳ חנניא בריח דר׳
 אבהו מעשה באשה אחה בקיםרין שהוליכה
 את בנה אצל נחתום אחד ללמדו אומנות
 א״ל ימתין אצלי חמש שנים ואני
 מלמדו חמש מאות טינין בחטה, ובקהיר
 חסר תיבת ברי יוסי, ובםח״ר יפלפל
 ויאמר כי ר״א בר׳ יוסי זה הוא בן ר׳
 יוסי בן חלפתא התנא, א״כ ר' חנניה זה
 כריה דר׳ אבהו הוא קדמון, ובמחילה
 מבבידו שלא ירע שבירושלמי ר״א בר׳
 יוסי הוא אמורא אחרון, והמקור המעשה
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 H חנעא (ובירושלמי ר' ח:ניא) בל
 אנטיגנום.

 תנא בדור ר״ע וכדור ר״מ, ונזכר
 במשנה שביעית פ״ו מ״ג אמר אם יכולין
 להתלש בעלין שלהן אסורין, ועירובין
 פ״ר מ״ח שאלפים אמה המה עגולות,
 ויבמות פ״ינ מ״ב כל תינוקת שאינה
 יכילה לשמור קידושיה אינה צריכה למאן,
 וקידושין פ״ד מ״ה אין בת־קין ביוחסין
 אף מי שהוא מוכתב באםטרטיא של
 מלך, ובבורות פ״ו מ״נ לענין מום, ושם
 מ״ר אין בידקין. מן המתאימות ולפנים,
 ושם מ״י את שיכלת בעינו, ושם מ״יא
 לערקוב שבאמצע הירך, ושם פ״ז מ״ב
 חולק עם ר׳ דוסא איזהו גבן (ומובא ספרא
 אמורס״נא), ושם מ״ה איזהו מרוח אשך
 מחלוקת עם ר׳ ישמעאל ור״ע, וערכין
 פ״ב מייד בדין אי מעלין מן הדוכן
 ליוחסין, ונזכר בתר ר״מ ודי יוסי, ותמורה
 פ״ו מ״ה אמר כשרה שינקה מן הטרפה
 פסולה מ״ענ המזבח, (ובתוספתא שפ ספ״ד
 איתא שאמר בשס ר״א חסמא וגרסת המשנה יותר

 ולפי התוספתא ערכין ספ״א נראה
 שראה עוד פני הבית או שהכיר הלוים
 ששמשו במקדש, שאמרו שם אלו הן
 מכין לפני מזבח עבדי בהונה היו דברי
 ר״מ, ר׳ יהודה אומר עברי למה היו ר׳
 יוסי אומר משפחת וכוי, ר׳ חנניא בן
 אנטיגנום אומר מכירן הייתי ולוים היו,
 ומחלקותם נשנית בקצרה בערכין פ״ב
 מ״ר, ושם לא נזכר שאמר מכירן הייתי,
 ולפי דברי התוספתא צ״ל שלא דיבר עם
 ר״מ ור״י שא״ב איך חולקין עליו בדבר

 שראה בעיניו.
 הלכותיו בברייתית מצינו חנינה בד:
 שאמר וכי יש גנובה לקדש, ובסנהדרין
 סד: אמר מ״מ תפסה תורה לשון מולך
 כל שהמליכוהו עליהם, ובחולין גג: מביא
 שמואל הלבה משמו דרוסה שאמרו
 צריכה בדיקה כגגד בגי מעיים, ובכורות

 לט.

 . ר׳ חנינא בר אידי.
 נשאר לנו ממנו מאמר יקר בתעגית ז.
 שאמר למה נמשלו ד״ת למים — לומר
 לך מה מים מניחין מקים נכוה והולכין
 למקום נמוך אף ד״ת אין מתקיימין
 אלא במי שדעתו שפלה, ונרםת דק״ס
 ר׳ חנילאי בר איד/ ועיין רב חיננא בר

 אידי.
 ר׳ חנינא(או חנניה) בר אידי.

 (תנא דברייתא).

 בשבועות לה: דהניא ר' הנינא בר
 אידי אומר הואיל ואמרה תורה השבע
 וכוי, ומובא בספרא קדושים ם״קב ושם
 חולק עם ר' אחי בר יאש־ה. וכן מובא
 המאמר במבלתא משפטים פ״ה ושם ר׳
 אחאי, ובמבלתא בשלח מס׳ דעמלק פ״ב
 רש״בי — ר' חנניה בן אידי אומר משה
 היה בוכה — אחרים אומרים וכוי, ובםה״ד
 ערבב ביחד התנא והאמורא ותפס את
 היוחסין עלי חנם, בי היוחסין מביא ר׳
 חנינא בר אידי אמר שמואל, ויש הנא
 דברייתא בפ׳ שביעות העדות ששמו בן,
 והצדק אתו כי היוחסין למד זאת שאמר
 בשם שמואל מע״ז מ., ועיין ערך רב

 חיננא בר אידי.

 ר׳ חנינא בר איסי »י יסא. ערך ר׳
 חיננא כריה דר׳ אפי. . .

 ר׳ חנינא בר איקא. ערך ר׳ חנינא
 בר יקה,

 ר׳ הנינא בר אמי.
 גזבר ב״ר פ״טז־ג אמר בשם ר׳ יהושע

 דםכנין בשם ר׳ לוי.
ר אנדריי.  • ר׳ חנינא ב

 בירושלמי ברכית פ״א ה״א־ד. אמר
 בשם ר׳ שמואל בר סוטר המלאכים אין
 להן קפיצין, וביפ״ם ע־1 אנדות ירושלמי
 העתיק ר' מונא בר אנרריי, ובמגילה פ״ד
 ה״ה ר' חיננא בר אנדריי בשם ר׳ זכאי

 דכבול,
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 שמעין מצאתי הגינא בן גמליאל בציידן
 וגרסת הגד״א חנינא בן גמלא, וזה אמת
 כי לר״ח בן גמליאל לא היה קורא ר״ש
 ״חנינא״ שהיה קשיש מיניה, ואפשר ששם
 אביו היה גמליאל וקראוהו גמלא כדי

 להבדילו מן ר״ה בן גמליאל הנשיא.

 ר׳ חניגא בן גמליאל(ייכנה).
 מבוכה גדולה מציגו בין חכמי הדור
 אם שגי רחב״ג היו או אחד, בספר היקר
 דרכי המשנה צד 130 יאמר ששגים היו
 אחר בן ר״ג ריבנה ואחד מאוחר ממנו
 שאמר בנדה כנ. נראין דברי ר״מ, ובספר
 מבוא המשנה צד 135 יאמר שאך אחד
 היה, ובן הוא דעת הרב בעל דורות
 הראשונים בח״ב צד 8, אך הוא סובר
 שהיה צעיר מרש״בנ, ויותר נראה שהיה
 כביר בשנים מר״ש אחיו ונפטר קודם
 שישב ר״ש אחיו על כסא הנשיאות וכאשר

 נבאר.
 במשנה נזכר אך חמש פעמים בקידושין
 פ״ג מ״ד פליג אר״מ ואומר שאין צריך
 תנאי כפול, וב״ב רפ״י ר׳ חנינא ב״ג
 אומר נט מקושר שכתבו עדיו מתוכו כשר
 ורשב״ג פליג עליו, ומכות פ״ג מ״טי אמר
 בל חייבי בריתות שלקו גפטרו מירי
 כריתתם, ומנחות פ״ה מ״ח חולק עם
 די״הג בדין מרחשת, ובכורות פ״ו מ״ט

 בעגין מום.
 ממי קיבל תורתו מצעו אך שקיבל
 מאביו רבן גמליאל בפסחים ג. שאמר
 משום אבותיו, ובע״ז לב. העיד שמעון
 בן גורע לפני בגו של ר״ג על ר״ג וכוי
 וכתבו התום׳ שהוא ר׳ חנינא ב״ג, ומוכרע
 כן כי לרבן שמעון לא היו מזכירין איתר
 בשם סתם בגו של ר״ג, ובקידושין לב:
 מעשה ברי אליעזר ור״י ור״צ שהיו מסובין
 בבית המשתה בגו של ר״ג, וזה א״א
 להיות רש״בג שיגיע עתו ליבנס לחופה
 עוד טרם שגתהוו המחלוקת בין ר״א

 ור״ג.

 ובספרא

 לט. חולק עם ר׳ יהושע בן קפיצאי
, ובנדה יב: חולק עם ר״מ ( י א ט ו £ ו ק א ) 
 בדין אשד, שאין לה וסת — משום אבא
 חנן אמרו וכוי ומםפקא להנמרא למי אמר
 אבא חנן אם לר״מ או לר׳ חנינא בן

 אגטיגנוס.
 ומה שאמרו שם כנ. שאמר נראין דברי
 ר״מ נפל שם טעות וצ״ל שר׳ חנינא ב״ג
 אומר כי, ושם גה: ארש״בג נראין דברי
 ר׳ חנינא בן אנטינגום מדברי ומדבריהן,
 ובתוספתא שקלים פ״ג אמר ב׳ פרוכת
 היו שם, ובתוספתא סוכה פ״ר אמר לא
 היה פייס אלא ביו״ט הראשון של חג
 ובמס׳ שמחות ם״פג אמר זקן שאכל חלב
 או שחילל את השבת מת בהכרת, וגזבר

 ספרא אמור םק״יג.
: יםיפר שר׳ יהודה ור׳  ובבכירית ל
 יוסי איםתפק להוא מלתא(בדי0 טהרות
 שלחו זונא דרבנן לנכי בנו של ר׳ חנינא
 בן אנטיננום ומצאוהו דקא מנטר טהרות
 (ופרש׳׳י שכהן היה, אבל הרמ״בם בהקדמתו
 לזרעים לא חשבו בין התנאים שהיו כהנים)
 א״ל לעיין מר בזה הדין, אך הוא לא
 האמינם שישמרו טהרותיו ואיתיב מתלמידיו
 גבייהו, אתו וספרו זאת לר' יהודה וכעס
 ואמר אביו של זה ביזה ה״ח (כי ר׳ יהודה
 ידע שמה שעשה בנו הוא יען שקיבל זאת מאביו
 שלא להאמין «ף לת״ח על טהרות של כהנים)
 אף הוא מבזה ה״ח, א״ל ר׳ יוסי כבוד
 זקן יהא מוגה במקומו אלא מיום שחרב
 ב״המק נהגו כהנים םלםול בעצמן שאין
 מוםרין טהרוח לכל ארם, ומזה אנו רואין

 שאז כבר נפטר ר״ח בן אנטיגנום.

 ר׳ חנינא בדיה דר׳ בחיי. ערך ר׳
 חיגגא בר חייא.

 ר׳ חנינא בן גמלא.
 גזבר סנהדרין קיא. דרש הפסוק וימהר
 משה ויקוד ובו׳ מה ראה אר״ח בן גמלא
 ארך אפים ראה, אבל יש גורםין שם בן
 גמליאל, ובתוספתא פרה פ״ד ה״ח א״ר
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 גג. סב., ניטין ז. שאמר ארם גדולי הטיל
 אימה יתירה בתוך ביתו ובקשו להאכילו
 אבר מן החי, ומנו רחב״ג, קידושין פא /
 ע״ז לט:, ובפי ר׳ יהודה בן גמליאל
 (הוא ר׳ יהודה נשיאה) כברכות כב., ע״ו
 לד.) ובירושלט• ע״ז םפ״ב איתא בטעות
 רחב״ג אומר משום ר׳ יהודה ב״ג וצ״ל
 כמו בבבלי, ובירושלמי כתיבות פ״ז ה״ו
 ר׳ בא בר כהן מטי בה בשם רח״כג
 וברכות פ״ה ה״ב ר׳ יצחק בר נחמן
 בשמו, ובסנהדרין פ״ג ה״ה ר׳ קריםפא
 בשם ר׳ חנניה בן נמליאל, ובמביא
 הירושלמי צד פט. רוצה לומר שהיא בן
 ר״ג בנו של רבי, והוא טעות כי ר״נ בד
 רבי היו לו אך שני בנים ר׳ הלל ור׳
 יהודה נשיאה, אך טעות קטן נפל בירושלמי

 וצ״ל ר׳ קריםפא אטד תני רח״בג.
 ונפטר טרם שהוקם רש״בנ אחיו לנשיא
 וכאשר יתאונן רש״בג בסוטה מט: וב״ק
 פנ. אלף ילדים היו בבית אבא—ולא
 נשתייר מהן אלא אני באן ובן אחי אבא

 באםיא.
 ובתוספתא גדה פ״ן ה״ג ארש״בג
 רואה אני את דברי רח״בג מדברי
 ומדבריהם שהיה אימר וכוי, ומשמע
 כשאמר רש״בנ את זה ככר לא היה אחיו
 בחיים, ומה שאמר הלשון רה״בג ולא
 אמר ״אחי״ בל״םהוא מלשון בעל מסדר

 התוספתא.
 ר׳ חנינא בן דוסא.

 בספר כפתור ופרח פ״מר יאמר בפשטות
 שהיה בגו של ר׳ דוםא בן הרבנים, ואם.

 כי שבל״ם היו שניהם בזמן אחד אבל אין
 שום ראיה. שהיה בנו, ואדרבא מאבית
 פ״ג ה״מ שמביא מקודם דברי רהב״ד
 ואח״כ דברי ר״ד בן הרבנים משמע שלא

 היה בנו.
 הוא היה • תלמידו של רבן יוחנן נ״ז
 כברכות לד: מעשה ברחב״ד שהלך ללמוד
 הורה אצל רי״בז, אבל גם אז היה כבר

 גדול

 ובספרא אמור ם״בה יםיפר שפ״א נפל
 הגורל על פנחס איש הסתת להיות כה״ג
 א־״ח בן גמליאל וכי סתת היה? והלא
 חתנינו היה וחורש היה, לא שרח״בנ היה
 כבר נמל בזמן הבית, אך כבר כתבו
 התום׳ נדה ח. דלא התנינו ממש קאמר
 אלא חתן אבותיו, ולכן לא אמר התני
 היה, ובמכלתא להרב ראה״ו בהקדמתו
 ישער שתחת חתנינו צ״ל חקלני היה פי׳
 עובד אדמה, ובזה עולה יפה מה שמםיים

 שם והלא לא מצאוהו אלא חורש.
 וכפי הנראה שימש נם את ר׳ טרפון
 כנדרים פב. שאמר דח״בנ על ר' טרפון
 כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער .על
 ד״ז, ובקידושין פא: כשאמר ר״ט הזהרו
 בי מפני בלתי לינלנ עליו אותו תלמיד
 ארח״בנ לא היו ימים מועמין עד שנכשל

 אותו תלמיד בחמותו.
 והיה קשיש מכל תלמידי דר״ע האחדונים
ו נ  חוץ מר״מ שנסמך מר״ע, וכרמי
 בתוספתא דגגעים פ״ב ה״ד שא״ד יוסי
 אלו דברי ר׳ חנניא ב״ג, וביבמות מח:
 חולק ר׳ יוסי עליו, ובתוספתא נדה פ״ד

 ה״ב אמר נראין דברי ר״מ.
 מאמריו והלכותיו בברייתות מצינו
 שבת ק. אמר תל המתלקט — חייב,
 ובשקלים פ״ו ה״א אמר ג׳ תיבות עשאו
 — וחמשה על לוח זה וכוי, ובמגילה
 כה: מעשה ברח״בג שהלך לכבול(ובנםף
 משנה נומב׳׳ם ה׳ חפלה פ״יב ה׳׳יב גורס שהלך
 לנבל). והיה קורא חזן הכגסת ויהי בשבון
 ישראל וא״ל למתורגמן אל תתרגם אלא
 אחרון ושבחוהו חכמים, י ובמנחות מב:
 אמר טעימה פסולה, ור׳ יוחנן בן דהבאי
 חולק עליו, ומו״ק כנ. אמרו עליו שהיה
 אומר שמועה ואנרה בבית האבל, וכוי,
 וכן נזכר במכלתא יתרו פ״ב פ׳ וישלח

 משה, ומשפטים פ״ט,
 ורבות משמועותיו נשארו, לנו ע״י
 האמוראים, כר׳ אבהו שאמר משמו נדרים
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 מתקיימת — כל שרוח הבריות נוחה הימנו
 רוח המקום נוחה הימנו.

 ובסוף םוטה נזכר פטירתו כשמת בטלו
 אנשי מעשה.

 ובפרקי דר״א פ״כט מצינו רהב״ד
 אומר בל הנימולים ביום השלישי כאב
 הוא להם, ושם םפ״לא אמר אותו האיל
 (שהקריב אברהם) לא יצא ממנו דבי
 לבטלה אפרו של איל הוא יסור שע״ג
 המזבח ובו', ומררש משלי פ״יא אמר אין
 לך צדקה שמצלת את האדם מדינה של
 גיהנם אלא תורה בלבד, ובמבלתא דרש״בי
 הנדפס בהפלס ש״ב חוברת א' מובא
 ממנו דרשה שאמר אין ארם אלא ישראל.
 והנה אף שמתורתו לא נשארה לנו אף
 מעט מהרבה אבל מחםידותו והנסים
 הגדולים שנעשו ע״י מצינו הרבה מאוד

 יותר מעל כל חבריו התנאים.
 מלאכתו שהתפרנס ממנה נראה שהיה
 כותת אבנים מלאכה כבדה מאור כדמוכח
 ממדרש ריש קהלת שהבאנו לעיל,
 ומלאכתו לא הביאה לו כדי מתית נפשות
 ב״ב, אך הוא הסתפק בקב הרובץ מע״ש
 לע״ש כברכות יז: ותענית כד•' אר״י
 אמר רב בכל יום ויום ב״ק יוצאת ואומרת
 כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בגי
 וחנינא בני דיו בקבחרובץ מע״ש לע״ש.
 ולא נהנה מן הע״הז כלום כדאמרו
 ברכות םא.־ לא איברי עלמא אלא לאחאב
 בן עמדי (העויהז) ולר״ח בן דיםא (העו׳׳הב),
 ובחנינה יד, דרשו ונשוא פנים זה שנושאין
 פנים לדורו בעבורו למעלה כגון ר׳
 חנינא ב״ד, ולא הוציא מפיו שום דבר
 שקר מעולם ער שאמרו עליו מכלתא
 יתרו פ״ה אנשי אמת כגץ ר׳ חגינא כ״ד

 וחבריו.,
 ובתענית כד: יםיפר בל הנפלאות
ה ו ה ו  שנעשה ע״י שפ״א אזל באורחא (
 דרי צנא דמלח על רישיה, עין יעקב) אתא
 מטרא אמר לפניו רבש״ע כל העולם

 כולו

 גדול הדור ונודע לצדיק וחסיד, וכשחלה
 בנו של רי״בז אמר לרח״בר בני בקש
 עליו רחמים ויחיה, הניח ראשו בין ברכיו
 יבקש עליו רחמים וחיה, אמר רי״בז
 אלמלי הטיח בן זכאי את ראשו בין ברכיו
 כל היום כולו לא היו משגיחיו עליו,
 אמרה לו אשתו וכי חנינא גרול ממך ?
 א״ל לאו, אלא הוא דומה בעבד לפני

 המלך ובו׳.

 הוא ראה עוד הבית בבנינו כאשר יסופר
 בריש קה״ר שראה בני עירו (שהיה דר
 בעיר ערב סמוכה לציפורי בירושלמי ברכות פ״ד
 ה״א־כח:) מעלין נדרים ונדבות לירושלים
 (והוא שהיה עני גדול ולא יכול לעשות במותן)
 יצא למדברה של עירו וראה אבן אחת
 ושבבה וסיתתה ומירקה ואמר הרי עלי
 להעלותה לירושלים, בקש לשכור פועלין
 נזדמגו לו ה' בגי אדם — אייל הן לנו
 ה' סלעים, אך לא היה יכולת בידו ליהן
 להם כ״כ — זימן לו הקב״ה ה' מלאכים
 בדמות ב״א והמת הביאו אותו ואת האבן

 לירושלים ונכנס ללשכת הגזית וכוי.
 וביבמות קבא: יסופר מעשה שנפלה
 בתו של נחיניא חופר שיחין(לעולי רגלים)
 שנפלה לבור הנדול באו והודיעו לרח״בר,
 שעה ראשונה א״ל שלום — שלישית א״ל
 עלתה - א״ל נביא אתה ? א״ל לא נביא
 אנכי — אלא דבר שהצדיק מתעסק בו
 יכשל בו זרעו? ונם מזהאנורואץ שהיה
 כבר בזמן הבית אדם נדול וידוע לבעל

 מופת.

 מתורתו לא נתקיימה לנו, ונזכר במשנה
 אך נ׳ פעמים, ברכות פ״ה ט״ה אמרו
 עליו על רחב״ד שהיה מתפלל על החולין
 ואומר זה חי וזה מת, א״ל מנין אתה
 יודע א״ל אם שגורה תפלתי בפי יודע
 אני שהוא מקובל וכוי, ובאבות פ״ג מ״ט
 נשארו לנו מאמריו היקרים כל שיראת
 חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת
 — ובל שמעשיו מרובין מחכמתו חכמתו
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 ופ״א עבר אדם אחד על פתח ביתו
 והניח שם תרנגולין ומצאתן'אשתו של
 רח״בד, א״ל אל תאכלי מביציהן, והרבו
 ביצים ותרננולין והיו מצערין אותן ומכרן
 וקנה בדמיהם עדם, ובאו וא״ל שעדו
 יפסידו בשדות אחרים א״ל א״ב הוא
 יאכלום זאבים ואם לא תביא כל עז זאב
 בקרנה, ויהי כן, והנה לעת ערב הביאה
 כל חרא 'וחרא זאב בקרניה, ולאחר זמן
 עבר אותו האדם שהניח התרננולין על
 פהח רח״בד ונתן לו סימן וא״ל הא לך
 העזים שהן שלך, והיה זה למשל בפי
 החכמים לאםר אי הות חזית לאחרחיש
 לך ניםא הוה אתרחיש לך ניםאכרח״בד

 דמתיין עיזי דובי בקרנייהו כב״מ קו..

 והיה זהיר מאוד להפריש מעשר כאשר
 יסופר בירושלמי דמאי פ״א ה״נ שפ״א
 ישב לאכול בליל שבת ונפחת השולחן,
 וסיפרה לו אשתו ששאלה משכנתה תבלין
) ולא עשרתיו, והזכיר י א מ ד ר ב  (שחייב א
 תנאי (שהמעשר יפריש מטק״א לאחר השבת)

 ועלה השלחן מאליו.
 ולא לבד שהיה זהיר כ״ב עם ב״ב
 אבל נם לחמורו לא היה נותן לאכול עד
 שעישר, וכאשר יסופר אבות דר״נ םפי׳ח
 שפ״א גנבו את חמורו וכשהניחו לפניו
 לאכול לא טעם כלום, ויאמרו הגנבים
 מה בצע לעכבו עמגו^הלא ימות ברעב,
 ופתחו לה הדלת עד שבאת לרח״בד כיון
 שהגיעה אצלו שמע בנו קולה — אייל
 בגי פתח לה הדלת שכבר מתה ברעב,
 והיתה לשיחה בפי החכמים שבת קיב:
 אם ראשונים כמלאכים אנו כב״א ואם
 ראשונים כבני אדם אנו כחמורים ולא

 בחמורו של רח״בד. י
 תפלתו היהה בבונה ב״ב ממש כדין
 המשנה ברבות פ״ה מ״א שאפילו נחש
 ברוך על עקבו לא יפסיק, וכשתתפלל
 לא הרניש בשום דבר וכאשר יסופר
 ברכות לנ. מעשה במקום אחד שהיה

 ר׳ חנינא

 בולו בנחת וחניגא בצער פסק מטרא,
 י כי ממא לביתיה אמר לפניו רבש״ע כל
 העולם כולו בצער וחנינא בנחת אתא
 כטרא. ועניותו גדלה ב״כ עד שלא היה
 לו מה לאכול ולהכין לכבוד שבת, ואשתו
 היקרה בנשים והצנועה קבלה באהבה את
 רוע מזלם, וכדי שלא יתודעו השכנים
 מעניותם היתה רגילה כל ע״ש להחם
 התנור והניחה שם דבר שמעלה עשן כדי
 שידמו השכנים שאופים בביתה, אך
 שבנה אחת שידעה שאין להם כלום
 דפקה על הדלת, ואשת רח״בד כדי שלא
 תתבייש נחבאתה בחדר הקטן, וכשבאתה
 השכנה לבית מצאה שהתנור מלא לחמים
 והעריבה מלאה בצק, והתחילה לצעוק
 שתביא מהר המרא לרדות את הפת מן
ק לה אשת ת  התנור שלא תשרוף, ו
 רח״בד הלא גם אני הלכתי לחדד הקטן
 להביא המרדא, וגם היא היתה מלומדת
 בנסים וידעה שיעשה לה גס שלא ההבייש.
 ואשתו לא יכלה נשא את הדחק והעוני
 ואמרה לבעלה עד מתי נצטער כ״כ בעי
 רחמי'דגיתבו לך מידי, בעא רחמי ויהבו
 ליה חד כרעא דפתורא דדהבא, וחזיא
 בחלמא שעתידין צדיקים שיאכלו על
 שלחן של זהב בשלש רנלים ושולחנו
 יהיה בעל שתי רגלים, וסיפר זאת לאשתו,
 ,א״ל א״ב לא בעיגא, בקש רחמים ויקחו
 להם את אשר נהנו לגו ובן היה. ופ״א
 אירע שמצא את בתו יושבה עציבא,
 א״ל בתי למאי עציבת, אייל כלי של
 חומץ נתחלף לי בכלי של שמן והדלקתי
 ממנו אור לשבת א״ל בתי, מאי איכפת
 לך מי .שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר
 לחומץ וידלוק, והיה דולק כל היום עד

 מוצ״ש.

 ופ״א בנתה שכנתו ביה והיו הכשורי
 קצרות ובאת וסיפרה לפני רח״בד א״ל
 מה שמך א״ל ״איבו״, א״ל איבו נימטו
 בשיריך והגיעו עד שיצאו אמה לבאן ולכאן.

 ערוד
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 מב״ב ידוע לגי שהיה לו בת כמפורש
 תענית בר:, ונם בן כמפורש אביתדר״נ

 םפ״ח.

 ר׳ חנ־נא (או חנניה) בדיה דר׳ הלל.
 נזכר אך בירושלמי בהלכה כחלהפ״נ
 ה״ג, שבת פ״ג ה״ג, חנינה פ״ב ה״ה,
 ע״ז פ״ג ה״ו בשם ר׳ הנינא בדיה דר׳

 הלל, ובשביעית פ״א ה״ו, תרומות פ״א •
 ה״ב, פ״ר ה״ג, ערלה פ״א ה״ג, שבת •

 פ״יא ה״ה, מנילה פ״ד ה״ז, יומא פ״ח
 ה״ז בעם ר' חנניה בריה דרי הלל,
 ובשבת פ״ג סה״נ אמר מחלוקת ר' יונה
 ור׳ יוסי, ובתרומות פ״ד ה״ג אמר מתני׳
 אמרה בן — א״ר חיננא תפתי רבו׳,
 ובל״ ם הוא ר׳ חנניה הכירו דר׳ מנא,

 א״ב היה בדור החמישי לאמוראי א״י.

 ר׳ חנעא (סתם) בר חטא.
 זה דבר מוככם כמעט מכל החכמים
 שרי חנינא בר חמא היה בבלי כמפורש
 בירושלמי פאה פ״ז ה״ג שא״ד חנינאכד
) נסיבת איזורי ואיזורי «י א  סלקת להכא (ל
א במרי שמואל פ״ינ]  [דאבא, בן הו
 ברי ואיזירי רהמרי מקפא בירתא (גזע)
 דהרובתיה רא״י ולא מטין, קצתי חד חרוב
 וגגד מלא ידי דובשא, א״ר יוחנן יפה
 םיפםוף שאכלנו בילדותינו וכוי, ומזה
 אנו רואין שקאי על ר' הנינא רבו דר״י,
 (ובסוטה פ״א ה״ח איתא א״ל יונתן וצ״ל ר׳
ף כתיבות אמרו כשבא / ובבבלי סו ן  יוחנ
 ר' חנינא לא״י מתקן מתקליה ופרש״י
 משוה ומתקן מכשולי העיר מחמת חיבת
 רארץ, ובירושלמי שביעית פ״ר ה״ז ר׳
 חנניה מהקל גושייא, שהיה שוקל רנבי
 הארץ, וירע שהמה מא״י ששוקלין יותר
 מגושי חו״ל, ואפשר שכן צ״ל בבבלי תחת
 מתקן ״מתקל״. בבבל למד אצל רב
 המנונא(הראשון) במפורש תענית פ״ר ה״ב
 וכאשר נבאר הלאה, ומה שמצינו בתום׳
 קידושין כט: ד״ה הא לן וז״ל וע״כ ד'

 חנינא

 ערוד שהזיק את הבריות והודיעו לרה״בד
 והראו לו את חורו, נתן עקבו על החור
 יצא ונשכו ומת אותו ערוד נטלו על
 כתפו והביאו לבהמ״ד א׳׳ל ראו בני אין
 ערוד ממית אלא החטא ממית, באיתה
 שעה אמרו — אוי לו לערוד שפנע בו
 רח״בד, (ובירושלמי שם פ״ה סה״א שנברא

 מעיין תחת כפות רגליו).

 ולא על הנם באי אליו. שיתפלל .על
 החולים שתפלתו היתה זכה ב״ב בלי
 שום מחשבה זרה והיה בטיח שישמע ה'
 הפלתי, ובאשר יםופר ברכות לד: שרי״בז
 שלח אליו שיתפלל על בנו, ובן ר״ג
 זא״ל לכו שחלצתו חמה וכשבאו לר״ג
 מצאי כ׳ באותה שעה שאמר אז חלצתו

 חמה ושאל מים לשתות.

 ובני דורו ראו שהוא מורם מעם ושולח
 ממרום להציל נפשות כאשר יסופר
 עירובין כט: שפ״א אכל חצי בצל וחצי
 נחש שבו (ארס שרף הבצל) וחלה ונטה
 למות ובקשו חבריו רחמים עליו וחיה
 מפני שהשעה צריכה לו, ובגמרא שם
 איתא מעשה ברי חנינא אך האמת כדברי

 המה־ש״א שם שהוא ר״ח בן דוסא.
 ועל אשתו הצנועה אמרו בדרך מליצה
 ב״ב עד. ר׳ יוחנן משתעי פ״א הלכתי
 בספינה וראיתי קרטליתא וקבועין בה
 אבנים טובות ומרנליות וסביב לה כל
 מיני דגים ונחית בר אמוראי לאתויי
 ויצתה ב״ק א״ל מאי אית לכו בהדי
 קרטליתא דרביתהו דרח״בד דעתידה
 דשדיא תכלתא בה לצדיקי לעלמא דאתי.
 ובפסחים קיכ. יסופר שפ״א פגע
 רח״בד באגרת בת מחלת א״ל אי לאו
 דמכרזן עלך ברקיע הזהרו בחנינא ובתורתו
 סבנתיך, א״ל אי. חשיבנא ברקיע גוזר

 אני עליך שלא תעברי בישיב לעולם.
 וכשנפטר אמרו עליו במשנה סוף סיטה
 שבטלו . אנשי מעשה. ובירושלמי שם

 שפסקה החסידות,
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 ה״א, שבת פ״יד ה״ר! מעשרות פ״א ה״ג,
 ב״ב קל:..

 וכן קיבל מר׳ ישמעאל ברי ייסי כקידושין
 עא, שאמר ר' חנינא כך מקיבלני מרי
 ישמעאל ב״ר יום׳, ובשבת מט. יתיב ר׳
 יונתן בן עכינאי ור' יונתן בן אלעזר
 ויתיב ר׳ חנינא גבייתו אמר להו כך
 אמר ר' ישמעאל בר״י, וב״ר פ״י־ח אמר
 משכני ר' ישמעאל בר״י ואמר לי. והיה
 ר' י חנינא חביב עליו מאוד כנדה כ:
 שבדק ר' חנינא 'דם בקורט• דנרגשתא,
 ולייט עלה י ר' ישמעאל בר״י ואטו/ ר׳
 הנינא הוא רחבים, כו״ע לאו הכימי הכי,
 וםןד. אגו רואין שהגיע להוראה והורה
 גם בחיי רבי, כי ר׳ ישמעאל בר״י נפטר

 י קודם רבי כמבואר בערכו.

 וכן קיבל מר׳ חייא ביבמות פ״ד ה״יא,
 נדה פ״א ה״ג ר׳ חנינא בשם ר׳ חייא
 רבה, ובכתוב־ת י: א״ר הנינא — דתני
 ר׳ חייא, ובשביעית פ״ו ה״א רש״בל שאל
 לד׳ חנינא — א״ל אני לא שמעתי' מרי
 ה־יא.הנדול וכוי, ומלשון הזה משמע
 ששימשו הרבה, ואף שבל״ם היה ר׳
 חנינא כבר גדול הדור בחיי ר׳ חייא
 וכדמובא באגדה על דרך הציור ככתובות
 קני. דבי הוה מנצי ר׳ הייא ור׳ חנינא
 אייל בהדי וידי קא מנציה חו״ש אי
 משתכחה הורה מישראל מהדרנא לה

 מפלפולי.
 וכן שימש את בר קפרא בירושלמי
 נדה פ״ב ה״ז שר׳ חניגא מזג לב״ק ושאלו
 כזה מהו וכי', ובגדה כ. אמר ר׳ חנינא
 עליו כמה נפיש נברא דלביה בשמעתיה.

 אבל כולם ישבו תחת צל רבי וישיבתו
 הגדולה. וכן מצינו שקרא לר״א הקפד
 ״בריבי" כע״ז מנ.,. וכן אמר משום רש״בי
 כברכות לג:, וכן יספר מעשה מר׳ הנינא
 בן עקביא כשבת נ., וכן מצינו ר׳חגינא
 א״ר רומגיס אמר רבי כשבת מז., והוא

 עיש

 ר׳ יעינא

 חנינא אע״ג שהיה ־ ״מא״י״, הוא ט״פ
 וצ״ל כמו שמובא בחום' שבת ט: ד״ה
 הא לן, ש־' חנינא שהיה ״בא״י״ ולא

 ״מא״י״,..
 וכשבא לא״י הביא תורתו בידו ולכן
 נתקבל מדבי בחיבה יתירה והכיר ערכו
 הנדול באשר יפופר ע״ז י: שאנטוגיגום'
 ביקש מרבי שכשעה שיבא אצלו ללמוד
 תורה ממנו לא נשכח נבר קמך, יומא
 חד אשכחיה לד׳ חנינא בר חמא א״ל
 לאו אמינא לך — א״ל לית דין בר נש
 (אלא מלאך), א״ל אנטונינופ א״ב ילך
 להביא את עבדי דנני אכבא אזל אשכחיה
 רהוה קטיל — בעא רחמי עליה ואחייב
 ולא זז מרבו הקרוש בטי שהעיד.בעצמו
 גדה פ״ב ה״ז שאמר לר״י ורש״בל ייתי
 עלי אם לא כל מעשה ומעשה שהייתי
 מוציא אם לא שמעתי אותו מרבי להלכה

 בשערות ראשי ולמעשה נ׳ פעמים.
 וכן יםפר כמה פעמים איך שנהג רבי
 כברכות כד. ובירושלמי שם פ״ג ה״ה
 שאמר אגי ראיתי את דבי שתלה תפיליו
 — שגיהק וכי', ובשבת קבה: פ״א הלך
 רבי ובו', ובחולין נז: תרנגולת היתד.
 לד׳ חנינא והביאה לפני רבי והתירה לו
 ומלחה והוד. מורי • בה ה־יבה לתלמידים
 יזה התיר לי רבי, ומגילה ה: אמר, רבי
 נטע נטיעה בפורים וכוי, ובשבת גב.
 אמר מילאות של בית רבי וכוי, ובקידושין
 עא. בימי רבי בקשו לעשות בבל עיסת
 לא״י א״ל (רבי) — יטפל עמכם ר׳ חנינא
 בד חמא (?יהשינכם), ובשבת פ״יח ה״ד
 א״ר הגיגא עולין היינו עם רבי לחמת
 נרד ואמר לנו וכוי, ובתרומות פ״י ה״י
 •שקלים פ״ז ה״ב, כתובות פ״א ה״א א״ר
 חנינא מעשה בא לפני רבי, ומו״ק פ״נ
 סה״א מעשה — והתיר להן רבי ובו/
 ובנדה פ״א ה״ה פ״א אמר הורה רבי
 בקולי ר״מ ובו', ר׳ חנינא אמד דבי
 בשנתה פח:, חולי; נז:, יבמות פ״ח
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 אבל קורט פטירתו צוד. רבי לבנו ר״ג
 חנינא בר חטא ישב בראש, ובן הוא
 בירושלמי תענית שט שר״נ מינה את ר׳
 חנינא, ואמרו שם שרבי היה ממני'תרץ
 מינויין אין הוון דביי היו מתקיימין, ואי
 לא הוון מםתלקין, ולבנו צוה רבי שיתמנה
 לר׳ חנינא בר חמא, אך שם היה הכירו
 הגדול ר׳ אפס שהיה נדול ממנו ב׳ שנים
 ומחצה, ולכן לא רצה ר״ה בר חמא לקבל
 עליו ההתמנות והניח לדי אפס, ובתענית.
 שם יסופר שהיה שם חד סב ודי חנינא
 ברוב ענותנותיה הניח שר׳ אפס יהיה
 הראשון והסב השני, והוא יהיה השלישי.

 והבונה האמיתית מה שאמרו כתובות
 קנ: שר׳׳ח לא קיבל עליה יען שר׳ אפס
 היה גדול ממנו ב׳ שנים ומחצה, היינו שהיה
 זקן ממנו ב׳ שנים ומחצה, וא״א לומר

 שהבונה שרי אפס ישב בראש ב׳ שנים •
 ומחצה ונפטר אח״כ, כי מצינו בעירובין
 סד. ן שרי אפס חי שנים הרבה אח״ב
 שאמרו שם ר״ל ותלמידי דר׳ חנינא
 איקלעו—א״ל ר״ל נשכור ולכשגגיע
 אצל רבותינו שבדרום נשאל להן אתר
 שיילו לר׳ אפם, ומזה אנו רואין שר״ל
 היה אז כבר י גדול הדור ולד׳ חנינא היו•
 חלמידים, ואעפ״כ היה עוד חי ר׳ אפס
 וכן בקידושין פ״ג ה״ה בעץ קומי ר׳
 יוחנן — התיב ר׳ אפם, וידוע כשנפטר

 רבי היה עורר׳ יוחנן רךבשנים.

 אך האמת יורה דרכו שר׳ אפם חי
 שנים הרבה אחרי התמנותו לריש בישיבת
, ואז כל אותן השנים ישב. רבי  ר״ג בר :
 ר׳ חנינא אבראי עם לוי, וזה היה כל
 ימי נשיאותו של ר״נ בר רבי, וכדמצינו
 תרומות פ״י ה״ו ־ א״ר חנינא מעשה בא
 לפני ר״ג ברבי, ואח״כ כשמלך׳ ר׳ יהודה
 נשיאה היה ד׳ חנינא עמו כירושלמי
 סנהדרין םפ״ב ר׳ חגיגה סלק גבי ר׳
 יורן נשיא נפק לגביה וכוי, ובימיו בשנת
 תקל לשטרות הלך לו רב לבבל וקבע;

 ישיבתו
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 עם ר׳ מרינוס אטר בשם אבא גהידאי
 כב״ר פ׳׳צא־ט.

 וביומא פז: יסופר שרב הוה פסיק
 סידרא. קמיה , דרבי עייל אחא ר׳ חייא
 הדר לרישא, עייל בר קפרא הדר לרישא,
 אתא ר״ש ברבי הדר לרישא, •אהא ר'
 חנינא בר חמא, אמר (רב) כולי האי
 ניהדר וניזיל ? לא הדר, איקפד ר׳ חנינא,
 אזל רב לגביה יג' מעלי יומי דביפורי
 ולא איפייס, ובאמת היו כמו חברים אך
 אמרו שם שרב היה מחמיר לעצמו, ודי
 חנינא שלא רצה להתפייס יען שרצה
 שילך רב לבבל בי ידע שאס ישאר רב
 בציפורי יהיה הוא הריש, ומה שמצינו
 ברכות בז:. ר׳ חנינא אמר רב צ״ל
 כנרסת. דק״ס אמר רבי. ומצינו אותם

 ביחד יבמות מא, שאמרי תרוייהו.
 מחלקותם טצינו שבת ט. כד., חולין

 קבב ז.
 ובכתובות קג: יסופר שרבי קורם
 פטירתו הנחיל את הגשיאות לבגו הגדול
 ר״ג (ובזה נם, שהיה הריש מתיבתא), ואת
 ר״ש בנו לחכם, וצוד, שר׳ חגינא בר
 חמא ישב בראש. ובלי שום ספק שאיין
 הבונה שהוא יהיה הריש מתיבתא, כי
 איך יתן רבי את כל כבוד בית הנשיאות
 לתלמידו ולא לבניו שהיו גדולי הדור,
 ובפרט ר׳׳ש שהיה גדול נם מר׳ חייא,
 אבל הבוגד. כמו שיאמר החכם גדעץ
 בספרו ה״ב צד נ)48 שהיא ישב בשורה
 הראשונה בבית המדרש ובזה היה גם
 לדין ולהורות, וגם זה היד. מעלה רמה
 ונשאה, ור' חניגא קיה שגם בחיי רבי
 יניע לזה, אך יען שהקניט לרבי ירע
 שבחיי רבי לא יגיע לזה, כטפורש
 בירושלמי תענית פ״ד ה״ב שרבי הוה
 יתיב מתני — א״ל ר' חנינא הומות א״ל
 (רבי) הן קריתה א״ל קדם רב המנינא
 בבבל, א״ל בד תיחות לתמן אמור ליה
 רמנייהךחכים, וידעדלא מיתמנ• ביומיי,
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 פ״עח־ה בשרי״בל בא מרומי ואתאלעכו
 נפק ר' הנינא לקראתי, וברבות פ״ה ה״א
 ששניהם עלין קימי אנטיפיתא (•־ר)
 דקיםרין חמחין וקט מן קמיהון, א״ל מן
 קוטי אילץ יהוראי את קאיט? א״ל אפיהון
 דמלאבין חמית. והנח אף שםצינו שר׳
 חנינא שאל לרי״בל בכלאים פ״ט ה׳׳נ

 אבל ר' חנינא היה קשיש מרי״בל במפורש
 יומא מט., מחלקותם מצינו תרומות פ״ר!

 ה״ג.
 ובן ר׳ יונתן היה חבירו ככתובות מט:
 שהיו שניהם ביחד. ובע׳׳ז יז. ששניהם הוו
 קא אזליבאורחא מטו להנהו הרי שבילי
 חד פצי אפיהחא דעכ״ום וחד פצי אפיהחא
 דבי זונות — והלכו אפיהחא דבי זונות,
 כי מטו התם חזינהו איתכנעו מקםייהו,
 ובעירובין פ״ו ה״ד ששניהם סלקון לחמתץ
 דנדר אמרץנםתץ עדשיבאו זקני הדרום
 לבאן אתא ר׳ נתן דרומא ושאלון ליה
 ונראה שצ״ל ר׳ פם דרומא כעירוביןסה:.
 והנה מלבד נדולתו בתורה היה נם
 רופא מומחה כיומא מט. שאמר מעולם
 לא שאלני אדם על מבת פרדה לבנה
 וחיה, ובשבה פ״יד ה״נ ר' הנינא ושמואל
 אמרו צ׳׳ט מתים ע״י צינה ואחד בידי
 שמים, ושם ה״ד שרי״בל היה לו מין חולי

 והוא ודי יונתן נתנו לו רפואה.
 והיה בקי בטבעיות הנחשים כתרומות
 פ״ח ה״נ שאמר מץ קטן הוא ושפיפץ שמו

 והוא דומה לשערה.

 פרותיו היקרות.
 בירושלמי שביעית פ״ו ה״א שלא אמר
 דבר מה שלא שמע, ובבל ערב שבח היה
 םיעמף וקאי ואמר בואו ונצא לקראת
 שבת המלבה כשבת קיט., יאמר שם
 קיט: לעולם יסדר אדם שלהנו במוצאי
 שבת אע״פ שאץ צריך אלא לבזית,
 ובפאה פ״ח ה״ח אמר צריך אדם להיות

 לו ב׳ עטופים אחד לחול ואחד לשבת.
 אטונתו בהשנחה פרטית היה עד להפליא

 יאשר

 ר׳ !־!*יי>\

 ישיבתו הנדולה בםורא ואך אז נפטר
 ר׳ אפש וישב ר׳ הנינא בדיש ולא היה
 ללוי חבר ל־שב אבראי והלך לו לבבל
 כטפורש שבת נט: וכתובות קנ:, וכבר
 הארכתי בערך ר׳ אפם, וזה היה לערך

 יותר משלשיט שנה אחרי פטירת רבי.

 ירי חנינא לא נהנת מכבוד התורה
 אך עשה מסחר בדבש כמפורש פאה פ״ז
 פ״ז םה׳׳נ ר׳ חנניא מזבץ דבש דדבורץ
 והיה לו דבש דצליין(דגש מ! ארבה) בתר
 יומין עברו הסוחרים וא״ל בשביל שלא
 להטעותכם אומר אני לכם שלא דבש
 רבוריןהיה, א״ל ונם אנחנו רוצים יותר
 בדבש צליין שהוא טוב יותי למלאבתנו,
 ונתעשר מזה ער שבנה מכספו בית מדרש
 בציפורי, והודה שם הוראות כחולין כה:,
 מעשרות פ״א ה׳׳ג, שבת פ׳׳יד ה׳׳נ שאמרו
 שם הורה ר' חנינא בציפורין וכוי, וכן

 הוא בויק״ר פ״טז־ח.
 ובתענית פ״נ ה״ד יסופר שהוה מוהנא
 בציפורין וברחוב שהיה ר' חנינא דר בה
 לא היתה הטנפה, וכעסו עליו על שלא
 יתפלל עליהם, ודרש להט יען שהן טנלי
 עריות, ופ״א גזרו תענית ולא נחת טטרא,

 ורי״בל גזר תענית בדרוטא וגחת טטרא,.
 ואמרו אנשי ציפירי שריב״ל מנין על
 דרומיא ובזבוה• מוריד גשמים, .ור׳ חנינא
 מלמד קטיגידא על אנשי ציפורי ומעצר
 גשמים, מה עשה שלח אחר רי׳׳בל ונפיק
 תרוויהו והתענו ולא הועיל, אז דרש להם
 שלא רי״בל מוריד גשמים ולא ר׳ חנינא
 יעצר, ובתעגית כה. איתא בטעות ר׳

 חמא בר״ח וצ״ל ר' הנינא בד חמא.
 והתרועע עם כל גדולי הדור בדמצינו
 בירושלמי מע״ש פ״ג פה״ג ר' חגיגא ור'
 יוגתן ורי״בל עלו לירושלים גהמגו להן
 פירות וכוי אמר לון חד סבא ובו׳,
 ובשבת קנו. שאמר רי״בל שמזל יום גורם
 א״ר חגינא פוקו א״ל לבר לואי לא מזל
 יום גורם אלא מזל שעה גורם— וב״ר
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 משמיה דר׳ חנינא), ובירושלמי ר״ה פ״ב
 םה״ר יסופר שהלך פ״ א לעין טכ לםימנא
 (והמשרה הזאת היתה על שכמ ר' חייא כמבואר
 בערכו) והוה אוירא מעונן ויאמר השתא
 יאמרו מה נטיל אוירא דהן סבא, והקדיח

 לו הקב״ה ככברה ונראה מתוכה.
 והרב ראה״ו בח״נ צד 42 ייאמר שר׳•
 חנינאהיה מצטער על מצב דורו הרחוקים
 מצדקה ואינם מפרנםין ח״ח ועליהם דרש
 בל מי שעיניו צדות בת״ח בעו״הז עיניר
 מתמלאת עשן בע״הב ב״ב עה., ובמחילה
 מכבודו שלא ראה ששם קאי על ר׳
 חנינא המאוחר שנקרא בשם ר״ח חברון
 דרבנן, שמקודם אמר רבה אר״י וע״ז
 הקשה עשן בחופה למה א״ר חנינא ובו',
 וכן יאמר שם הוא ר׳ חנינא אשר לעג
 לאמונת הכשפים — ואף כן דעהו זכה
 בבחינת המעשים המתמיהים המסופרים
 מחכמי התלמוד אשר מוכחשים מטבע
 הענין— ולא חדל מלקרוא להם ״מלין
 בלידעת״ ע״ז לח:, חולין קלט: עכ״ל,
 וצחוק עשה לנו הלא שם אמר רב אשי
 אמר לי. ר' חנינא מלין, ומה זה שייך

 לר׳ הנינא זה ?

 הלכותיו מפוזרין בבל הש״ס בבלי
 וירושלמי וכמעט כולם המה אך פירושי
 המשנה'ובאורה ככל דרכי האמוראים
 הראשונים, והלכותיו המפורסמות • ב״ב.
 בנ: רוב וקרוב הולכין אחר הרוב, סנהדרין
 ז: אזהרה לב״דשלא ישמע דברי בע״ד
 קודם שיבא בע״ד חבירו, שם נז. בן נח
 שיחר שפחה לעבדו ובא עליה גהרג
 עליה, חולין צט: אין בנירים בנותן טעם,
 בכורות ייא: הלוקח טבלים מן העכ״ום
 ממורהין טעשדן והן שלו, וכן נמצאו
 ערלה פ״נ ה״א, שבת פ״א ה״א 'פ״יד
 ה״נ, פםחים פייה ה״ב, יומא פ״ח ה״ב,
 מגילה פ״ג םה״א, יבמות פ״ב ה״ד,
 והרב רא״הו מביא כמה ציוגים על שמו

 והמה שייכים לר׳חנינאחברוןדרבגן.

 תלמידיו

 ר׳ חניגא

 ואמר חולין ז: אין אדם נוקף אצבעו
 מלמטה עד שמכריזין עליו מלמעלה,
 וב״ק נ. כל האומר הקכ״ה ותרן יותרו
 חייו, ואמר שבת נה. חותמו של הקב״ה
 אמת, ובתרומות פ״ח ה״ג מעשה בטבח
 שהאכיל טרפות לישראל — ונפל מאיגרא
 ומה — ואכלו כלבים את בשרו — ובאו
 ושאלו לר׳ הנינא א״ל ארפונון מדידהון
 אינון אכלין, ואמר ברכות לנ: הכל בירי
 שמים חוץ מיראת שמים, ובסנהדרין םז:
 יםיפר שפ״א עשתה לו ההיא איתתא
 כשפים — אמר לה אי מםתייעך זיל
 עבידי אץ עור מלבדו כתיב, ואמרו שם

 שאני ר׳ חנינא דנפיש זכותיה.
 • ימה עמקו מחשבותיו בדעות אלהות
 כברכות לג: שההוא דנחית קמיה דרי'
 חגינא ואמר האל הגדול — והאדיר —

 א»ל םיימתיגהו לבולהו שבחא דמרך ?
 אהבתו הגדולה לת״ח ממאמרו סנהדרין
 צט. שאמר איזהו אפיקורס זה המבזה
 ה״ח, ומאמרו הידוע ה״ה טרבים שלום

 בעולם סוף ברכות.
 ובתענית פ״א ה״ג־ג חד בר גש איחטא
 בלישניה אתא לגביה ר״י ושלחיה לנכי
 ר׳ חנינא א״ל איזיל תהי בך ולעי

 באורייתא.
 והיה ותרן גדול בממונו שטלבד שבנה
 ב״המד מכספו כדמובא לעיל, מצינו
 ברכות נא: שרי חנינא היה כהן וכשהיה
 לוקה דמי פדיון הבן היה מחזירם לבעליהם,
 והיה גדול ב״כ בעיני בני דורו עד
 שקראוהו ר׳ חנינא הגדול או ר' חנינא
 רבה כתענית כה, יבמות מג.,׳ יבמות
 פ״ד ה״א, ולדברי התוס׳ בבורות מט:

 ד״ה ר' אםי שר׳ חנינא היה הנא.
 ולנה לו בא״י זכוה אזרח שבכ״מ
 שאמרו אמרי במערבא ־ הוא ר׳ חנינא

 בסנהדרין יז: לגרסת הרמ״בם בהקדמהו׳
 לזרעים, ובן הוא בשל״ה בחלק תורה
 שבע״פ י(ובבכורות »!ו: מצינו אמרי כמערבא



 בר המא • 489

 רב ביבי בשמו ערלה פ״א ה״ג.
 רב דימי, כי אתא רב דימי א״ר חנינא

 וכו׳ שבתנב. קבה:.
 ר״ה א״ר חגינא שבת קבב, נדה ס:.

 ר׳ זירא א״ר חנינא שבת קבה:, ר״ה
 יג״ יומא פ״ב ה״ב.

 זעיר או זעירא בר חיננא בשמו שבת
 פ״ז ה״א־ל. וסוף ה״ד, סנהדרין רפ״ד,

 ובע״ז פ״ר ה״ה (ושם ו׳ חנניה).
 זעירי א״ר חנינא שבת יז. נ., כתובות
 טו., סנהדרין צח., מנחות בא. ל:, נדה
 יט:, ברכות פ״ה ה״ב, תענית פ״נ ה״ד.

 ר׳ זריקן בשמו שבת פ״א רה״ב.
 ר׳ חייאבר אבא תלמידו בהוריות פ״ג
 פה״ד שרי הנינא היה מסתמיך עליו, ואמר

 בשמו תרומות פ״י ה״י.
 ד׳ הנין א״ר חנינא ברבות לב ז.

 ר' חנינא הזקן הקשה לר' חנינא תנהומא
 שופטים־ה.

 ר' חנינא קרא כתענית בז; אמר צער
 גדול היה לי אצל ר׳ חנינא הגדול ולא
 התיר לי לפסוק אלא לתינוקות של בית

 רבן, ועיין ערכו.
 ר׳ חנניה (חברון דרבנן) בשמו מעשרות

 פ׳׳ב ה״א־ו., יבמות פ״ר ה״א.
 ר׳ יהודה בר זבינא. בחולין צט : ההוא
 דאהא לקמיה דר׳ חנינא הוה יתיב ר׳
 יהודה ב״ז אבבא, כי נפיק א״ל מאי אמר
 לך א״ל שריא ניהליה אייל הדר עייליה
 לקמ־ה אמר, מאן האי דקא מצער לי זיל
 אימא ליה למאן דיהיב אבבא אין בנירין

 בנותן טעם.
 ר׳ יוחנן א״ר חנינא שבת טז., ואר״י

 הוכמתיה דר׳ חנינא גרמה לי דלא אחזי•
 דמא גדה כ:, ובהוריות פ״ג םה״ד שר׳
 חנינא שמע שר״י דורש בב״המד דר׳
 בנאי בציפורי אמר בדיך רחמנא רהט•
 לי פירין עד דאנא בחיים ובל אנדה
 פשטיתדיה חוץ ממשלי וקהלת, ובירושלמי
 ב״מ כפ״ג מםפקא להי אם ר׳ חנינא היה

 רני

 ר׳ חנינא

 תלמידיו והאומרים בשמו.
 .. ר' אבא א״ר חניגא אמר רבי מגחות
 פה:. שבת פ״ו ה״א, כתובות פ״ג ה״ז,

 קידושין פ״ד ה״ב, ב״ב פ״ג ה״א.
 ר׳ אבא בר זברא אר״ח קידושין עד.:,
 חולין יט., והיה הלמירו כמפורש בירושלמי
 יבטות םפ״ו, ובטגילה פ״א ה״ו ר' בא
 בר זבדא בשם ר' חנינא — א״ל ר׳
 אלעזר עטך הייתי ולא איתאטרת הבי

 ובו׳.
 ר' אבא בר כהנא א״ר חנינא שבת

 קבא:, קבב..
 ר' אבהומשמו קידושין מ״

 ר' אושיעא תלמידו בפסחים פז:.
 ר׳ אירי א״ר חנינא עירובין נז:.

 ר׳ אלעא א״ר הנינא חולין בד:, א״ר
 אילעא הורי ר״ח בציפורי עירובין כה:,

 חולין כה:
 ר׳ אלעזר תלמידו ביבמות םפ״ו, ויקיא
 רבה פ״כב־ז, ר״א אר״ח מאמרו הנידע
 המובא סוף ברכות, סיף יבמות, נזיר סו:,
 המיר לב:, כריתות כח:, וכן אמר בשמו
 ברכות בז:, מגילה ה: מו., מו״ק ח:,
 נדרים ח:, סנהדרין נז., יבמות מג.,
 ברכות פ״ג ה״ה, ר״ה פ״א ה״א, נדה

 פ״א ה״ה.
 ובמגילה פ״ב ה״ר ר׳ לעזר בשם ר׳
 חגיגא ״רגיל״ (וצ״?1 רי״גל) צריך לקרותה
 בלילה וכן.הוא בבבלי מגילה כב:, ואמר
 ר' אלעזר ענותנותיה דר׳ חנינא גרמה

 לי דחזאי דמא נדה כ:,
 ר׳ אמי א״ר חגיגא ב״ק קה:, ב״ב

 קל:, בריתות כה:.
 ר' אםי אר״ח סנהדרין מנ:, מנחות נ:,
 עירובין פ״י ה״ינ, ובניט־ן לט: א״ר
 ןירא א״ר חנינא אמר רב אשי אמר

 רבי וצ״ל אר״ז א״ר אם״ א״ר חנינא אמר•

 ר׳. בא בר זוטרא א״ר חניגא בשם ר׳
 חייא רבה יבמוח פ״ר ה״יא.
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 עקביה שאלו סוטה. פ״ר ה״ד.
 ר׳ פרנך בשמו פםהיס פ׳׳ה ה״ז.

 רבה בר הנא במו״ק בא. שאיחרע ביה
 מילתא פברדלא למיפק לפרקא א״ל ר'

 חנינא אם רבים צריכין לו מותר.
א בי׳ז) אר״ח  רבה בר זוטרא (והוא ר׳ נ

 עירובין פ., ע״ז בה:.
 שמואל משמו ע״ז כב בבורות יא:.

 ר׳ שמואל בר חייא בר יהודה בשמו
 מע״ש פ״ג ה״ב, שבת פ״א םה״א, יבמות

 פ״ח ה״א.
 רב שמואל בר יהודה אר״ח שבת נד״
 רב שמואל בר נתן אר״ח שבת לח.,

 סוכה מג:, ע״ז עד., בכורות יא..
 ר׳ שמעין בר אבא אר״ח תרומות פ׳יה
 ה״ג, ובירישלמי מי״ק רפ״ג שר״ש בר
 אבא בקש מר׳ חנינא שיתן לו איגרת•
 דיקרא שרצה לצאת לחו״ל ולא נתן לו,
 ובכתובות בג. כשנשבו בנתיה דמר שמואל
 והובאו לפני ר' חנינא א״ל לרב שמן בר

 אבא פיק איטפל בקרובותיך.
 ר׳ שמעון בן לקיש בעי מר׳ חנינא
 כשבת קיר., ע״ז יא:, שאלו בשביעית
 פ״ו ה״א, ובעירובין פ. אמר ר״ל משמיה
 דגברא רבה ומנו ר׳ חנינא, ובר״ה פ׳׳ב
 ה״ה ר' חגיגא פהח יר״י ורש״בל חתמין,•
 ובנדה נ: שרי חנינא צירף עמי את ר״י
 ור״ל בשאלה שבא לפניו וכן היא נדה
 ספ״ב, ובשביעית פ״ו ה״א ר' יצחק בר
 נחמן רש״בל שאל לר׳ חנינא הקונה
 מעמון ומואב מהו א״ל קשיתיה קומי ר׳
 יםא, ובמבוא הירושלמי בערך ר׳ חנינא
 כתב שהוא ט״ס וצ״ל קשיתיה קומי ״רבי״,
 והרב בעל דורות הראשונים ה״ב צד
 קלז, תפםו בזה ואמר שטעה בפשט
 הירושלמי דלא ר' חנינא הקשה לפני ר'
 יסא אך ר׳ יצחק׳ בר נחמן הקשה לר'
 יםא, ופשט בירושלמי הוא שרש״בל שאל
 לר׳ חנינא בדין הקונה וכוי ואמר ע״ן
 ר׳ יצחק בר גחמן קשיהיה קומי ר' יםא,

 ־ ילבן

 רבי מובהק אם לא, ור״ה פ״ב ה״ה ר׳
 חנינא פתחור׳ יוחנןיורש״בל חהמץ, אך
 יען שר׳ חנינא האריך ימים ובסוף ימיו
 היה ככר ר׳ יוחנן נדול המר לכן מצינו
 כתובות פ״ו ה״ו ר׳ הנינא סבר מימר —
 א״ל ר׳ יוחנן המן כשלא היה להתפרנס,
 וכן מצינו מחלקיתן כשבת קנו., יומא ד:,
 גיטין ג., ופ״א חלש ר' יוחנן על לנביה
 ר׳ חנינא ושאלי אם הביבין עליו יםורין
 א״ל לא אייל הב לי ירך יהיב ליה יריה

 ואיקמיה בברכות ה:.
 ר׳ יעקב בר אחא בשמי פסחים רפ״ד.
 ר׳ יעקב בר א־רי אר״ח ברכית מד,,

 חולין נז:. מי״ק פ״ג ה״ה.
 ר' יעקב בר בון בשמו פיאה פ״נ ה״נ
 ר׳ יעקב נבילייא בשמי הלה פ״נ סה״א.
 ר׳ יצחק בר מרון בשמי יבמית םפ״ו.
 ר' יצחק בר נחמן תלמידו כע״ז פ״א
 ה״ד ששאל לר׳ חנינה יריד עזה מהו
 א״ל הלכת לצור מימיך — וקשיא, הוא
 שאיל ליה רא ומניב ליה דא אלא בנין
 דלית ר׳ חנינא אמר מילה דלא שמעה
 מיומוי, ובשביעית פ״ו ה״א מפורש שר׳
 הנינא לא אמר דבר מעולם מה שלא
 שמע, ואמר בשמו עירובין פ״ה ה״ז, ה״ה.
 ר׳ ירמיה [בר אבא] בשמו שקלים

 פ״ז ה״ב.
 ר' מנא א) כשמתה אחתיה דר״י נשיא
 שלח ר׳ חנינא אחריו ולא סליק ברכות

 פ״נ ה״א־כא..
 ר׳ מנא בר הנחום בשמו תרומות

 פ״ח םה״ג.
 ר׳ סימון בשמו מו״ק פ״ג סה״א.

 ר׳ עולא דקיםרין בשמו פסחים פ״ג
 םה״ב,

 עילא א״ר חנינא מנחית ל:.
 מר עוקבא אמר, לי התיר ר׳ חנינא

 וכוי כתובות ם:.
 רב עמרם בדיה דרב שמעון בר אבא

 בשמו סנהדרין ע..
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 נשוי ובנו עמו והיה תלמיד מובהק לרבעי
 הקדוש כמבואר לעיל, זכה לאריכת ימים
 וכאשר מפורש חולין בד: כשהיה ר'
 חנינא בן שמונים שנה היה עומד על
 רנלו אחת וחולץ מנעלו, ואמר חמין
 ושמן שסבתני אמי בילדותי הן עמדו לי
 בעת זקנותי. אבל חי שנים הרבה יותר
 משמונים שנה ובמפורש כירושלמי תענית
 פ״ר ה״ב שהיה םפק לר׳ חנינא מפני מה
 האריך ימים אם מפני שחלק כבוד לההוא
 סבא שיהיה קודם לו בישיבה (כמפורש
 כתובות קג: שרבי צוה חנינא ב״ח ישב בראש
 אך ריח לא קביל עליה יען שר׳ אפש הירי גדול
 ממנו כ׳ שניט ומחצה), או מפני בי הוה

 סליק מן מבריא לציפורי היה מעקם
 הדרך לבא ולשאל בשלום ר׳ שמעון בן
 חלפתא. ותי נם אחרי פטירת ר׳ יהודה
 נשיאה נכד רבי כדטשטע ע״ז פ״ב ה״ח,
 א״ר אחא ר' תנחום בר הייא בשם ר'
 חנינא — שהיו עולין להר המלך ינהדנין
 עליו, פי׳ שר׳ חנינא מסר לתלמידיו
 •מפני מך, התיר ר״י נשיאת את שמן
 עכ״ום ואז כבד בל״ם נפטר ר״י נשיאה
 ולכן הוא שהיה זקן הדור מסר לתלמידיו

 טעם האמיהי.

 ובמבוא הירושלמי בערך ר' חנינא
 יאמר שנפטר אחר. רב ושמואל ומביא
 ראיה מכתובות כנ. מבנתיה דםר שמואל
 שנשבו והובאו י לא״י לפני ר׳ חנינא,
 ודעתו שזה היה אחרי פטירת שמואל,
 וא״כ נפטר אחר שנת תקסה לשטרות
 (כי שמואל נפטר תקשה) ובא הגאון שי״ר
 בערך טליןויאטר שר׳ חנינא .נפטר שנת
 ג׳ אלפים תתקס, היינו תקיב לשטרות,
 ט׳ שנים אחר פטירת רבי, ובמחילה
 ששניהם שט ברואה, כי איך אפשר לומר
 שרי חנינא נפטר תקיב א״ב איך מצינו
 שרי חייא בר אבא תלמידו המובהק חי
 עוד בימי רבא כמפורש גיכ־ן סג:, וד׳
 אבא בר זבדא תלמידו המובהק חי עוד

 בפטירת

 ר׳ חנינא

 ולכן אין אגו צריבין לשבש את הירושלמי
 החת ר' • יסא לומר ״דבי", וכן פירש
 בפני משה שם, ובמחילה מכבודם שתפסו
 את הרב מבוא הירושלמי עלי חנם, כי
 שכחו שגם ר׳ יצחק בר נחמן היה תלמיד
 ר׳ חגיגא כמבואר ע״ז פ״א ה״ר שאמרו
 שם ר׳ יצחק בר גחמן שאל לר' חניגא,
 ור׳ חנינא השיאו לד״א יען שלא אמר
 דבר מה שלא שמע, וכן בשביעיה פ״ו
 ה״א השיב ר׳ חנינא לרש׳יבל בי, ופשט
 הפשוט בירושלמי שש הוא כן, שמקורם
 מביא הגמרא שרש״בל שאל לר' חנינא
 י והשיב לו אני לא שמעתי מר׳ חייא
 הנמל — שלא אמר מה שלא שמע,
 ואח״ב אומר שר׳ יצחק בר נחמן ארש״בל
 'כששאל לר' הנינא השיבו קשיתיה קומי
 רבי (בציל ולא קומי ר׳ ישא) והצדק עם

 מביא המשנה.
 ר׳ הנחוש בר חייא בשמו ע״ז פ״ב ה״ח.

 מעשיו הפרטים
 מצינו בעירובין מה. דביומא דרהח לא
 הוה מצלי, ואמר בצר אל יורה כהיב
 (בן הוא בבן שירא). ועל חתימתו היה צייר
 חרותא כגיטין לו. וב״ב קםא. (ואפשר
 שעשה זבד לביאתו לאיי שאו מדד הדקל כשבא

 לגבול א׳׳י כפאה 6*ז ה׳׳ג).

 אשתו ובניו ובנותיו..
 מציגו שמתה לו בת בחייו ולא בכה
 א״ל אשתו תרגגולתא אפיקת מביתך?
 יאמר לה תרתי, תבלא ועיורא ? כשבת
 קגא:. וכן מת לו בן בשם שבתת בב״ק
 צא:, אך הוא קבל דין שמים עליו ואמר
 שמת יען דקץ תאיגתא בלא זמגה. וכן
 היה לו בת שנשאת לד׳ שמואל כר
 גדב כערכין טז: ונקרא שמיאל סבא
 !בברכות סב:, וקרוב לומר שרי חמא
 ברי חנינא הוא בנו וקראו ע״ש אביו,

 ,ועיין ערבו.
 חייו הארוכים.

 ד׳ חגיגא' שעלה לא״י בהיותו כבר
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 ר׳ חנינא בר חנינא. ערך ר׳ חנינא
 התנא.

 חנינא בן יונה.
 נזכר ילקומ מלאכי רמו תקפט, אבל
 הוא ט״ס וצ״ל ר׳ חנינא כריה דר׳
 אבהו כדמובא המאמר בירושלמי קידושין

 פ״ר ה״א.
 ר׳ חנינא (»ו חנניה) בנו של ר׳ יוסי

 הגלילי. (תגי!).
תל הדור בסנהדרי אושא  . הוא היה נ
 תהת נשיאות דש״בגכר״הלא: כשקדשו
 כייר את השנה באושא ירד ר׳ יוחנן בן
 ברוקה לפני רש״בנ — ליום השני ירד
 ר' הנינא בנו של רי״הנ ועשה כר״ע
 וכוי. ובנדרים פ״ו ה״ח וסנהדרין פ״א
 ה״ב ובספרא אמור םק״עח איתא ר'
 חנניה כנו של רי״הג, וכן נזכר חולין יב.
 חולק שם עם ר׳ יהודה בדין שאבדו לו
 נדייו ותרנגוליו והלך ומצאן שחוטין,
 והמאמר מובא ב״מ כד: ותוספתא חולין

 פ״ב ושם איתא חנניא.

 ר׳ חנינא בר יוםף.
 בעירובין סה: יסופר שהוא ור׳ חייא
 בר אבא ור' אהי איקלעו לההוא פונדק
 — ר' חגינא ב״י אמר נשבור, ור׳ אםי
 אמר לא נשכור, א״ל רח״בא נסמוך על
 דברי זקן ונשכור, אתו שיילו לר׳ יוחנן
 א״ל יפה עשיתם ששכרתם. ובברבארתי
 בערך ר' חמא בר יוסף.שכן צ״ל כאן

 ולא ר׳ חנינא,

 ד חנינא בר יצחק. ערך ר׳ חיננ*
 בר יצחק.

 ר׳ חנינא בר יקא, »י ברוקה
 »י בר איקא-איזקא-יסא.

 בירושלמי ברכות פ׳*ט םה״ב ר' חנינא
 בר יקא בשם ר׳ יהודה שורשי חטה
 בוקעין בארץ המשים אמה, והמאמר
 מובא בע״ז פ״ג ה״ה ושם ר' חנינא בד
 יםא בשם ר׳ יהודה, ובתענית פ״א ה״ג

 מובא
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 בפטירת ר״ה שנפטר תרח לשטרות, א״ב
 חיו תלמידיו אחריו יותר ממאה שנה,
 וכן רב שמן בר אבא תלמידו הי עוד
 בימי ר׳ אבהו כמבואר בערכו, ומדברים
 נפלאים כאלו לא היו שותקים חז״ל

 מלהשמיעגו,
 וכן א״אלומר שנפטר אחר רב ושמואל,
 א״ב כששלה רב את רב כהנא תלמידו
 לא״י כב״ק קיז. ושלחו לר׳ יוחנן, איך
 לא שלחו לזקן הדור כרי חנינא שהיה
 הראש בציפורי בישיבה הנדולה שתחת
 נשיאותו דר״י נשיאה?, אך האמת יירה
 דרכו שהמעשה כשנשבו' בנתיה דמר
 שמואל והובאו לא״י זה היה עור בחיי
 שמואל. ונם אביו אבא היה בחיים כמפורש
 שם בנמרא וכאשר בארתי. באריכות
 בערך שמואל, וזה היה שנים הרבה קודם
 שנפטר רב, אבל ר' חנינא נפטר עוד
 קודם אלף הרביעי היינו לערך תקן
 לשטרות, ואז באמת כבר מלך ר׳ יוחנן
 בטבריא וכידוע שמלך קרוב לששים שנה,
 וא״כ באמת תלמידי דר׳ חנינא האריכו
 ימים אחריו המשים וגס ששים שנה,
 יען כשבאו לא״י היו עולי ימים ושימשו

 את ר׳ חנינא לעת זקנותו, וזה ברור.

 פטירתו.
 ר' חנינא ׳נפטר בציפורי כמפורש
 בירושלמי ב״מ םפ״ב ר׳ יוחנן הוד, סליק
 מטבריא לציפורי חמא הד בר נש נחת
 מן׳ תמן, א״ל מה קלא במדינתא, א״ל
 הד רבן דמך וכל עמא רצין מיטפלא
 ביה, ירע ר׳ יוחנן דהוא ר' חנינא, שלח
 ואייתי בנדי שבח שלו וקרע אותן. ובן
 מובא בקצרה מו״ק פ״ג ה״ח שר׳ יוחנן
 . שמע שר׳יחגיגא חלש סלק בעי מבקרתיה,
 בדרך שמע שמת, ירד מן החמור ולבש
 בגדי שבת שלו וקרען. ובמו״ק כר. יסופר
 כשאמרו לו לר׳ יוחנן נח נפשיה דר׳
 חנינא קרע ליה יג׳ אצטלי דמלהא
 יאמר אזל גברא דהוה מסתפיגא מיניה.
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 שבימי ד׳ יוחנן חיו הנשיאים בציפורי, וישיבת
 י״י בטבד^א).

 ובביצה פ״א ה״א יסופר שר׳ חנינא
 הורי לציפוראי בספיחי חרדל ובביצה
 כר׳׳י עאל ר׳ יוחנן ודרש לין כרבנן אמר
 (ר׳ יוחנן, כן שרשו המפרשים) מה איתיהון
 לי ההן סבא דאנא שרי והיא אסר, ר'׳
 אבא בר זימרא בשם ר׳ יצחק מן קימי
 אילין הרהין מילייא נחיה ר' יוחנן מן
 ציפירין לטבריא, והמאמר הזה מיבא
 שביעית רפ״ט ושם ר׳ חוניא דמןחוורין.
 ובדוה״ר בת׳ינ רפיטז מפרש להיפוך שר*
 חנינא אמר כן על ר' יוחנן מה אתיתון
 לי הדין דיינא סבא. ועל שניהם קשת
 מאוד איך אפשר שרי יוחנן יאמר כ; על
 ר' חנינא אי ר׳ חוניא דמן חוורין ששניהם
 היו רבותיו כמכיאר כערכם. יכן א׳׳ א
 לומר שר׳ חנינא אמר כן על ר׳ יוחנן
 שלא מצינו בשום מקום שר׳ יוחנן היה
 דיין בציפורי בחיי ד׳ חנינא, ועוד שלא

 היה אז זקן להקרא בשם סבא.
 לבן נראה לי ברור שהוא ר' חנינא
 בד סיסי שהוא היה דיין בציפורי ועליו
 אמר ר׳ יוחנן הדין דיינא סבא, ובביצה
 שם חסר אך תיבת בר סיסי, ובשביעית

 נשתבשה יותר,
 ובב״ר פ״צא־ג א״ר אםי זימנין םניאין
 אכלית עם ר׳ החליפא ועם ר׳ חנינא
 בר סיסי חביבי, ונראה שצ״ל כמו שמובא
 בביבות פ״ז ה״ב א״ר נשא כסה זמנין
) ועם אנינייא. א ג א  אכילת עם ר׳ תחליפא (
. ובברכות מח. בתוד״ה  בר סיסי הביב,
 ולית, מביאין הירושלמי בזה הלשון א״ר
 אםי זמנין אבלית עם ר׳ חלפתא אבא.
 ועם ר׳ ח;ינא בר סיסי חביבי, ומזה הוציא
 בםה״ד בערך ר׳ חנינא ב״ם שהיה דודו
 של ר' יוסי בן חלפתא ההנא, ושננה היא

 וצ״ל כדמובא בירושלמי.

 ר׳ חנינא בר כנסן.
 נזכר ב״ר פ״יט־ב אמר ד׳ פתחו באף•

 ונאבדו

 מובא ע״ש ר׳ חנינא ברוקה בשם ר׳
 . יהודה. ובן מצינו ביבסית פס״א ר' חנינא
 ברוקה בשם ר' יהודה בני מישא לא
 חשו להו וכוי, ובקידושין פ״ד ה״א־לז.
 איהא ע״ש ר׳ חנינא בן ברוקה בשם ר'
 :־יהודה, ובב״ר ספ״ינ הנרםא ר' חנינא
 בר עיזקא. וכן נזכר ביצה פ״א פ״הי רב
 .• חנינא בר יקא בשם רב יהודה אין שינין
 . את הקמח, ובשבת פ״ז ה״ב במ. המאמר
 ע״ש ר׳ חנינא בר יסא בשם רב יהודה.
 וכן נזכי כתיבות פ״ז ה״ו חנינא בר
 איקא בשם ר' יהירה וכילהן אס הביאה

 ראיה לדבריה נאמנת.
 ומכל אלו הנדסאית נראה שהיה
 תלמיד רב יהורה, ואין זה ר׳ חנינא
 בריה דרב איקא שהית בזמן רבא ונם

 אחריו.

 ר׳ חנינא בנו של ר׳ ישמעאל.
 נזכר ש״ר פ״לח־ח ופי רבתי פ׳ אחרי

 מות־ד.

 . ר׳ חנינא בר כהנא. ערך ר׳ חיננא
 בר כהנא.

 ר׳ חנינא בר לואי. ערך ר׳ חנא בר
 לואי.

 רב חני2א בר מניומי.
 ״ הוא היה תלמידו דאכיי כב״ב קלא,,
 מנחות ע. שהקשה לאביי, ובזבחים פנ:
 הנא ר׳ חנניא בר מניומי בדבי ר'
 אלעזר בן יעקב ובן היא מנחות כו:,
 וביומא מה: הנרשא ר׳ חנניא בר מניומא,

 ר׳ חנינא בר סיסי אי םיסיי.
 היה דיין בציפורי בזמן ר׳ יוחנן
 כמפורש סנהדרין ספ״ב בשיצא ר׳ יוחנן
 מבית ר׳ יודן נשיא מצא לר' חנינא בר
 ..סיסי שבוקע עצים א״ל ר׳ יוחנן רבי,
 לית הוא כבודך, א״ל ומה אעביד דלית
 לי מי שישמשני-א״ל ולא היה לך לקבל
 התמנית. ובביבית פ״ו ה״ה שהיו משלחין
 לו מיני מאבלים מבי נשיאה, (וידוע
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 הלכותיו מצינו שגת ם: שאמר לא
 אסרו אלא בירדן ובו/ וכן הוא בתוספתא
 דפרה ספ״ט, ושם פג: אמר טעם המשנה
 דבלים מפני מה אמרו ספיגת' הירדן
 טמאה. ובסוכה כו. אמר כותבי ספרים
 ת״ומ — פטורין מק״ש — לקיים דברי
 רי״הנ. ובערכין ו: אמר היוצא ליהרג
 ואמר ערבי עלי נערך מפני שדמיו קצובין,
 ומובא בכתובות לז:, וכן גזבר במס׳

 סופרים פ״ה ה״ד בדין ס״ת.

 ר׳ חנינא בן פראי. ערך רב היננא
 בר חייא.

 . ר׳ חנינא בן פזאי.
 כן מביא בםה״ד מיוחסין וכתב לא
 מצאתי, ובאמת צ״ל בן פראי. ובספר
 היקר נחל עדן צד צב: יאמר שנזכר
 חנינא בן פדאי בתיםפתא סוף עדיות,
 ונרםתנו שם ר' חנניא בר עדו ובתום׳

 צוקרמנדל הנרסאבר עדיי,

 ר׳ חנינא בן פזי.
 (מיפעמיס ר׳ חנן או חני! גן פזי).

 נזכר הרבה פעמים במדרשים, כב״ר
 פ״סז־י פ״ע־יז, ש״ר םפ״מ, ׳תנחומא
 לך־כו, י וירא־יח בשם ר׳ חגינא בן פזי,
 ובמ״ר פ״ג־א ומר׳ תחליש! פ״צב־יב בשם
 ר׳ חגן בן פזי, ובויק״ר פ״בה־ו ר' חנץ
 ב״פ, ובירושלמי מגילה פ״ר ה״ג התיב
 ר׳ חנניה בן פזי לר׳ חלבו, א״ב היה

 לערך בדור הרביעי לאמוראי דא״י,

. י פפ  ר׳ חנינא (»ו ר׳ חיננא)בר פפא-
 בתולדות החסיד הזה נפלה ערבוביא
 גדולה. ביוחסין מביא בקצרה ר׳ חנינא
 בר פפי שניצל מהמטרוגיתא — וכשמת
 איפסיק עמורא דנורא, ותפסו בסה״ד
 ואמר שהיוחסין השמיט זכר ר' חגינא בר
 פפא ונראה ששיבר שפפא ופפי אחד
 הוא עב״ל. וביוחםין השלם (דפוס ?יונתן)
 וז״ל ר' חגינא בר פפ• נקרא ר׳ חנינא
 פפי, וזה קיים כל התורה, ותבעתו

 מטרוגיתא

 ונאבדו באף, ושם םפ״פח חסר תיבת בר

 ר׳ חנינא בר עגיל.
 בב״ק גד: גה. שאל את ר' חייא בר
 אבא מפגי מה בדברות הראשוגות לא
 גאטר בהם טוב ובדברות האחרוגות גאמר
 .בהם טוב א״ל — כלך אצל ר׳ הגחום
 בר הגילאי — אזיל לגביה וכוי, ובירושלמי
 יבמות פ״ו ה״ו ר' חנינא בר עגול בשם
 ר׳ חזקיה. ונזכר במד׳ אבא גוריון פסוק
 ובמלאת ושם בר עיגול, ובאם״ר פ״ב־ה

 המאמר ע״ש ר׳ חנינא בר עטל.

 ר׳ חנינא בר עטל. ערך ר״ח בר
 עגיל.

 ר׳ חנינא בר עיזקא. ערך ר׳ חנינא
 בר יקה.

 ר׳ חנינא בן עקיבא,
 (או ר׳ חנניה בן עקביא).

 נזכר במשנה ב׳ פעמים, בכתובות
 רפ״ח א״ר חנינא בן עקביא אמרו לפני
 רבן נמליאל הואיל וזכה באשה וכוי,
 ובגמרא שם עח: חולק עם ר׳ יהודה
 באיזה אופן אמר ר״ג, ובערכין פ״א מ״ג
 חולק עם ר׳ יוסי, ובעירובין פו. ר' חנניא
 בן עקביא ור׳ יהודה אמדו ד״א, ובמו״ק
 כא. מעשת שמת בנו של ר׳ יהודה בר׳
 אילעאי — ונכנס ר׳ חנניא בן עקביא וישב
 בצדו ולחש ר׳ יהודה לרח״בע ורח״בע
 למתורגמן, ובסה״ר יאמר שהיה מתורנמנו
 של ר' יהודה ולא העתיק יפה כי באמת

 היו חברים.
 ובפסחים צג: פלוגתא רבי ור׳ נתן ור׳
 חנניא בן עקביא בענין קרבן פסח,ובל״ס
 הוא ממסדרי הברייחא שסדרו דברי רבי
 קורם. וכפי הנראה היה לו ־ישיבה גדולה
 בטבריא כעירובין פז: שאמרו ג׳ דברים

 החיר ר״ח בן עקביא לאנשי טבריא.
 והיו לו תלמידים בשבת נ. שאמרו
 פ״א הלך ר׳ חנינא בן עקיבא למקום

 אחר — אמרו לו חלמיריו וכוי.
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 בר פפי ור' יצחק גפחא, ואמרי לה לר'
 אבהי ולרח״בפ ולר׳ זירא) ואמרי לה
 לר' אבהו ורח״בפ ורי״גדיתבי וקאמרי.
 וב״ק קיז: יהיב ר׳ אבהו ור׳ חנינא בר
 פפי ור״י נפחא ויתיב ר' אילעאי גבייהו
 ואחא ר׳ אבא ושאל להם — אמרו לו זיל
 לגבי דר׳ שמעון בן אליקים ור״א בן פדה
 (וזה היד. בלים אחרי פטירת ו׳ יוחנן שרי אלעזר
 כ; פרת היה הריש תחתיו), ובכתובות פד ז
 יתיב ר׳ אבהו ור״ח בר פפי יד׳ יצחק
 נפהא ויתיב ר׳ אבא גבייהו — א״ל ד׳
 אבא משוס דבי נשיאה נינהו מחנפיתו
 ליה ?, יבניטין כט: ההוא נברא דשדר
 נט לדביההו ו^מר לשליח זיל יהביה
 לאבא בר מניומי — אהא ולא אשכחיה
 — אשכחיה לדי אבהו ור׳ חנינא בר
 ״פפא״ ור׳ יצחק נפחא ויתיב רב ספרא
 נכייהו א״ל רב ספרא והא שליח —
 איבסופו, אמר רבא קפחינהו רב פפרא
 לתלתא רבנן סמוכי. ומזה אנו רואין
 בבירור שר׳ חנינא בר פפא ופפי אחר
 הוא. וביבמות סח: יתיב ר׳ חנינא בר
 פפי ור׳ אמי ור״י נפחא אקילעא דרי״ג

 ויתבי וקאמרי וכוי.
 וב״ב קמד: בדין אי אית חלקלטליא
 כמקים בני חולקין ר׳ אבין ור׳ מיישא
 ור׳ ירמיה עם ר׳ אבהו ודי חנינא בר
 פפי ור׳׳י נפחא א״ל ר׳ אבהו לר' ירמיה
 הלכתא בוותין או כוותייכו? א״ל (ר׳
 ירמיה) פשיכא דהלכתא כוותן ״דקשישנא"
 מינייכו ולא הלכתא כוותייכו דדרדק•
 אתון א״ל (ר׳ אנה!) מידי בקשישותא
 תליא מלתאז בטעמא תליא מלתא,.
 והייתי מצטער ע״ז איך אפשר שר׳
 ירמיה שהיה תלמידו דר״ז יהיה קשיש
 מר׳ אבהו ורח״בפ ור״י נפחא הלא ר׳
 אבהו קרא לר׳ ירמיה ברי בב״מ כ11
 ור׳ יצחק גפחא היה כבר גדול הדוד
 בחיי ר׳ יוחנן. אבל מצאתי הגרסא*
 האמיתית בדק״ס וגידס להיפוך שר׳•

 ידטיה

 ר׳ חנינא

 מטרוניתא, והוא חבר לרי״בל, א׳׳ל רב
 לרב יהודה בנון ר׳ חנינא בר פפי, ודי א בהו
 ור׳ יצחק נפחא — וכשמת איפסיק עמידא
 דנורא — ער שקרב אצלו ר׳ אלבכנדרי
 וגס היה בזמן רב יוסף, וכן מביא בסה״ד

 ע״ש.
 ולפלא על הגאונים שכמוהם יערבו
 כמה דורות יחד מד. שאין הדעת סיבלתן,
 שמי שהיה חבר לרי״בל יהיה בזמן רב
 יוסף? וכל הראיה שלהן שהיה חבר
 רי״בל גראה שלקחו מכתיבות עז: כששאל
 הסכין ממ״המ א״ל כחבריך (רי״בל) בעית
 למיעכד ? ומה ראיה היא זו ממ״המ אשר
 כל המעשר. בחידות ידובר, וקראו חבירו
 יען שבן אירע למ״המ עם רי׳׳בל, והוא
 גגד גמרות מפורשות, שבאמת היה הבד
 לכל תלמידי דרי יוהנן וגם הוא קיבל
 ממנו כירושלמי ב״ ק פ״י רה״ב ריחנינא

 בר פפא בשם ר׳ יוחנן.
 וכן קיבל מזעירי כתרומות פי-׳ז ה״ב
 ר׳ חיננא בר פפא קומי זעירי, ושם
 פ״א ה״ב תני קומי ר׳ זעירא וצ״ל קומי

 זעירי.
 ודרכי אנדה קיבל בהררשן הנדול ר׳
 שמואל בר נחמני (תלמיד רי״גל) בשביעית
 פ״ר ה״ג וסוף פ״ר. ר׳ חיננא בר פפא
 ורש״בנ עברון על חד םחורשי שביעית
 א״ל רש״בג אישר, א״ל רה״בפ ״לא כן
 אולפן רבי״ ולא אמרו העיברים —
 מכאן שאסיר לומר לחודשי שביעית
 אישר, א״ל לקרות אתה יורע לדרוש

 אי אתה יודע וכוי.
 וכן מציגו סומה לה., גדה כי. אר״ח
 בר פפא דרש ר׳ שילא איש כפר תמרתא.
 ובמדרש שמואל פ״כה־ב אמר בשם ר׳

 חגיגא ספרא,
 וההרועע עם כל גדולי הלמידי דר׳
 יוחנן כביצה לח. כי םליק ר׳ אבא
 אשכחיד. לר׳ יוחנן (וגיל לר׳ אבהו כגרסת
 יעיל, או ו׳ אנין נגרסת דקיס), ולר' חגינא
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 חינגא בר פפא מאי קראה וכוי. ומגילה
 יא. ר״ה בר פפא פתח לה להאי פתיחחא
 מהבא. ובחגיגה ה. אמר כל העושה דבר
 ומתחרט בו מוחלין לו מיד שנאמר וכוי,
 וב״ב עה. אמר ביקש הק״בה לתת את

 ירושלים במרה וכוי.
 ובירושלמי מגילה פ״ג ה״ד א״ר חיננא

 בר פפא חזרנו על בל המקרא וכוי.
 האומרים בשמו מצינו ר׳ אבא בר

 מניומי תני קמיה כעירובין יב.
 ר׳ אחא בי פפא בשמו כ״ק פ ז.

 ר׳ אילא בשמו חנינה בא:.
 ומכל מאמריו אנו רואין שהיה חסיד
 גדול, וכאשר יסופר עליו קידושין לט:
 שפ״א תבעתיה מטרוניתא — וברח ממנה
 בההוא מרחץ דבי הוו עיילין בתרין אפילו
 ביוממא הוו מיהזקי, למחר א״ל רבנן
 מאן נטרך ? א״ל שני נושאי קיסר שמרוני
 כל הלילה א״ל שמא דבר ערוה בא
 לידך וניצלת הימנו. ושם פא. יסופר שרב
 ורב יהודה הוו קאזלי באורחא־הוה קאזלא
 אשה קמייהו, א״ל רב לר״י דל ברעיך
 מקמיה גיהנס, א״ל והא מר הוא דאמר
 בכשרים שפיר דמי? א״ל ,מי יימר
 דבבשרים בנון אנא ואת, אלא מאי בגין
 ר׳ חנינא בר פפי וחבריו. וביוחםין וםה״ד
 חשבו שכל זה מדברי רב, אבל האמת
 אינו כן, ורב לא ראה מעולם את ר״ח
 בר פפי שהיה בא״י זמן רב אחריו, אך
 ברור הוא שרב השיב לרב יהירה אך
 ״מי יימר דבכשרים בנון אנא ואת" וסתמא
 רנמרא שואל אלא מאי ואמרו כנץ ר״ח

 בד פ פי וחבריו.

 ובירושלמי סוף פאה יסופר שר״ח בר
 פפא הוה מפליג מצוה בלילה חד זמן
 פנע ביה רבהון דרוחיה, א״ל לא כן
 אולפן רבי אל השיג גבול רעיך? אייל

 ולא כן כתיב מתן בסהר יכפה אף, והוה •
 מהכפי מיגיה וערק מן קמוי.

- • .  והיה גדול כ״כ בעיגי בגי דורו ע

 שיסופר

 ירמיה שאל לר׳ אבהו, ור׳ אבהו השיבו
 דקשישנא מינייבו, ור׳ ירמיה א״ל בטעמא
 תליא מלתא. ומה שאמר שם וטעמא
 מאי, הוא מדברי ר׳ .ירמיה, ולא לפלא
 שר׳ ירמיה השיבו כן, יען שר׳ ירמיה
 געשה גדול הדור בימיהם, כמפורש בערכו.
 וכן היה ר׳ זירא חבירו שישבו יחד
 כביצה לח., ובמו״ק כה: מחלוקת ר״ז
 זרי חיננא בר פפא, וברכות ה, א״ר זירא
 ואיתימא ר' חנינא בר פפא ארם מוכר
 חפץ מוכר עצב ולוקח שמח והק״בה
 אינו כן וכוי. ומו״ק פ״נ ה״ז ר׳ חיננא
 כר פפא סלק גבי ר׳ חנחום בר חייא
 (שהיה »ב?0 א״ל ר׳ תנחום בר חייא

 התפלל עלינו ובן עשה.
 ובימי רב יוסף ואביי היה בבר זקן
 הדור ובקשו הכרעתו ככתובית פא : שרב
 יוסף ואביי שלחו לקמיה דר׳ חנינא בר
 פפי ואביי לא רצה לקבל תשובתו ואמר
 לרב יוסף אטו רח״בפ כיפי תלה לה?
 שלחוהו לקמיה דרב מניומי בריה דרב

 נחומי ובו׳.
 והיה שם מדייני העיר כב״ב קעא:
 רב יצחק בר יוסף (שהיה מ-נחותי) הוה
 מסיק זוזי בר׳ אנא אתא לקמיה דר׳
 חנינא בר פפי וכוי. ומו״ק פ״ג ה״א ר״ה

 בר פפא הורה לכפיתה יום אחר.
 וע״פ עדות רש״בנ שביעית פ״ר ה״ג
 שהיה בקי גדול במקרא. וכן פצינו ע״פ
 רוב דרשותיו היקרים כברכות ה. שדרש
 הפסוק כי לקח טוב נתתי לכם, ושם בג.
 אמר רב אשי(צ׳׳ל ו׳ »סי. דק״ס) ואיתימא
 ר״ח בר פפא שמור רגליך — שמור נקביך
 בשעה שאתה עומר בתפלה, ושם לה:
 אמר ר״ח בר פפאכל הנהנה מן הע״הז
 בלא ברכה באלו נוזל להק״בה — שנאמר
 — מאי.חבר הוא לאיש משחית — חבר
 הוא לירבעם. — רח״בפ רמי. כהיב —
 כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום
 בו י, ושם נא. נוטלו בשתי ידיו א״ר
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 ר׳ חנינא בן תורתא. ערך ר׳ חנינא
 תורתייא,

 ר׳ חנינא בדוקא. ערך ר׳ חנינא
 בר יקא.

 ר, חנינא דבית (»ו דמ!) חווק. ערך
 ר׳ תניא.

 ר׳ חנינא (או חנניה) דציפורץ
 (או סתם ר׳ חנינא).

 הוא היה מהאמוראים האחרונים בא״/
 וקיבל תורתו מר׳ פנחם כדמצינו תמיד
 ר׳ חנינא דציפורץ בשם ר׳ פנחם
 במעשרות פ״ג פה״א, ערלה פפ״א,יומא
 פ״ח ה״ג, תענית פ״ב רה״ב, שבועות

 פ״נ ה״ב, ע״ז פ״נ ה׳׳ו.
 ובשם ר' אבהו כשבת פ״ז רה״ב, ובשם
 ר׳ הלל תרומות םפ״א, ובשם ר׳ אחא
 שהש״ר פ״א־ט, ובשבת פ״ג סה״ג אמר

 בשם ר׳ יופי.
 והיה אח״ב הריש בציפורי, אך ר׳מנא
 בנו של ר׳ יונה היה זקן ממנו, ובשנחרבה
 העיר מבריא מקום ר׳ מנא הלך לו
 לציפורי ור׳ חנינא מחל לו כבודו ומינה
 אותו החהיו, והוא ישב לפניו, במפורש
 בירושלמי פסחים פ״ו ה״יא־לו. שלשה
 הניחו כחריהן — רבנן דקיםרין אםרין אף
 ר׳ חנינא דציפורן לר׳ מנא. וזה שםצינו
 בירושלמי פוף עירובין, מע״ש פפ״נ,

 הוריות פ״ב ה״ד, יבמות פ״כ ה״ג א״ר.
 חנינא קימי ר' מנא, ובסוטה פ״נ ה״ו
 ההיב קומי ר׳ מנא, ופסחים פ״א ה״ה
 בעי קומי ר׳ מנא, ובכתובות פ״א ה״ב
 אתא עובדא קומי ר׳ חנינא — א״ר מנא
 ובו/ ושם פ״ר ה״יב אתא עובדא קומי ר׳

 םנא — א״ל ר׳ חנינא וכוי.
 מחלקותם שבועות פ״י ה״י, כנהדרין
: ר׳ מני  פ״ב ה״א. וכן מ־בא מו״ק כ
 אמר אינו קורע, ר׳ חנינא אמר קורע,
 א״ל ר׳ מני בשלמא לדידי וכוי. מכל זה

 אנו רואין שישב לפני ר׳ מנא כת״ח.

 ור׳

 שיסופר פטירתו באורח פלא ככתובות
 עז: שמלאך המות היה שושביניה דרי
 חנינא בר פפא, כי קא ניחא נפשיה אייל
 למ״המ זיל עביד ליה רעותיה, אזל
 לנביה ואיתחזי ליה, א״ל שבקי תלתין
 יומי עד דנהדר תלמודאי דאמרי אשרי
 מי שבא לכאן ותלמידו בידו, שבקיה,
 לבתר תלתין יומין אזל אתחזי ליה, א״ל
 אחוי לי דובתאי (בג••;) אייל לחיי, א״ל
 הב לי פכינך דלמא מבעתת לי באורחא,
 א״ל כחברך (רי״בל) בעיה למיעבד לי ו
 א״ל אייתי פיית וחזי מי איכא מידי
 דכתיב ביה דלא קיימתיה? א״ל מי
 איברכת בבעלי ראתן ואיעפקת בתורה
 (נרי׳׳בל), ואפ״ה בי נח נפשיה אפפיק
 ליה עמורא דנורא בין דידיה לעלמא,
 ונמירי דלא מפסיק עמודא דנורא אלא
 לחד או לתרץ בדרא, קרב לנביה ר׳
 אלבפנדרי אמר — עשה בשביל עצמך

 איסתלק.
 ומצינו שהש״ר פ׳׳ו־ה ר׳ חמא בר

 חנינא בד פפא.

I .רב הנינא בר רב קטינא 
 א״ר יצחק כן הוא בניטין לח. אבל
 שם טנ: גרם ר״ה בר״ק, וביבטוה פו.

 הגרםא רב אחא בד קטינא.
 ר׳ הנינא בן'׳טילא. ערך ר׳ חיננא ב״ש

 ר׳ חנינא בר עלדא. ערך ר׳ חנינא
 בר שלקא.

 ר׳ חנינא בר שלטיה. ערך ר׳ חיננא
 בר שלמיה.

 ר׳ חנינא בר •טלקא.
 ־ נזכר הנחומא הצא־י ופדר״כ בה:
 שהוא ודי יהושע דםבנין ודי ליי אמרו
 בשם ר' יוחנן. ובאס״ר פ״ה־נ נרפ בר
 שילקא, ובמד׳ שמואל פ״יר־ט ר' הנינא

 בר שלדא, ונראה שצ״ל בר שלקא. |

 ר׳הנינא בר •כטואל. ערךהנניהבר !
 שמואל.
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 בלי דעת. וכמת זרות יש בדבריו שעירבב
 ר׳ חנינא תלמיד רבי עם ר׳ חנינא זה
 שהיה בימי רב אשי ולא עיין בגמרא
 ע״ז לח: שדברי ר' חניגא קאי אדברי
 רבב״ח אר״י, ובחולין קלט: קאי אדברי

 רב כהנא.
 וזה ר׳ חניגא אמר יבמות קבב. אמר
 לי יונתן שירא בבואה אית להו וכוי
 (ופירש״י שר היה »ו בקי בהן) ושם קאי
 ארברי רב יהודה ולכן אמר מלין כי היה
 ר' חנינא זה בקי בכשפים ובלהטיהם
 שהמה אך אחיזת עינים. וביבמות קטז.
 מצינו מחלוקת רב הנינא ורב שימי בר
 אשי, וכן כתובות כ. א״ר הנינא (על דברי
 ר״ז) מתוך שהנשים קוברות, ובנדה סו.
 רבינא איעסק ליה לבריה בי רב חיננא,
 והניחו שם שצ״ל בי רב חביבא כי
 בכתובות ח. איתא כן, אבל אין אנו
 צריכין לשבש כי בכתובות שם התחתן
 עם רב חביבא והררי בהו, אבל את״כ
 התחתן עם ר׳ חנינא זה שבא מא״י

 עם ב״ב.

 ר׳ חניגא דקיםדץ. ערך ר״ח כריה
 דר׳ אבהו.

 ר׳ חנינא הגדול. ערך ר׳ חנינא בר
 חמא.

 ר׳ חנינא הזקן. נזכר תנחומא שופטים־ח
 הקשה לר׳ חנינא.

 ר׳ הנינא חברון דרבנן. ערך ר׳ חגניה
 חברון דרבנן.

 רב חנינא חוזאה,
 כשנפטר אביו לא היה בביתו אך
 בטקום רב חפרא בכפרי או בםורא כטו״ק
 כ. רב חנינא אתיא ליה שמועה דאבוה

 מבי חוזאי אתא לקמית דרב חםרא.
 ובחולין צה: שנאבד לו נבא דבשרא
 ומצאה אח״כ אתא לקמיה דר״נ. מזה
 אנו האין שהיה תלמידם. ומה שמציג

 עירובין

 ור׳ מנא נפטר בציפורי טרם יבאו ימי
 הדעה הכללית כקה״ר פ״יא־ג, אך אח״ב
 בימי נאללום וארסקינום שר צבאו עלו
 על כל ערי ישראל ויחריבום לפי הרב
 מחמתהכומרים שהתנכרו אז ובפרט את
 עיר ציפורי כמפירש בירושלמי יבמות
 רפ״טו ביומא דארםקינים מלבא הוין
 ציפוראי מתבעין והוון יהבון איםפלניעל
 נחיריהון ואיכון לא מתחבמין ובסיפא
 איתמר עליחן לישן ביש ואיתצידון כולהון.
 ואם זרחה השמש לזמן מועט כשעלה על
 כסא רומי הקיםר החסיד יוליאנס שקרא
 להלל נשיאה בשם אח וכיון אז את
 השעה וקיבץ כל הבמי א״י ועיבר שנים
 וקבע חדשים לדורות, אך אחרי מלכו
 יח׳ הרשים נאסף במלחמה והכומרים
 שבו ביתר שאת ולא השאירו שריד
 ופליט בכל א״י כף רנל יהודי, ואז ירדו
 כל חכטי א״י הנשארים לבבל, וזה היה
 בראשית שבת רב אשי על כסא מטלכתו
 בםורא, ועזרו לו בסידור הש״ס, ובתוכם
 היה נם ר׳ חנינא דציפורין. והחדשות האלו
 מצינו בתשובת הגאונים בזכרון לראשונים
 סרמ״ח וז״ל ששאלתם תרנום א״י משים
 מאן איתמר, אין אנו יודעין תרגום א״י
 מי אמרו ואם מסורת בידם כי מימי
 חכמים הראשונים היה נאמר בציבור
 כמו ר׳ אמי — או אפילו. בימי ר׳ אבא
 ור׳ חנינא האחרונים שהיו בימי רב אשי
 וכוי. והאמת כן הוא כדמצינו ב״ב כה:
 א״ל ר׳ חנינא לרב אשי אתון׳ ז־יתביתו
 בצפונה דא״י אדרומי. ומתוך הלשון הזה
 מוכח שזה ר׳ חנינא היה מא״י ולכן
 אמר ״אתון דיתביחו", ובע״ז לח: ובחולין
 קלט: אמר רב אשי אמר לי ר׳ חנינא

 מילין.

 וכבר בארתי בערך ר׳ חנינא בר חטא
 טעותו של מהר״אוו בח״ג צד 42 וז״ל
 אחד היה ר׳ חנינא אשר לעג על אטוגת
 הכשפים — ולא חדל מלקרוא להם מלין
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 ובקידושין עט. אמר מאן תני חנית ר״מ,
 וב״ב קלו. מתקיף על דברי רב פפי,
/ ובע״ז  ובזבחים פה: חולק עם רב מר
 יח: אמר נשא ונתן א״ב, ושם מז: ובחולין

 קלו. אמר ליתנהו לחני כללי.
 ובסה״ד כתב שהיוחסין שכח זכרו, אבל

 נמצא ביוחסין השלם במקומו.
 רב חנינא מסורא דפרת.

 בב״מ םא : רבינא איקלע למורא דפ״ת
 (ופירש״י שאין זו םורא סתם) א״ל רב חנינא
 מסורא דפרת יציאת מצרים דבתיב גבי
 שרצים ל״ל וכוי, ובםת״ד ישער שהוא
 רב חביבא מסורא דפרת וחכם עדיף
 מנביא שבן הוא בדק״ס ובשאלתות פ׳

 וארא.
 ר׳ חנינא ענתייה אי ענתוניה.

 בירושלמי ברבות פ״ו ה״ה ר׳ יונה
 ור׳ יוסי פלקון למשתיתיה (במעדיף ערך
 םשתיתן פי׳ לחופתו) דרי חנינא ענתנייה,
 ובע״ז פייה סה״יא א״ר יוסי לר״ח ענתונייא
 נהירת דהויתן אמרין את ור׳ ירמיה בשם
 רש״בל. ובתרומות רפ״ב םלק עם ר'
 זעירה ב) לחמת דנרר, ופאר. פ״א םה״א
 תני קומי ר׳ מנא ב) ושם איתא רב
 חנניה סנתוניא תני קומי ר׳ מנא, ונזכר

 נם שבת פ״ז ה״ב־כח:.

 ר׳ חנינא סגן הבחנים. ערך ר׳ חנניה

 ר׳ חנינא ספרא.
 נזכר מדרש שמואל פ״כה־ב ר׳ חנינא

 בר פפא בשמו.
 ר׳ חנינא קרא.

בוהםא) ודי  היה תלמידו דר׳ חנינא (
 ינאי כתענית כז: א״ר חגינא קרא צער
 נדול היה לי אצל ר׳ חנינא הגדול ולא
 התיר לי לפסוק אלא לתינוקות של בית
 רבן, (שרי חנינא קרא היה מלמד תינוקות
 ובקושי התיר לו ר׳ הנינא לפסוק פשוק לשנים
 וקראהו קרא שהיה בעל מקרא ויודע בגרסא ונקי

 בשעמיה. רשיי).
 ובברכות

 עירובין לב: שמקשו ורב נחמן* ומשני
 התם כרב חנינא חוזאה, לא שר״נ אומד
 בן אך הוא מסתמא דגמרא שלא קשה
 מירי על ר״נ שיכול לתרץ כר״ח חוואה.

 ובשבת קל: מתיב לרבה.
 וגשאר לגו ממנו הלכה אחת ידוע
 שאמר חזקה על הבר שאיגו מוציא
 מתח״י דבר שא־גו מתוקן כעירובין לב.
 ופסחים ט., וכן נזכר בהלכה יבמות קיא:,

 ב״מ פח,.

 ד הנינא טריטאה. ערך ר׳ חנינא
 תורתייא,

 חנינא יאות.
 בן מביא בםה״ר מדמאי פ״נ ה״ד, וכבר
 תפסו הרב משביל לאיתן שתיבת יאות
 שייך למטה, ובאמת שם קאי על ר׳

 חנינא חברון דרבנן.

 ר׳ הנינא כתובה.
 נזכר בירושלמי הוריות רפ״נ וסנהדרין
 רפ״ב אמר בשם ר׳ אחא בשם רש״בל.

 רב חנינא (או חיננא) טםורא.
 בכתובות םנ: יסופר שאמו דד׳ חנינא
 מםורא מורדת על בעלה הואי, ובפאת
 מר זוטרא ונפק מינה ר׳ הנינא מסורא,
 וזה מר זוטרא הוא בל״ם מר זוטרא רבה
 שנזכר ביצה ח. דרש מר זומרא משמיה
 דמר זומרא רבה, כי מר זוטרא הכירו
 דרב אשי היה ג״כ הכירו דר״ח מםורא
 במנחות לא: אמר רב אשי אמר לי מ״ז
 קשיה . בה ר' חנינא מםירא (ובסה״ד לא
 הרגיש בוה). ובנדה םז. מ״ז אוסר ורב
 חיננא מםורא שרי א״ל רב אדא לרב
 חיננא מסורא לאו הבי הוה עובדא ברביתהו
 דאבא מרי ריש גלותא דאיקט אזל ר״ג

 בר יצחק לפייסת וכוי.
 ונזכר בהלכה ברכות נב: שבת בג:
 אמר מה טעם קאטר, ובכתובות צט:,
 סוטה כה. אמר ת״ש, ובםיטה ב: אמר
 לא לימא אינש לאשתו בזה״ז לא תםתרי,
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 איך שהיה גוי ונתגייר ע״י בהמתו,
 והמעשה הזה מובא בפסי רבתי פ' פרה

 ע״ש ר׳ יוחגן בן תירתא.
 חנניה.

 ר׳ יהודה בר חנגיה ספרי האזינו
 רפ״א.

 ר׳ יהושע בן חנניה הנידע.
 ר׳ יוסי בן חנניה קה״ר פ״רדי.

 ר׳ ישמעאל בן חנניה אדר״נ פ״יד,
 ר' פנחס בן חנניה שקלים רפ״ב,

 ר׳ שמואל בן חנניה יומא פ״ה ה״ד.
 ר' שמעון בן חנניה סנהדרין קא״

 רב חנניה.
 בב״מ ו: ההוא מסותא דהוה מגצי
 עליה בי הרי — קם חד מיגייהו אקדשה
 פרשה מינה רב חנגיה ורב אישעיא
 וכולהו רבנן, א״ל רב אושעיא לרבה כי
 אזלת קמיה דרב חסרא לכפרי בעי מיניה
 — ורב חנניה אמר לרבה תניא דמםייע
 לך — א״ל אביי וכוי, וכן שבועות לז:
 אייל לרבה תניא דמסייע לך, וב״מ לא.
 אמר לרבא תניא דמסייע לך, ובפי׳ ר״ה
 וברא״ש ובדק״ס גרםי שאמר לרבה.
 ובמנחות צנ. תני רב חנניה קמיה דרבא
 יורש אינו םימך וגרסת דק״ס קמיה דרכה.
 ובכרית־ת ז. תני רב חנניה קמיה דרבא
 מנין לכ״הנ ובו׳ נראה שצ״ל קמיד. דרכה,

 ובעירובין נא. אר״פ תני רב חנניה.
 מכל זה אנו רואין שהוא הית התנא

 השונה ברייתות בישיבת רבה.

ה ב ב חנניה(אי חנינא-חנניא) אחי ר  ר
 בר נחמני.

 לרעת היוחסין וכן כתב מהר״שא
 בסנהדרין יד. שרב חנינא ורב הושעיא
 היו אחי רבה וזה שאמרו כתובית קיא:
 שלחו אחיי ררבה לרבה שיבא ללמוד
 לא״י ויש לו שם רב ומני ר׳ יוחנן. ולא
 מצאתי שום מקוד לזה אך ע״פ השערה
 אמרתי מת שמצינו בירושלמי פאת פ״ח

: ויבמות מ. יתיב ר״ה  ובברכות ל
 קרא קמיה דר׳ ינאי — אייל ר' ינאי פוק
 קרא קרייך לברא, ובכתובות נו. חסר
 תיבת קרא וכבר הגיהה הב״ח שם שצ״ל
 ר״ח קרא, וכן היא בפירוש בירושלמי
 כתובות פ״ה םה״א ר׳ חנניה אמר הלכה
 : כרא״בע, אמר אביי (צ״ל ר׳ ינאי) אמרו

 לו לר' חנניה צא וקרא ופי׳ קרבן הערת
 שר״ח היה קורא בתורה בב״הכנ והיה

 נקרא ר״ח קרא.
 ובירושלמי סוף כלאים ושבת פ״זה״ב
 ל. ר׳ חניגא אמר — א״ר ינאי אמרו לו
 לר׳ חנינא צא וקרא. והרא״הו בח״ג צד
 45 עשה מזה מטעמים כאשר אהב ועשה
 את ר׳ חגינא בר חמא הלמידו המובהק
 דרביגו הקרוש לר׳ חגיגא קרא ולישב
 לפני ר׳ ינאי שהיה מקטגי תלמידי דרבי,
 ועי״ז בא לכלל טעות אחר שר׳ חנינא
 הנדול הוא קדמון. וכל דבריו טעות הם

 באשר בארתי בערך ר' ינאי.

ה-תורתא  ר׳ חנינא תורתייא או תרתי
 ולפעמים טירתא אי טוראתא.

 בירושלמי ברכות פ״נ ה״ה ר׳ יעקב
 בר אחא .בשם ר׳ חייא בר ווא הורי ר׳
 חנינא תרתיה בהרא דרש״כא, ופאר! פ״נ
 ה״ז ר' יונה ר׳ חנינא תורתייא בשם
 חזקיה כהיב ויהן להם אביהם מתנות,
 ובקידושין פ״א ה״ה מובא המאמר בשם
 ר' חנניה תרתיה, ובתרומות םפ״ז ר׳
 חנינא תורתייה בשם ר׳ ינאי בצל של
 תרומה שעקרו, ומובא בנדרים נז: המאמר
 בשם ר' חנינא תריתאה א״ר ינאי, ור׳
 יצחק נפחא פשיט לישמעאל איש כפר
 ימא ממני, ובתרומות פ״י ה״ו ר' חנינא
 תירתא בשם ר׳ הושעיא הסית בחםית
 מין במינו, ובמנחות מח. תני די' חנינא
 טריתא (ובדלךס תירטא), ובתמורה כט. לא.
 תני ר״ח טריטאה קמיה דרי• יוחנן,
 ובכריתות ט. כעי מר׳ יוחנן, ובסה״ד
 ערך ר״ת כן תירתא מביא טעשה ממנו
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 ליה, ומנות יט: יתיב רב חנינא ורב
 הושעיא אפיתחא דירושלים וקא מיבעיא להו
 — תנא להו ההוא סבא וכר/ ובעירובין
 מנ. בעי רב חנניא יש תחומין למעלה מי׳

 — אמר רב הושעיא ת״ש.
 וכן קיבל מרי אלעזר בבכורות ה: א״ר
 חנינא שאלתי את ר״א, ג״פ, ובכתובות

 םח, אמר היינו דאמד ר׳ אלעזר.
 וכן אטד בשט ר׳ שמואל בר יצחק
 כתנחומא נח־כ. ובשבת פפ״י ר׳ חנניה
 בשם ר״ש בר יצחק, ובשם ר׳ יניי כתובות

 פ״א ה״י.
 בשם ר׳ מיישא ברבות פ״א ה״ה.

 ור׳ אמי וי־׳ אםי ור׳ אילא ור״ז היו
 חביריו כשבת פד:, כתובות מה:, ב״ק
 םה: שנחלק׳ ר׳ חנינא ירי אילא ואמרו
 ז״לז רחמנא גיצלן מדעתא דידך, ומו״ק
 כה. כשהובא ר״ה לטבריא ר׳ אמי ור׳
 אםי נפיק ר׳ אילא ור׳ חנינא לא נפיק
 ובכורות טט: יתיב ר׳ אמי ור׳ אםי ור׳
 חנינא, ובקידושין פ״ג ה״ב א״ל ר׳ הילא
 לר׳ הנינא למה את טתרם קביל ר׳ חגי
 הלא חגי אינש פםרא היא (כ! צ״ל שם),
 ועם ר׳ זירא כר״ה יג. אר״ז הא מלתא
 הוה בידן ואתא ר׳ חגיגא שדא ביה גרגא.

 ובן חולק עם ר״ז בשבועות פ״ח ה״א.
 האומרים בשמו מצינו ר׳ אחא כתגחומא

 בראשית־יח, לך־ר, חקת־כה.
 רב המנונא ספרא שאל לר׳ חנינא —

 שאל לר׳ ירמיה ב״ב פ״ו ה״ב.
 ר׳ יהודה בר׳ סימון בשמו תנחומא

 נח־כ.
 ונראה בבירור שרב חנינא זה הוא הנקרא
 בירושלמי ע״פ רוב ר׳ חנניה או חיננא
 חברון דרבנן, ובדמצינו שחבריו היו ר׳
 הושעיא (אחיו) ור׳ זעירא ור׳ בון בר
 כהנא כתרומות פ״ח ה״ג, שבת רפ״ג.
 ונזכר בשם ר׳ חנניה חברון דרבנן
 ברכות פ״א ה״א, מעשרות פ״ה ה״ב,
 םפ״ה, שבת פ״ג ר״א, עירובין פ״ג ה״ה,

 יומא

 ה״ה. ר' יעקב בר אירי ור' יצחק בר
 גחמן הוון פרגסין והוו יהבון לר' חמא
 ־ אמה דר׳ אושעיא חד דיגר. וכולם תמהו
 ע״ז הלא ר״י בר אירי ור׳ יצחק ב״ג היו
 חלמידי דר׳ יוחנן בדור ג׳ ור׳ חמא אבוה
 דר׳ אושעיא הוה בדור רבי ? ורחוק מאוד
 לומר שנס אבי ר׳ אושעיא השני היה
 שמו ר׳ חמא, לכן נראה שצ״ל ר׳ נחמני
 אטה דר׳ אושעיא, והוא שאבי רבה בר
 נחמני עלה לא״י עם שני בניו רב חנניה
 ורב אושעיא, ורבה נשאר בכבל והוא
 היה באמת בדור השלישי. וכן ידוע שרבה
 היה כהן מבית עלי כרייה יח. ונם הם
 .היו מבית עלי כמפורש סנהדרין יד. ר׳
 חנינא ור׳ הושעיא דוה קא משתקיד ר׳
 יוחנן למיסמבינהו לא הוה מסתייעא
 מלתא, הוה קטצטער (ר׳־י) טיבא אמרו
 לו לא נצטער מר דאנן מבית עלי

 קאתינן.
 וקיבל מר׳ יוחנן כדמציני יבמות נח:,
 מנחות עט:, כריתות בז. שלח רבחנינא
 משמיה דר׳ יוחנן, ובמנחות לד 5 רב
 חנינא משמיה דד״י, ובדק״ס ר״ה ינ.
 אות ח׳ מביא באריכות שבכולם צ׳׳לרב
 חנניא. ובסנהדרין קח. א״ר הנינא משל
 דר׳ יוחנן ובו', וברבות ח. אר״י לעת
 מצא זה קבורה א״ר חנינא מאי קרא,
 ובסוכה פ״א ה״א־נ: ר׳ חנניה ר׳ יודה בן

 פזי בשם ר׳ יוחנן.
 והמה לא נהנו מכבוד התורה אך
 כמפורש פסחים קיג: רב חנניא ורב
 אושעיא הוו אושכפי בא״י והוו יתבי
 בשוקא חונות ועבדי להו מבאני ועיילי
 להו, אינהו מםתכלי בהו ואינהו לא מדלן
 עינייהו לאיכהבולי בהו, והזונית כשרצו
 שיאמינו להן היו נשבעין בחיי רבנן קרישי

 דבארעא דישראל.
 וסנהדרין פה: רב חנינא ורב אושעיא
 הוו יחבי כל מעלי שבהא ועסקי בספר
 יצירה ומיברו להו עיגלא הילהא ואכלי
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 האומרים בשם ר' חנניה חברון דרבנן
 מצינו ר׳ חניי נדה פ״נ ה״ב,

 ר׳ יונה שאלו כמו״ק פ״ג ב״ה, אמר
 בשמו חלה פ״ר ה״ד.

 ר׳ יעקב בר אהא אמר אתפלגין ר״ח
 חברון דרבנן ורבנן כתובות פ״יא ה״ה.
 ר׳ ירמיה בשמו . עירובין פ״נ ה״ה.
 ובכתובות פ״א ה״י ר׳ ירמיה ור׳ חמא

 בר עוקכא בשם ר' חנינא.
 ומצינו שרי שמואל היה חתנו כמפורש
 ב״ר םפ״יד וםפ״לב, אבל שמואל כבא
 הנזכר ברבות סב: ודי שמואל בד נדב
 ערכין טז: נראה שהית חתנו דר׳ חנינא

 בר חמא.
 ומצינו שר׳ זדלא .נפטר קודם ר״ח
 הברון דרבנן כקידושין פ״נ ה״ב. ונזכר
 פטירתו מו״ק פ״א ה״ו כשמת ר״ה חברון
 דרבנן עבדו לו ארון בשוקא אף שנפטר
 בחול המועד. ובסה״ר מביא הירושלמי
 בערך ר״ה בר חמא וסבר שהוא ר״ח

 חברון דרבנן.

 ר׳ חנניה אחי ר׳ אחא בר׳ חנינא.
 נזכר בט״ר פ״יז־ב אבל הוא ט״ם
 וצ״ל כדמובא המאמר בהנחומא שלח־בז
 ר׳ הנחומא בר אבא בשם ר׳ חנינא אביו

 של ר׳ אחא.

 ר׳ חנניה איש אונו. ערך ד׳ חנינא
 איש אונו.

 ר׳ חנניה איש בפר טבעון.
 נזכר ספרי האזינו פ׳ אם לא כי צורם
 מכרם, לנרםת הילקוט, וגרםא שלנו ר׳

 יהודה איש טיבעים.

 ר׳ חנניה בדיד. דר׳ אבהו. ערך ר׳
 חנינא בריר, דר׳ אבהו.

 ר׳ חנניה בדיד. דרב אדא. ערך ר׳
 חנינא בר אלא.

ב חנניה בר אחוי דרב הושעיה.  ר
 אחרי עיון רב נראה שדודו רב הושעיה

 הוא

 •יומא פ״א ה״ב, פ״ז ה״ג, מגילה פ״א
 ה״ח, מו״ק פ״ב ה״ג, פ״ג םה״א, גדה

 •פ״ג ה״ב.
י  וגקרא בשם זה יען שלא גםמך והיה

 אך חבר וכדמצינו בר׳ שמעון בר אבא
 •שלא נסמך כסנהדרין יד. ואמר לר׳
 אלעי ורי״בז דאת־ן הכימאי ואנא ״חבר״

 בקידושין לגז,
 • ובכמה מקומות חסר תיבת חברון דרבנן
 אך נוכל להכיר כמעט תמיד אם הוא ר׳
 חנינא (בר חיזא) או חברון דרבנן או ר׳

 הנינא דציפורין האחרון.
 ובםה״ד בערך ר׳ חנניה ערבב כל
 השלשה ביחד וז״ל ר׳ חנניה בשם ר׳
 יהורה וכונתו בשם ר׳ יהודה בר׳ אלעאי
 כי כן מביא בערכו ואח״כ מביא ר׳
 . חנניה קומי ר׳ מנא בשם ר׳ יידן ירושלמי
 המיר נשחט הוריות פ״ב, ובאמת שם
 הבונה לר״ח דציפידי שהיה כתלמיד חבר
 לר׳ מנא. ובן יאמר ר׳ חנניה ור׳ בון
 בר בהנא ור״ז בשם חזקיה קידושין פ״א
 ה״ה, ולא נמצא שם אך ר׳ יונה ר׳
 חנניה תרתיה בשם חזקיה. ובן מביא ר'
 חנינא מסתמך בי ר׳ חייא בר אבא
 דציפירץ וראה שהעם רצץ לשמוע דרשת
 ר״י י ושמח הוריות פ״ג ה״ז. ובמחילה
 מכבודו שלא ראה בי שם קאי על ר׳
 חנינא בר חמא שהיה רבו דר״י. וכן
 יאמר ור׳ יהודה בן פזי בש״ר יוחנן סוכה
 פ״א ה״א, שם ר׳ חנניה חברון דרבנן.
 וכן מביא ור׳ יהושע בר זידל וכונתו
 לתרומות פ״ח ה״ג ולא ראה בי שם ר'
 חניגא בר חמא כמבואר בערבו, ומביא
 שאמר בשם ר' פנחס, הוא ר׳ חגניה
 דציפורי האחרון. ומה שמביא שאמר בשם
 ר' שמואל בר יצחק הוא ר״ה חברון
 דרבנן, וכן צ״ל ברפ״ב דערלה ושם חםר
 חיבה בר יצחק. ובן מביא ערך ר' חנניה,
 והני קמיה רב אדא בר אבימי הוא ר״ח

 חברון דרבנן.
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 וסיפר דברים לפגי רבן גמליאל שלח
 לד׳ יהושע הנהג בן אחיך ובא — שלח
 לר״נ מפיהידה. ובעירובין פ״ר םח״א חנניה
 בן אחי ר״י אומר כל היום היו דנין אלו
 כננד אלו עד שבא אחי אבא והכריע
 ביניהן והתקין שתהא הלכה כר״נ וכראב׳׳ע
 בספינה ובר׳ יהושע ור״ע בדיר, והמאמר
 מובא עירובין מנ. חנניא אימר 'אמש
 הכריע אחי אבא הלכה כר״נ. ומזה אנו

 רואין שהיה בסנהדרי דיבנה.
 והתרועע עם בל גדולי הדור ההוא
 כשבועות לה: חנינא באר״י וראב״ע
 משום ר״א המודע׳ אמרו. ובתוספתא פאה

 פ״ג ה״ד אומר ר׳ יוסי משמו.

 ועוד בחיי דודו ר׳ יהושע ירד לבבל
 לזמן קצר כסוכה בא. שאמר כשירדתי
 לגולה מצאתי זקן אחד — וכשבאתי אצל
 ר׳ יהושע אחי אבא הורה לדבריו. ואפשר
 שעל אוהו• הזמן אמרו בספרי ראה,
 ריב״ב ודי מתיא ב״ח וחנניה באר״י ור׳
 יונתן כשיצאו לתו״ל קרעו בנדיהם.
 ומשם הביא מנהגי בבל כתענית פ״א
 ה״א חנניה באר״י אומר בנולה לא נהנו
 כן אלא עד ששים יום בתקיפה, ומובא
 בקצרה תענית י. חנניה אומר ובמנילה
cncr עד ששים בתקופה. (וגם מזה ואיה 
 חנניה כבבלי הוא בן אתי ר׳.יהושע. וכןבעירובין
 ו. חנניה אומר בש״א וכוי, ובירושלמי שם פ׳׳א

 ס׳׳הא איתא חנניה בן אחי ר׳ יהושע.)

 הלכותיו במשנה לא נמצא בשום מקום
 ואפשר יען שברור ר״ג וחבריו היה עוד
 צעיר והיה הולך ובא לבבל, ואח״ב קבע
 ישיבתו בקביעות בבבל, ובאשר גבאר.
 אבל כברייתות מציגו הרבה הלכות ממנו
 בשבת יב. חנניה [בן אחי ר״י עירובין
בנדיו ע״ש  מג.] אומר חייב אדם למשמש ־
 עם חשיבה. ובחגיגה י. אמר יש להן על
 מה שיסמכו. וביומא לז. בענין אגדה על
 הפסיק זכר צדיק לברכה, וערכין יא. דרש
 יעננו בקיל מל עסקי קיל. ובנדה לו 5

 אומר

 . הוא הנקרא בירושלמי בשם רב הושעיה
 חברון דרבנן אחי ר׳ חנניה חברון דרבנן
 שהיו אחים לרבה. וא״א לומר שזה רב
 הושעיה הבונה לר׳ אושעיא רבה, יען
 שמקים ר׳ אושעיה היה בציפורי ואח״כ
 בקיסרי,, כמבואר בערכו, וזה רב הושעיא
 היה מקומו במבריא יען שהיו לפני ר׳
 יוחנן שהיה הדיש מתיבתא בטבריא,
 וכרמצינו שבת פ״ו ה״ב טיבראי א מרין
 מן םדרא רבה עד חנותיה דרב הושעיא
 ובתענית פ״א םה״ב א״ר יוסי (חכירו דר׳
 יונה) לר׳ חנניה [בר, כן הוא במנילה.
 פ״ג ה״ז] אחוי דרב הושעיא נהיר את
 כד היינן קיימין קומי חנותיה דרב הושעיה
 חביבך, עבר ר׳ זעירה א) ושאלינן ליה
 ואמר עוד אנא היא צריכה לי. עבר ר׳
 יםא ושאלינן ליה. ובמגילה פ״ג ה״ז
 גשתבש הרבה שחסר שם שם הא־מר לר'
 חנניה, וגם אמר שם שעבר ר' בא בר
 זבדא ושאלו ואמר בשם רב. ובספר
 היקר מביא הירושלמי יאמר שהוא ט״ם
 וצ״ל ר' בא בר ביזנא, כי באמת רחוק
 מאוד לומר שרי אבא בר זברא שהיה
 תלמידו דר׳ הנינא בר חטא יחיה גט

 אחרי ר׳ אישעיא חברץ דרבנן?
 • ובשבת פ״א רה״ב ר׳ חנניה בן אחיי
 דרבהושעיא אומר מתני׳ בע״ה ובו׳,
 ואפשר שאביו היה ר׳ שמואל אחיי דר׳

 הושעיא הנזכר חנינה פ״ב ה״ ז.

 חנניה(או חני»)בן אחי ר׳ יהושע.
 ולפעמים סתם חנניה.

 דעת הרב התכם ר״ר רמגר ני' בספרו
 אהצ״ויר פסחים פ״ה ה״א שאביו היד,
 נקרא בשם ר' יהודה בר הנגיד. הגזבר

 ספרי ריש האזינו.
 את תורתו קיבל מדורו ר׳ יהושע כנדה
 כד: קמפלת דמות נחש הורה חנינאב״א
 של ר׳ יהושע אמו טמא־ לירה הלך ר׳
 יוסף (וביוחשין גרס ר' יוסי הגלילי, וכן הוא
 בבת״ג ובספר כפתור ופרח ובכפר והזהיר)
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 הלאה. ובחולין מז: יםיפד שרי חנניה
 חלש על לנביה ר׳ נתן וכל גדולי הדור,
 ואחרי שהלך לבבל וכל הדור ההוא מתו
 או נהרנו בחורבן ביתר ונתבטלה םנהדרי
 יבנה, וחכמי הדור של ר״מ וחבריו טרם
 נתקבצו למקים אחד, כי הנזירה הידוע
 גזירת אנרריגוס קיסר נמשכה כמה וכמה
 שנימ, היה אז חנניה ב״א ד׳ יהושע
 כמעט יחיד בדור בא״י ובחו״ל חוץ מר״י
 בן בתירה שהיה אז בנציבין, וכמו
 שהבאנו לעיל שנם בחיי ר״נ ור״י הורה

 הוראות.
 וכל אותן השנים לא יבלו לעבר שנים
 ולקבוע חרשים בא״י כי מלכות הרשעה
 הביטה בשבע עינים על כל מצות ישראל
 לעקרן ולכלותן, וכאשר התאונן ר' נתן
 שהיה באיתו הזמן עדיין בבבל, במכלתא
 יתרו מם׳ דבחדש פ״ו, ר׳ נתן אומר
 לאוהב• ולשומרי מצותי אלו ישראל שהם
 יושבין בא״י ונותנין נפשם על המצות,
 מה לך יוצא ליהרנ על שמלתי את בגי,
 מה לך יוצא לישרף על שקראתי בתורה,
 מה לך יוצא ליצלב על שאכלתי מצה —
 על שנטלתי לולב, ובפרט ענייני עיבור
 השנה שהוצרכו גם בזמן ר״ג בשעת
 שלום ליטול רשות מאת ההנםון כסנהדרין
 יא,, והדין הוא שאם אינם יכולין לעבר
 שנים בא״• אז מעברין בהו״ל כמפורש
 בירושלמי נדרים פ״ו ה״ה וסנהדרין פ״א
 ה״ב שבחו״ל אין מעברין ואם עיברוה
א] ביכולין לעבר  אינה מעוברת, [במד7
 בא״י אכל כשאין יכולין מעברין בחו״ל,
 כירמיה, יחזקא־1, ברוך בן נריה עכרו
 בחו״ל. הנניה ב״א ר׳ יהושע עיבר בחי״ל.
 וכן מובא בברכות םנ. כשירד חנינא
 באר״י לנולה היה מעבר שנים וקובע

 חרשים בחו׳יל. י
 אבל כששקמה מעט הארץ מרוע
 הנזירות אמרו בירושלמי חנינה פ״נ ה״א
 שהתקבצו בבקעת בית רימון ר״מ ר׳

 יהודה

 אומר• כל שהל קישויה וכוי. ובכתובות
W ר׳  עט: וחנניה בן אחי ר' יאשיה (
) אומר עשו ולד שפחית מלוג, ע ! ״ ה  י
 ושקלים פ״ו סה״א ארשב״ל יפה למדני
 חגגיה ב״א ר׳ יהושע מה הים הזה בין
 גל גדול לגל קטן גלים קטגים, כך בין
 כל דיבור ודיבור דקדוקיה ואותיותיה של
 הורה. ובל״ם לא ראה רשב״ל אותו אך

 בן היה לו בקבלה משמו.

 ובשם םתם ר׳ חנניה נלכד שבת כ.
 לו: נא:, עירובין יה. כו. ל: פו, יומא

 נט. ובכולם אמרו מתני׳ דלא בחנניא.
 ובקה״ר פ״א פפיק ח־ר יסופר הנינא
 ב״א ר׳ יהושע אזל להדיה דכפר נחום
 (ושם היה מקום מושב הנוצריט הראשונים)
 ועבדו לו מינאי מלה ועלון יתיה רכיב
 חמרא בשבתא, אזל לנביה ר׳ יהושע
 חביביה ויהב עליי משח ואיתםי א״ל ביון
 דאיתער בך המרא דההוא רשיע לית את
 יכיל שרי בא״י נחת ליה מן המן לבבל

 ודמך תמן בשלמיה.
 ומםיפור הנפלא הזה אשר בחידות
 ידברו, נוכל להבין שהמינים משכוהו
 ברמייתם ובאחוותס ולכדוהו ברשתם
 והאמין. בשיטתם הארורה שכבר משיח
 בא לתקן עולם במלכות שדי, וזה שאמרו
 רז״ל שרכיב חמרא כשבתא שכבר בא
 השבת והעני הרוכב על החמור. אך ר'
 יהושע בחכמתו הנדולה הראה לב״ א האהובו
 אשר פיהם דיבר שיא וכל דבריהם שקר
 וכזב, אבל התיירא ר׳ יהושע פן כל
 באיה לא ישוכון, לכן א״ל כיון דאיתער
 בך חמרא דההוא רשיעא לית את יכיל,
 והיתה עצתו הנכונה שילך לבבל ושם
 לא היו בת הרשעים כידוע. וכן עשה
 שהלך לפומבריתא ויסד שמה ישיבה
 נדולה, והרביץ תורה הרבה, וזה שאמרו
 סנהדרין לב: אחר חנינא ב״א ר׳ יהושע
 לנולה (ופרש׳׳י לפומבדיתא) ויותר נראה
 שיפד ישיבתו בנהר פקוד ובאשר נבאר



 505 ר׳ חנניה בריה דר׳ איבי—חנניה בר אידי

 ואם לאו יהא בנדוי, ואמרו לאחינו שבגולה
 אם שומעין מומב ואם לאו יעלו להר
 אחיה יבנה מזכה, חנניה יננן כינור

 (שהיה לוי) ויכפרו בולם.
 • (ובליש שלחו רבותינו לר׳ יצחק ולו׳ נתן
עממ לימי! השלוחימ).  ובקשו מהן שחש י
 וזה שאמרו בירושלמי נדרים שם כשקיאו
 השלוחים את האגדות ורצה חנניה
 לבזותם אז קם ר׳ יצחק וקרא כתיב
 באורייתא אלה מועדי חנניה בן אחי ר״/
 אמרין ליה (הלא כתיב) מועדי ה׳ ? אמר
 לון גבן (יען שאש תשמעו לחנניה ע״כ הוא
 כאלו כתיב מועדי חנניה), ודי נתן התנכר
 כארי ויאמר כי מבבל תצא תורה ודבר
 ה' מנהר פקוד אמרי ליה (הלא כתיב)
 כי מציון תצא תודה ובו/ אמר לון גבן

 (צריבין אנו לקראתו בן).
 אז ראה חנניה כי גלבד במצודה והלך
 לד׳ יהודה בן בתירה לנציבין לשאול
 עצה ממנו אם ישמע לדברי השלוחים
 אס לא. וריב״ב אמר לו שצריך לשמוע
 להם, אז קם (חנניה באריי) ורכב על סוס
 ורץ לכל המקומות שהיה יכול להגיע
 ופרסם שעיבור השגה שלו בטל ומבוטל
 ומכאן ולהבא צריכין לשמוע את חבטי
 א״י, ובםקים שלא היה יכול להניע עשו

 את המועדים מקילקל.
 ונפטר זקן ושבע ימים בבבל במפורש

 קה״ר פ״א פשוק ח־ד.

 ר׳ חנניה בדיה דר׳ איבי.
 נזכר ממנו דרשה אחת בשהש״רפ״ד
 ב שדרש מה יפו פעמיך בנעל אין כתיב
 אלא בנעלים ב׳ נעלים נעילה בפםח

 ובחג.
 חנניה בר אידי.

 גזכר פסחים קד. שלח להו רב שמואל
 בר אידי חנניה אחי אומר אחת (וליו;
 הלכתא כויתיה), ולולי דמיםתפינא הייתי
 אומי שצ״ל שר״ש בר אידי שלח שחנניה
 [בן] אחי [די יהושע] אומר אתת, וכאשר

 אמרו

 יהודה ור׳ יוסי ור״ש ור׳ נחמיה וראב״י
 ור״י הסנדלר(אך רשב״ג לא היה עדיין עמהס
 שזה היה טרם שהוקם לנשיא כי עדיין לא הורשו
 חכמי הדור להתיישב במקיא), והיתה ראשית
 מעשיהם להחזיר העטרה ליושנה ולעבר
 שנים בא״י כדין התורה, ואמרו שם
 שנכנסו לעבר את השנה ודרשו כל מי
 שספיקה בידו לעבר את השנה ואינו

 מעברה באלו עובד עב״ום.
 ולהוציא מכה אל הפועל הדבר הנדול
 הזה, הוצרכו לשלח לבבל אל חנניה בן
 אחי ר' יהושע לאסור עליו שלא יעבר
 שנים מעתה, ולכן שלחו שני חכמים
 גדולים אליו לנהר פקוד, כמפורש ברכות
 סב. ובירושלמי גדרים פ״ו ה״ה וז״ל רבי
 (וצ״ל רבותינו והיה כתוב רב׳ וזה ברור כי זה
 היה דור שלם קודם רבי) שלח ג' איגרן גבי
 ר׳ יצחק ודי נתן (שהם היו מראשי הדור
 בבבל אז, ודי נתן היה בן הריש גלותא במבואר
 בערבו) בחדא כתב לקדושת הנניא, ובחדא
 כתב גדיים שהנחת נעשו הישים, ובחדא
 כתב אם אין את מקבל עלך צא לך
 למדבר האטד ותהא שוחט וגחיגיון
: אחיה) זורק, ובברכות שם  (בברכות סג
 מפורש את מי שלחו וז״ל ששגרו אחריו
 שני ת״ח ר' יוםי בן. כיפר ובן בנו של
 ר' זכריה בן קבוטל כשבאו אליו א״ל
 למה באתם? א״ל ללטוד תורה באנו
 הכריז עליהם אנשים הללו גדולי הדור
 הם ואבותיהם שמשו בבהמ״ק. התחיל
 הוא מטטא והם טטהדין הוא אוסר והם
 מתירין, וכששאל להם למה עושין בזאת,
 אז גילו לו למה באו שלא יעבר שנים
 בחו״ל,׳ אמר להם והלא עקיבא בן יוסף
 היה מעבר שנים — בחו״ל ז א״ל הגה
 ר״ע שלא הניח כמותי בא״י, א״ל אף
 אני לא הנחתי כמותי בא״י, א״ל גדיים
 שהנחת נעשו תישיס בעלי קרנים ״והם״
 (ומזה אנו וואין שלא רבי שלחם ולא רשב״נ
 כדעת החכם גרעין) שגרונו אצלך וכן אמרו
-לנו לבו וא״ל בשמנו אש שומע מוטב
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 ונזכר במשנה ג' פעמים בכלאים פ״ד
 מ״ח ר״א בן יעקב אומר משום חנינא
 בן חכינאי אפילו חרבה האמצעית וכוי,
 ומכות פ״ג מ״ט הנניא ב׳׳ח אומר אף
 הלובש כלאים, ואבות פ״ג מ״ר ר' חנינא
 בן חכינאי אומר הנעור בלילה והמהלך
 בדרך יחידי והמפנה לבו לבטלה ה״ז

 •מתחייב בנפשו,
 הוא היה בישיבת יבנה מהמין לפני
 חכמים כסנהדרין יז: דנין לפני חכמים
 (ר״ג ור׳ יהושע וחבריהם) שמעון ב״ע ושמעון
 בן זומא והנן המצרי וחנניה בן חכינאי.
 ובירושלמי מע״ש פ״ב ה״ד תלמידים:
 חנינא בן חבינאי ור״א בן מתיא וכוי.
 ובשקלים רפ״ה ביבנה היו ד' (שהיו
 יודעי! שבעים לשון) ב״ע וב״ז ובן חכינאי

 ור״א בן מתיא.

 והנה אף ששימש אח בל חכמי יבנה
 אבל היה בפרוטוט תלמידו המובהק דר״ע
 .בחנינה יד: חנניה ב״ח הרצה(דרש במעשה
 מרכבה) לפני ר״ע, ובייק״ר פכ״א־ח שהיא
 ורשב״י הלכו ללמוד הורה אצל ר״ע
 ושהו שט ינ שנים. ובכתובות סב: יסופר
 ר׳ חנניה בן חכינאי היה קאזיל לבי רב
 בשילהי הילוליה דרשב״י ורשב״י בקשו
 שימתין עליו ולא רצה. וישב שם יב
 שנה ובמשך הזמן אישתנו שבילי דמתא
 וכשבא לעירו לא ידע מקום מנורת
 אשתי, הלך וישב אנודא דנהרא שמע
 שקירין לנערה אחת בת חכינאי, אמר,
 בלי ספק בתי היא, הלך אחריה ובא
 לביתו פתאוט וכשהביטה אשתו עליו
 פרח רוחה מרוב פחד, ואמר ענייה זו
 זה שברה? בעא רחמי עלה וחייה. וזה
 שדרש עליו ר׳ יהושע בר נחמיה בב״ר
 פיז־ג, זכה באשתו של ר׳ חנינא בר

 חכינאי.
 ובנדה נב: אר״ש מצאני חנינא ב״ח
 בצידון ואמר כשאתה . מניע אצל ר״ע
 אמור לו עד מתי הבת ממאנת אם יאמר

ו  ל

 אמרי שם בסיף העמוד תנא משמיה
 דריב״ח — ולית הלכתא כויתיה. וצ״ע.

ב חנניה בר ביבי.  ר
 נזכר פסחים קי. אמר רב אשי חזינא
 לרב חנניה בר ביבי ראכל כםא הוה
 נפיק וחזי אפי שוקא. ודעת היוחסין שהוא

 נכד אביי.

 ר׳ חנניה בן גמליאל. ערך ד׳ חנינא
 בן גמליאל.

 ר׳ חנניה בדיה דר׳ הלל. ערך ר׳
 חנינא בדיה דר׳ הלל.

 חנניה בן חזקיה בן גרון או גוריון.
 גמל המר בזמן הלל ושמאי וע״י
 גשארולגו לפליטה ספר יחזקאל ומגילת
 תענית, כשבת יג: אר״י אמר רב ברם
 זכור אותו האיש לטוב וחנניה בן חזקיה
 שמו שאלמלא הוא נננז ספר יחזקאל —
 מה עשה העלו ג' מאות גרבי שמן וישב
 בעליה ודרשו. ובן הוא בחגיגה יג.,
 ובמנחות מה. איתא חנינא בן חזקיה,
 ובשבת יג: מי כתב מנילת תענית אמרו,
 חנגיה בן חזקיה וסייעתו שהיו מחבבין
 הצרות. ובסוף מנילת תענית (שר׳) אלעזר
 בן חגגיא בן הזקיה בן גרון כתבו ובל״ם
 ששניהם אמת שהאב ובנו כתבו המגילה.
 ובשבת פ״א מ״ד ואלו הן מן ההלכות
 שאמרו בעליות חנניה ב״ח בן גוריון
 (ובגמרא שם יג, ב! גרו!) כשעלו לבקרו

 נמנו ורבו ב״ש על ב״ה, וי״ח דברים
 גזרו בו ביום.

־  ובחגיגה יג. מעשה בתיגוק אחד -
 והיה מבין בחשמל ויצאה אש מחשמל
 ושרפתו — א״ל חנניה ב״ה ־אם זה חכם

 הכל חכמים הן.
 ואלעזר בנו נזכר הרבה פעמים כמבואר

 בערכו.
א) בן חבינאי. נ י הנ או  ר׳ חנניה (

 (תנא דמשנה).

 אביו ר׳ חכינאי נזכר בפדר״א פמ״מ,
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 ר׳ חנניא בנו של ר׳ יוםי הגלילי,
 ערך ר׳ חנינא.

 ר חנניא בדיה דר׳ יםא. ערך ר׳
 חיננא כריה דר׳ אםא.

 ר׳ חנניה בן יעקב.
 נזכר אבות דר״נ פכ״ט־נ אמר הניעור

 בלילה מתוך ד״ת סימן יפה לו.

 ר׳ חנניה בר יצחק. ערך ר׳ חיננא
 בר יצחק.

» ב חנניא בר פניומי. ערך ד  ר
 חנינא ב״מ.

 ר׳ חנניה בר עדו.
 נזכר בתיספתא סוף עריות אחר רביי
 וגרסת התום׳ צוקערמאנדעל ר״ח בר

 עדיי.
 חנניה בר עכברי.

 בירושלמי סוף תרומות ובשבת פ״ב
 ה׳׳א עבד עבידתא אצל ר׳ חייא ציפוראי.

 ר׳ חנניה בן עקביה. ערך ר׳ חנינא
 בן עקיבא.

 ר׳ חנניה בן עקשיא.
 גזבר במשגה סוף מכות. (מאמרו
 הנודע שאנו אומרין אתר פרקי אבות) רצה
 הקב״ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה
 להם תורה ומצות. ובתוספתא דשקלים
 פ׳׳ג אמר אלו ואלו גיתגין מחצי כבש
 ולמטה. וכעין זה מובא בשקלים פ״ח מ״ח
 בםהם משגה. ובמס׳ םופרים פ״ה ה״ד
 מחלוקת ר׳ יהודה ור׳ יוסי ור׳ חנניה בן
 עקשיא (לנופת ליי). בדין הכותב את השם
 וטעה. ובמגרות ל: מובא המאמר ע״ש
 ד״ש בן אלעזר משום ר״מ. וביוחםין בוחב

 שנזכר בג׳ מקומות בתוספתא.

 חנניה בן שמואל.
 כירושלמי דמאי פ״ב סה״א ירי יצחק
 בר טבלאיי שאל לר׳ יוחנן אייל שאל
 חנניה בן שמואל דתנייתא (שהוא התנא
 השונה ברייתות בישיבת ר״י), ובשבת פיא

 הי׳א־ב

 לך — והלא בן שלקות ובו/ ובתוספתא
 שם פ״ו אר״ש מצאני חנניה בן כינאי.
 וכן הוא בתוספתא ננעים רפ״א ר״א בן
 יעקב משום ר׳ חנגיא בן כינאי שאמר

 משום ר״ע.
 והתרועע עם כל נדולי הדור כסוטה
 לד. שא״ר יוסי אבא חלפהא ור״א בן
 מתיא וחגינא בן חכינאי עמדו על אותן

 אבגים וטי.
 ובמנחות סב. חולק עם ר' יוסי בן

 המשולם,
 הלכותיו נזכדו שבת קמז:, קידושין

) ספרא אמור פ״דיא.  נה:
 מדרשיתיו היקרות מלבר מאמרו באבות
 מצינו במכלהא בשלח פ״נ דרש אח אני
 לישראל בעת צרתן. ובתוספתא שטעות
 פ״נ אומר אין אדם כיפר בעמינו (או
 באמיתו) עד שכופר בעיקר. והיה מהרוגי
 מלכות כדמובא בב״המד ח״ב צד 66
 ובמ׳ אלה אזכרה הנדפס בב״המד חדר
 ב׳ שחשט בין העשרה הרוגי מלבות

 והיה אז בן צ״ה שנים.

 ר׳ חנניה בן חלניםי.
 נזכר במכלתא בשלח פ״ג אך צ״ל
 בן חכינאי, וכן הוא בילקוט בשלח שם.

 ר׳ חנניה בר יהודה (תנא).
 בספרא צו פסוק זאת תורת המנחה,
 הקשה לר״ע ופלינ עליה, ושם שמיני
 פסוק וישמע משה ויטב בעיניו א״ר יהודה,
 חנניה בן יהודה היה דורש כל ימיו קשה
 הקפדה שגרמה למשה לטעות. ובירושלמי
 פסחים פ״ר. ה״א א״ר יוסי — בהדא
 דתני חנניה בן יהודה אומר שומע אני

 בין ערבים ובו',

 ר׳ חנניה בר׳ יד1שע.
 נזבר במ״ר פ״י־ד, והוא מ״ס וצ״ל ר״ח
 בן אחי. ר' יהושע כבירושלמי סנהדרין

 פ״ב ה״ו.
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 אס לא ישרפו אותך ואת ס״ת באש —
 ולא היה ימיש מועטים שנפטר ר״י בן
 קסמא והלכו כל נמלי רומי לקברו —
 ובחזירתן מצאו את רחב״ת שהוא יושב
 ועוסק בהירה ומקהיל קהילות ברכים
 וס״ת מונח לו בחיקי. ואז הפסו אותו
 ואת ר״א בן פיטא, אך ר״א ב״פ ניצל
 ע״י נס, ורחכ״ת כשהביאוהו לפני השופט
 ושאלו אנלאי קא עסקת כתורה השיב לו
 כאשר י דיני ה׳ אלהי. מיד גזרו עליו
 לשרפה (יען שהיה הוגה את השם באותיותיו)
 ועל אשתו להריגה (xh מיהתה כו) ועל
 בתו לישב בקונה של זינות דאר״י פ״א
 היתה בתו מהלכת לפגי גדולי דומי אמרו
 כמה נאה פסיעותיה של ריבה זו מיד
 דקדקה בפסיעותיה (לפסוע פסיעות נאות),
 ובשעה שיצאו שלשתן צדקו עליהן את
 הדין, היא אמר הצור המים פעלו ואשתו
 אמיה אל אמונה ואין עול, ובתו אמרה
 נדל העצה — אשר עיניך פקוחות על

 כל דרבי וכוי.

 וכאשר אמד ר״י בן קיסמא כן היה
 כי כרכוהו בס״ת והקיפוהו בחבלי זמורות
 והציתו בהן את האור ולקחו ספוגין של
 צמר ושראים במים והניחו על לבו שלא
 ימית מהר. אמרה לו בתו, אבא! אראך
 בכך? אמר לה אלמלי אני נשרפתי לבדי
 היה הדבר קשה לי, עכשיו שאני נשרף
 וס״ת עמי, מי שמבקש עלבונה של ם״ת
 היא יבקש עלביני. אייל תלמידיו רבי׳
 מה אתה דואה, א״ל נוילין נשרפין ואותיות
 פורחות, (א׳׳ל) אף אתה פתח פיך ויכנס
 בך האש, א״ל מוטב שיטלנה מי שנתנה
 ואל אחבל בעצמי. א״ל התליון, רבי,
 אם אני מרבה בשלהבת ונוטל ספוגין של
 צמר מעל לבך אתה מביאני לחיי
 העה״ב ? א״ל הן ונשבע לו ~ יצאה
 גשםתו בטהרה, ונם התליון קפץ לתיך
 האור, יצתה בת קול ואטרה רחב״ת

 וקלצטוריני מזוםנין לחיי הע״הב.

 והחכם

 ה״א־ב: וסוכה פ״א ה״א הנא ר׳ חנינא
 ג״ש כל הכלים שהיו במקדש וכוי.

 ר׳ חנניה(או חנינא) בן תרדיון.
 (תנא דמתניתין).

 נזכר במשנה העניה פ״ב מ״המעשה
 נימי ר' חלפהא (אבי י׳ יוסי) ור׳ חנניה
 כן תרדיון שעבד אהד לפני התיכה וגמר
 את הברכה בילה ולא ענו אחריו אמן.
 וכן נזכר אבית פ״נ מ״ב שאמר שנים
 שיושבין ואין ביניהם ד״ת ה״ז מושב

 לצים וכוי.
 רבותיו מצינו אך במק״א שאמר משמו

 דד׳ אליעזר.
 וקבע ישיבה גמלה בעיר סיכני
 בסגהדרין לב: שאמרו אחר ר׳ חנניא
ן תרריון לםיבני. וכן נזכר עם חבירו  ג
 ר׳חלפתאבר״ה כה, תענית טז: בלשו;
 וכן הנהיג ר׳ חלפתא בציפורי ודי חנניה

ה בסיכני. ״  ג
 והיה גבאי צדקה כע״ז יז; וראב״י
 אמר עליו לא יחן אדם מעותיו לאדגקי
 של צדקה אא״ב ממונה עליו ת״ח ברייה
 בן הרריו,•. והוא ראה איך שנהרנו קדושי
 עליון על שהרביצו תירה ברבים כמפורש
 שמחות פ״ח כשנהרג ר״ע בקיסרי באתה
 השמועה אצל ר״י בר אבא ור' חנינא
 גן חרמון עמדו וחגרו שקים וקרעו
 בנדיהם והספידוהו. אכל מה לו.ולמלכי
 רומי, הוא שאמר בעצמו אבית פ״נמ״נ
 שנים שיושבין ואין ביניהם ד״ת ה״ז
 מישב לצים, יתבטל הוא מלמודו אפילו
 רגע אחת ? ונם לא שמע לעצת הכירו
 הזקן ממגו כשבא לבקר את ר׳ יוסי בן
 קסמא א״ל חנינא אחי, אי אתה יודע
 •שאומה זו מן השמים המליכוה שהחריבה
 את ביתו— והרנו את חסידיו — ואני
 שמעתי עליך שאתה מקהיל קהלות ועוסק
 בהורה, והשיב לו מן השמים ירחמו, א״ל
 אני אומר לך דברים של טעם ואתה
 אומר לי מן השטים ירחמו? תמה אני



 ר< חנניה סגן הנהנים 509

 העיד ה׳ דב־ים, ועם מ״ב אמר בימי
 לא ראיתי עור יוצא לבית השרפה, א״ר
 עקיבה מדבריו למדנו, ושם מ״ג אף היא
 העיד על כפר קטן שהיה בצד ירושלים
: ושם ברש׳׳י ט״ס וצ״ל ריח  (ומובא בגיטין כ
 סגן הנהנים), וזבחיט פ׳׳ט מ״ג אומר דוהה
 היה אבא את בעלי מומין מע״ג המזבח.
 j וכן הוא בתוספתא שם (ובברט״רא גושי
 ר*ח בן אנטיננוס), ומנחית רפ״י אמר בשבת
 היה נקצר ביחיד. ובננעים פ״א מ״ד ר׳
 רוםא בן הרכינס אומר מראית נגעים
 לו/ עקביה בן מהללאל אומר עבי, ר'
 הנינא מנן הכהנים אומר אין רואין את
 הננעים בתחלה לאחר השבת. (ובתוספתא
״נ פ׳ נגעים פ״ב גרםי ר״ה סגן הנהנים נתו  שם ו
 אומו מראות נגעים טז׳), ופרה רפ״נ אומר
 הכהן השורף את הפרה מזין עליו כל
 שבעת הימים. ובתנחומא תצוה אמר אני
 הייתי משמש בב״המק ומעשי נםים ה־ה

 במנורה.
 ומכל זה אנו רואין שהיה בזמן הבית,
 וכן הוא ביומא כא: שאמר אני ראיתיה
 >ffK של -קד•:!) ורבוצה בכלב. והוא ראה
 את החורבן בעיניו וחי נס אח״כ כמפורש
 תעגית יג., ביצה פ״ב ה״ב שאמר כדאי
 הוא בית אלהינו לאבד עליו טבילה אהת
 בשנה (שלא להטביל בת׳׳ב). וכן מנחות רפ״י

 שאמר בשבת ״היה״ נקצר.
 ונזכר בברייתא יומא לט. שאמר למה
 סנן מימיני שאם אירע בו פסול בכה״ג
 נכנם סגן ומשמש תחתיו. ומה שמצינו
 יומא ח. שאמרו תנאי היא ר״מ ר' יופי
 יר״ח סנן הכהנים, לא שנחלקו ביחד אך
 זה מסידור הש״ס שחולקין ר״מ ור' יוסי,
 ואמרו שנם דעת רחם״הכ הוא כך. וכמו
 שאמרו בפירוש פסחים פ״א ה״ו וכי ר״ה

 סנן הבחנים לא קודם אושא הוה?

 ובאשר ראה בעיניו שמן השמים
 המליכו את הרומאים לכן אמר אבית
 פ״ג מ״ב הד מהפלל בשלומה של מלכות

 שאלמלא

 ר׳ חנניה חברון דרבנן•

 והחבס גרעין בח״ב צד 209 העהיק
 שלא כהוגן ון״ל שההלימ יעצו ליטול
 הספינין מעל לבי אך ר' חנינא לארצה
 לשמוע לו כי השב זאת לאבדת א״ע

 לרעת. י
 ובן נחשב: בין הרוגי מלבות באיב״ר
 פ״ב פ׳ בלע, ומד׳ תהייים פ״םייג, ובסוף

 מגילת תענית כתוב שנשרף כ״ז מיון.
 דבריו בהלכה מצינו אך במנחיתנד:
 ד״כ מתני לה רהב״ת אומר מחמיצין
 ובו/ ובתוספתא מקיאות רפ״ו מעשה
 בבית ענת שקוו יותר מאלפים כור ובאו

 . ושאלו את ר׳ חנינא ב״ת ופסל.
 ומציגו שהיה לו שני בנים ושתי בנות.
 בן אחד שיצא ללסטית והרגוהו וקרא
 עליו אביו ונהסת באחריתך בשמחות
 םפי״ב, ובן אחד ת״ת כתוספתא כלים
 פ״ר ה״ט ששמעון בן חנניא שאל ממנו
 הלכה. ובתו החכמניות הנודעת בשם
 ברוריה אשת ר״מ, ובתו אשר ננזרעליה
 לישב בקובה של זונות ואך אח״כ הצילה

 ר״מ משם.
 ובספר חקרי לב ח״נ צד (!12 ידבר
 סרה עליה שמרצונה הלכה לישב בקיבה
 של זונות. וחוצפה יתירה היא להכחיש
 דבריחז״ל המפורשים שרים מצאה נקיה
 והמה וברה, ומה שדקדקה בפםיעוהיה
 הלא אך בו״ד היהה וצעירה לימים, וכן

 מוגה במבע כל האדם וד״ל.

 ר׳ חנניה חברון דרבנן. ערך רב
 הגניה ב).

 ר׳ חנניה או חנניא־הנינא
- םנן הנהנים.

 תנא בזמן הכיח. ונזכר במשנה פסחים
 פ״א מ״ו ר' חנינא סנן הברגים אומר
 מימיהן של בהנים לא נמנעו מלשרוף
 את הבשר וכוי. ובשקלים פ״ר מ״ר אמר
 מותר נסכים לקיץ המזבח. ושם רפ״ו
 אמרו של בית ר״ג ושל בית ר׳ חנניא
 םה״כ היו משתחווין ידי. ובעדיות רפ״ב
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 חולין פו; שאמרו, רב בדונאורב חננאל
 תלמידי דרב הוו יתבי בסעודתא, קאי
 עלייתו רב ייבא סבא, וביבמית קי. ההוא
 עובדא דהות בנרש — ורב ברונא ורב
 חננאל תלמידי דרב הוו התם. ומו״ק
 יט. אורי ליה רב ואמרי לה רבה ב״ח
 לרב חננאל. ובירושלמי ברכוה פ״ו ה״י
 יצחק בר אבא בר מחסיה ורב חננאל

 הוון יתבין — סלקון לבית רב.

 רב חננאל אמר רב ברבות מג: מט.,
 פםחים סח., ר״ה לה., תענית ה״ מנילה
 ג,, מו״ק יב:, חגיגה יג:, יבמות קי.,
 קידושין עב., מגחות ל: לא:, לד:, חולין

 צא:, מגילה פ״א ה״ט.
 ובגדרים עז. רב שרא גדרא לרבה
 בקיטוגא דבי רב. וידוע שרבה לא ראה
 אתי רב, אבל הגרסא האמיתית הוא
 כדמובא ביוחסין שצ״ל רב שרא נדרא
 לרב חננאל. והיה נרול כ״כ עד שנמ
 ר״ה כששאלוהו— »}"ל זילו שיילוד. לרב
 חננאל כבבורוח כד: (ופירש׳׳י תלמידו של

 רב הוה).

 האומרים בשמו מצינו רב איקא בר
 אבין א״ר חגגאל מגילה נ., קידושין עב.,
 רב זעירא א״ר חננאל מנחות לא:,
 מגילה פ״א ה״ט, כתובות פי״ג ה״א,
 וב״ב פ״ט ה״א איתא בטעות רב חגגאל

 בשם ר' זעירא וצ״ל להיפוך.
 ר' פנחס בשמו אס״ר פ״א־־יד,

 פרנסתו מצא שהיה סופר מומחה,
 כמפורש מנילה יח: רב חםדא אשכחיה
 לרב חננאל דהור. כתב םפריטשלא מן
 הכתב א״ל ראויה כל התורה כולה ליכהב
 על פיך אלא כך אמרו חכמים אסור
 וכוי. וכן בירושלמי. מגילה פ״א ה״ט,
 יבמו״ק פ״ג ה״ר חד בר נש גאבד לו
 הפלץ שלו בחו״המ אהא לגבי ר׳ חננאל
 ושלחו לגב* ר׳ אבא בר נתן א״ל הב
 ליה תפילך וזיל כתוב לך, ורב א״ל

 שגם מוהר לו לכהוב בעד אחרים,
 ומציגו

 שאלמלא מוראה איש אה רעהו חיים
 בלעו. ובספרי גשאיםקמ״ר אמר גדול

 השלום ששקול כנגר מעשי בראשית.
 ובאדר״נ רפ״כ נמצא ממנו מאמר מוסרי
 שאמר כל הנותן ד״ת על לבו מבטלין
 ממנו — הרהורי שטות, הרהורי עול

 בו״ד.
 ובסוף מנילת תענית ומובא בטוראו״ח
 םתק״פ מבה״ג ובש״ע שם שבב״ה בסיון
 נהרגו רשב״ג ור' ישמעאל בן אלישע
 ור״ח סגן הבהנים. ופלא שלא נזכר שמו
 בשום מקום שיחשב בין הרוגי מלכות.
 אבל בל״ס שאין הבונה ששלשתן גהרגו
 בזמן אחד כידוע שרשב״ג וריב״א נהרגו
 קידם החורבן, והוא חי גם אחר החורבן,
 אך הכינה שאירע שביום ב״ה בםיין

 גהרגו שלשתן.
 ומציגו שקלים פ״ח מ״ה ר׳ שמעון
 בן הסגן ולרעת. הרמב״ם שהיה בן ר״ח

 סגן הכהגים.
 רב חנניה םנתוניא. ערך ד׳ חנינא

 ענתייה.
 חנניה קריתםיה.

 בירושלמי כתובות פ״ב ה״ט שהיה
 כהן ואישתבאי הוא ובניו ואשתו אתון
 לגבי ד׳ חנינא ולא קבלון, לגבי ריב״ל

 וקבלון.
 חנמאל המצרי.

 (חנמאל בן שלם דוד ירמיה, ירמיה פל׳׳ב־ז).
 היה כה״ג בזמן בית שני ובימיו עשו
 פרה אדומה כמפורש פרה פ״ג מ״ר.
 ובקדמוניות היהודים יסופר אורוהיו
 שהורתם כשישב על כסא מלכותו הרים
 את חננאל שהיה מבבל לבה״נ, ואח״כ
 ע״פ בקשת אשתו מרים הםירו לפי שעה,
 ואודותיו ידובר באריכות בספר היקר

 דורות הראשונים ח״א צד נט:.

 רב חננאל.
 (מגדל חננאל, ירמיה פל״א־לח).

 היה תלמיד מובהק לרב בפסחים קג.
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 רב חשדא (הנהן).
 (ובירושלמי נקרא לפעמים חםדאי־חםדי־חסדיי). י
 האדם הגדול הזה אשר זכה לתורה
 ולגדולה ולאריכת ימים ולישב על כםא
 רב ור״ה בסודא, לא נודע לגו שום דבר
 מי היו אבותיו או משפחתו ואך ידוע

 בשם ״רב חםדא״.
 ומה שמציגו םגהדרין ח. שא״ל ר״ג
 בר יעקב לר״נ בר רב חםדא הבי אמר
 אבוד. דאבך משמיה דדב וקאי על רב
 חגן בר רבא ט״ס הוא שם וצ״ל אבוד,

 דאםך ובאשר גבאר הלאה,
 ובאשר יסד רב את ישיבתו הגדולה
 בסורא היה אז רב חשדא בן שתי שנים
 יםפורש באגרת דרש״ג ח״ג רפ״ב שבא
 רב לבבל תקל לשטרות ורב חםדא נפטר
 תרך לשטרות, וחי צב שניט, ורב מלך
 כח שנים וא״ב היה רב חםדא כשבא רב
 לבבל בן ב׳ שנים, ובפטירת רב היה בן
 שלשים שנה ולבן בלי ספק זבה עוד
 לקבל תורתו מפי רב, וזה שםצינו סוכה
 לנ., בבירות מה., נדה ממ. שאמר רב
 חסרא דבר זה רבינו הנמל (רב) אמרו
 והמקום יהיה בעזרו. ובן ברכות לח:
 דרש רב חםדא משום רבינו ומנו רב,
 וביצה כה. אמר רב חםדא מדברי רבינו
 נלמוד (ופירש״י ר״ה ורב חסדא ור׳׳נ שלשתן
 היו תלמידי דרב), ובן הוא ביבמות קי:,
 ובן מצינו רב חסדא אמר רב כברכות
 מנ״ עירובין צז., פסחים קז., נזיר מג:,
 ע״ז לא. גב. ם:, מנחות יז., והיוחביבין
 עליו שמעתתא דרב כ״כ עד דאמר שבת
 י: כל מאן דאתי ואמר לי שמעתתא
 הדתא דרב יהיבנא ליה ב׳ מתנתא דתירא

 (שהיה כהן).

 וכן מציגו שבת קמד: אמר רבחכדא
 מדברי רביגו (שמואל) גלמוד, אבל לא
 מציגו בשים מקום שידבר פא״פ עם רב
 או שמואל, וזה אית שלא הגיע להיות

 נחשב בין תלמידי דרב.

 ורבו

 וםצינו ר' יושע' כריה דרב חננאל
 מנילה פ״א ה״ט־יא:.

 רב חננאל בר פפא.
 נזכר שבת פח: אמר מאי דבתיב
 שמעו כי גגידים אדבר למה נמשלו ד״ת
 כנגיד, ל״ל מה נגיד זה יש בו להמית
 ולהחיות אף ד״ת וכוי. ונרםת דק״ס ר'

 חיננא בר פפא.

 הםא.
 (בן ידותן וחםה לשערים, דברי הימים פט״ז־לב).

 בבתובית פה: ההיא גברא דאפקיר
 כסא דכםפא גבי חםא, שכיב חסא ולא
 פקיד, אר״נ ידענא בחסא רלא אמיד,
 ופירש״י שהיא חםא הנזכר ביבמית קכא:
 שטבע בנהר, ור״נ אמר האלהים אכלו
 כוורא לחםא, אזלת דביתהו יאינםבא.
 א״ר שר״נ הורה לה שמותרת להנשא
 יאמר חסא גברא רבה הוא, א• איתא
 דסליק קלא אית ליה. וב״מ נז. מציגו
 אמר רבא אמר רב הסא בעי ר׳ אמי —
 אר״נ הדר אטד רב חםא פשיט ר' אמי.
 ובדק״ם נרם חסא בלי תואר רב, ואפשר

 שהוא חםא דלעיל.
 ומצינושבת יפה. חמא בר הםא. וב״ט

 פו. רב חמא בר ברתיה דחסא.

 ר׳ חםא.
 נזכר רו״ר פ״ה־ר. ישלם ה' פעלך
 ותהי משכורתך שלמה א״ר הםא אשר
 באת לחסות. והיטב פ' מהר׳׳זו שצ״ל
 א״ר חסא שלמה יהיה שברך פי׳ שלטה
 המלך יצא ממך, יען אשר באת להסות
 וכי׳ ובזה סרו בל הפלפוליט שחלו על

 ר' חםא.
 הסדא.

 אבא בר חםדא ע״ז מט:.
 אבדימי בר חסדא זבחים קיח. (לגרסת

 ניא).
 אבין בד חסדא או רבץ בר חסרא

 .גיטין ה.
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, מבית כג.,  ק־ז., יבמות כה:, ע״ז מ:
 משמיה דר״י ברכות גח:, אבל לא מציגו
 בשום מקים שעלה ר״ח לא״י בחיי ר'
 יוחנן, ובברכות כד: אר״ה א״ר יוחנן —
 אייל רב חםרא האלהים אם אמר לי'ר׳
 יוחנן בפים־ה לא צייתינא ליה, משמע
 מזה שלא היה תלמידו. ונראה בבירור
 שקיבל תורת ר״י מהנחותי וכדמצינו
 בירושלמי ר״ה פפ״ד שאמר רב חסדא
 לר״ז דנחתין מעדבייא ואמרין תמן בשם
 ר׳ יוחנן. ואפשר שלבן קרא לעילא
 (שהיה מהנחותי) רבותינו היורדין כברכות
 לח: יען שקיבל ממנו תורת א״י, וכדמצינו
 פםחים לג: שאמר רב חסדא לרב אחא
 בר רב עויא מאן ציית לך ולר׳ יוחגן

 ״רבן־״.
 וכן רב חםדא א״ר יונתן כב״ק סז,

 (וצ׳׳ל ו׳ יוחנן, דק׳׳ס).
 ר״ה א״ר יצחקםוכה מד:, חולין טז./

 שאל רב חםדא ממני ברכית כז. מנ.
 וכן.רב חסדא אמר רבינא בר שילא
ק ר מ  כסיכה ינ., מו״ק יז: (ושם איתא ב

 אמר רב שילא וצ׳׳ל רבינא בר שילא, דק״ס), .
 יבמות סח:, ובזבחים לו: א •תא בר
 םילא וצ״ל בר שילא. ומציגו כתיבות עה,
 אר״ח הא מילתא מנברא רבה שמיע לי
 ומנו רבי שילא נראה שצ״ל רבינא בר
 שילא כי ר׳ שילא נפטר עוד קידם שמלך
 רב, והיה כתוב רבי׳ ונשמט הקי ותיבת

 בר ונעשה מזה רבי שילא.
 וכן מצינו רב חסדא אמר רב קטינא

 כב״מ עט., בבירות לה., ערכין לב.
 ובי קיבל מרב המנונא (תלמידו דרב)
 כדמצינו שמתיב ליה רב חסדא בהוריות
 פ״ג ה״ז. ובשבת צז. א״ר יוסף הא מלתא
 איבעי ליה לרב חםדא ופשטיה ניהליה

 רב המנינא.
 וכשמלך רב הונא בסירא ישב רב חסדא
 לפניו, והיה לו לתלמיד חבר, שכבר היה
 אז רב חסדא כבן ארבעים שנה (שר״ה
 מלך ארבעים שנה ונפטר תד׳׳ח לשטרות),

 וברמציג•
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 ורבו המובהק היה אב־מי, ובדאמי
 בעצמו ערכין כב. קולפי טאבי בלעי
 מאבימי, ובע״ז יד: הקשח לאבימ* שלא

 הבין פי׳ המשנה ואבימי פירש לו.
 וכן מצינו רב חםרא אמר אב־מי
 כסוכה טז כתובות עא: ק:, גיטין כו:,
 סוטה ט., ב״ק ינ:, סנהדרין טו. פא״
 זבחים כו. בז. מנחות עז. בבורות מר.,
 ובמנחות ז. אמרו אבימי תני מנחות בי
 רב חסדא, ופריך והאמר רב חםדא קולפי
 גיאבי בלעי מאנימי? ומשני אבימ־ משכתא
 איתעקרא ליה ואתא לקמיה דרב חםדא

 לא דבוריה גמריה.
 וכן קיבל מבל גדולי תלמידי דרב
 ושמואל כדמציגו רב חסרא אמר רב ירמיה
 בר אבא (תלמיד הבר דרב) כברכות נה:,
 תענית יב:, סנהדרין קנ., זבחים כה:,

 וכן צ״ל בהוריות ו.
 ובן רב חםדא אמר מר עוקבא (תלמידו
 ושמואל שהיה בבפרי) כברכות י: כט:,
 שבת קטז:, עירובין כא:, פסחים מ.,
 כתובות מח. ע. גיטין פח., ע״ז יז. בז.,
 נדה נב., ובסגהררץ ע. אמר רב חסדא
 אמר רב עוקכא ואמרי לה אמר מר
 עוקבא (ובדק״ם ליתא תיבת רב עוקבא),
 ובסוטה לט. ארבריה _ רב חםדא למר
 עוקבא ודרש. וביבמות םנ: אר״ח אמר

 מר. עוקבא 'בר חייא.
 י ובן מצינו רב חםדא אמר זעירי בברכות
 מג., םנהדדין סט:, ע״ז לא. מט., ושם
 לא. אר״ח אמר לי אבא בר חטא הבי
 אמר זעירי, ושם מט. איתא בטעות אבא

 בר רב חסדא.
 וכן רב חםדא אמר רב חמא בר גוריא

 כמגחות עח.
 וכן רב חסדא אמר רב חנן בר דבא
 (חתן רב וחמיו של רב חםיא), כחולין םנ.,
 ובפסחים קיז. אר״ח חזינא לתילי דבי

 רב חנן בר רב (וצ״ל בר רבא, דקים).
 ומציגו רב חסרא א״ר יוחנן בפסחים
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 בכעס זע״ז הלך לו רב חסדא לכפרי-
 ושם הירה הודאית כעירובין סב: שרב.
 חסדא הורי בכפרי כש:י דר״ה (ופי' ועיי•
 ולא היה מקומו דר״ה ומקומו בפומבדיתא [וציל
 נשוראן ושתיהן כבכל). ובן ב״מ ו: שא״ל
 רב הושעיא לרבה כ• אזלה קמיה דר״ח
 לכפרי בעי סיניה. ויותר נראה ששם היה
 מקומו הקבוע ולכן קבל הרבה ממר
 עוקבא שהיה הוא וב״ד בכפרי כקידושין
 מר: ואך היה הולך ללמוד בסורא לפני•
 ר״ה, אבל היד, שב לביתו ושם הורת

 הוראות.

 מחלקותן של ר״ה ורב חסדא מצעו
 ברכות בה., שבת קמו., סיכה נ:, ביצה
 יד., כתובות כד: נ., נימין סד., ב״ב לא.,

 חולין י.

 והיה בפטירת ר״ה כמו״ק כה. כשרצו
 להניח ס״ת על מטתו א״ל רב חסדא —
 נמירנא מיניה וכוי, ואמרו שם שהעלו
 את אדונו לא״י ור' אבא עשה הספד
 עליו ואמר ראוי היה רבינו שתשרה עליו
 שכינה אלא שבבל נדמה לו, מתיב רב
 נחטן בר רב חסדא — טפח ליה אביה
 בסנדליה ופירש״י ד״ה רב חםדא, משמע
 מזה שנם רב חםדא עלה לא״י עם אדונו
 של ר״ה, ובזה יבואר לנו מה שאמרו
 יבמות בא: אמר רב חסדא הא מלהא
 מנברא רבה שמיע לי ומנו ר׳ אמי, שאז
 כשהיה בא״י לזמן קצר אז היה ר׳ אמי
 הדיש מתיבתא תחת ר' יוחנן ולכן קראו
 נברא רבה. ובעירוביןלח: כי נח נפשית
 דר״ה עייל רב חםדא למירמא דרב אדרב.

 עם רב יהודה לא מצעו אותו בשום
 מקום שיאמר בשמו אי לדבר עמו, אך
 בברכות מג. א״ל רב ח&דא לר' יצחק
 שאגי רב יהודה דחביבא ליה א״י. ובחולין
 קי: א״ל רמי בר המרי אי הוית באתרא
 דרב יהודה אחדגא לך חורפאי, משמע
 מזה שלא היה מעולם במקום רב יהודה.

 חבריו

 וכרמציגו ברכות בד:, פסחים עג. שהקשה
 לר״ה. רב חסדא אר״ה פסחים קא:,
 ביצה יז., ובמו״ק אמר רב חסיא בפירוש
 הכי גמירנא מיניה דר״ה. ומה שמציגו
 פסחים קז. בעי מיגיה ר״ה מרב חסדא
 היא טעית הדפים וצ״ל להיפוך כגרסת
 הב״ח ודק״ס. ובב״מ לג. יםיפר. שרב
 חסדא בעי מר״ה תלמיד וצריך לו רבו
 מאי, וחשדו ר״ה שכונתו על עצמו וכעס
 עליו וא״ל חםדא חםדא לא צריכנא לך
 את צריבת לי עד ארבעין שנין איקפדי
 אהדדי ולא עיילי לנכי הדדי אך אח״כ
 יתיב רב חסדא ארכעין העניהא משוס
 דחלש דעתיה דר״ה, ור״ה יתיב ארבעין

 העניחא משים דחשדיה לרב חםדא.

 ורב חסדא היה נזהר באמת שלא
 לפסוק שום הוראה במקום ר״ה כמפורש
 עירובין סב: שבעו מר״ח כל שני דר״ה
 ולא אורי. וזה שמצינו ב״מ ז. עובדא
 הוה בי רב חםדא ורב חסדא בי ר״ה
 (ופירשיי שבאו לפני ריח ורב חשדא בא עפ

 השאלת לפני ר״ה).

 ורב החשיבו מאור בנימין ז. שהריש
 נלוהא שאל מר״ה בלילא סנ״ל דאםור —
 אדהכי קם ר״ה לאפנדי א״ל רב חםדא
 קרא כתיב — ארהבי אתא ר״ה אשבחינהו
 דהוי יהבי א״ל האלהים מדרבנן, אלא
 חםדא שמך וחםדאין מילך. (ובירושלמי
 סוסות פיט םהט״ו מובא המאמר שריש גלותא
 שלח שאל לר׳ חםדאי — שמע ר׳ יוחנן ואמר
 הוא חסד ומילוי חסד). ובשבת פב. א״ל
 ר״ה לרבה בדיה מ״ט לא שכיחת קמיה
 דרב חסדא דמחדדין שמעתיה. ומזה אנו
 רואין שהיה תלמיד חבר שלו, וכן כחכו
 התום׳ ביבמות פג: ד״ה אמרי. ובנימין
 לא: ר״ה ור״ח הוו יתבי חליף ואזיל
 גגיבא עלייהו אמר חד לחבריה גיקום
 מקמיה א״ל אידך מקמי פלגאה ניקום?

 אדהבי אתא איהו לגבייהו וכוי.
 וקרוב מאוד לומר שכל השנים שהיו
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 מדיפתי — כל דיין שדן דין אמת לאמיתו
 אפילו שעה אחת וכוי.

 וכן מציגו את ר״נ ורב חםרא ורב
 ששת אצל ריש גלותא ביחד כעיריבץ
 ט./ ר״נ ורב חסדא דאמרי תרווייהו ב״מ
 י., מגחות פא., ובב״ק בז 5 שלח ליה
 ההדא חםדא קנפא קא מגבית בבבל ו
 ובן רב חננאל כמגילה יח: ועיין ערכו,
 וכן עולא היה כחבר לו כברכות נח ג
 ששניהם הוה קא אזלי באודחא כי מטו
 אפתחא דבי רב חנא בר חנילאי ננד
 רב הכרא, ובתענית ד: אמר עולא הא
 דרב הפרא כחומץ לשינים. ומה שקראו
 רב חבדא רבותינו היורדים כברכות לח:
 יען שעולא הביא תורת א״י לבבל

 כידוע.
 וכן חולק עם רב נתן בר אושעיא

 ביבמות פט., חולין קלח.
 ורב דימי בר חיננא, שאמר רב חכדא
 ובחים לו: מרגלא בפומיה דרב דיטי

 בר חיננא.
 וכן מרי בר מר .שאמר רב חםדא
 עירובין בא. סנהדרין לח. דרש מרי בר

 טר. ובנימין פח. יש שם ט״ס,
 וכן חולק עם רב יצחק בר אבודימי
 כסנהדרין נו: צו: ק., מנחות צג. צה,
 ובן כתבו התום׳ שם צנ. שחברים היו.
 ובן חולק עם ר׳ אבינא כתובות כד:
 ובשבת פב. איתא רבינא וצ״ל ר׳ אבינא,

 ובן רבה בב״ח בברכות כד:.
 הלכותיו מלאים בבל הש״ס בבלי
 וירושלמי ושם נקרא לפעמים בשם רב
 הםדאי או חסרי במנילה פ״א ה״ה אמר
 רב חסדי דר׳ יהודה היא, והוא מאמר
 רב חסרא בביצה בח:, ובסוטה פ״ט
 סהט״ו ורו״ר רפ״ג ריש גלותא שלח שאל

 לר׳ חסדאי, והוא בניטין ז. ע״ש רב חםדא,.
 ובן סנהדרין פ״א ה״ב־ד. ר״ז בשם רב
 הםדאי והמאמר בשביעית פ״י ה״ב ור״ה
 פ״ב ה״א ר״ז בשם רב חםדא. וכן עירובין

 פ״א

 חבריו. הגדולים.
 היו דב נחמן ורב ששת ורבה בר ר״ה,
 כעיריבין פז. כשהיה פונערב חפדאברב
 ששת היו מרתען שפיוהיה מטתנייתא
 ררב ששת (שהיו משניות סדורות לו וירא
 דיח שלא יקשה לו ממשנה על משנה, רש״י),
 ורב ששת מרתע בוליה נופיה מפלפיליה
 דרב חםרא. ובברכות מט. אמר רב הפרא
 *נא איקלעי לבי ריש גלותא וברכי ברכת
 םזוני, וזקפי רב ששת לקיעיה עלי כחויא,
 ושם מז: כשאמר ר׳ אמי הרין ששני
 ת״ח הםחדדין זא״ז בהלכה מצטרפין
 לזימון, מחוי רב חםדא בנין אנא ורב
 ששת, ורב ששת מחוי בנון אנא ורב
 הפרא, וקראו זל״ז מר. כגיטין סח.,
 ושגיהם קאזלי באורחא כברכות ל., בעי
 מרב ששת כברכות לג,, מחלקותם

 עירובין סב.

 וכשהיה ר״ה אצל ר״ה דבק בבן רבו
 ולמדו יחד, כדמצינו ר״ח ורבה בר״ה
 דאםדי תרווייהו בשבת פט., פסחים י:,
 כתובות צט:, נדה כח״ ושניהם היו
 רגילין אצל ריש גלותא כסוכה י: כו.,
 ישגיהם אזלו בארבא בחולין קה:, ואף
 שמתחלה לא רצה רבה לילך לרב חםדא
 וא״ל לאביו ר״ה שבת פב. מאי איזיל
 לגביה דכי אזלינא לגביה מיתיב לי במילי
 דעלמא אימר לי מאן דעייל לבה״כ לא
 ליתיב בהדיא ולא ליטרת טפי דהאי
 כרכשתא אתלת שיני. יחיב, דלמא
 םשתמטא שיני דכדכשתא ואתא לידי
 סבנה, א״ל • הוא עסיק בחיי דברייתא
 זאת אמרת במילי דעלמא כ״ש זיל
 •לגביה, ומני אז והלאה מציגו אותם תמיד
 ;ביחד כדמצינו בשאיקלע רב נחמן לםורא
 עול לגביה רב ה3דא ורבה בר״ה כסוכה
 יד:, כתובות צט:, ב״ב קלב:, שבועות
4 ושניהם ישבו ביחד בדינא כשבת  מח:
: שישב כל היום בדינא הוה קא חלש  י
 לבייהו, הנא להו רב חייא בר רב
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 מנילה פ׳׳א ה״מ, נדרים פ״ו ה״ה, וכך
 צ״ל בברכיה פ״ט ה״ב, סנהדרין פ״*

 ה״ב־ר.
 ר׳ חזקיה בשמו שקלים פ״ר ה״ד.

 ר׳ חייא בר אכין בעי מר״ח במנחות
 ממ. ואמר עובדא היה בי ר״ה בקידושין

 נ., ב״מ ז.
 רב חייא בר אשי אר״ח כסנהדרין

 מג.
 רב חייא בדיה דרכה בר נחמני אר״ת
 בברבוה מנ. (לגרסת דק׳׳ס). סנהדרין פט:,
 ע״ז מט:, ושם לא: איהא בטעות בדיה

 דר׳ חייא בר נחטני.
 ר׳ חייא בדיה דרב נתן מתני בהדיה

 להא דר״ח פסחים מא.
 רב חטא הקשה לר״ח כנזיר כ.

 רב חנן בר רב חסרא אותיב לרב
ב  חסדא שבה מח. ונראה שהיה בן ר

 חסדא כמו״ק כה.
 רב חיננא בשמו מעשרות רפ״א,
 ובעירובין םפ״ר ר' אחא בשם ר׳ חיגנא•

 ור׳ חסדיי הרוויהן אמרין.
 רב חנינא וורראן מתיב על דברי ר״ה
 ור״ח אמר עליו אישתיק וורראן גיטין

 סד:.
 רב הנינא חויאה אתא לקמיה דר״ת

 מו״ק כ.
 ר׳ טבי בשמו שבת פ״ג ה״ז, סוכת

 פ״ג םה׳׳א.
 ר׳ יוסי בר בון בשמו כתובות םפ״ח.
 רב יוסף קרא לר״ח מר, כשבת *ז:,
 קידושין נט:, ור״ח אמר לרב יוסף מי
: נ  שמיע לך מיניה דרב יהודה כתובות נ
 רב יימר סבא (וגרסת השאלתות ר׳ ייבא
 סבא) שדרוהו רבנן קמיה דר״ח במעלי
 יומא דריש שהא ובו' ור״ח א״ל דלדה
 לרטיבא רפםא ליה בדוכהיה, כעירובין ם:.
 ר' יעקב אר״ח ברכות כט:, כתובית פ.

 יעקב הדייבא בעי מר״ת ב״ב כו:.

 פ״א ה״ו א״ל אבא בר רב חונא לרב
 הםדאי והוא רבה ברייה כידוע.

 תלמידיו ואומרי מאמריו.
 ר' אדא בר רב יצחק אר״ח סוף

 מנחות.
 אביי הקשה לר״ח תענית יב. ובזבחים
 יד. א״ל אביי לאמורא דר״ח בעי מר״ח
 וכוי. אך ביומא מט. גרם שרב ששת א״ל.
 ר' אביתר שלח לר״ח (םא״י) גיטין ו:.
 רב אושעיא ורב חנניה בזטגו ב״מ ו:.
 רב אחא בר הונא תלטידו ששלחו
 לרבה עם הלכות בפסחים מז., יבמות

 פט:.
 רב אחא בר יוסף הקשה לר״ח כב״מ

 פז., חולין קה.
 רב אחא בר רב עויא מתיב קסיה
 דר״ח ור״ח א״ל מאן ציית לך ולדי

 יוחגן רבך בפסחים לג:.
 רב אחא בר עילא קמיה דר״חבשבת

 נד:.
 רב אחדבוי בר אמי רסי לר״ח בפסחים

 עה.
 רב אידי קומי ר' יוסי בשם ר״ח

 ביבמות פי״א םה״ב.
 רב אירי בר אבין יתיב קמיה בפסחים
 קא:, אר״ח עירובין נט:, ב״מ ד., ור״ח
 אמד עליו זהו שאוסרים עליו שאדם נדול

 הוא? וקראו רב חסדא מר כב״ב לנ.
 ר׳ בא בשם ר״ח שבת פ״ז ה״א.

 גלילאה דריש עליה דר״ח כשבת לא:,
 ב״ק גב., סנהדרין קיג., מכות כג.

 רב הונא בר חיננא יתיב קמיה כםו״ק
 ם:, אמר הכי אר״ח מו״ק טז.

 מר זוטרא דרש משמיה כחולין מד:.
 ר׳ זידא, ביקש מר״ח וא״ל ניחי מר
 ונתני כברכות מט., ר״ז אר״ח כביצה

 לג:, כתובות צד.., סוטה לט. לט: מנ
 ובירושלמי ר׳ זעירא אר״ח בשביעית
 פ״י ה״ב, שבת פ״ז ה״א, עירובין פ״א
 ה״א, פ״ר, ה״ז, ר״ה פ״ב ה״א, פ״ג ה״א,
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 מתניתין היא, א״ל הי מתניתין א״ללבי
 תשמש לי (ואף שהיה תלמידו וחתנו, *בל
 יען שהוא ידע מקור הדין ור״ח לא ידע, לכן
 בקשו שישמש לו שימוש אחד להראות בזה
 I שלמד ממנו ההלכה הזאת,) שקל םודריה בחו
 ליה— ורבא אמר עליו כמה לא הלי
 ולא מרגיש. גברא דמריה ס־יעיה, דאע״ג

 דדא דמי למתניתין קבלה מיגיה.
 רמי בר תמרי דהוא רמי בר דיקולי
 מפומבדיתא איקלע לסורא — אייתיהו
 לקמיה דר״ח וכוי חולין קי. ע״ש כל

 המעשה.
 רפרם בר פפא אר״ח כברכות כו. נמ,,
 שבת פא., תענית יג. כתובות ד., קידושין
 פא:, ב״מ פ.׳, סנהדרין מח., הרגם

 קמיה דר״ח שבת פב.
 רב שיזבי, בשבת כנ: יסופר שר״ח
 היה רגיל דהוה חליף ותני אפתחא דבי
 גשא דרב שיזבי, חזא דהוה רגיל בשרני
 מובא אמי נברא רבא נפק מהבא, נפק
 מינייהו רב שיזבי. רב שיזבי אר״ח שכת
 קלו:, עירובין פ:, יבמות פג:, ובשבת
 קב. אמר רבא אטעיה רב שיזבי לרב

 חשדא ודרש. ׳
 רב תחליפא א״ל לר״ח לא כן א־׳פן

 רבי? בירושלמי שבת רפ״ב.
 רב תחליפא בר אבינא, בחולין ם:
 א״ל רב חםרא זיל כתוב קגיגי ובליסטיי

 באנדתך.
 רב תחליפא בר מערבא בזמנו

 עירובין נר:,
 ושני תלמידים חברים היו לו שבסוף

 ימיו היו גדולי הדור.
 ־ רב המנונא (השלישי) שרב חסדאהיה
 משבחו לפני ר״ה דאדם נדול הוא, והיה
 אז עוד פנוי בקידושין כט:, ושם כה,
 סבי דנזוניא לא אתו לפרקיה דר״ח אייל
 לרב הםנונא זיל צנעינהו. ובנזיר מג:
 שאלו רב הםגינא, ואחייב נעשה תלמיד
 חבר שלו כמפורש עירובץ םג, שהורה

 בחרחא

 רב יצחק בר אמי אר״ח מו״ק י:,
 איקלע לבי ר״ח שבת קכח.

 רב מנשיא בר גדא משמיה מגחות יז.
 מרי בר איםק קמיה ב״מ לט:.

 דבי מתנה אריה קידושין לב.
 רבנא נחמיה קראו לר״ה מר ב״ב גא:.
 רב נחמן בר יצחק אר״ח ע״ז בג.,

 ובדק״ס נרס ר״נ בר רב הפרא.
 רב נתן בד אבא אתא לקמיה דר״ח

 חולין צה:,
 ר בנא עוקבא קרא לר״ח מר. כב״ב
 נא:, ארבריה ר״ה לרבנא עוקבא וררש

 בפסחים קטו:, ביצה כט.
 רב עמרם בעי מר״ח ב״ב ע.

 רב פפא בר שמואל יהיב קמיה
 שבת גד:.

 רבא תלמידו בעי מיניה קידושי; ננ:,
 ורבא א״ל דרשינן משמך — א״ל ר״ה
 יהא רעוא כל כי הני מילי מעלייתא
 תדרשון משמאי כביצה כת, כתובות סח:,
 הקשה לר״ח כתובות יט. רבא אר״ח
 ביצה יז. עירובין קג:, יבמות עד:, זבחים
 יט., נדה ט., וביומא עה: אמר רבא
 בפירוש שהיה הלמירו. ובסוכה כט. רבא
 ורמי בר חמא כי הוו קיימי מקמיה דר״ת
 (בתר דאגטרינהו שמעתא) מרהטא בגמרא

 ובו׳. •
 רבה בר רב שילא אר״ח שבת ז. לנ.,
. חולין קב., מגחות לג:, בעי ,  ב״מ ע.

 מיגיה שקת פא.
 רבה בר שימי אר״ח חולין קב.

 רבה בר שמואל אר״ח חולין קב.
 דבין בר היננא יתיב קמיה כתובות גג.

 רבינא אר״ח פסחים נט.
 רמי בר חמא בעי מר״ח כעירובין ח. לד:
 ענ., פסחים כז:, זבחים צג., מנחות נח. פז.,
 ובסוכה בט. אמרו בפירוש שהיה חלמידו,
 וב״ק ב. א״ל רב חסדא לא הוות נבן
 כאורתא בתחומא דאיבעיא לן מילי
 מעלייתא — ורמי בר חמא אמר ליה
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 והיה עני גדול כאשר אמר בעצמו
 שבת קמ: שבהיותו עני לא אכל ירקא
 משום דנריר (לבא ויהיה צריך לאכול הרכה
 לחש ולא היה לו), אך אח״כ התחיל לעביק
 בעשיית שכד והי שלח לו את הצלחתו
 ונתעשר םזת עושר רב כפסח־ם קינ.
 שאר״ח אי לאו דרמאי שברא לא איעתרי.
 ונם אז לא אכל ירק כאשד אמד שבת
 קט: היכא דעייל ידקא ליעול בשרא
 וכדורי, ולא נכה לבו בעשירוהו לאמר
 כחי ועצם ידי עשה לי כל החיל הזה,
 אך אמר שבת סב? אנא משאי מל!*
 הפני מיא ויהבו לי מלא הפני טיביתא,
 והוא בעצמו היה פרים סילקא (היה מחתך
 השירות לכבוד עבת) כשבת קימ., והיה
 מקדים בשלום כל אדם ואפילו לעכו״ש
 כניטין סב., 'ובשהקניט את רבו ר״ה פ״ א
 שלא בםתכון צם ארבעים תעניתא
 כמפורש ב״מ לנ:, ושמו הלך ונדול כ״כ
 עד שנשמע לפני ר׳ יוחנן בא״י ואמי•
 עליו •הוא חםד ופיליי חסד כירושלמי
 יפוטר. פ״ט סהט״ו, והיה מחפירי דבכל
 כטפידש תענית כג: ועוד בחיי ר״ה הי*.
 הדיש בכפרי והורה שם הוראות כמפורש
 עירובין סב:, וע״פ עדות רבא (עדיה
 חתנו אח׳׳נ) כשהיה מתפלל על הגשמים

 שמע ה׳ תמיד תפלתו, כמו״ק כח,
 ויםופר עליו מעשר. גהים שהיו משתכח,
 הםליו ביגי ציב• שלו כיומא עד.;,
 ועשירהו גדלה כ״כ עד שגם הכלב־ם
 שלו אבלו סולת די והוחר, כמו״ק כח.
 ואשתו ילדה לו בגיס גחמרים את רב
 חנן (וכליש קראו v'y חמיו) כמו״ק כה.,
 רב גחמן בר רב הפדא ברכות פא.
 ודרש בשמו כשבת קמז. וכן כתבו התיס'

 ב״ב קמא. שהיה בנו.
 וכן מציגו רב מרי ורב פנחס בני רב
 חםדא ב״ק קיז. אבל מר ינוקא ובר
 קשישא בריר, דרב חסדא נראה שלא היו

 בני ר״ה זה במבואר בערכם.
 רב

 בחרתא דארגיז בשני דר״ת דת״ח היה
 לו, והוא רב המנונא ג). םחלקותם ברבות

 בב:, שבת פב., עידובין כב.
 ורבה, כב״מ ו: שא״ל רב הישעיא
 לרבה כי אזלת קמיה דר״ח לכפרי בעי
 • מיניה. אבל ״ שניהם ישבו לפני ר״ה
 כדמצינו יבמות פא:, נימין בז., ב״מ
 •יח: שא״ל רב חםדא לרבה פוק עיין
 בה דלאורתא בעי לה ר״ה מינך. ובנדרים
 גט. אייל לרבה מאן ציית לך ולד׳ יוחנן
 רכך, וב״ק מט. אמר על רבה מרי דיכי.
 וכל שני מלוכת ר״ה לא רצה רבה לקבל
 •השררות דפומבדיתא וכאשר נבאר הלאה.

 מקראות ימי חייו הארוכים
 וחסידותו ועלותו לנחלה ועיברו.

 כבר כתבנו לעיל שלא נמצא בשום
 מקום מי היו אבותיו או משפחתו, אבל
•זאת ידוע לנו שהיה בהן במפורש ברבות  י

 מד., שבת ו: וחולין מד:, ובעודו נער
 יספר רב חםדא שא״ל בלדאי םלפנא
 הוית (חכם תהיה) ביבמות בא:, ושקידתו
 בתורה היתד. עד להפליא, שהיה לומד
 בל הלילה כעירובין פה., ופ״א א״ל בתו
 לא בעי מד מינם פורתא? השיב לה
 השתא אתי יומי דאריבי וקטיני ונינום
 מובא, ובהיותו בן מז׳ שנה נשא אשד,
 באשר אטר בעצטו קידושין כט: אר״ח
 האי דעדיפנא מחכראי דנםיבנא בשיתפר
 ואי הוה גסיבנא בארביפר הוה אטינא לשטן

 גירא ׳בעיניך.
 בת מי ודתה אשתו נראה שבהיות
 ר״ח תלמיד קטן מקשיב בישיבת רב,
 ראה רב חנן בר רבא חתנו דרב כי ברכה
 בו נתן לו את בתו לאשה. וירבש לו את
, שאייל :  נכדת רב, כמפורש קידושין עז
 רב חסרא לבנו רב חנן הכי אמר אבוד,
 דאמך משמיה דרב (ואמר עש רב חנן בר
 דבא אמר רב), ובקידושין פא: איהא במעות
 רב אחא בר אבא, ובן בסנהדרין ח. איהא

 בטעות אטה דאבך וצ״ל אבוד. דאמך.
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 ר״ה חזא האלי בי גופני א״ל לאריסיה•
 עקרינהו, גופני קגי דקלי, דקלי לא קני
 גופני. ובגיטין נו, אמרו שכל אקלידיי

 הוה מסר לשמעיה בד מדציבי.
 (והיטב כתב בסה״ד יען שעם מצא תמידי
 הםליו ושלא נאמר שבשביל זה לא מסד לו
 המפתח לבן אמרו שם דאר״ח אבלבא דחיטי בעי

 שיתין אכלבי דציבי).

 וכן היה בקי גדול במבעת הבהמות
 כנזיר לא: שאמר אוכמא בחיורא לקיא,
 אוכמא למשכיה, םומקא לבשריה, חיורא•
 לרדיא, ומזה אנו רואין שהיה מעיין בעינא•

 פקיחא על כל נכסיו.
 וכן מראין כל מאמריו היקרים שאמר׳
 שבת קמ: בר בי רב דזבין ירקא ליזבין
 אריכא, כישא כי כישא ואורבא ממילא,
 האי מאן דאפשר ליה למיכל נהמא דשעריי
 ואבל רהיטי קא עבר משום בל תשחיח,.
 בר בי רב דזבין אומצא ליזבין אונקא
 דאית בה נ׳ מיני בשרא, בר בי רב דזבין
 כיתוניתא לזבין מדנהר אבא וניחווריה
 כל תלתין יומין דמפטיא ליה תריסר ירחי
 שתא ואנא ערבא. בר בי רב לא ליתינג
 אציפתא חדתא דמבליא מאניה — בר
 בי רב לא לישדר מאניה לאושפיזיה
 לחווריה ליה דלאו אורח ארעא דלמא
 חזי ביה מירי ואתי למנניה. ומזה אנר

 רואין אהבתו וחיבתו לתלמידיו.

 וע״פ עדות דרש״ג ח״נ םפ״ד שבשנת.
 תר״ד לשטרות הייגו כשהיה ר״ח בן עו
 שנה בנה בית רב בחיי ר״ה, י ובל״ס•
 כונתו שבנה מכספו בית רב בסורא,
 ולכן מצינו סנהדרין יז: שאמרו סכי
 דםורא רב הונא ורב חםדא שבאמת היר
 שניהם כמעט שומן בשנים, שר״ה הגיע
 לנבורות כמפורש מו״ק כח. ונפטר הרח,,
 וגם רב חםדא היה אז כבן שמונים אם
 לא שנאמר שרב הוגא חי יוהר משמונים,
 והכוגה מה שאמרו שרייה הגיע לגבורות
 הייגו שעברו עליו שמוגים, וכשנפטר

 ר״ה

 רב חחליפא בר״ח גיטין לא:.
 וכן בגות ילדה לו, ורב חסרא הביט
 עליהם בעינא פקיחא •ללמדם להיות
 צניעות כשבת קמ 5 שא״ל תיהוי צניעתן
 באפי נברייכו, ולמדם שלא להוציא שום
 דבר שקר מפיהן, כעדות רבא כתובות פה.
 שאמר על בת רב חםדא קיים לי דלא
 משקרא. ובשהיתה בתו עדיין קטנה
 כבר קדשה כקידושין פא: שבא אליו
 חמיו ולקח את בת בהו ואותבוה בכנפיה
 א״ל רב חפדא לא סבר לה מר דמקדשא
 [אסור] א״ל עברת אדרב — דאסור לקדש
 את בתו כשהיא קטנה. ושתי בנותיו
 נשאו לשני נדולי הדור לרמי בר חמא
 ולמר עוקבא בר חטא כברכות מד.
 ועל אשת רמי בר חמא יסופר ב״ב יב:
 שהיה יהבה בכנפיה דאבוה (כשהיתה
) הוו יתבי קטיה, רבא, ורמי בר ה נ ט  ק
ו״) מאן מינייהו בעית,  חמא, אמר לה (אי
 אמרה לו חרוייהו, אמר רבא ואנא
 בתרא, יוכן היה כמבואר ברבות נו.,

 יבמות לד:.

 ואשתו היתה מקשטא נפשה באנפי
 כלתה ואמר ר״ח ע״ז היינו דאמרי אינשי
 בת שיתין כבת שית לקל טבלא רהטא
 מו״ק ט:, ויען שזכה לאריכת ימים לבן
 לא לפלא מה שאמר רבא מו״ק כח.
 שר״ת זבת לראות בחייו שיחין הלולי ולא
 נחטא הוא. (והחכם שפ״ר בהעתקתו לספרי
 החכם גרעץ בח״ב צד 0י׳3 העתיק בטעות

 שמונים).

 ובנותיו היו חביבות עליו כ״כ עד
 שאמר ב״ב קטא. לדידי בנתן עדיפא

 מבני, וזה יען שנשאו לנדולי הדור. י
 והנה אף שהיו לו משרתים ועבדים
 רבים ביאות לעשיר נדול שכמותו אעפ״ב
 מצינו שהיה מעיין בנכסיו ובפרדיסיו
 בעצמו כב״ק צא: כד הוי מסני ביני
 היזמי והנא מדלי למאני אמר זה .מעלה
 ארוכה וזה אינו מעלה ארוכה, ושם צב.
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 חכם כיון שהחזירו פניהם וכוי.
 ויבא לא היה בפמירתו כיומא ער:
 שאריפא דרבא י היה מביא לו כל יומא
 ״שליו״ יומא חד לא אייתי ליה, אמר
 מאי האי ז פליק לאינדא שמעיה לינוקא
 דקאמר שמעתי והרנז בטני, אמר ש״מ
 נח נפשיה דדב חשדא ובדיל רבה אכיל
 תלמידא (שבזכות רב חשדא אבל דכא ועכשיו

 שמת נ8סקה השליו).
 ולא הוקס ריש מתיבתא במורא אחדי
 פטירתו אע״פ שהרביצו שם תורה, עד

 שהוקם רב אשי.

 רב חםדא בר אבדימי.
 נובר ברכות ננ: ת״ש דא״ר חסדא
 בר אבדיסי ארזים לא עמםוהו ורבא אמר
 וכוי. אך בדק״ס גורס ד' יצחק בר

 אבדימי וכן הוא שבת עז ג.

 רב חםדא בן עוירא.
 כן מובא בילקוט שמואל רמז קיח
 שאמר המטעמת אין בה לא משום אכילה
 וכוי, אבל המאמר נובע מירושלמי גדרים
 רפ״א ושם ר׳ בא חסידא בשם ר׳זעירא
 ובל״ם שמחיבת זעירא נעשה עויראומר'
 בא חסידא נעשה רב חםדא. וכן הוא
 במדרש שמואל ר׳ בא חפידא בר ר'

 זעירא והוא ר״ ת ב״ר בשם ר׳.

 רב חםדא מיוםתניא.
 גזבר זבחים קיב. לגרסת דק״ס, ונדכא

 שלגו ר׳ חייא מיוסתיגיא.

 ר׳ חםידא.
 היה תלמידו דר׳ חזקיה כירושלמי
 פוף מע׳׳ש, מיטה פ׳׳ט םהי״א ששאל
 לר׳ חזקיה. ובגדרים פ״ר, ה״ה ר׳ שובתי

 ודי חפירא הכניפו שאלה לפגי ר׳ יופי.
 אבל מה שמצינו בירושלמי בכמה
 מקומות ר׳ חסדי ר' חסדיי בארהי כבר
 בערך רב חסדא שהוא רב חסדא דבבלי,
 וכזהר בא לח: איהא דרב חסדא היה
 דר בקפיטקאי והיה דחיקא ליה שעתא

 וא,״:

 ר״ה והביאו אה ארונו לא״י משמע מרש״י
 מו״ק כה. ד״ה טפח ליה, שנם ר״ה בא
 לא״י ללוות את ר״ה, וקשה מאיד לומר
 על זקן בן שמונים שנה שיעלה אז לא״י.
 וכשנפטר ר״ה בא כל המתיבתא לרב
 יהודה בפוטבדיתא, והיינו שלא הוקם
 ריש מתיבתא בסורא בחיי רב יהודה,
 אבל רב חםדא כפי הנראה לא הלך לשם,
 והרביץ תורה בסורא. ואך בשנת תר״י
- לשטרות ב' שנים אחרי ר״ה כשנפטר
 רב יהודה, אז הוקם רב חסרא לריש
 מתיבתא בםורא, ובפומבדיתא הוקם רבה,
 שרב יוסף לא רצה לקבל עליו השררות,
 אבל גם רבה לא הנהיג א״ע כדיש
 מתיבתא עד סוף ימי רב הפרא כמבואר
 כל זה באגדש״ג ח״ג רפ״ג וזה מבואר
 בעירובין מג. שאמרו הגי שב שמעהא
 דאיתאמרין בצפרא בשבתא קמיה דר״ח
 בםורא, בהדי פניא בשבתא קמיה דרבה
 בפומבריתא, וכן בקידושין יב. ההוא נברא
 ראקדיש באבנא דבוחלא יתיב רב חםדא
 >קא משער ליה — אשתאר מההיא
 משפחה בסורא וכוי. ובן חולין קי. המעשה
 דרמי בר המרי — שאקלע לםורא בערב
 •יוהכ״פ ואכל כהל — והביאות לפני רב

 הסדא.

 וכשהיה חוהם לא חתם את שמו אך
 היה מצייר םט״ך בגיטין לו. וב״ב קסא:.
 ומלך עשר שנים ונפטר תר״ך לשטרות
 במפורש באגרת ררש״ג ח״ג פפ״ב.
 ץפטירתו יסופר מכות י. שמ״המ לא יכיל
 ליה דלא הוה פסיק פומיה מגרםיה,
 •פליק רתיב בארזא דבי רב פקע ארזא
 .ושתיק ויכיל ליה והיה אז בן צב שגים,
 וםו״ק כה. שרצו לאותובי ם״ת על טטתו
 (ולומר קיים זה מה שכתוב בזה), אך ר' יצחק
 (ובסהיד ר׳ יצחק בר אמי תלמידו) מגען מזה
 >אטר מלתא דלדביה לא פבירא ליה
 אנן גיקופ וגעביר ליה ז פבור דלא
 למישלל קרעייהו א״ל ר׳ יצחק בר אמי
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 ר׳ חצנא.
 נזכר ברכות פ״א ה״א־ד: אך ביומא;
 פ״נ ה״א וב״ר פ״נ־י נרסי ר' חנינא•

 ומנו״ן ויו״ד נעשה צד״י.

 חקלאי. רבא בר חקלאי עירובין סז,

 חריפי דפומבדיתא.
 בסנהדרין יז: אמרו שעיפה ואבימי׳
 בני רחבה המה חריפי דפומבדיהא, ונזכרו•
 בקידושין לט: מנחות יז. בשמ סתם
 חריפי דפומבדיתא ופירש״י עיפה ואבימי׳

 בני רחבה.
 חרנא.

 כן מביא הנאון בעל מלא הרועים;
 בספרו בית ועד לחכמים מירושלמי פאה׳
 פ״ב ה״ד, ובמחילה מכבודו ששננה יצאה
 מתתת ידו ופי׳ חרנא בירושלמי הוא כמו־
 ״חד אמר״ בבבלי, ונמצא הרבה פעמים

 בירושלמי כן.

 חרםו־פ. ר׳ אלעזר בן חרסים כה״נ
 עיין ערכו.

 חרש. ר׳ מתיא בן חרש (תנא)
 יומא ד:.

 חרשא, (בני חרשא, עזרא פ״ב־נב).
 יונתן בן חרשא איש גנוסר (תנא)

 מעשרות פ״א ה״ב.

 חשו.
 שנים היו א) בזמן שמואל בפסחים;
 מ. עבד שמואל עובדא (בכפר) דבי בר
 חשו. ב) יימר בר חשו בזמן דבא

 ככתובות פד:.

 חשמונאי.
 במנילה יא. אמרו ולא געלתים בימי-
 יונים שהעמדתי להם שמעון הצדיק

 וחשמונאי ובניו ומתתיהו כה״נ, ושם בניר
 הצדיקים והחסידים לא נזכרו בש״ס.

 חתאי. רב שמואל בר חתאי סוכה;
 מב.

 טאכי

 ואח״כדרבין מארי הריםין בציפורי וזבה
 לכמה טבין, ואפשר שקאי על ר' חסידא
 זה, כי רב חסדא היה בבלי ודר בבבל.

 חסידי דבבל.
 כן נכךאור״ה ורבחםדא כתענית בג./
 ורב נחמן כמגילה כח:, ור׳ זירא כחולין

 קבב.

 חסידים הראשונים.
 נזכרים במשנה ברכות פ״ה מ״א
 חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת
 וכוי, ובנדרים י. חסידים הראשונים היו
 םתאווין להביא קרבן חטאת. וב״ק ל.
 חסידים הראשונים היו מצניען קוצותיהם
 י וכוי. ומנחות מ: ח״ה כיון שארנו ובו׳.
 ונדה לח. ח״ה לא היו משמשין מטוחיהן
 אלא בד׳ בשבת. ושמחות פי״ב ה״ה ח״ה
 היו מקדימין לבית האבל. ושם פ״נ ה״ח

 ח״ה היו מתייסרין בחולי מעיים.
 וכן כמה מהתנאים הראשונים היו
 נקדאין בשם חסיד ביוסי בן יועזר שקראו
 אותו הסיר שבכהונה בחנינה פ״ב מ״ז.
 וכן יוסף הכהן שקראו ריב״ז חסיד

 כאבות פ״ב מח.
 ר׳ יהורה בר אלעאי או ר״י בן בבא

 כב״ק קג.
 ובסוף סוטה אמרו משמת יוסי בן

 קטנותא פסקו חסידים,
 וכפי הנראה גקבצו בספר כל מעשה
 חסידותם ודרביהט הטובים ומאטריהם
 היקרים ונקראת בשם מגילת חסידים
 ונשאר לנו לפליטה מאמר אחד יקר מטנו
 כדמובא בירושלמי סוף ברכות כתוב
 במנילת חסידים אם תעזבני יום יומים

 אעזבך,

 ר׳ חפני בר יצחק.
 נזכר ב״ר פנ״ו־ה וגרסת הרד״ל ר׳
 חנינא ב״י. ובילקוט נחום רמז חקס״א

 נרם ר׳ חנינא בר פפא.
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 מבי א״ר יאשיה, ובתרומות פ״ב ה״א־ז.
 ר׳ טבי בשם ד' יאשיה בי ד׳ ינאי,
 ושקלים רפ״א ר׳ מבי ר׳ יאשיה בשם

 בתנא.
 וכן מציגו בירושלמי תרומות פ״ח
 פה״ג, סוכה רפ״ג, םוטה פ״ג כה״ א
 שאמר בשם רב, ובשבת פפ״יט ר׳ טביי
 בשם שמואל, וביבמות פ״ח ה״א גרם ד'

 מבי בשם שמואל.
 וגזבר מגילה ו. ר׳ טבי אמר טעטא

 דרש״בג וכוי,
 האומדים בשמו מציגו ר׳ חזקיה תרומות

 פ״ח םה״ג. •
 ר' יוסי בשמו סובה רפ״ג, פוטה פ״ג

 סה״א.
 ומציגו ר' אבודמי בר ברחיה דר׳ טבי

 סגהדרין פ״ו ה״ה.
 מבי בריה דמרי מבי. אמר מר

 עוקבא אמר שמואל ר״ה כב..

 מבי עבדו דרבן גמליאל דיבגה.
 היה ה״ח נתל במפורש במשנה סוכה
 רפ״ב אר״ש מעשה במבי עבדו של ר״ג
 שהיה ישן תחת המטה (בסוכה) א״ל ר״ג
 לזקנים ראיתם מבי עבדי שהוא ת״ח
 ויודע שעברים פטורים מן הפוכה וישן לו
 תחת המטה (ובעתון אוהל יצהר, חוברת ששי
 חרסו ס*ו הקשה חנם אחד דכי אס יודע דין
 פשוט שעבדים פטורין מן הסונה ת״ח יקרא ?
 והשבתי לו בחוברת ז' שהראיה היה שהיה תיה
 יען שהיה ישן תחת המטה, ובזה הראה דין
 לתלמידים שהישן תחת המטה מי שנתחייב בסונה
 לא יצא ידי חובתו וזה דין חדש שאינו כפורש

 ולמדו אך ממנו).
 והיה חביב על ר״ג כ״ב עד שהניח לו
 לשאת תפלין כמכלתא בא פ״יז, (ומה
 שלא יצא לחירות ע״י שהניח תפלי( יען שצריך
 רבו להניח לו תפלין כמפורש גיטין מ. וכן נפסק
 להלבח ברםיבס ה׳ עבדים פ״ח ה״יז. אבל כא1
 הרשהו דיג להניח תפלי! ותו לא). ומה שכציגו
 פסחים פ״ז מ״ב א״ר צדוק מעשה ברבן
 גמליאל שאמר לטבי עבדו צא וצלה לי

 את

 ט.
 מאבי.

 בב״ב מח: היה גברא אלמא ורצה
 •לתלות את פאפי וכפאו למכור לו את

 •שדהו ורבה בב׳יח חתים אמודעה.
 מבאי. יהודה בן טבאי אבות פ״א

 מ״ח.
 טבות רישבא.

 תלמיד שמואל כדמציגו שבת יז: קמו:
) רישבא אמר שמואל, י טב  .טבות (או
 ובתעגית י. כשבעו משמואל מאימת
 מזכירין טו״ט א״ל מבי מעיילי ציבי לבי
 טבות רישבא (ופרש״י בשבת יז: פורס נשבין
 לצוד חיה ועוף. ובערוך עדך רישבא מביא בשם
 גאון שהיה ראש בית אב וזה נוטרקו! ריש״בא).
 ובטר' שמואל פ״כת־ג מציגו טבות בשם

 שמואל ואולי הוא טבות רישבא.

 רב מבות.
 בב״מ מט. אמר רב פפי אמר לי רבינא
 לדידי אמר לי ההוא מרבנן ורב מכות
 •שמיה — דאי הוו יהבי לי כל חללא
 דעלמא לא הוי קא משני בדיבוריה,
 .בדידי הוה עובדא כערב שבא ואתא
 גברא ושאל לי אם יש לי שומשמני
 למכור א״ל לא, אמר לי ליהוי הנך זוזי
 .בפקדון גבך דהא חשכה לי, אמרתי לו
 הא ביתא קמך — ואיגגוב אתא לקמיה
 דרבא וכוי. ובחולין מד. מתרץ דברי
 רנא. ובן שם מט נ קאי אדברי רבא ואמר
) מכח  יפה כח הבן (רב הונא בדיה דר*נ

 האב (רינ).
 ר׳ מבי.

 היה בבלי, ושם גקרא אך בשם טבי
 כחמורה לד. רמי ליה טבי לר״ג — א״ל
 שגית גזיר — אישתיק ר״ג — א״ל מירי
 שטיע לך בהא, א״ל הבי אטד רב ששת
 ובו׳. וכן אמר בשם רב חסדא בירושלמי

 שבת פ״ג ה״ז, סוכה פ״ג פה״א.
 ועלה אח״כ לא״י והיה תלמידו דר׳
 •יאשיה ב' בברכות טו; פג., יומא מה:
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,  רבא כב״ק מא:. וכן מציגו עירובין נו.,
 זכחיס מו: ד״כ מתגי הכי ורב טכיומי׳
 מתני הכי. ובסנהדרין צז. לחד לישנא•
 הוא שאמר לרבינא דאי הוו יהבי לי כל
 חללא דעלמא לא הוה קא משני בדבוריה
 ובו', אתא לקמיה דרבא וכוי. ובקידושין

 נב. תני טביומי.

 רב טביומי בר קיםנא. ערך רב טובי
 בר קיםנא.

 טבלא.
 ר׳ אבא בר טבליי ב״ב םפ״ד.

 ר' יצחק בר טבלא פסחים קיג:.

 ר׳ טבלא.
 היה בכלי תלמידו דרב כשבת קא.
 שבעי מרב טבלא אמר רב ב״מ צדי
 ובירושלמי עירובין פיית ה״ו ר׳ מבלאי
 בשם רב, ובתמורה כה, אמד לר' אלעזר,
 בר מיגה דההיא דהא אמר רב. ובשבת•
 פ״ו ה״ד ר' יעקב בר אחא ר׳ טבליי

 חגין בר בא בשם רב.
 וכפי הנראה עלה לא״י לקבל סמיכה
 ולכן נקרא כמעט המיר בשם רבי טבלא,.
ב  אבל לא היה שם זמן רב כי בימי ר
 נחמן מצינו אותו בבבל. ומקומו היה
 םםוך לר״נ והיה שם הריין כב״ב קיא,
 רבי טבלא עבר עובדא כר׳ זכריה בן
 הקצב א״ל ר״ג מאי האי י א״ל האמר
 ר׳ חינגא בר שלמי.ה משמיה דרב הלכה
ך  כר״ז בן הקצב, אייל ר״נ זיל אהדר ב
 ואי לא משמתינא לך. ובחולין קלב:•
y x _ אושפזיכנא דד׳ טבלא כהן היה 
 זיל אישתהף בהדי טבחי ישראל — הייביה
 ר׳׳נ — א״ל הטבח והא ר' טבלא פטרן
 — אזל ר' טבלא קמיה דר״ג א״ל מ״ט
 עביר מר הכי וכוי. ובעירובין קב. ר׳
 מבלא איקלע למחוזא וחזא לההואוכו',.
 ובעירובין עה. אמר רב יוסף הייגו דשמענא•
 לר' טבלא דאמר עכו״ס עכ״ום תרי זימגי
 ולא ירענא מאי אמר. ובסנהדרין בה :•

 א״ר

 את הפסח, בבר באדתי בערך רבן
 גמליאל שהיא ר״ג הזקן ובדאמרו בירושלמי
 פ״א ה״ד שבית ר״ג היו קירין לעבדיהן
 אבא טבי ולשפחיתיהן אמא טבתא,
 וכדמצינו ויק״ר פ״יט־ד שהיה לר״ג גם

 שפ^ה בשם מביתא.
 ור״נ הצטער תמיד שרצה לשחררו,
 ואירע פ״א שסימה את עין טבי עבדו
 והיה שמח שמחה נדולת ומצא את ר׳
 יהושע וסיפר לו המעשה אך לדאבון לבו
 השיב לו ר' יהושע שאינו רשאי להיציאו
 לחירות יען שאין לו עדים, ור״ג הוא

 מידה בקנס ופטור כב״ק .עד
 וגזבר ב־וטא פז. לשבח גדול שאמרו
 הרבה בנים היו לו לכנען שראוין ליסמך
 כטבי עבדו רר׳׳נ. ובמדרש משלי פ״ט־כא
 מעשה בר״נ שהיו הזקנים טסובין אצלו
 והיה טבי עבדו עומד ומשמשם, אר״א
 ב־ עזריה אי לך כנען שחייבת לבניך
 — ברין הוא שיהא טבי מיםב ואני
 משמשי. ומזה גיכל להבין את גידל ערך

 טבי בעיגי החכטימ.
 וכשנפטר טבי קיבל ר״ג תגחוםין עליו
 אע״פ שאין מקכלין תנחומין על עבדים
 ואמר טבי עבדי כשר היה כברכות טה.

 טביומי.
 ר׳ אמי בד טכיוטי סובה טו:.

 רב ברדלא בר טביומי חנינה ה..

 טביומי.
 כן חתם א״ע מר בר רב אשי עיין

 ערכו.
 ר׳ טבי1מי אמורא ירושלמי.

 גזבר פ״א ברכות פ״ב ה״א יב. ששאל
 לדי חזקיה, וא״א לוטר שהוא רב טביומי
 תלמיד אביי ורבא שבימיו כבר גחדבו

 הישיבות בא״י.
 רב טביומי.

 אמר משמיה דאביי קידושין יד ב״מ
 נד:. ובן חולק עם רב כהגא היכי אמד
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 ומזה משמע שהיה דיין בעירו ממוך
 לפומבדיחא מקום רב יוסף. ובן מוכח
 במו״ק טז. שההוא 'טבחי דאיתפקר ברב
 טובי בר מחנה אימנו עליה אביי ורבא

 ושטחוהו.
 וגזבר ר״ה יט. לענין אי בטלה מגילת

 תעגית.
 ומקום קבורתו מצינו נ״כ שהיה במקום
 אביי בפומבדיתא, כאשר יםיפר ב״ב נח.
 ההוא אמנושי דהוה חטיט שבבי כי מטא
 למערחא דרב טובי ב״מ חפשיה בתקניה
 אתא אביי א״ל במטותא מינך שבקיה,
 לשנה אחריתא הדר תפשיה אתא אבי״
 ובקשו ולא שבקיר, עד שהוצרכו לחתוך

 הזקן.

ב טובי בריד, דרב נחמיה.  ר
 נזכר ביצה יב: שהיה לו גרבא דחמרא
 דהרומה אתא לקמיהדרב יוסף אייל מהו
 לאמטויי לכהן האידנא וכוי. וברק״םגרס
 רב טובי בריר, דרב מתנה, וזה יוחד נבון
 כי רב טובי בריח דרב נחמיה לא נזכר

 במק״א.

ב טובי בר רב קטינא,  ר
 נזכר נדה ו: אך במנחות עו.נרסר״ט

 בר רכקיסנא.
ב טובי בר קיכני.  ר

 היה תלמידו דשמיאל כרמצינו תמיד
 רב טובי בר קיסגי אמר שמואל ביבמות
 מ:, כתובות סד., גדריס יב:, ב״ב יט./
 מגהות מא״ ושם ע. רב טביומי בר
 קיפגא אמר שמואל וצ״ל רב טובי ב״ק
 בגרםת דק״ס. ושם עו: אמר רב טובי
 בד קםנא אפר שמואל וצ״ל בר קיםנא.
 וכעירובין קד: אמר רב טבי בר קיפנא
 ,אמר שמואל וצ׳׳ל רב טיבי וכן הואבתוס'

: ד״ה לא.  פוטר, כ

 רב טובי בר רב קיםנא.
 נזכר קידושין לט: רמי לרבא, או

 אפשר שצ״ל רמי לרב,

 מיניה

 א״ר חנחוס א״ר טבלא א״ר ברונא אמר
 רב. ובמנחות עה. דרש ר״נ בר רב חסרא
 משמיה דר׳ טבלא. ונזכר בירושלמי ניטין
 פ״ר ה׳׳ו שזבן עבדא ומתני עם האדון
 (אט ירצה להחזיר לו מעותיו לזה הזמן יחזיר לו

 העבד),
 טברי.

 ר' אלוני בר טברי ש״ר פ״מד־ח,
 ובמגילה פ״ד ה״יב בר טברי שאל לד׳

 יצחק.
 טבת. ד' דוםא בן מבת שהש״ר

 .פ״ז־ח.
 טובי.

 ר' אבודמי בר טובי טו״ק פ״ג ה״ה.
 ר׳ אבימי בר מוכי ב״ב פ״ב ה״ג.

 ר׳ חלקיה בר טובי שבת צז..
 ר' גתן בר טובי ברבות כה..

 ר׳ טובי. גזבר גדה רפיב אמר בשם
 די• אבהו.

 ר׳ טובי בר יצחק. גזבר ב״ר פ״מא־ד
 פ״נ־י.

 רב טובי בר רב מתנה.
 היה לו אח בשם רב אחדבוי, וגם
 אחות, באשר יסופר ב״ב קנא. שאחותו
 כתבה לנכסה בצפרא לרב טובי, אתא
 אחיו רב אחרבוי אליה וקא בכי וא״ל
 השתא יאמרו שאחי צורבא מרבנן ולא
 אני, כתבה לנכסה לרב אחרביי בערב,

 ופסק ר״נ שהאחרון קנה.
 ובימי רב יוסף היה כבר נדול הדור
 כב״ב בג. שאמד רב יופף לאביי הכי אמר
 רב טובי בר מתנה. ובב״ק לו: ההוא
 גברא רתקע לחבריה שלחיה רב טוביה
 (ובדק׳יס רב טובי) בר מתנה לקמיה דרב
 יוסף סלע צורי הנן אי פלע מדינה תגן
 א״ל הניחוהו— א״ל הנא כי רוכלא
 ליהגי וליזיל? ובחולין לט: שלח רב
 טובי בר רב מהגה לקמיה ררב יוסף
 בה״ג מאי שלח ליה הכי אמר ר״י אמר

 שמואל.
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 טלי.
 בסנהדרין נב: יסופר איסרתא בת טלי
 בת כהן שזיגתה הואי אקפה רב חטא בד

 טוביה חבלי זמורות ושרפה,

 טרטירוי דמהלול.
 נזכר מע״ש פ״ר. רה״ב שהוה סליק
 שבית לנו בי״המק, ולא הוה בר נש קרץ
 לתאינייא קדמו/ ומהלול הוא מקום סמוך

 לירושלים כמבואר שט.

 ר׳ טרייא.
 נזכר שהש״ר פ״א םפ״טו, ושם פ״ד־א
 א״ל לד׳ איבו. ובב״ר פ״לנ־ו נדם רב-
 ביבי ולא ר׳ טרייא. יבייק״ר פ״לא־י גרס

 ר׳ ברכיה.
 ר׳ טרפון.

 ר׳ יורן בן טרפון שביעית פ״א ה״י,
 ר׳ לוי בר׳ טרפון איכ״ר פ״א־־לג.

 שטעון בן טרפון שבועות מז:.

 ר׳ טרפון (הכהן).
 הגדול בענקים הלזה אשר גקרא בפי׳
 דורות האחרונים בשם אביהן של כל
 ישראל ביומא פ״א םה״א, יבמות פ״ר־
 סהי״ב, והיה עשיר מופלנ, וארוך בדורו
 כנדה כד: שאמרו אבא שאול ארוך
 בדורו הוה ור״ט מגיע לכתפו. ר׳ טרפון־
 ארוך בדורו הוה ור״מ מגיע לכתפו,
 האיש הפלאי הזה לא גורע לגי מי היו
 אבותיו, אך זאת ידוע בבירור שהיד,
 כהן וגם אמו היתד! בת כהן וראה את.
 הבית בבגיגו כמפורש קידושין עא. א״ר
 טרפון פ״א עליתי אחר אחי אמי לדוכן
 והטיתי. אזגי אצל כה״ג וכוי, וביומא
 פ״א םה״א שאמר ר״ע שאך בהגים
 תמימים יתקעו בחצוצרות אייל ר׳ טרפון
 אקפח את בגי אם לא ראיתי אחי אמי
 חיגר באחת מרגליו־ עומד בעזרה
 וחצוצרתו בידו ותוקע. א״ל ר״ע, רב/.
 שמא לא ראית אלא בשעת הקהל —
 א״ל ר׳׳ט שהאמת כן הוא אך שבה

 הטעשה

 טוביה, (טוביה, זכריה פ״ו־יד).
 רב זוטדא בר טוביה ברכות ז..

 י רב המא בר טוביה סנהדרין גב:.
 י רבה בר טוביה עירובין בה.

 טוביה
 בפסחים קינ: יסופר המעשה עליו
 שטוביה חטאואתא זינוד לחודיה ואסהיד
 עליה קמיה דר״פ ונגדיה לזיגוד, א״ל
 ט־ביא חטא וזיגוד מנגיד ? א״ל אין וכוי.

 ר׳ טוביה.
 נזכר קה״ר פ״א־יג אמר בשם ר'

 יצחק,
 טוביה בר יצהק.

 בעירובין כח: רבה בר טוביה בר יצחק,
 אך בדק״ס ליתא תיבת בר טוביה אך

 רבה בר יצחק.

 טוביה הרופא.
 נזכר ר״ה פ״א מ״ז שיספר ר׳ יוסי
 מעשה בטוביה הרופא שראה את החודש
 . בירושלים הוא ובנו ועבדו המשוחרר
 וקיבלו הבחנים אותו — וכשבאו לב״ד
 קבלו אותו ואת עברו ובו׳, ומשמע שהיה

 בזמן הבית בעור היות ב״ד בירושלים.

 טוטאי. ערך תוטאי.
 טוי.

 היא היתה בת ר׳ חייא שנולדה תאומות
 י עם אחותה פזי ביבמות סד.:. וכבר בארתי
 בערך ר״ח שהיא היהה מאורסה לבן

 רבינו הקדוש ומתה קודם החופה.

 טייטס.
 . ר׳ חייא בר טיטס תרומות פ״ח ה״ה,

 ר׳ ידרדר, בר טיטוס ניטין פ״ה ה״י.

 ר׳ טייפי(או ר׳ טיופי) סמוקה.
 נזכר דמאי פ״נ רה״ד אטד בשם ר׳
 אבהו, .וביבמות רפ״ח בעי קומי די' ייםי.

 ר׳ טימיי ר׳ יהושע בדיה דר׳ מימי
 קה״ר פ״ט־ט.
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 מחלוקת עם חכמים כלאים פ״ה מ״ח,
 מע״ש פ״ב ם״ד, שבת פ״ב מ״ב, כ״ק
 פ״ב מ״ה, זבחים פי״א מ״ז, כלים

 פי״א ם״4
 מחלוקת ר״ט ור׳ אליעזר קידושין ספ״נ.
 מחלוקת ר״א ור' יהושע ודי טרפ־ן

 ור״י בן בתירה פאה פ״נ ט״ו,
 מחלוקת עם ר׳ יהושע כליט פי״א מ״ר.
 מחלוקת ר״א ר' ישמעאל, ור״ט ור״ע

 אומרין תרומות פ״ד מ״ה.
 מחלוקת ר' ישמעאל ור״ט סוכה

 פ״ג מ״ד.
 ור' אלעזר בן עזריה ור׳ יהושע

 קראוהו טרפון אחי ידים פ״ר מ״כ.
 הלכותיו המפורסמות במשגה ברכות
 פ״א מ״ג אר״ט אני הייתי בא בדרך
 והטתי לקרות כדברי ב״ש וסכנתי בעצמי
 מפני הלסטיס (ביבמות טו, אר״ט תאבני מתי
 תבוא צרת הבת לידי ואשאנה, ולא מפני שהיה
 מתלמידי ביש כי אמרו בירושלמי שביעית פ״ד

 ה״ב שאך בשני דברים אלו נהג כביש).
 שם פ״ו מ״ח רט״א בורא נפשות רבות.
 מע״ש פ״ב מ״ד כרשיני מע״ש
 שנטמאו יתחלקו לעיסות (דאין פודין את

 הקדשים להאכילן לכלבים).
 שבת פ״ב מ״ב אין מדליקץ אלא

 בשמן זית בלבד.
 פסחים פ״י מ״ו שצ״ל אשר גאלנו

 וגאל את אכיהינו.
 יבמות פט״ו מ״ו גזל אחד מחמשה —

 מניח גדלה ביניהן ומסתלק.
 כתובית פ״ה מ״ב הניעו זמן ולא.

 נישאו רט״א נותנין לה הכל תרומה.
 שם פ״ז מ״ו ואלו יוצאות שלא

 בכתובה — רט״א אף הקולנית.
 שם פ״ט מ״ב ינתנו לכושל שבהן,

 נזיר פ״ר. מ״ה אין אהד מהן גזיר
 (שלא נתנה נזירות אלא להפלאה)•

 קידושין ספ״ג יבולין ממזרים ליטהר.
 כ״ק פ״ב מ״ה שור המזיק ברשות

 הניזק משלם נזק שלם.

 ב״מ

 המעשה. ובתוספתא סוטה פ״ז ה״ח א־תא
 החת ״ביום הקהל״ בו ביום והיא פי'
 דיום הקהל. ובספרי בהעליהך־לז שא״ל
 ר״ע שמא בר״ה ויו״הב וביובל, וכבר
 העיר שם במאיר עין שצ״ל שמא בהקהל
 וביו״הב ביובל. כ• בפ* מה שיש לנו בקבלה
 בשדר עולם רכה שנחרב הביה במוצאי
 שביעית א״ב היה יום הקהל שאמר ר״ט
 לכל הפחות ז׳ שנים קידם ההידבן שא״א
 לומר שבימי המצור והמצוק היה אז יום
 הקהל ? ור״ט כשהעיד שראה בעיניו היה
 אז בל״ס כבן יג שנה שאין עדות לקטן.
 א״ב היה כבן כ' שנה בחורבן הבית.
 ולבן קרוב מאיר לומר שהיה תלטיד
 רבן יוחנן בן זכאי, אף שלא חשבו בין
 הלמידיו באבוה פ״ב ם״ח, יען ששם
 חושב החמשה תלמידיו ודוהר גדולים
 שהגיעו להוראה בחייו. אבל ר״מ היה
 באמת עול ימים כשנפטר ריב״ז. אבל
 מצינו בתיםפתא חנינה כפ״ג שאר״ט
 אקפח את בני אס אין הלכה בידי מרבן

 יוחנן בן זכאי,
 והרםב״ם בהקדמתו לזרעים חשבי בין
 כת השנית שאחד החורבן יען שבימי
 החורבן היה עול ימים וימי פעולתו נחשבו

 אך במר ר״ע וחביריו.
 ר׳ טרפון נזכר במשנה מ״ט פעמים,
 ט׳ פעמים בסדר זרעים, ששה פעמיט
 בטועד, ט״פ בנשים, ששד. פעמים כנזיקין,

 עשר פעטיט בקדשים, ובטהרות ט״פ.
 ע״פ רוב בעל מחלקיתו הוא ר״ע
) בתרומות פ״ט מ״ב, ו ל  (תלמיד חבר ע
 מעשרות פינ מ״מ, מע״ש פ״ב מ״ט,
 (ונשנית בעדיות פ״א מ״י), פסחים פ״י מ״ו,
 יבמות פט״ו מ״ו, מ״ז, בתיבות פ״ה
 מ״ב, פ״ט מ״ב, מ״ג, נזיר פ״ו מ״ו,
 ב״מ פ״ב מ״ז, מנחית פי״ב מ״ה, בבורות
 פ״ב מ״ו ז. ח, ט. בריתות פ״ר. מ״ב,
 כלים פכ״ה מ״ז, אהלות פי״ג מ״ג,

 פש״ז מ״א, מכשירין פ״ה ם״ד.
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 בהעלותך לז. ואם על חיי בניו לא חם
 לכן היו מתייראין להעמידו לנשיא.

 ועוד אפשר במו שאמרו בכלה רבתי
 שלא היה פזרן כ״כ, וזה שאמרו השבח
 על ראב״ע דהוא עשיר דאי איה ליה

 לפלוחי לבי קיסר הוא אזל ופלח.
 והיה המיר מראשי המדברים כקידושין
 מ: וכבר היה ר״ט והזקנים מסובין —
 נענה ר״מ ואמר מעשה גדול, ומו״ק כה:
 כשמתו בניו של ר׳ ישמעאל נכנסו ד׳
 זקנים לנחמו ר״ט וריה״ג וראב״ע ור״ע,
 ור״ט היה ראש המדבר. ובן סנהדרין
 קא.• כשחלה ר׳ אליעזר נכנסו ד׳ זקנים
 לבקרו והוא היה ראש המדבר. וכןגיטין
 פג. לאחר פטירתו של ר״א נענה ר״ט
 תחלה. וכן יומא עו. נזכר תחלה ר״ט,
 ור' אלעזר המודעי קראו ״רבי" ור״ט
 קראו ״מודעי״. וכן בענין צרת הבת הלך
 עם ר׳ יהושע וראב״ע ור״ע לר׳ דוכא
 בן הרבנים כמפורש בירושלמי יבמות
 םפ״א ור״ד בן הרבנים קרא עליו כמו
 שקרא על ראב״ע, ואך בהגרה שמביא
 מעשה בר״א — בבני ברק גזבר ר״ט

 באחרונה.
 אבל מקומו הקבוע היה בעיר לוד
 בדרום יהודה והוא היה שם הדיש כב״מ
 פ״ד ט״ג הורה ר״ט בלוד. ובחגיגה יה.
 טעשה שטח אלכםא בלוד ובאו כל ישראל
 לספרו ולא הניחם ר״ט. ובקידושין מ:
 וכבר היה ר״ט וזקנים מס־בין בעליית
 בית נתזה בל-ד ובטגילה כ. אר״י קטן
 הייתי וקראתי למעלה מר״ט וזקנים את
 המנילת בלוד. ובתענית פ״נ מ״ט מעשה
 שנזרו תענית בלוד וירדו גשמים קורם
 חצות א״ל ר״ט צאו ואכלו ועשו יו״ט.
 ומזה ישער בדרכי המשנה צר 105
 שר״ט קבע ישיבהו שם אחר פטירת ר׳
 אליעזר אשר היה בלוד. וזה ללא אמת
 מעדוהו של ר׳ יהודה כשהיה קטן קרא
 אז את הטנילה לפני ר״ט בלוד ומזה

 אגו

 ב״מ פ״ב מ״ז שמותר להשתמש בדמי
 אבירה, ושם פ״ד מ״ג שהורה לתגרי לוד

 שההונאה הוא שליש למקח.
 השם המפורסם שקורץ לדקה בחודש
 י״ג פלגס הוא מר״ט פרה פ״א מ״ג,
 נגר שיש בראשו גלוסטרא — ה״ה ככל
 הבלים (ומזה אמרו שנח קבד, שסובר תוך

 ;הפתח כלחוץ דמי), כלים פי״א מ״ר.

 הלכותיו בברייתא מציגו שבת קלט.,
 •פסחים קיח., ר״ה בו., סובה לב: לד:,

 •יבמוח קנב:, גיטץ פח:.
 והנה אף שרי טרפון לקח חלק גדול
 .בםנהדרי יבגה תחת נשיאות דר״ג כדמצינו
 פסחים עג: מעשה בר״ט שלא בא אמש
 •לבה״מד, לשחרית מצאו ר״ג א״ל מ״מ
 לא באת אמש לב״המד א״ל עבודה
ז— ן י  עבדתי, א״ל וכי עבודה בזה״ז מנ
 •א״ל תרומה אכלתי וכוי. וכן זבחים נז.
 זו שאלה נשאלה לפני חכמים בכרם
 ביבנה — נענה ר״ט ואמר, ובמכלתא
 .בשלה מס׳ ויסע שר״ט וזקנים היו יושבין
 .בצלו של שובך של יבנה. ובן היה ביבנה
 כשהורידו את ר״נ מנשיאותו ואף שלא
 גזבר בברכות כה. אבל נזכר ירים פ״ד
 מ״ג שאמרו בו ביום אמרו עמון ומואב
 מה הן בשביעית גזר ר״ט מעשר עני
 וגזר ראב״ע מע״ש, אייל ראב״ע ישמעאל
 אהי אני לא שניתי — טרפץ אחי שיגה —
 א״ר יהושע הריני כמשיב על טרפין אחי.
 וידוע שבל שנאטרבי״בי ביומ״ הבונה
 ביום שהושיבו את ראב״ע לנשיאות,
 כברכות כח. ואת אשר כשנתייעצי את
 מי למנות תחת ר״ג לא זכרו את ר־
 טרפץ אע״פ שנם היא היה כהן ועשיר
 גדול וזקן וגדול הדוד, קרוב מאוד לומד
 יען שמצינו שהיה קפדן ואמר תמיר אקפח
 את בני באהלות פט״ז מ״א, שבת יז.
 (ופירש׳׳י מצטער היה על הורה המשחנחת ומקלל
 א׳׳ע) קטז., זבחים ינ., ירושלמי יומא
 פ״א סה״א, תיספתא חנינה כפ״נ, ספרי
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 יהודה נ; ישעיה הנועם.
 ר׳ אלעזר משום ר״ ט תוספתא פרה

 פ״יא.
 ר׳ יהודה היה תלמידו המובהק גם
 מקטנותו כמגילה כ. שא״ר יהודה קטן
 הייתי וקראתי להמנילה לעילה מד״פ-
 וביבמות קא: אר״י פ״א היינו יושבץ
 לפני ר״ט וכוי. ובנדרים מט: ר״י הוה
 יתיב קםיה ר״ט א״ל ר״ט היום פניך
 צהובין איל אמש יצאו עבדיך וכוי*
 ובשבת כט: אר״י פ״א שבתינו בעליית
 בית נתזה בלוד — והיה שם ר״ט וזקנים.
 ובכורות מה: אי״י מעשה בא״א שבא
 לפני ר״ט יתר בידיו וברגליו שש ושש

 כד א״ל כמותך ירבו בישראל.
 ובסוטה פ״ב ה״ב ותוספתא ננעים פ׳׳ח.
 אר״י שבתי היה — אצל ר״ט אייל בני
 תן לי םנדלי — ולמדתי ממנו ז דברים,
 וכן יספר ר׳ יהודה דברים להלכה ממנו
 כעירובין פ״ד מ״ר אר״י מעשה היה
 ונכנס ר״ט בלא מתכון. ובנדרים פ״ו מ״ר
 אר״י מעשה ואסר ר״ט עלי. ר״י אר״ט
 עירובין פ ב., סיכה לא., נדה לח.
 ובתוספתא שביעית פ״ר שבת פ״ו,
 בבירות פ״ה יספר ר׳ יהודה טעשת

 בר׳ טרפין.
 ר׳ יוסי הגלילי אף שבל״ס היה זקן
 כמו ר״ט כי מציגו אותו שהיה רבר
 דדאב״ע, אבל יען שהיה בגליל, ואך
 אח״כ בא לפני חכמים ביבנה כמפורש
 זבחים גז. כשנשאלה בכרם ביבנה בכור
 לכמה נאכל, נענה , ר״ט ואמר — היה
 שם הלמיד אהד שבא לב״המד לפני
 חכמים החלה ורי״הנ שמו א״ל דבי ג
 מנין לך — קפץ ר״ע ונסתלק ר״ט..
 ובספרי קרח־טב קיאו ר״ט בני, ובספרי
 חקת־לג אמר ר״מ עליו ראיתי האיל
 מננה זה ר״ע, והנה צפיר העזים נא מן

 המערב זה רי׳׳הג.
עם ר״ט דמאי פ״ג ה״ד;.  ר׳ שמעון נ

 תרומות

 אגו רואין שהיה שם תמיד כי ד׳ יהודה
 היה תלמידם המובהק כל ימיהם, וידוע

 שר״א גפטר אחרי פטירת ר״נ.
 אבל ע״פ השערה גבינה שמושב ר״ט
 היה תמיד בלוד, ואף שישיבת ר״א היה
 ג״כ 'בלוד אבל ידוע שהחכמים עשו
 קשר ביניהם שלא לבא בשים שקלא
 וטריא עם ר״א, מם ר״ט היה שם בל״ס,
 וכטי שטצינו כשבאו לבקרו היה שם ר״ט
 כסנהדרין קא., לכן אף שר״א קבע שמה
 ישיבתו אבל לא התערב בעניני העיר
 והיה ר״ט הריש ואך היה הולך כפעם
 בפעם ליבנה, וכאשר ישיבת קבע של
 ר״ע היה בבני ברק, או דרי יהושע
 בפקיעין, אבל כולם היו טתקבצין ליבנה.
 ור׳׳ט דבק בתלמיד הבר שלו בר״ע,
 כי בכתובות פד: מסיפק הנםרא אם היד•
 ר״ט רבו או חבירו וקראו תמיד ״עקיבא״
 כל הפורש ממך כפורש מן החיים בקידושין
 סו:, זבחים ינ., יומא פ״א םה״א, כפרי
 בהעלותך־לז. ור״ע נהג בו כבוד נדול
 בבכורות פ״ד מ״ר מעשה בפרה שניטל
 האם שלה והאכילה ר״ט לכלבים, וחכמים
 אמרו שהיא כשידה, אר״ט הלכה חמורך
 טדפון, א״ל ר״ע ״דבי טרפון״ פטור
 אתה שאתה מומחה לב״ד וכוי. ובמנחות
 סח: יתיב ר״מ וקא קשיא ליה — אמר
 לפניו יהודה בן נחמיה — שתק ר״ט
 צהבו פניו של יהודה, אייל ר״ע, יהודה,
 צהבו פניך שהשבת את זקן ז תמהני אס

 תאריך ימים, וכן היה.
 תלמידיו היו כל גדולי המר ההוא
 כתוספתא ברכות פ״ד מעשה בד׳ זקנים
 שהיו יושבין בבית שער של ד׳ יהושע
 אלעזר בן מתיא, והנינא בן חכינאי,
 ושמעון בן עזאי ושמעון התימני והיו

 עסוקין כמה ששנה להן ר׳ מרפץ.
 ר' אושעיא כנו של ר׳ יהודה הבושם
 העיד לפני ר׳׳ע משוס ר״ט כחולין גה:
 ובתוספתא שביעית פ״ר, מ״ח גדם ר׳
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 ובנדרים פב. יסופר עליו שפ׳׳א אכל
 ר״ט מתאנים בזמן שהוכפלו המקצעות
 (שאז. הם הפקר לכל) ובא בעל הפרדס וחשב
 שהוא גנב ונטלו והניחו בשק ורצה
 להשליכו בגהר, ויקרא ר' טרפון ואמר
 אוי לו לטרפין שזה הורגו, שטע ההיא
 גברא שבקיה וערק. ור״ט הצטער כל
 ימיו על שהשתמש בבחרה של הורה
 (ולא פייסו בדמים). ובמס׳ כלה פ״ב יסופר
 בלשון אחר מעט, שר״ט אבל קציעות
 מפרדס שלו והאריפ לא הכירו והכהו
 מכה גדולה ולא אמר לו בלום כיון שראה
 שגפשו יוצאה אמר אוי לך טרפון. א״ל
 אתה הוא ר״ט א״ל הן, עמד ותלש
 בשערו וצעק וכוי. וכן הוא בירושלמי

 שביעית פ״ר םה״ב.
 האמת היתה נר לרגלו ולא בוש
 מלהורות על האמת בירושלמי יומאפ״א
 םה״א שהודה לר״ע ששכח, וביצה פ״ג
 מ״ה כששאלו אותו והוא לא ידע נכנס

 לבהמ״ר ושאל.
 כיבד אט קיימ גם בנופו כאשר יםיפר
 קידושין לא: דבל אימת רהות בעיא אימיה
 למיםק לפוריה היה גחין וםליקא לה.
 וכשרצתה לירד מן המטה נחתת עליה.
 זהירתו מן העריות היתה עד קצה
 האחרון כקידושין פא: שאמר הזהרו כי
 מפני כלתי, וכשלנלנ עליו אותו תלמיד

 נכשל לבסוף .עם המותו.
 דבריו היקיים באנדה מצינו באבית
 פ״ב מ״טו שאמר היום קצר והמלאכה
 מרובה והפועלים עצלים והשכר הריה
 ובע״ה דוחק, לא עליך המלאכה לגבור,
 ולא אתה בן חורין להבטל ממנה, •אם
 למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרנה,
 ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך

 שבר פעולתך ורע וכוי.
 ובארר״נ ספי״ב אמר לא השרה הקכ״ה
 שכינתו על ישראל עד שעשו מ-יאכה,

 ואין אדם מת אלא מתוך הבטלה.

 ובנדה

 ׳תרומות פ״ז ה״א, מנילה פ״א ה״ו.
 ר׳ שמעון שזורי אמר פ״א — ובאתי

 ׳ושאלתי לר״ט מנחות לא.
 וכן בני אחתיה למדו לפניו בזבחים סב:.
 ובבכורות יא. מצינו ר' יהודה נשיאה
 הוה ליה פטר חמור שדריה לקמיה דר׳
 •טרפון, ודבר פלא הוא בי אם נם נאמר
 שהוא ר׳ יהודה הנשיא א״א לומר כן
 •שרבי ראה את ר״ט במפורש ב״מ פה.
 ׳שרבי מצא אך את נכדו. ובספר מבוא
 המשנה צד 102 ישער שצ״ל ר׳ יהודה
 מוריינא דבי נשיאה וכן כונתי מדעתי,
 אבל גם זה ללא אמת כי ר׳ יהודה
 נתעלה להיות מוריינא דבי נשיאה אך
 אחרי שהוקם רשב״ג לנשיא באושא
 כמבואר בערכו. ולכן גראה יותר גרסת
 כפתור ופרח פט״ז שגורס אך ״דבי נשיאה״
 וקאי על בית ר״ג ויען שר״ט היה כהן

 לכן שלחו לו, וזה אמת.
 עשירתו וגודל פזרובו וחסידותו.

 במם׳ כלה רבתי פ״ב ויק״ר פל״ד־טז.,
 ־יסופר שד״ט היה עשיר גדול ולא היה
 נותן מתנות רבות לעגיים, פ״א א״ל ר״ע
 רצונך אקח לך עיר אחת או שתים א״ל
 הן. ונתן לו ר״ט ד' אלפים דינרי זהב.
 הלך ר״ע וחלקן לעניים. לימים מצאו
 ר״ט א״ל אם קנה העיירות עטרו, לקח
 ר״ע ספר תהליט והיה קורא עד שהגיע
 לפסוק פזר נתן לאביונים. וזה שאמר
 שבת כה: איזה עשיר כל שיש לו מאה

 כרמים מאה שרות ומאה עבדים.
, וכאשר  ומני אז והלאה הכיר עוותתו
 יסופר בירושלמי יבמות פ״ר םהי״ב
 שבשנת רעבון הערים ר״ט וקידש שלש
 מאות נשים כרי להאכילן בתרומה. ובסוף
 אבות דר״נ. מעשה בר״ט שישב ושנה
 לתלמידיו ועברה כלה לפניו צור• עליה
 והכניסה בתוך ביתו ואמר לאמו ולאשתו
 רחציה וסבוה וקשטוה עד שתלך לבית

 •בעלה.
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 ויש שחושבין תחת ר״ט את ר״א חרסנה,
 ומזה אנו רואין שהיה ספק להם.

 וע״פ השערה היה חי יותר משבעים
 שנה וכאשר בארנו לעיל שהיה בזמן
 החורבן לערך בן כ׳. ומציגו אותו חינם
 אחר ר׳ אליעזר ונפטר לערך כחמשים

 ושלש שנה אחר החורבן.

 יאין*. (יאיר בן מנשה, דברים פ׳׳כ־יד),
 ר׳ יהורה בן יאיר (תנא) יבמות פו:,
 ר׳ יהושע בן יאיר תענית פ״נ ה״ד.

 ר׳ פנחס בן יאיר הנודע.

 יאםיניאה.
 ר׳ יוסי בן יאסיניאה ביצה ח:.

 ר' שמעון בר יאסיניאה בבורות מז:.
 ואפשר שהוא שם מקום והוא שמובא

 זבחים קיב. ר״ח מיוםתיניא.

 ר׳ יאשיה א).
 (יאשיה בן צפניה, זכריה פ״ו־י).

 התנא הנדול הזה שזכה להקרא בשם
 ר׳ יאשיה רבה או ר' יאשיה הנדול לא
 נמצא בשום מקום מי היו אבותיו, אך
 זאת ידוע לנו שנס אביו היה אדם נדול
 בתורה בפסחים נד. ר׳ יאשיה אומר משום
 אביו אף האיל והשמיר, וזכה עוד ר׳
 יאשיה וחבידו ר׳ יונתן להקרא בשם
 הלמידי דר׳ ישמעאל, כי ידוע שר׳
 ישמעאל היה בשעת החורבן תינוק קטן
 שנשבה לרומי ור׳ יהושע פדאו בנימין
מל הדור,  נז:, ור׳ יהושע היה אז כבר נ
 א״ב היה ר' ישמעאל צעיר כמעט מכל
 חכמי הדור ההוא זולת ראב״ע. ובפי
 הנראה האריך ר׳ ישמעאל ימים אחריהם
 בי הוא דרה מהולכי אושא בב״ב כה:
 ובמלחמת ביתד ואח״כ שנהרנו רוב
 חכמי ישראל. הלך הוא והתיישב סמוך
 לאדום ככתובות סד: שאמרו לא פסק
 j שעורין אלא ר׳ ישמעאל שהיה סמוך

 לאדום

 ובנדה ינ: יד לאמה הקצין, מוטב
 הבקע,כריסו ואל ירד לבאר שחת. ושם
 סא. אמר האי לישנא בישא אע״נ דלקבולי

 לא מיבעי מיחש ליה מיבעי,
 ואהבהו לישראל היה כ״כ עד שאמר
 מכות םפ״א אלו היה בסנהדרין (כשדנו
 ייני נפשות) לא נהרנ אדם מעולם. ואך
 את המינים הידועים שנא בתכלית השנאה
 כשבת קטז. שאמר אקפח את בני שאם
 יבאו לידי שאני אשרוף אותם (ספריהם)
 ואת אזכרות שבהם, ואפילו אדם רודף
 אחריו להרגו ונחש רץ להכישו נכנס לבית
 עבו״ם ואינו נכנס לבתיהן של אלו שהללו
 מכירין ובופרין, וכסה דברים יקרים נוכל

 ללמוד מזה.
 ולא על חנם נתכתר בתואר נל של
 אגוזים כגיטין םז. ואבות דר״נ פי״ח
 שכיון שפתח פיו התחיל להתגלגל מפיו
 דברי הבמות כאבנים טובות ומרגליות.
 וכאשר אמרו ע״ד הצחות בב״ר פצ״א־ט
 אבא נהוראי אומר בשעה שהיה אומר
 'אדם דבר מתוקן לפני ד״ט היה אומר
 כפתור ופרח, וכשהיה אומר דבר שאינו
 מתוקן היה אומר לא ירד בני(הבינה שלי)

 עמכם.

 אשתו בניו ובנותיו.
 בירושלמי יבמות פ״ר םהי״א יםיפד
 שמתה אשתו ואמר לאחות אשתו בתוך
 האבל התכנסי ותנדלי את בני אחותך,
 ובן זכה להשיא את בנו כקידושין פא:,
 ומציגו שטעון בן טרפון שבועות מז:
 ואפשר שהוא בגו. ובן מציגו שהיה לו
 בת כב״מ פה. שרבי איקלע לאתריה
 דר״ט ושאל אס יש לו בן לאותו צדיק
 שהיה מקפח את בניו, א״ל בן אין לו בך
 בת יש לו ורבי החזירו למוטב וא״ל אי
 הדרת בך יהיבנא לך כרתי הדר ביה,
 א״ד נסבה וגירשה וא״ר לא נסבה כלל.
 פטירתו מצינו אך באיכ״ר פ׳ בלע ה׳
 שיש שחשבו אותו בין הרוגי מלכות,
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 ובפםחים נד. מצינו ר׳ נחמיה אומר —
 רייאשיה אומר משום אביו — ר׳ יהודה
 אומר. ובסוטה לז, מחלוקת ראב״י ר׳
 יאשיה ורבי, וב״ב קיט. חולק עם אבא

 י חנן. •

 ובד פלוגתו הגדול היה הבירו ר'יונתן
 כיומא נז;, הנינה יח., נזיר ו 5 לט.י)
 סוטה כד. מו:, קידושין י.) ב״מ גד. צד:
 (המחלוקת המפורסמת איש אשר יקלל וכוי),
 ב״ב קיז., סנהדרין נ: טו./ מנחות צ:,
 ובמכלתא הרבה פעמים, וכן כמה פעמים

 בספרי. \
 הלכותיו בפ״ע מציני חולין קלו. שאמר
 אינו חייב עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן
 במפולת יד (ומובא כמה פעמים בש״ס בלשון
. (  נהוג עלמא כהני תלת םבי כברכות ככ:
 ובשבת כב: דהניא בהמה שאכלה
 ברשינין — ר' יאשיה מתיר, ובנדרים

 מט. הניא ר' יאשיה מתיר.
 ובתוספתא גזבר פ״א בשביעיה פ״א

 ה״ד, ובמכלתא לערך לג פעמים, ובספרי'
 הרבה פעמים, ובספרא קדושים פ״י ב׳

 פעמים.
 ומכר במדי תהליס פל״ו־ה בשם ר׳
 יאשיה הגדול מאמרו היקר שאמר סרס
 הבהוב צדקתך על משפטיך כהררי אל
 על תהום רבה, כשם שההרים כיבשיןעל
 . התהום בדי שלא יעלה ויציף את העולם
 כן הצדקות כובשות את העוגות וכוי

 וכן הוא ברש״י מגחות עא: ר׳ יאשיה
 הגדול.

 מקירותיו בחייו מציגו אבות דר״נ
 רפ״א שרי יאשיה ור' מתיא בן חרש
 עסקי שניהם בתורה פירש ר' יאשיה
 לד״א א״ל ר״מ בן חרש רבי! (הוא כמו
 מר) מה לך לעזיב דברי אלקיס חיים —
 ואמרו כ״ז.שיושבין ועםוקין בחורה היו
 מתקנאין זל״ז וכשנפטרין דומ־ן כשהף

 אוהכין מנעוריהן.
 ואה״כ היה ריש בעיר הוצל בבבל

 והרביץ

 לאדום ולבן ניצל מתיך המהפכה ואז בל״ס
 למדו אצלו ר' יאשיה ור׳ יונתן,

 ובאגרת דרש״ג ח״ב פ״ג מפורש שר׳
 • יאשיה היה בבלי ור' יונתן בר א״י, וז״ל
 ובתר הבא הוה איכא תנאי בין התם
 (בא״י) מגון ר׳ יונתן (ביוחסין איתא ו׳
 נתן והוא ט״ס כי ו׳׳נ היה בבלי) ור׳ שמעון
 ור״ג בני רב; ובין הבא (בבבל) כנון ר׳

 יאשיה דמן הוצל, עכ״ל.
 ולכן ר׳ יונתן שהיה בר א״י הכיר
 ־ עיד את בן עזאי כהילין ע 5 שא״ל הלכה
 בשם ר׳ ישמעאל, אבל ר׳ יאשיה שהיה
 בר בבל לא . הכיר כמעט את כל חכמי
 הדור ההוא, ושימש את ר׳ ישמעאל עם
 ר׳ יונתן אך. בסוף ימיו כשהתיישב סמוך

 לאדום.
 ובזה יתורץ למה נזכר ר׳ יונתן במשנה
 אבות פ״ר ט״ט ולא ר׳ יאשיה, יען
 כשנעשה גדול הדור אפשר שכבר סידר
 רבי את המשנה, ולכן אין אנו צריכים

 לומר ששני ר׳ יאשיה ור' יונתן היו.
 וכשחזר לבבל זכה עוד לשמש את
 ר׳ יהודה בן בתירה בנציבין כםפרי
 תצא־לא א״ר יאשיה ג׳ דברים סח לי
 זעירא משום אנשי ירושלים — וכשבאתי
 והרצתי הדברים לפני ר״י בן בתירה על
 שנים הודה לי וכוי. ובן הוא בירושלמי
 סנהדרין פ״ח ה״ו. ובסוטה כה. גפלו
 טעותים כי שם מובא שאמר ר׳ יאשיה
 סח לי זעירא מאנשי ירושלים וכשבאתי
 אצל חבירי שבדרום, וצ״ל זעירי משום
 אנשי ירושלים וכשבאחי אצל רבוחי.
 ובספרי חקת־קכג א״ר יאשיה נםחי לפני
 ר״י בן בתירה. וכן היה נר פלוגתא דר׳
 נתן בשבת קח., מכלתא בא פ״ה.
 ובספרי קרח מחלוקת ר׳ נתן ור׳ יהושע
 וצ״ל ור׳ יאשיה, ובן חולק עם ר׳ יצחק
 כנזיר מה״ ספרי ראה־יד, מבלתא בא
 פט״ז, ועם ר' זוטרא כברכות ינ ן יען

 ששלשתן היו בבלים כטביאר בערכם.
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 דרכו שהיה אז בימי ר״א ר׳ יאשיה
 שהיה ריש באישא כמפורש גיטין לנ:
 ארבנ״ח ה' סכי היינן קמיה דרי יאשיה
 דמן אושא, וידוע שרבב״ח היה תלמידו
, יאשיה  דר׳ יוחנן. ומה שקראו ר״א ד
 דדריה בל״ם הפירוש הוא כדמובא בערוך

 ערך דר שהיה בן גילו,
 ודי יאשיה זה היה באמת הלמיד ר׳
 יוחנן כחולין קכח, שאייר יאשיה א״ר
 יוחגן. ובכלאים פ״ט ה״ג מפורש שר׳
 יוחנן היה רבו, ובתענית רפ״ב יסיפר
 שרי בא בר זברא ור׳ תנחום בר עילאי
 ודי יאשיה נפקו לתעניתא — דרש ר'
 יאשיה התקוששו — בגין דאית הבא
 בני נש דאמרו עלי לישנא בישא גבי ר׳
 יוחנן — הוה המן ר׳ חייא (בו אנא) ודי
 איםי ור׳ אימי וקמון ואזלין לון. וכן הוא
 באיכ״ד פנ״־נ, וחולק עם ר' יוחנן
 כירושלמי עירובין פ״ג ה״א ונדרים פ״ו

 ה״א.
 ואפשר שקיבל עיד מר׳ ינאי כחלה
 פ״ב ה״ח ר׳ מבי בשם ר' יאשיה בשם
 ר׳ ינאי הלכה כר״א. והמאמר מובא
 בתרוטות פ״ב ה״א־ז. ר׳ טבי כשם ר'
 יאשיה בי ר׳ ינאי הלכה כר״א, ומזה
 ישער במבוא הירושלמי שסתם ר׳ יאשיה
 הוא בגו של ר' ינאי, ולא ראה שצ״ל

 בשם ר' יגאי.
 ובםה״ד יאמר ר׳ יאשיה אמר לדי
 שמעון בר חייא, ובווגתו לע״ז פ״ר ה״ח
 וז״ל הירושלמי שם, שמעון בר חייא הוה
 מתני לחייא בר רב גברי אימתי עושה
 יין נסך אייל משיודע בטיב ע״ז, אפיק רב
 יאשיה מנלתא א״ר הרא דאת אטד וכוי.
 ובאמת הוא ט״ס שם וצ״ל אפיק רב
 ״ראשיה מכוותא" ונעשה מזה ״ר' יאשיה
 מכלהא" כאשר הארכתי בערך שמעון

 בר חייא.
 האומרים בשמו מצינו ר' זעירא ששאל

 לד׳ יאשיה כשבת פי״ח ה״א,

 והרביץ שם הורה הרבה כגיטין םא,
 שפ״א אזל רב כהנא (תלמיד הכר דרב)
 להוצל חזייא לההוא גברא א״ל טאהרא
 דדי יאשיה את? קרי עליה וצדיק יםוד
 עולם (פי' שהרביץ תורה כ״כ עד עכל אנשי
 עירו ידעו כל דיני התורה לפרמיה). ובסנהדרין
 יט. אמר רב מנשיה (כן היו נקראין תמיד
עלא נשמנו) בר עות  חכמי הבבלים יען .
 שאלתי את ר' יאשיה רבה בבית עלמין
 דהוצל. וכן מובא באנרת דרש״ג ח״ב

 פ״ג שקראי ד׳ יאשיה דמן הוצל.
 ובפי הנראה נפטר כבר קידם רבי,
 כמפורש קידישין עב. כי גח נפשיה דרבי
 אמד בירהא דםטיא איבא בבבל —
 ושמתיגהו ר' אחי בר׳ יאשיה, א״כ היה

 אז בגו הדיש בבבל,

 ר׳ יאשיה ב).
 בסוטה יט. ובקידושין לו: ומנחות עא.
 א״ ל ר' אלעזר לדי יאשיה דדריה לא
 תיתב אברעך עד דטפרשת לי להא
 םלהא וכוי. ופירש״י בסוטה ר׳ יאש-ה
 אטורא הוא ובדורו של ר״א בן פדת
 ועוד היה ר׳ יאשיה שהיה תנא בר
 פלונתא דרי יונתן. והיינו דקאטר לד׳
 יאשיה דדריה דלא תיםא לר׳ יאשיה
 הזקן דלאו אורח ארעא למימרא ליה הכי
 שנדול וזקן ממנו היה. ובקידושין פירש״י
 שהיה בדורו אמורא כמותו ויש להבין
 מכאן שעדיין בימי ר״א היה ר׳ יאשיה
 בר פלונתיה דר׳ יונתן קיים להבי איצטריך
 למיתגי לר' יאשיה דדריה לאפוקי ר״י
 קשישא. ובן פירש״י במנחות לאפיקי ר׳

 יאשיה הגדול שהוא תנא.
 ועפר אני תחת כפית רגליו של רביגו
 הקדוש, אבל איך אפשר לטעות על ר׳
 יאשיה מי שהיה תלמידו דר׳ ישטעאל
 ור״י בן בהירה, מי שהיה המיד בעל
 מחלקיתו של ר' יונתן, על ר' יאשיה
 שהיה בזמן ר״א? שהוצרך לפרש ולימד
 ר' יאשיה דדריה? אבל האמת יורה
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 שם תלמידו דרב ושמואל כמגהות לט,
 שאמר רבב״ח סח לי ר' יאשיה דמן
 אושא (משמיה דשמואל), ובסוכה כ: א״ר
 יאשיה אמר רב נראה שהוא ר״י דמן
 אושא, ואחייב עלה לא״י ונעשה דיש
 באושא בנימין לנ: ארבב״ח ה׳ םכי הוינן
 קמיה דר׳ יאשיה דמן אושא, ובכורות
 כח: אמד לרבב״ח בא ואראך נתקין
 שהן משתנים, ולולא דמסתפינא הייתי
 אומר מה שאמרו ברכות כב. כי אתא
 רבץ אמר באושא הוה עובדא בקילעא

 ררב אושעיא צ״ל דר׳ יאשיה וצ״ע.

 ייבא או רב ייבא.
 רב אחא בר ייבא נדה םא:.

 ר׳ הייא כריה דרב ייבא סובה מב:.

 רב הנין בדיה דרב ייבא ב״ב קעד.

 רב סמא כריה דרב ייבא ב״ב ט.
 ונרםת דק״ם רב ספרא ובן הוא ב״ב ה,

 רמי בריה דרב ייבא שבת פנ,
 רב שמואל בר ייבא נדה טו:. אך

 כמעט כולם היו בזמנים שונים.

 ר׳ ייבא בר יוםי. אמר רב ערבין
 הן.

 ייבא חמוה דאשיין בר נדבך.
 נזכר ב״ב כב: אמר משמיה דרב.

 ר׳ ייבא םבא.
 נזכר בזהר כמה פעמים, בראשית נט.
 באחר שהרהר אחר מצות מילה ונתן ר׳
 ייבא םבא עיניו בו ונעשה גל של עצמות.
 ושם האזינו רצ. באגדתא רב* ר׳ ייבא
 סבא, וזה בונת הםה״ד עדך רב ייבא
 שאמר ר׳ ייבא סבא והת׳ וכונתו ״והוא

 תנא״ יען שנזכר בזהר,

 רב יבא אי ייבא סבא.
 תלמיד רב. בפסחים קנ: שהית משמש
 קמיה דרב ברונא ורב חננאל תלמית
 דרב ואמר להם משמיה דרב. וב״ק מט ן
 בעי רב ייבא סבא מר ״ג — א״ל עני
 מורי וכוי. ובעירובין מ: לגרסת רש״י

 ושאילתות

 ר׳ חני אמר שאילית לר' יאשיה
 כירושלמי ברכות פ״ב ה״ו. אפר בשמו
 יומא מא., כריתות כח. (לגרשת שיטה

 מקובצת), ערלה םפ״א.
 ר׳ טבי א״ר יאשיה ברכות טו: פג.,
 יומא םה יי (ובתמורה בט. רב טובי בר מתנה
 א״ר יאשיה), שקלים פ״א ה״א, חלה-פ״נ

 ה״ח.
 ובסנהדרין פ״ו ה״ד ר׳ יונתן בן חלי
 ר׳ אבידמי בר ברתיה דר׳ טבי בשפ ר'

 יאשיה.
 ר' יעקב בר אחא בשמו סוכה רפ״א.
 ר' יהודה בר סימון בשמו מר׳ תהלים

 פל״־ג.
 ובפי הנראה האריך ר׳ יאשיה ימים
 כדמצינו כשנדל ר׳ ירמיה והניע לכלל
 הוראה היה עודר׳ יאשיה בחיים בשביעית
 פ״ט ה״ד ר׳ יצחק בר רריפא אתא ושאל
 לר׳ ירמיה א״ל הא אריות לפניך ואתה
 שאיל לשועלים ? אתא ושאל לר׳ יאשיה.
 ופטירתו יסופר כלאים פ״ט ה״ג שר׳
 יאשיה מפקיד אלבשיני חוורין — א״ל
 ומה את טב מן רכך? (ר׳ יוחנ!) א״ל

 ומת אנא בוש ממעשי?

ב יאשיה.  ר
 הלמיד רבא, כב״ב כב. רב יאשיה ורב
 עובדיא שראלהו רבא (אפילו) לאקבועי,
 דלא כהלכתא מ״ט כיון דרבנן נינהו
 אתו לטרדו טנירפייהו, וברכות טו: הני
 ר׳ אושעיה קטיה דרבא, גרסת דק״ס
 תני רב יאשיה קמיה דרבא, והיא גרסא

 אטיתית.
 ר׳יאשיה בי ר׳ ינאי. ערך רייאשיה

 ב).
 ר׳ יאשיה בן לוי.

 גזבר נ״ר פצ״ב־ג יצ״ל ר' יהושע בן
 לוי ובן הוא בילקיט ויגש רמז קמט. אך

 שט חסר תיבת בן לוי.
 י ר׳ יאשיה דמן אושא.

 קרוב מאיד לומר שהיה בבלי והיה
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 ובהרורת רבותינו שאלו עליו מה אבא
 יהודה עביר, אמרין מה יכיל חמי אפוי
 דאבא יהודה, אבא יהודה דתוריי —
 דגמלוי — דחמרוי, חזר אבא יהודה
 לכמות שהיה, ובא אצל רבותינו — אייל
 עשתה 'תפלתכם פירות ופירי פירות —
 נטלוהו והושיבוהו אצלם וקראו עליו
 הפסוק מתן אדם ירחיב לו. והמעשה
 מובא בויק״ר פ״ה־־ד וד״ר פ״ד״ח ושם
 נקרא אבא יורן. ויש שרוצים לומר שהוא
 ר״י בן בבא, אבל האמת אינו כן כי
 ריב״ב היה נם חכם נדול, והיה חברם,

 והוא היה אך חסיד ובעל צדקה.

 מר יהודה.
 היה תלמיד אבימי כחולין מח. מר
 יהודה משמיה דאבימי אחד זה ואחד זה
 חוששין לה. ובעירובין כד, מר יהודה
 איקלע לבי ר״ה בר יהודה — א״ל לא
 סבר לה מר להא דאבימי (שצריכין
 להיעשות אצטבלאות), אייל אנא כר״נ ם״ל,
 ומה שאמרו שם א״ר יהודה אמר אבימי
 צ״ל בגרסה דק״ם מר יהודה אמר אבימי,
 וכל הוא בכל הדפוסים הישנים. וכן שם
 סא: מד יהודה אשבחינהו לבני מברכתא.
 ורצה להחמיר עלייהו א״ל רבא (נראה
 שצ״ל רכה) פלגאה! בעירובין לית רחש
 להא דר״ע. וכן הוא בקידושין נח. שמצא
 את רב יוסף ורב שמואל בדיה דדבב״ח
 דהוי קיימי אפתחא דבי רבה והקשה
 להם ואישתקי, וכשבאו לקמיה דרכה
י בכ״ם  אמר להו פלנאה! אוקמינכי? (י
 שנזכר הוא אך להוגורא ולכן קראוהו כן).
 ובשבת גט: מר יהודה אמר רב ששת
 לגרסת דק״ס, ובע״ז טז: אטד אביי אמר
 לי מר יהודה, דבי בר יוחני טחגי ברחיים
 בערודי. ויבשבת נז: אמר רב יהודה אמר
 אביי נראה שצ״ל מר יהודה אמד אבימי.
ר  ובסוף ע״ז יסופר שמר יהודה ובאשי נ
 טיבי הוו יהבי קמיה דשביר מלבא אייתו
 לקמייהו אתרונא פסק אכל פסק יהב

 לנאטי

 ושאילתות היה קמיה דרנ חםדא, ונרםא
 שלנו רב יימר סבא. ובפסחים ער: רבין
 כבא טפליה ההוא בר נוזלא לרב, וגרסת

 דק״ס רב ייבא סבא והוא העיקר.

 ידוע הבבלי, (ידוע, נחמיה ־!:־ז).
 תנא נזכר פ׳׳א במשנה ב״מ פ״ז מ״ט
 אומר משום ר׳ מאיר, מרוח אחת אינו

 אונס, מב׳ רוחות אונס.

 יהודה.
 ר׳ אבא בר יהורה עירובין פ״ו ה״ו.

 איסי בר יהודה שבת ו:.
) זבים פ״א א : ת  ר׳ אלעזר בן יהודה (

 מ״א.
 ר׳ דוםתאי בן יהודה קידושין פד.

 רב הונא בר יהודה ברכות ח.
 ר׳ ח־יא בר יהודה כתובות כא.

 רב חיננא בר יהודה סנהדרין עז:.
 ר' יום׳ ברי יהודה נדרים פ״ח מ״ו.

 מתתיה יר יהודר. מנחות עט:.
 רב שמואל בר יהודה שבת עט.

 ר׳ שמעון בן יהודה מכות פ״ג מ״ו.

 ר׳ תנחום בר יהודה ברבות פ״ט ה״ר.

 אבא יהודה.
 חסיד גדול ובעל צדקה בזמן ר״אור׳
 יהושע בהוריות פ״ג ה״ד מעשה בר״א
 ור״י ור״ע שעלו להילת אנטוכיא על
 עסק מנכת חכמים, והיה תמן חד אבא
 יהודה עביר מצוד, בעין טובה. פ״א ירד
 מנכסיו וראה רבותינו ונתייאש מהן
ו טד!1), עלה לו לביתו ופניו מ צ ן ע , כ ט ה ) 
 הולגיות, א״ל אשתו מפני מה פניך
 חולגיות וסיפר לה המעשה, א״ל נשתיירה
 לך שרר, אחת לך ומנור חצייה ותן להם,
 הלך ועשה כן ונתן להם, וברכוהו
 שהקב״ה ימלא הם־ונותיך. עם כשהלכו
 להם ירד לחרוש בתוך הצי שדהו, עם
 כשהוא הירש שקעה פרתו ונשברה, ירד
 להעלותה והאיר הקב״ה את עיניו ומצא
 סימא, אמר, לטובתי נשברה רגל פרתי.
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 משום ד׳ ישמעאל מקואות פ״ט ס״;
 מו״ק כד:׳ וגע״ז פ״ב מ״ה א״ר יהודה
/ ו נ  שאל ר׳ ישמעאל את ר' יהושע ו
 ומשמע שם כמו ששמע את כל השקלא
 וטריא, שלהן. ר״י משום ב״ה עריות פ״ד
 מ״ו, ואמר בשם אבא ציידין סוף קידושין.
 . אבל רבותיו המובהקים היו ר׳ טרפון

 ור׳ עקיבא.
 ר׳ מרפון היה רבו מנעוריו ושימשו
 כמה שנים כמגילה כ. אר״י קטן הייתי
 וקראתיה (להמגיל.־,) למעלה מרי טרפון,
 ובנדריט מט: ר״י היה יתיב קמיהדר״ט,
 ובנדרים פ״ו מ״ו אר״י מעשה ואסר עלי
 ר״ט. וביבמות קא: אר״י פ״א היינו
 יושבין לפני ר״ט, ובשבת בט: אר״י פ״א
 שבתנו בעליית בית נתזה בייוד — והיה
 שם ר״ט וזקנים ולא אמרו לנו דבר.
 וב״ק קנ: בא לפני ר״ט, ובתוספתא
 שביעית פ״ד אר״י מעשה והיינו בעין
 כושי והיינו אוכלין — ע״פ ר' טרפין.
 ובתוספתא שבת פ״ו אר״י מעשה בר״ט,

 ובכורות פ״ה מעשה בא לפני ר״ט.
 והיה חביב על ר״ט ער שקראו בני
 כירושלמי סוטה פ״ב ה״ב ותוספתא
 נגעים פ״ח אר״י שבתי היתד. והלכתי
 אהר ר״מ לביתו אמר לי יהודה בגי הן
 לי םגדלי וגתתי לו ופשט ידו לחלון
 וגתן לי מטגה מקל, אמר לי יהודה בגי
 בזה טהרתי ג׳ מצורעין ולמדתי בה שבע

 הלבות.
 ר״י אר״ט עירובין פ״ב, סוכה לא.,
 גדה לח., ובמגחות סח: יסופר שיהודה
 בר נחמיה השיב לר״מ וצהבו פגיו ור״ע
 אייל המהני אם האריך ימים א״ר יהודה
 בר אלעאי — כשעליתי לעצרת שאלתי

 אחריו — ואמרו לי נפטר.
 וכן ר' עקיבה היה רבו המובהק
 כירושלמי ברכות פ״א ה״ב־ז: אר״י
 מעשה שהייתי מהלך בדרך אחרראב״ע
 ור״ע. אמר בשמו ר״ה לא., תוספתא

 בלים

 לבאטי ב״ט, הדר דצה עשר זימנא
 בארעא פסק יהב למר יהודה, א״ל באטי
 ב״ט וההוא גברא לאו בר ישראל הוא ו
 א״ל, מר (יהודה) קים לי בגויה (שהוא

 ?דוש ולא יאכל דבר אסור ובו׳).

 ר׳ יהודה >סתפ) בן ר׳ אלעאי.
 זה דבר ברור שסתם ר׳ יהודה שבכל
 הש״ם הוא בן ר׳ אלעאי במפורש מגחות יח.
 והנה לפי פירש״י במגחות ק. שמשפחת
 ר׳ יהודה היחה מבבל ולכן כשאסר ר'
 יוסי לא בבליים הם אלא אלכםנדריים
 א״ל ר׳ יהודה תגוח דעתך שתנתת את
 רעתי. אבל ביומא םו: איתא להיפוך
 שר׳ יהודה אמר כן לר׳ יופי וגם שם
 • פירש״י שמשפחתו (של ר׳ יוסי) מבבל
 היתה. ובדק״ס מביא מב״י שצ״ל ביומא
 כמו במנחות, (אבל כבר בארתי בערך ר׳

 יוסי ששניהם היו בא״י).
 מקום מולדתו היה בעיר אושא כמפורש
 י שהש״ר פ״ב־ה כשהתקבצו בשלפי השמד
 לאושא חלקו כבוד לר׳ יהודה שהיה בן
 עיר ומקומו של אדם הוא מכבדו. ובל״ם
 .קיבל את תורתו מאביו ובפרט תורתר׳
 אליעזר רבו דאביו כזימשמע מנחות יח.
 ומלבד אביו מציגו שקיבל מכל חכמי
 יבגה שאמר הלכות־ משום ר׳ אליעזר
 בעירובין צד., יוטא לט. תוספתא אהלות

 פ״ז, פרה פ״ו.
 בשם ראב״ע ברכות פ״ר מ״ז, תוספתא
 מעשרות פ״ג, וירושלמי מעשרות רפ״ה.
 וירושלמי ברכות פ׳׳א ה״ב־ה א״ר יהודה
 מעשה שהייהי מהלך בדרך אחדי ראב״ע,

 וברבות בו: אמרו בפירוש שהיה רבו.
 ובן.היה רבן גמליאל רבו כמפורש
 שבת קג ז, ואמר בשמו כתוספתא כרבות

 פ״ר, פסחים פ״א, ביצה פ״ב.
 משום ר׳ יהושע תוםפהא אהלות רפ״ו,

 פפ״ז. -
 . משום ר׳ יופי הגלילי ב״ק פ״ח מ״ו,

 ׳ .שבועות בא.
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 ישראל שמס.
 אך רחמי השם שלא יכלו לעולם מת
 אדרינוס קיסר בתחלואים רעים בנפש
 מרה בשנת ת״ן לשטרות, ואף שלא
 הוקלו מים הזדונים אבל התחילו לקוות
 לימים טיבים מאלה, וכן היה באמת,
 והכנםיה הראשונה היהה בבקעת, דמון
 כירושלמי חנינה פ״נ ה״א מעשה שנכנסו
 ז׳ זקנים לעבר את השנה בבקעת דמון
 ר״מ ור׳ יהודה ור׳ יוסי ור״ש ר׳ נחמיה
 ורא״בי ור״י הסנדלר, ושם ר' שמעון ב׳׳נ
 לא נזכר שם, שאע״פ שאין מעבריןאלא
 ברשות הנשיא, וזה יען שלא הוקם עור
 נשיא שהגזירות היו עוד בתקפן וקא חשיב
 את ר״מ בראשונה יען שהוא נסמך מר״ע
 ולא שאר חבריו, ומשם שלחו לחנניה
 ב״א ר' יהושע אה השלוחים שלא יעבר
 עוד בחו״ל כדמיבא ברכות םנ. ובירושלמי
 נדרים פ״ו ה״ח וכמבואר בערכו באריכות.
 ובשהוקלו עוד מעט הנזירות התקבצו
 לאושא כשהש״ר פ״ב־ה־ג שאמרו בשלפי
 (כאחרית) השמד נתכנס׳ רבותיגו לאושא
 ואלו הן ר' יהודה, וד׳ נחמיה, ר'
 מאיר, ר׳ יוסי, ורש״בי, ור״א בנו של
 רי״הנ, ורא״בי ושלחו אצל זקני הגליל
 (ששס לא היה השמד גדול כ״כ) כל מי שהיא
 למד יבא וילמד, חלקו כבוד לד׳ יהודה
 (שיהיה ראש המדבר) מפני שהוא בן י עיר,
 אך לא היו שם זמן רב והלכו משם
: כשנכנסו  ליבנה, וזה שאמרו שבתלג
 רבותינו לברם ביבנה היה שם ר׳ יהודה
 ור״א ברי יוסי (הגלילי) ור' 'שמעון, אבל
 ר״מ לא נזכר שם יען שנם אז לא הותרה
 להם לעבר שנים ובל״ס נתורע למלכות
 שמעברין שנים והביטו אחריהם שלא
 לעשות כזאת עוד, ולכן הוצרכו לשלח
 את ר״מ לעבר השנה באםיא(שהיא הו׳׳ל
 כב״ב נו,) כמפורש מנילה יח 5 ולבן לא

 נזכר ר״מ שהיה בכרם דימה.

by והרב רא״הו כת״ב צר 157 יוציא דיבה) 

 ר״מ

 כלים ב״מ פ״ו, אהלות פי״ר, ובמשנה
 מע״ש פ״ה ט״ה אר״י בראשונה — עד
 שבא ר״ע ולמד וכוי. ובשנפטרו כל
 תלמידי דר״ע אמרו ביבמות סב ז שבא
 ר״ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם
 ר״מ, ר' יהודה, ר׳ יוסי ור״ש ור״א בן
 שסוע והם העמידו תורה אותו שעה,
 אך לא זבה לקבל סמיכה מרבותיו כי
 נטרפה השעה שאז הי תה אחר חורבן
 ביתר ונהרנו הסירי עליון, וחכמי הדור
 שניצלו מתוך המהפכה נתפזרו ונחבאו
 ואך ר׳ יהודה בן בבא שם נפשו בכפו
 וסמך את החמשה זקנים ר״מ ור' יהודה
 ור״ש ודי יוסי ור״א בן שמוע — ור׳
 נחמיה בין אושא לשפרעם, והוא נהרנ
 על קידוש השם, והם ברחו כסנהדרין
 יד״ ומה מאוד צדקו במה שאמרו שהם
 העמידו תורה אותו שעה כ* באמת המה
 נשתיירו כאוד מוצל מאש, בי ר״נ הנשיא
 כבר מת שנים הרבה, ונשיא אחר לא
 הוקם, וראשי הבמי הדור כרי יהושע
 וראב״ע ור״ט ורי״הג כולם מתו, ור״ע
 ור״ח ב; הרדיון ור׳ ישכב הסופר ור״י
 בן בבא וחבריהם כולם נהרגו בטיתה
 משונה, וחנניה ב״א ר׳ יהושע ירד לבבל,
 ורבן שמעון ב״נ י־ן עדותו ב״ק פג.
 שאלף ילדים היו בבית אבא — ולא
 נשתייר בהן אלא אני באן ובן אחי אבא
 בעםיא, ולולא הותיר ה׳ לנו שריד במעט
 את החמשה תלמידי דר״ע אז הו״ש
 נשתכחה תורה מישראל והן הן שהעמידו

 תורה אותו שעה.

 והחמשה חכמי ישראל הנסמכים
 האלו ויתר חבריהם שהיו במ קומית
 אחרים לא יכלו להתאכף יחד בשום
 מקום מפני גזירת המלכות שלא יעסקו
 בתורה ושלא למול את בניהם ושלא
 לשמור את השבת, עד שהוצרך חנניה
 ב״א ר׳ יהושע לעבר את השנה ולקבוע
 חדשים בבבל, והיה בא:ת עולמו של
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 (והחכם גרעץ בח״כ צד 263 יאמר שהגזירות
 נתבטלו ע״י ר׳ אליעזר (צ״ל יהודה) כן שמוע
 כדמובא ר״ה יט,, תענית יה. ומגילת תענית פ״יב,
 והוא שגגה, כי יהודה בן שמוע היה תלמידו

 דר״מ ואז היתה גזירה פרטית וכמבואר בערכו).
 וכששבו שנית לאישא אז הביאו את
 רש״בנ ממחבואו ונתמנה לנשיא ואת ר'
 גחן לאב״ד שבא אז גדול הדור מבבל
 ואשר עזר להם שש שחגגיה ב״א ר'
 יהושע לא יעבר עוד, ואת ר״מ לחכם,
 ור׳ יהורת נתמנה מאת המלוכה ,להיות
 מוריינא דבי נשיאה, שבל״ם היתה עין
 רומים צרה על משפחת הנשיאים ובפרט
 שהיו ממלכי ב״ד, אך ר' יהודה הבטיחם
 שהוא יביט עליהמבעין פקוחה שלא יבא
 שום נזק למלבות. וזה שאמרו התום'
 במנחות קר. ד״ה מעשה, דע״פ הקיסר
 מינוהו ראש על בית הנשיא, ואפשר שזח
 בונת איםי בן יהודה שאמר עליו גיטין
 םז. ר׳ יהודה הכם לכשירצה, היינו אם
 היה רוצה היה הוא נתמנה לחכם, אבל
 יען שמשרתו היתד, נמלה מזו. ומני אז
 היה ריש המדברים בכ״מ כברכות מנ:,
 שבת לנ ז, מנחות קג:, ואז שבו הסנהדרין
 לכוחם הראשונה, ואף שהגזירות לא
 נתבטלו מכל וכל וכאשר מבואר בערך
 רש״בי שהוצרך אח״כ כשיצא מן המערת
 ליסע לרומי לבטל הנזירות, עד שישב
 רבינו הקדוש על כסאו ובימיו היה מנוחה

 לישראל.
 וכבודו היה גדול מאוד בעיגי רש״בג
 כפםחים קד. שאמר רש״בג לד׳ יוסי

 וגיחוש לדברי ר׳ יהודה חבירנו.
 והנה יען שגמשבו כמה שגים דור של
 שמר וכליה וכששבו למקומן הוצרכו
 לברר ספקי ההלכוה שנפלו בפרטי הדינים
 ולכן מצינו את ר״מ ור׳ יהודה וחבריו
 הרבה פעמים מאוד בהלכה במשנה, ור׳
 יהודה גזבר במשנה על שש מאות ושבע
 הלכות, והייגי במס׳ ערלה, ר״ה, חגיגה,
 אבות הוריות, תמיד, ירים, בכל מסכ׳ פ״א.

 במם׳

 ר״מ ויאמר כשהוציאו את ד״מ מב״המד אז הלך
 ועיבר שנים באסיא להקניט את הנשיא, וטעות
 גדול הוא כי הדין הוא אם אך אפשר.לעבר שנים
 בא׳״י אסור לעבר בחו״ל ואם רש״בג עיבר בא״י
 מי ישמע לר״מ לחשבונו? ועוד שלא נתמנה

 עדיין רש״בג לנשיא וזה ברור).

 וזה שאמרו ר״ה לא: גבי עשר גליות
 שנלתה סנהדרין שנלו מיבנה לאושא
 ומאישא ליבנה, וכשהיו בכרם מבנה
 יסופר בשבת לנ: איך נתעלה ר' יהודה
 להיות ראש המדברים בכ״מ, כי באושא
 היה ראש המדבר אך מפני שהיה בן
 עיר, אבל כשהיו ביבנה אירע שר׳ יהודה
 דיבר בשבח הגתגת המלוכה, ור׳ יוסי
 שתק, ורש״בי דיבר רעה עליהם, והגיע
 לאזגי שרי המלוכה במקרה ע״י יהודה
 בן גרים ואז גזרו על ר״ש שיהרג וברח
 וגתחכא במערה, ועל ר׳ יוסי שיגלה
 לציפורי (היינו שלא יצא מקיר העיד וחוצה),
 ור׳ יהורה נתעלה להיות ראש המדברים

 בכ״מ.
 ור׳ יהודה שמצא חן בעיני שרי המלוכה
 שהוא אוהב נאמן למלכות השתדל להעביר
 את רוע הגזירה מעל ר׳ יום* ולכן מציגו
 ברכות סנ: כשנכנסו רבותינו לכרס
 ביבנה היו שם ר׳ יהורת ור' יוסי ור׳
 נהםיה ור״א בגו של רי״הג פתחו כולם
 בבכור אבסנאי, אבל לא מצינו את ר״ש
 שם יען שהוא כבר ברח ונחבא במערה,

 ונם ר״מ לא היה שם כדמובא לעיל.
 ובפי הנראה שאע״פ שהנזירות נתבטלו
 וכאשר מובא בח״ב ברה״י לההכם גרעץ
 שבימי הקיסר אנטונינוס פיוס הרשה
 ליהודים שנית לטול בשרט, אבל יען
 שאירע המעשה עם ר״ש ביבנה שדיבר
 רעה על המלוכה ונם העיר יבנה היהה
 ידוע להם מכבר למקים קיבוץ מחכמי
 ישראל לכן לא הורשה להם לעשות
 מקומם הקבוע שמה, וגלו שנית לאושא
 יזה שאמרו ר״ה לא: שגלו מיבנה (שנית)

 לאושא.
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 הלכותיו המפורסמות.
 ברכות רפ״ב באמצע שואל מפני היראה

 ומשיב מפני הכביר.
 ושם מ״ג קרא ולא דקדק באותיותיה

 לא יצא.
 שם פ״ג מ״ר בעל קרי מברך לפניהם

 ולאחריהם.
 שם רפ״ו שעל הירקות אומר בורא

 מיני רשאים.
 שם מ״ו כל שהוא מין קללה אין

 מברכין עליו.
 שפ פ״ז מ״ב עד כמה מזמנץ ער
 כביצה, וכן סובר בשיעור אתרוג בםוכה

 פ״ב מ״ז.
 דמאי פ״ג מ״ו רוצה היא בתקגת בתה

 ובושה מחתנה.
 כלאים פ״א מ״ז מהיר ירק באילן.

 ושם מ״מ שאינו כלאים עד שיהי ב"
 חטים ושעורה.

 ושביעית פ״ב מ״ו כל הרכבה שאינה
 קולטת לשלשה ימים שוב אינה קולטת.
 ותרומות פ״א מ״ג קטן שלא הביא ב׳
 שעדות תרומתו תרומה (וכן סובו במגילה
 פ״ב מ״נ שקטן יכול לקרא אח המגילה, וכן פרה

 פ״ה מיד מכשיר בקטן).

 ומעשרות פ״ג מ״ז םוכת החג בחג
 מחייב (אפ הביא שמת התבואה חייבת במעשר,
: שפוכה דירת קבע בעינן וחייבת  כי סובר יומא י

 במזוזה).
 שפ פ״ה מ״ו המתמד — ומצא כדי

 מדתו מחייב.
 ומע״ש פ״ג מ״י הלוקח בכפף מע״ש

 שנטמא יקבר.
 וערלה פ״א מ״ב הנוטע לרבים חייב

 בערלה.
 ובכורים פ״א מ״ו יבש המעיין, נקצץ

 האילן מביא וקורא.
 ושבת פ״ב מ״ר לא יקיב אדם שפופרת
 — לא ימלא אדם קערה שמן — ור׳

 יהודה מתיר.

 במם' חלה ב״פ.
 במפ׳ תעגית, המורה, מעילה, בכל

 אחת ג״פ.
 במפ׳ זביפ, מע״ש, בבל אחת ד״פ.

 במפ׳ קידושין, שבועות, ע׳׳ז, כריתות,
 מדות, עוקצים, בב״א ה״פ.

 במם׳ בכורים, שקלים, יומא, עדיות,
 מבול יום, בכ״א ששה פעמים.

 במס׳ מו״ק, נזיר, מכות, ערכין, בכ״א
 ז״פ.

 במס׳ פאה, ביצה, מגילה, סוטה, זבחים,
 בב״א ט״פ.

 במס׳ כלאים, יבטות, אהלות, טהרות,
 בב״א עשר פעמים.

 במס׳ דטאי, נדרים, גיטין, ב״ק, בכורות,
 מקואות, נדה, מכשירין, בב״א יא״פ.

 במס׳ ברכות, שביעית, מעשרות, פסחים,
 כתובות, בכ״איב״פ.

 במם׳ ב״ב יג׳ פעמים.
 במס׳ מגחותיד׳ פעמים.

 במסי תרומות, סוכה, בכ״א טו״פ.
 במם׳ ב״ט טז׳ פעמים.
 במס׳ חולין יז׳ פעמים.
 בטס׳ פרה יט' פעמים.

 במס׳ סנהדרין, גגעים, בכ״א כ״א
 פעמים.

 במט' שבת בז׳ פעמים.
 במם' עירובין לגי פעמים.

 ובמס'כלים המשים פעמים.
 בם״ה תק״ז פעמים. וגזבר בבל הש״ס

 חוץ ממס׳ קנים.
 ונזבר המיד במשנה בשם סתם ד׳
 יהודה, אבל בנמרא גזבר לפעמים בשם
 ד׳ יהודה בר אלעאי כברכות גה., שבה
 כה ז לג:, מגילה כט״ תענית ל., מו״ק
 בא., בתומת יז״ גדרים ח:, ב״ק קג:,
 ב״מ לג םגהדרין כ., מגחוה יח. כט:
 פח: וכולן בענץ אנדה, ובסוכה יח.,

 מנחות קנ: בענין הלכה.

 שש
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 יבמות פ״ר מ״י הנשואות יתארכו,
 והארוסות ינשאו,

 שם רפ״יא אוסר באנוסת ומפותת אביו.
 כתובות פ״ב מ״ח אין מעלין לכהונה

 ע״פ עד אהד.
 שם נא: אחריות מ״ם הוא.

 שם נו. בדבר שבממון תנאו קיים.
 נדרים פ״ז מ״ג הכל לפי הנודר.

 נזיר ח. םפק נזירות להקל.
 נימיי פ״ו מ״ב אין שתי ירים זוכות

 כאחת.
 שם פה: ידים שאיגן מוכיחות לא הרין

 ירים.
 קידושין פ״ר מ״ח האימר זה בני ממזר

 נאמן.
 ב״ק פ״ב מ״ר מועד כל שהעירו בו

 נ׳ ימים.
 שם פ״ו מ״ה מחייב על נזקי טמון באש,

 ושם ננ. מחייב על נזקי כלים בבור,
 שם פ״פי גץ שיצא טתחת הפטיש בנר

 חניכת פטור.
 שם פ״ח מ״נ אין לעברים בושת.

 שם פ״ט מ״ר אם השבת יתר על
 ההוצאה נותן לו ההוצאה.

 וב״מ רפ״ב כל שיש בו שנוי חייב
 להכריז.

 ושם מ״ו שחייב להכריז נ׳ רנלים.
 ושם פ״ר מ״ר אין אונאה לתגר.

 שם פ״ו מ״ז הלוהו מעות שומר חנם.
 שם פ״ז מ״ט בשעת משלחת זאבים

 אפילו זאב אחד אונס.
 שם מח. אסמכתא לא קניא.

 שם פג: צד אחד בריבית מותר,
 שם פ. שוכר כשומר שכר.

 ב״ב רפ״ה י סובר הדמים מודיעין.
 שס פ״ה מ״ח ע״ש עם חשיבה פטור

 מליתן נ׳ טיפין.
 שם פ״י מ״ו אין כותבין שובר.

 סנהדרין פ״א ם״נ שםמיכת זקנים
 ועריפת עגלה בחמשה,

 ושם

 שם פ״ח מ״ז חרם כרי ליתן בין פצים
 לחברו.

 שם פייטו מ״ב' כל קשר שאיגו של
 קיימא אין חייבין עליו.

 שם פ״בד מ״ך אם לא היתה נבלה
 מע״ש אסירה.

 ובשבת מא. דינו המפורסם דבר שאינו
 מתכון אסור והוא מביצה פ״ב מ״י.

 שס עג: מלאכה שא״צ לגופת חייב
 עליה.

 עירובין רפ״א מבוי שהוא גבוה למעלה
 מעשרים אמה כשר וכן גבי סובה.

 שם רפ״ג מערבץ לכהן אפילו בב״הק,
 שם פ״ג מ״ד אמר ה״ז חמד גמל.

 שם פ״ג מ״ח ביצה שגולדה בראשון
 תאבל בשגי.

 עירובין לו: אין אדם מתנה על שני
 דברים כאחד.

 פסחים פ״א מ״ר אוכלין בל איבע
 ותולין כל המש ושורפין בתחלת שש.

 שם רפ״ב אין ביעור חמץ אלא שרפה.
 שם פ״ג מ״ז אין שוחטין את הפסח

 על היחיד.
 פסחים בא : סובר דברים ככתבן.

 שם כב. גיד הנשה מותר בהנאה.
 שם מט. שסעודת אירוסין רשות.

 שם סה: ושם פו: יש אם למסורת.
 שם צח. לאו הגיתק לעשה אין לוקין

 עליו.
 יומא רפ״א אף אשה אחרת מתקיגן לו,
 שם ז: םובר שטומאה היתרה בצבור.
 סוכה פ״ג מ״תשאין אוגדין את הלולב

 אלא במיגו.
 שם מו. היו לפניו מצות הרבה מברך

 על כל אחת ואחת.
 ר״ה ל: סובר עד יעד בכלל.

 הגינה ב. סובר שסומא באחת מעיניו
 פטור מן הראייה,

 מגילה ז: מתיר מכשירי אוכל גפש,
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 וכן דרכו לומר במה דברים אמורים
 כעירובין. פ״ז מ״יא, סוטה םפ״ח, כלים

 פ״כח מ״ז.
 זה הכלל, כשבת פייטו מ״ב, זבחים
 פ״ב ם״ה, ספ״ו, מנחות ספ״א, פרה
 פ״ז מ״ט, וכן מובא בסדורים שאמר זה

 הכלל אס כמדתה יכו׳.
 וכן יאמר המיר הלשין ״כראשונה״
 כמע״ש פ״ח מ״ח, שקלים רפ״א, כתובות

 יב., ב״ב ק:״
 ובן יספר מעשיות מדורות הראשונים
 במעשרות פ״ב מ״ה, שבת פ׳׳טז מ״ז,
 פ״כב מ״ג, יומא לח., סובה נא:, שקלים
 פ״א מ״ר, פסחים פ״ה מ״ז, ובגמרא•

 שם מב: נה., עדיות פ״ר, מ״ו.
 וכבר ידוע שסתם ספרא (תורת נהנים)
 הוא ר׳ יהודה כשבת קלז., עירובין צו:,

 שבועות יג..

 חבריו הגדולים,
 ע״פ רוב חולק עם ר״מ ור׳ יוסי ודי־
 שמעון, ומצינו עירובין יג. א״ר יהודה
 ר״מ היה אומר. ובע״ז סו. אומר משוס
 ר״מ. וביומא פג: יסופר שר״מ ור׳ יהודה
 ודי יוסי הוו קאזלי באורחא, ר״מ הוה
 דייק בשמא, ר׳ יהודה ור׳ יוסי לא הוי
 דייקי כשמא, כי מטו לההוא דוכתאבעי
 אושפיזא— אמדו לו מה שמך, א״ל
 כידור, אמר (ר׳ מאיר) ש״מ אדם רשע
 הוא, ר׳ יהודה ודי יוסי אשלימו ליה
 כיםייהו, ר״מ לא אשלים — ולבסוף ביחש
 להם, ואך ע״י חכמתם הצילו את כספם

 מידי,
 ושם יסופר שרי יהודה ודי יוסי הוי
 קאזלי באורחא אחזיר. בולמוס לר׳ יהודה,
 קפחיה לרועה אכליה לדיפתיה, כי מטי
 למתא אחזיה בולמוס לר׳ יוסי — א״ל
 ר׳ יהודה אני קפחתי את הרועה ואתה

 קפחת את העיר כולה.
 ובנדרים מט: יסופר שרי יהודה ודי•
 יוסי חד אכיל דייםא באצבעתיה והר

 אכיל

 ושם מ״ו שסנהדרין המה שבעים (ולא
 שבעיפ ואחד).

 שם פ״ב מ״ר מרבה הוא (נשים) ובלבד
 שלא יהו מסירות אה לבו.

 שם פ״ח מ״ד אם לא היתד, ראויה
 לאביו אין נעשה בן ס״ומ.

 שם לו: אין מישיבין בסנהדרין לא זקן
 ולא סריס ולא מי שאין לו בנים, ר׳

 יהודה אומר אף לא אכזרי,
 ומכות פ״נ מ״י שלוקה ארבעים(לא לטי).
 וזבחים פ״ח מ״ו אין דם מבטל דם,
 וכן חולין פ״ו מ״ה סובר דמין במינו לא

 בטל.
 חולין רפ״ב עד שישחוט את הוורירין.
 ותמורה פ״א מ״ר, שהולד עושה המורה.
 וכלים פ״יז מ״י שאמת הבנין ששה

 טפחים ושל כלים חמשה.
 ובנדה פ״א ט״יא עד שירכה השחור.

 ובידים ספ״ג ששה״ש מטמא את הידים.
 וכן דרבו לומר תמיד אימתי בפאר,
 פ״נ מ״ה, פ״ה מ״ה, דמאי פ״ה מ״ה,
 רפ״ו, חלה פ״ב מ״ב, שבת פ״יח מ״ב,
 מנילה פ״א מ״ג, סנהדרין פ״נ מ״ג,
 מנחות פ״י מ״ח, חולין פ״ה מ״נ, פ״ו
 מ״ו, אהלות פ״ז מ״ד, מקואות רפ״ו,

 נדה פ״ט מ״ה, טבול יום פ״ב מ״נ.
 ובן דרכו להוסיף ולומר ״אף״ כרמאי
 פ״ב מ״ב מ״ג, פ״ו מ״נ, שביעית פ״ז
 מ״ד, מעשרות פ״ד מ״ב, פ״ה מ״ה,
 בכורים פ״א מ״ז, מ״יא, שבת פ״ט מ״ו,
 מ״ז, רפ״כא, עירובין רפ״נ, פ״י מ״ה,
 פסחים פ״ר, מ״ר, ריש יומא, נדרים פ״יא
 מ״י, סימה פ״ ז מ״ו, ב״מ פ״ ג מ״ח,
 חולין פ״ט מ״ב (בגמרא), חסיד פ״ז מ״ב,
 כלים םפ״יב, פ״טו מ״ג, פ״כא מ״נ,

 פ״כב מ״ז, רפ״בי, ננעים פ״ו מ״ז.
- ובברייתות בנמרא שבת עח:, פסחים
 נד. צר,:, ביצה כח:, מו״ק יא:, יבמית
 עב:, קידושין כה., ע״ז מנ., סנהדרין

 מח! עג״
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 ר׳ יהודה בר׳ סימון בשמו הנחומא
 תצא־יז.

 ר' יוחנן בשמו ברכות לה:, פםהימ
 קיר., יומא י., נימין פא..

 ר׳ יוחנן בן דהבאי משמו חנינה ב..
 ר׳ ישמעאל בר״י קראו דבי. כסויה יח״
 ר׳ מונא תלמידו בשביעית פ״ו ה״ד,
 אמר משמו ברכות מב., שבת קח.,

 מנילה יח:.
 , ר' מיאשיה בשמו נדרים ח:.

 נחוניא. בסוטה יח: אר״י מעשה והעיד
 לפנינו נחוניא חופר שיחין ועיין ערבו.

 ותלמידו הנדול ״רבי״ כמגילה כ. שאמר
 קטן הייתי וקראתי (להמגילה) למעלה מר׳
 יהודה. ובשבועות יג. איתא בפירוש שהיה
 תלמידו. ובירושלטי ב״מ רפ״ג רבי על

 לפירקא דר׳ יהודה.

 חסידותו ־ופרותיו היקרות ופרנסתו.
 כבר ידוע מה שאמרו ב״ק קנ:, תמירה
 טו: ומובא ברש״י שבת קכז: ד״ה כל
 היכא, שכל היכא דאמרו מעשה בחסיד
 אחד אי ר״י בן בבא או ר' יהודה בי׳
 אלעאי (וזה ע״פ רוב יען כי מציגו ב״ק ב.
 מעעח בבתו על נחוניא — מצאו חסיד *הד,
 ואמרו ע״ז בעקלים פ״ה ה״ד עהוא רפ״בי. וב״ק
 קג: מעשה בחסיד אחד שהיה גונח מלבו ומפורש
 בירושלמי שם הוא ר״י בן בבא) אבל מציגו
 בפירוש למראי חסידותו של ר׳ יהירה
 כנדרים סו: ההוא דאמר לדביההו קינם
 שאי את נהנית לי עד שתטעימי תבשילך
 לד׳ יהודה ולר״ש, ר׳ יהודה י טעים אמר
 ק״וח ומה לעשות שלום בין איש לאשחו
 אמרה תורה שמי — ימחה, אני על אחת
 כו״כ. ובשבת כה: אמדו בך היה מנהנו
 של ר״י ברי אלעאי ערב שבת מביאין
 לו עריבה מלאה חמין ורוחץ פניו ידיו
 ורגליו ומהעטף ויושב בםדינן המצוייצין
 ודומה למלאך וכוי. ובכתובות יז. שהיה
 נוטל בד של הדם ומרקד לפגי הכלה
 ואמר כלה נאה וחסודה. ובמגילה כט.

 שהיה

 אכיל בהוצא, א״ל — לדאכיל באצבעתיה
 עד מתי אתת מאכילני צואתך — א״ל
 לדאביל בהוצא עד מתי אתה מאכילני

• ־ ד ק י  ר
 וכן ר׳ אליעזר בן יעקב היה הכירו
 שהיו ביחד באושא כמפורש בשהש״ר
 פ״ב־ג, ובפסחים ב: חולקין פא״פ. ר׳
 חנניה בן עקביה חולק עמו בכתובות
 עח:. וכן חולק עם ר' יוחנן בן ברוקה
 בעירובין קר: ור׳ יוםי בן דורמםקית א״ל
 למה אתה מעוות עלינו את הכתובים,
 כספרי ריש דברים. מנימין גר מצרי היה
 חבידו ביבמות עו:, ובן עזאי אע״פשהיה
 מנדולי הדור בסנהררי יבנה, מצינו שאמר
 ר׳ יהודה לבן עזאי עד כאן העזת פניך
 כרבך כברכות סב., וביבמות ד. א״ל ר׳
 יהודה וכי מפני שסמכו ענין לו נוציא
 זה לסקילה?. ובן חולק עם ר׳ שמעון
 שזורי במנחות ל:. אבל מה שמצינו יומא
 יב:, ב״ק םט. שחולק ר׳ יהודה עם
 ר׳ דוםא כבר בארתי בערך ר׳ דוםא
 שהוא ממסדרי הברייתות. וכן מה שמציני
 זבחים פח. ר' דוםא משום ר' יהודה
 כבר נמחק תיבת ר' דוסא בשיטה

 מקיבצת.

 תלמידיו הגדולים.
 כפי הנראה שמלבד מה שלקח חלק
 גדול בסנהדרי אושא היה לו ישיבת
 גדולה בעיר סיכגי, ושם היה דר עם ב״ב
 כמפורש ספרי האזיגו פ' ירכבהו, מעשה
 בר׳ יהודה שאמר לבגו בםיכגי צא והבא
 לי קציעות מן החבית א״ל אבא של דבש
 היא א״ל בגי השקע ידך לחוכה ואתה

 מעלה קציעות מתיבה.
 האומרים בשמו ותלמידיו. מציגו רב.

 אחא (הנא) בשמו ברכות יג:.
 ר׳ אלעזר בר״ש שקיל וטרי עמו

 םוטה לד..
 ר' חנינה בר יקא בשמו ברכות פ״ט

 םה״ב. יבב״ר ספ״יג גרט בר עיזקא.
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 הכמת ארם האיר פניו, וצדוקי אחד זי.״ ל
 פניך דומין אי כמלוי בריבית אי כמגדלי
 חזרין א״ל תרוייהו אםירן אלא כד׳ בה״ כ

 וכוי.
 מעלת הצדקה היתד. כ״כ גדול בעיניו
 עד שאמר ב״ב י. גדולה צדקה שמקרבת
 את הגאולה, ואמר עשרה דברים קשים
 • גבראו — ומיתה קשת מכולם וצדקה

 מצלת מן המיתה,
 השקפתו הגדולה בעגייגי העולם שאמר
 מגילה טז. אומה זו משולה לעפר ומשואה
 לכוכבים כשהן יוררין יורדין עד ע;.ר,
 וכשהן עוליןעולץ עד לכוכבים, וקידושין
 כמ. כל שאיגו מלמד את בגו אומגות —
 כאילו מלמדו ליםטות. וקיים זאת בעצמו
 כגדרים מט:, ואמר פסחים קיר. אכיל
 בצל ושב בצל (הוא כמו ושכבצל), ולא
 תיבול אווזין ותרנגולין ויהא לבך רו־ף
 עליך. פחות ממיכלך וממישתך ותוסיף
 על דירתך. ונם בזכות ע״ה היה מהפך
 כב״מ לג: ואמר הוי זהיר בתלמוד ששגגת
 תלמוד עולה זדון, כי כל הגדול מחבירו
 יצרו גדול ממגו וזה שאמר סוכה נב.
 ע״ר הצחות לע״ל מביא הקכ״ה ליצ״הר
 ושוחטו—צדיקים גדמה להם כהר וכוי.
 ובסוף עדיות אמר, אליהו בא לקרב ולא

 לרחק.
 והתאונן תמיד שבדורות הראשונים היו
 הסירים, לא כן בדורו כברכות לה. שאמד

 בא וראה שלא כדרך הראשונים דורות ־
 האחרונים. דורות הראשונים עשו תורתן
 קבע ומלאכתן עראי זו״ז נתקיימה בידי,
 דורות האחרונים שעשו מלאכתן קבע
 ותורתן עראי זו״זליא נתקיימה בידן וכוי.
 תפלתו לפני הק״בה היה עד להפליא
 כברכות לב: מעשה בחסיד אחד שהיה
 מתפלל בדרך ובא שר אחר ונתן לו שלום
 ולא החזיר לו שלום — לאחר שסיים
 תפלתו א״ל — למה לא החזרת לי שלום
 ופייסו בדברים נעימים וערבים עד שנתפייס

 שהיה מבטל ת״ת להוצאת המה ולהכנסת
 כלה. ותענית ל. אמרו כך היה מנהנו
 ערב ט״ב מביאין לו פת הריבה במלח

 ובו׳.
 והיה עני נדול ולא רצה ליהנות משום
 אדם באשר יסופר נדרים מט: שאשתו
 יצאה בבנד דעמרא ועשתה נלימא דהוטבי
 ובשהיתה יוצאה לשוק לבשה היא, וכשיצא
 ר״י להתפלל הוה מכסי בזה הבגד ובירך
 ברוך שעטגי מעיל. ופ״א גזר רש״בג
 תעגיתא ולא אתא ר׳ יהודה, והגידו
 לרש״בג יען שאין לו בגד ללבוש, ושלח
 לו בגדים אך הוא לא קיבל, והגביה
 הציפתא והראה להשליח מה שתחת
 הציפתא וא״ל שיש לו הרבה אך איגי
 רוצה ליהנות בהאי עלמא, (שעיפ נש ראה

 השליח שש עושר רב).

 וכפי הנראה התפרנס משדהו ומהצלף
 שהיתר. שם כאשר יסופר שכת קנ: מעשה
 בחסיד אחד שנפרצה לי פרץ בתיך שדהו
 ונמלך עליה לנידרה ונזכר ששבת היום
 ונמנע ולא גדרה ונעשה לו נם ועלתה בו
 צלף וממנה היתה פרנסתי, וירע היטב
 הרכבת האלגות בשביעית פ״ב מ״ה
 כל הרבבה שאיגה קולטת לג׳ ימים שוב
 אינה קולטת. ובגדרים מט: כשהיה הולך
 לב״המד הוה שקיל גולפא על כתפיה
 ואמר גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה.
 ובסנהדרין כ, דרשו הפסוק יראת ה' הוא
 תההלל זה דורו של ר' יהודה בר׳ אלעאי
 שהיו ששה תלמידים טתכםין בטלית אחת

 (שעניימ היו) ועוםקין בהורה.

 ואף שהיה עגי גדול כ״כ אבל פניו
 היו המיד מאירין כגדרים מט: שא״ל
 ר״ט היום פגיך צהיבין אייל שאבל הרדין,
 ומטרוגיתא א״ל מורה ורוי ז (שאהה רבן
 של ישראל ופניך דומה כמי ששותה יין הרבה),
 א״ל הימנותא — אי טעימנא (יין) אלא
 קידושא ואבדלהא ודי כסי דפםהא ויש
 לי מיהוש ראש מזה עד עצרת, אלא

 אוהו
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 כמפורש מנחות םג5, וגן אחד מת לו
 על פניו כמו״ק כא. ושמחות פ״י. וכן

 נזכר בנו בספרי האזינו פ' ידכבהו.
 אבל מה שמצינו ר׳ שמעון בן יהודה
 שאמר תמיד בשם ר' שמעון, נראה שאין
 בנו, כי נזבר תמיר בשם ר״ ש בן יהודה,
 ובברייתא נזכר בשמו איש כפר עכו,
 וכן ר' אלעזר בן יהורה הנזכר אהלות
 פ״ג מ״ה, נראה ג״כ שלא היה בנו כי
 שם נזכר הוא ואח״כ חולק עליו ר'
 יהודה, וכמבואר בערבו שהיה ר״א בן

 יהודה איש ברתותא,

 רב יהודה (סתם) בר רב יחזקאל.
 אביו רב יחזקאל היה (גמל המר) ובעל
 מעשים שאפילו שמואל היה עומד מפניו
 כקידושין לג:, וזכה לבן שהיה גדול ממנו

 ואשר יםד ישיבה הנמלה דפומבריתא,
 ורב יהודה בנו נולד בבבל ביום פטירת
 רבינו הקדוש כמפורש קידושין עב: שרבי
 ניבא ואמר היום נולד רב יהודה בבבל,
 ונולד לערך תקר־ה לשטרות במו שבארנו

 שאז נפטר רבי.
 ראשית למורו קיבל מאביו כדמצינו
 בירושלמי ברכות פ״ט סה״ב ותענית פ״א
 ה״נ שאמר רב יהירה אבא מברך על
 ירידת גשמים ובו', אבל רב יהודה נדל
 והצליח כ״כ עד שפ״א מצא שאביו מתגי
 לדמי בריח — א״ל רב יהודה אבא לא

 תיתגייההכי בקידושין לב..
 ובשיםד רב ישיבתו הגרולת בסירא
 לערך בשגת תקל־א היה רב יהודה
 מתלמידיו הראשונים ואשר קיבל רובי
 תורתו ממנו. וארח לחברה עם רבו
 בקידושין פא. רב ורב יהודה הוו קאזלי
 באורחא, הוה קאזלה ההיא איתתא קמייהו
 א״ל רב דל כרעיך מקמיה גיהנם, א״ל
 והא מר הוא דאמר בבשרים שפיר דמי ?
 א״ל מי יימר דבכשרים כגון אנא ואתו
 ובע״ז עא, שהקשה לרב אייל רב עול

 תחתי וכוי.

 רב

 אותו השר. וזה שאמר תעגית טז. אין
 מורידין לפגי התיבת אלא מי שהוא
 מטופל ואין לו ויש לו יגיעה בשרה
 וביתו ריקם ופרקו נאה ושפל ברך וכוי.
 ובנדרים ח: דרש הפסוק וזרחה לכם
 יראי שמי אלו ב״א שהן יראין להוציא

 ש״ש לבטלה,
 והאמין בה׳ שכל מה שברא לא ברא
 לבטלה כויק״ר רפ״כב שאמר אפילו
 דברים שאתם רואין יתרון לעולם אף הן

 בכלל הגייתו של עולם הן וכוי.
 השקפתו העמוקה על בריאת הטבע
 ממאמרו שאמר ב״ר פ״יד־י מלמד שעשה

 לו עוקץ כחיה ולקחו ממנו מפני כבודו.

 ימי חייו ובניו.
 כפי הנראה האריך ר׳ יהודה ימים
 הרבה וכאשר אמרנו לעיל ששימש את
 כל גדולי חכמי יבנה. ונם חי אחר ר״מ
 בגזיר מט: שאהד פטירת ר״מ א״ל ר׳
 יהודה לתלמידיו אל יכגםו תלמידי ר״מ
 לכאן מפני שקגתרגין הן—דחק סומכוס
 ונכנס — כעס ר׳ יהודה — א״ר יוסי
 יאמרו מאיר שכב, יהודה בעם (שבן כעס
 גם על בנו של ר׳ חנינא בן אנטיגנום בבכורות
) יוסי שתק תורה מה תהא עליה?.  ל:
 ומסוכה יח, משמע שנם ר' יוםי נפטר
 קודם ד׳ יהודה שא״ל ר״י בדי יוסי כך
 אמר אבא. וידוע שר״מ היה חי עוד
 בחהונה ר׳ שמעון בר דבי כביצה פ״ר.
 ה״ב, א״ב קרוב מאוד לומר שר״י היה
 חי גם כשישב רבי על כסא הנשיאות
 והיה גם מיריינא לבית רבי וכן מוכח
 בירושלמי שבת פ״ח םה״א. וכן הוא דעת
 התום׳ מנחות קד. מוריינא. ולא לפלא
 הוא וכמו שאמרו שבת גא. שאלו היה
 ר׳ יוסי קיים היה כפוף ויושב לפגי רבי
 (מפני כבוד הנשיאות ולא היה מורה לפניו אע״פ

 שגדול ר״י הימנו, רש״י)•

 פטירתו לא נמצא בשום מקום. והניח
 אחריו גן גדול בהורה בשם ר׳ יוסי
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 כא: כד., מעילה טז:, נדה כג. כי.
 ם: סי..

 וכשנפטר רב למד זמן קצר לפני די
 אשי שהיה ריש בעיר הוצל, וכדמצינו רב
 יהודה אמר רב אסי כשבת כב., יבמות
 טז:, כתובות עז. קד.., נדרים בא., גיכין
 גז. סד:, קידושין יא. פא :. ב״ק לני.,
 יבירישלטי שקלים פ״ו ה״ר ר׳ יהודה

 בשם אםי.
 אך יען שלא האריך ימים אחרי פטירת
 רב כמבואר בערכו בא ללמיד לפגי
 שמואל י ביבמות יז., שבועות מא. שאר"י
 אמר רב אשי — כי אמריתא קמיה דשמואל
 ופירש״י ביבמות שם שאחר פטירתו של

 רב אםי בא ללמוד לפני שמואל.
: רב אםי א״ר  ומה שמצינו ב״מ מנ
 יהודה הוא ט״ם וצ״ל להיפוך כדמובא

 בדק״ם.
 וכן מצינו הרבה פעמים אד״י אמר
 רב —כי אמריתא קמיה רשמואל כסוכה
 ט., כתובות יא :, חולין ל. עו:, נדה
 סר: ופירש״י רב יהודה תלמידו של רב
 ושל שמואל היה ולאחר פטירתו של רב
 היה אומר שמועות משמו כך יאמר ל׳ רב
 וכשהרצתי לפני שמואל וכוי, י וכן הוא

 ב״ב לח: קלט: ברש״בם שם.
 וכשבא לפני שמואל היה כבר נמל
 המר עד ששמואל קראו תמיד שיננא
 כברכות לו״ שבת ז, נח. קנב., עירובץ
 נד., חנינה מי :, ר״ה כד:, כתובות יד.
 ננ., גיטין עח :, קידושין לב. לג:, ב״ ק
 יד. לו:, ב״ב קלנ:, ע״ז מנ:, כריתות
 יט:, נדה ינ. יז. כה:. ואזל בתריה דמי
 שמואל בשוקא דבי דייסא כב״מ כד:,
 ואמר שמעת מיניה דמר שמואל תרתי
 כב״מ ח:, יתיב קמיה דשמואל כשבת
 נה., ושמואל החשיבו כ״כ עד שאמר
א ל א  עליו נדה יג. אין זה ילוד אשה (
 מלאך). ובספר חקרי לב ח״ב צד 55
 יאמר שר׳ זירא קראו שיננא והוא ללא אמה.

 רב יהודה אטר רב ברכוה יז :׳ יט :
 כה. כז. בט. לו. מ. נב: ננ. ננ: נד:
 נה. סב., שבה ט. טז: בב. כה: כט. לו,
 מד. מה. נז: סד: עז: פז: צב: ק, קא.
 קז: קיח: קיט: קכ. קכז. קכח: קלנ.
 קמז: קמט: קנו. קגז., עירובין ב. ז. יכ:
 בח. מא. מה. מח: ננ. נו. נח. סד.. עא 5
 עב: ענ: עד: עה. פ. פב: פו. צנ. ק:
 קד., פסחיט ב: ו. ו: יט: מב: מנ. נ:
 ננ. נו: סי: פג: פה: צ. קנ:, ד״ה יז.
 יח. כו., סיכה ט. יב: כח., ביצה ח. כד :,
 תענית יא. יב: יט. כ. כב: כו: ל.;
 יומא יג. בא. כב: נד, עה. פד:, מנילה
 נ., מו״ק ח., יח. כה. בז:, חנינה ב. יב:
 ינ: בג., יבטות ט: יא. ינ: יז: ל. לד.
 לז. לז: נב: נט. סח. פג: פד: צד. צו:
 קב. קב: קח: קטז: קבב., כתובות יא:
 יד: ימ. כא. בט. לו. מנ. כו: פו: צד:
 קד. קח:, נדרים יד. לב. פא. פט:, נזיר
! לה. נז: נח. םז. פו:,  סה:, ניטין ו
: כו: כה. מא. עא. עא: ענ:  קידושין נ
 עה. עו: פ: פא., סיטר. י. ינ! כט. טו.
: כה. פ. קיר:, ב״ט ל. ל:  מו:, ב״ק ו
 לנ. לז. עה. עד.: פה. פו ג פז. קב., ב״ב
 ד. טו. טז 5 בא. לה: לח: םט: עד: עה.
 עט. פט: צח. קלט: קטו. קמט. קסה.
: יג: יז. כ. בא.  קםז: קעא., סנהדרין ו
 (ח׳מאמרים) כב. כג, כט. לה. לח: מה:
 מט. גו: סג: סו. סז. סח: עה. פט. צא:
 צג: צר.. צח: קב. קד. קד: קז. קט:
 קיג״ שבועות לא: לח:, ע״! ג: מד.
: ד. יא:  מח: ג: נג: עא., מכות ג. ג
 יב., הוריות ג: ה״ זבחים ג. כה. טו:
 סט:, מנחות כט. לג. לד. לח. מב. סוף
 מנחות, חולין ה. ח: ט. יט. כו: ל. ל:
: נז. סה. נ כ: נ : נא. נ  לא. לז: מה. נ
 סח. עד, עו. עו: עז, קא. קלט: קט:
 קמא:, בכורות ח. יד: בז. כט. לו. לו:
 נד.., ערכין ו. טז: יז: בא:, המורה נ.
 טז, יט: בז: לג. לנ:, כריתות יא. יז:

 רב
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 אמרו שום דבר מה שלא שמעו מרביתיהן,
 ולבן אמרו שכל תירת רב יהודה היד,

 מרבותיו.
 ומלבד רבותיו הגדולים האלו מציגו

 דב יהודה אמר זעירי כע׳׳ז םא:, מנחות .
 כא., רב יהודה א״רחייא כשבת ק..

 רב יהודה משום ר׳ יצחק בר פנחס
 בחולין כה.

 וכן קיבל הרבה מרב ירמיה בר אבא
 (תלמיד חבו דוב) כדמצינו רב יהודה אמר
 רב ירמיה בר אבא כשבת קנ., כתובות
 קיב:, נימין לה״ ובבכורות לוג א״ר
 ירמיה ב״א מנא ליה ליהודה הא אנא
 אמר לגידול וגידול ליהודה. ובשבת קכא.
 ששניהם ורב חנן בר רבא איקלעו לבי
 אבין דמן נשיקיא. וב״ב קמט: אמר
 רב ירמיה ב״א עליו כמה מכוונין שמעתתא

 דםבי.
 וכן מצינו ששלח ר״י לקמיה דר׳ יוחנן
 והוא השיב לו כקידושין לט., וכן אמר
 בשם ר׳ שמעון בר חייא כירושלמי שבת

 םפ״ה.
 אבל מה שמצינו עירובין כד. רב
 יהודה אמר אביםי הוא ט״ם וצ״ל מר

 יהודה כחולין מח..
 וכשנפטר מר שמואל בשנת תקסד־ה
 לשטרות והיה אז רב יהודה לערך כבן
 ששים והמתיבתא הגדולה דנהרדעא באה
 תחת דגל ר״ה בםורא כשלש שנים אחרי
 פטירת שמואל אז יסד רב יהודה גם
 ישיבה גדולה בפוטבריתא כטפורש באגרת
 דרש״ג ח״ג פ״ב. וזה מפורש בש״ס קידושין
 ע: מבריז רב יהודה בפימבדיתא. ובשבת
 קמז. עולא איקלע לפומבדיתא — א״ל
 רב יהודה גפיצי ליה באפיה. ובפסחים קד;
 עולא איקלע לפומבדיתא א״ל רב יהודה
 לר' יצחק בדיה זיל אטטי ליה וכוי.
 ובקידושין עא : עילא איקלע לפומבריתא
 לבי רב יהודה וכוי. וכן שבת קמח 5
 רבב״ח איקלע לפומבדיהא לא על לפירקיה

 דרב

 רב יהודה אמר שמואל ברבות ח. י:
 יא: יב. כא. כד. כה. בז: לו., שבת
: נ: נא: גז: ס: סב:  ד: יב.יד: לד: מ
 צו: צז, צז: קכד: קבה. קבח: קלו.
 קמנ: קמר: קמו: קםז: קמט. קנ.,
 עירובין ב. ו: ז. יב. יד: בג: כט: מז:
 מט. נח. ם. םא: סב: סד. םז. עה:עח.
: פא: פד: קב., פסחים ז: ב בז. לז•  פ
 מה. מה: גג: פג: ק. קד. קח: קי:
 קיז. קיט. קיט: קב:, ר״ה ז, יה. כד.,
 יומא כב: פ. פר: פה:, מגילה ז. יט״
 מו״ק ח: יח : יט. כה. כו״ סוכה י: יז:
 לב: לדי: מה: מו״ ביצה יא: יב: יד.
 בג. בז: כח. כה: כט. ל: לא. תענית
 כז. ל:, חגיגה י. כב :, יבמות יח : צה.
 צח: צו. ק: קז. קח. קח: קטז. קטז:
: יב :  קיח. קכ: קכא :, כתובות ב. ט
 טו: כא. כו. בז. מד, נד. נז. סב ג סט:
 עא: עב. עו. עז. ק. קו. קיא. נדרים פב:,
 סוטה מח., גיטין בא: בג. כו. כח, לד:
 לז. גז: גח. עח. עט., קידושין ו. יג:
 בט: ל. לח: סו: סח. ע: עב: עו:,
 ב״ק מו. סא. קד. קיב: קיד:, ב״מ יא.
 בג: כט: לו: לט. מג: גט: עה., ב״ב
 ד: כה: לו: גד: גו. גח: גט. פ. פא.
 צט. קיט. קב. קכד 5 קבו, קל. קלה קלו.
 קמו. קנד: קגו:, םגהדרין יב: כ: כח:
ב: מו:, ע״ז ג: יא:  ב., שבועית ט. \
. לד. לח. לט: מ: מו. לב  טז. כ: כב:
 פז., מכות ג. ג: ו., הוריות ב: ד. ו.,
 זבחים יח: כה. גה: פב., מנחות לב:
 לג. לז: עא:, חולין ט. בא. לט: מב:
 מה: נא: נב: גה: סח. עב, עו. פז. צב.
 צג. קיא:, ערכין ז. יא. המורה טו: טז.,
 נרה ד: ה, ז: יא: יז. יח: יט: כ. כב:

 כד: כה: לט. גב. גט. סג:.

 וכן גם מה שאמר רב יהודה בשם
 עצמו, אמרו בעירובין ז. פה., יבמות יה.,
 כתובות יב: הא דרב יהודה רשמואל היא
 דאי דרב קשיא דרב אדרב. וכידוע שלא
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 ר' אםי חולק עם רב יהודה ביבמות
 םו: סח. עה: עו. פ. פו:.

 רב בדונא ורב גידל אף שהיו מתלמידיו
 המובהקין ררב מציגו ע״ז יא: שרב יהודה
 שרא ליה לרב בתנא לזבוגי חמרא,
 ולרב גידל לזבוני חטים בחגהא דטייעי,
 (וזה יען שריי היה הדיש והיו כולס כפופין
 תחתיו). ובעירובין פ. רמי ליה רב ברונא
( ר ב ו א  לרב יהודה בטעצרתא דבי רב (

 חגינא.
 רב הגא בנדתאה בשבת קמח. שאטר
 ר״י לרבב״ח הא הגא דירן וכוי. וברמת
 גד: יסופר כשחלש רב יהודה ואיהפח
 על לגביה רב חגא בגדתאה ורבגן א״ל
 בדיך רחמנא דיהבך ניהלן ולא יהביך
 לעפדא. ובעירובין פא: אמר לרב יהודה,

 אמר שמואל אפיי במבוי ?
 רב חנן בר דבא חבירו כמפורש שבת

 קכא..
 רב חשדא אע״פ שהיו כולם תלמידי
 דרב ושמואל לא מצינו בשום מקום
 שידבר עם רב יהודה ואך מצינו ברכות
 מג. שאמר רב חסדא שאני רב יהודה

 דחביבא ליה א״י.
 רב יהודה בר אושעיא בזמנו כעירובין פ.
 רב יהודה בר חביבא בברכות מא.
 שרב יהודה הוה עםיק ליה לבדיה בי רב

 יהודה בר חביבא.
 רב יהודה בדיה דרב שמואל בר שילת.
 קבל ממנו רב יהודה הלכה בשם רב

 כעירובין כה:. מחלקותן תענית יה.
 רב יוסף בדיה דרב מנשיא ממיל

 הכירו כנדה כו:.
 רב כהנא (תלמידו דרב) בב״ב מא:
 יסופר שד״ב י שקל בידקא בארעיה —
 אהא לקמיה דרב יהודה — א״ל זיל שלים
 א״ל ר״כ והא מייתינא לך איגרהא
 ממעדבא — א״ל לכי תיתי. וזה ד״כ היה
 באמת בא״י בזמן ר׳ יוחנן כמפורש ב״ק

 קיז. וחזר לבבל,

נ  ר

 דרב יהודה שדריה לאדא מילא וכוי. ובן
 נדה סז: אהקין רב יהודה בפומבדיתא.
 ובסנהדרין יז: רב יהודה ורב עיגא סבי
 דפומבדיהא. ובן קידושין ע. מבריז רב
 יהודה בפומבמהא (ופידש״י שש היה יושג),
 ובגיטין ס: ההוא שיפורא (שופר שקנצו
 ממון עבור בני הישיבה, רש׳״נ) דהוה מעיקרא
 בי רב יהודה ולבסוף בי רבה וכוי, וידוע
 שרבה היה הדיש מתיבתא בפומבדיתא.
 והגה אף שרב יהודה היה הריש ישיבה
 בפומבדיהא אבל היה כפוף תחת ישיבת
 ר״ה שהיה בסורא בי שם היחה המתיבהא
 הגמלה אשר משם יצאה הוראה לכל
 ישראל, ובדמציגו חולין קיא: יהיב ר״ב
 אחורי דרב יהודה ויתיב רב יהודה קםיה
 דר״ה. ובבירוה מד. מחוי ר״ה חד מרירן
 וחד מדידהו (ופירש׳׳י שרב יהודה ישב כנגדו
 והיו עניו משונות) ואיקפד רב יהידה, וזה

 שאמר דש״ג באגרתו ח״ג פ״ב שרב
 יהודה בא לדאות את ר״ה לפרקים, אבל
 ד״ה החשיבו מאוד כחולין יט. שרב יהודה
 אמר רב כשרה שיילו לר״ה אמר טרפה,
 שמע רב יהירה איקפד אטד ׳ טריפנא
 ומכשר ? וד״ה הודה לו. וכן בקידישין ע.
 כשהזמינו ר״נלדינא הלך לר״ה להתייעץ
 אם ילך א״ל ר״ה שאינך צריך לילך
 דגברא רבה את, וכאשר נביא הלאה

 באריכות. •

 חבריו הגדולים.
 ר' אביתר שלח מא״י לרב יהודה ב״א

 העולים טשם לכאן ובו׳ גיטין ו:.
 ר׳ אלעזר יסיפר בקה״ר פ״א־טו שהגו
 בחרא, ורב יהודה נםיב אשר. וקדמיה
 ר״א בז׳ ימי המשתה (שר״א עשר, אז בתורה
 יותר מרב יהודה) עברו כמה שגיס דימטי
 ביה ולא מטי. ובנדה כ: כשאיקלע ר״א
 לאתריה דרב יהודה לא הוה חזא דמא
״י), וכמה פעמים שלח שאל ר  (מפני כבודו ד
 לר״א כב״ק פ״א םה״א, קידושין פ״א

 ה״ד, ואמר בשם ר״א ביבמות רפ׳יטז.
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 רמי בר יחזקאל אחיו הקטן כמפורש
 קידושין לב. ורמי אמר תמיד לא תציתו
 להני כללי רכייל יהודה אחי משמיה דמר

 שמואל ככתובות בא., קידושין ע..
 רב שמואל בר יהודה בע״ז כח: רב
 יהודה שרא למיכחל עינא בשבת א״ל רב
 שמואל ב״י מאן ציית ליהודה מחיל שבי
 (מחלל שנת)׳'לסוף חש בעיניה שלח לרב
 יהודה שרי או אסיר שלח ליה לכו״ע שרי
 לדידך אסיר, וקרא לרב יהודה שיננא
 בבתובית יב:. וכפי הנראה היה התנא

 בישיבת רב יהודת כדמצינו יומא עז,,׳
 יבמות קא. שתני קמיה דרב יהודה.
 ובכתובות יב: ב״מ לוז אמר לרב יהודה

 אמרת לן משמיה דשמואל.
 רב שמואל בר נחמני במו״ק יז. קראו

 יהודה חברנו.
 רב ששת מצינו אך במק״א ששקיל
 וטרי עם רב יהודה ביבמות יא ז, ובשבת
 נט: אטר רב יהודה אטר רב שטואל,
 ונרםת דק״ס אמר רב ששת, ובן הוא
 בכל הדפוסים הישנים, אבל גרסא האמיתית
 צ״ל מר יהודה אמר רב ששת כדמובא

 בהגהות שם.

 תלמידיו ואומרי מאמריו.
 ר׳ אבא היה תלמידו המובהק כדמצינו
 ר' אבא אמר רב יהודה חולין צב. צג.,
 ובירושלמי בהרבה מקומות. ובברכות יא:
 כשבעו לר׳ אבא ולא ירע להשיב אתא
 ושאל לרב יהודה, ובעירובץ מט., ב״ב
 מב: הקשה לרב יהודה במעצרתא דבי
 רב זכאי. ובחולין יט. יתיב ר׳ אבא אחורי
 דר״כ ויתיב ר״ב קמיה דרב יהודה. אך
 תשוקת ר׳ אבא גברה לעלות לא״יוידע
 שרב יהודה רבו אינו חפץ בזה לכן
 השתמט ממנו וביום פרידתו אמר איזל
 ואשמע מיניה מלתא מבית ועדא והדר
 אפיק אזל אשכחיה לתנא דקתני קמיה

 דרב יהודה וכי׳ כברכות כד:,

 ר׳

 רב מתנה בב״מ לז. חולקים ברברי
 רב. ובקידושין ע: א״ל רב יהודה לר״נ
 הא איבא רב מתנה דקאי כוותי, ורב
 מתנה לא חזייה לגהרדעא יג' שני ההוא
 יומא אתא א״ל דביר מר מאי אמר שמיאל

 — א״ל הכי אמר וכוי.
 רב נחמן בב״מ סו. שרב יהודה קרע
 לשטריה שיצא מב״ד דר״נ וכשא״ל ריש
 נלוחא לר״נ המעשה א״ל דררקא קרעיה ?
 נברא רבה קרעיה חזי ביה טעמא וקרעיה.
 ומה שמציני ניטין לן. אר״י אר״נ צ״ל
 אמר רב. מחלקותן ברכות לו., ב״קכז:,
 ב״מ כח:, ב״ב יג., ע׳׳ז לגז. והמעשה

 דקידושין ע: יסופר להלן.

 רב נתן בר אושעיא חולק עם רב
 יהודה קידושין לב., וכן צ״ל בביצה לה:

 ושם חםר תיבת בר אושעיא.
 עולא שהיה מהנחותי כשהיה יורד
 לבבל היה בא תמיד לפומבדיתא כשבת
 קמז., ביצהבב., פסחים קד:. ושקילוטרי
 . עמו כחולין ס. סח :, והיה חביב כ״כ על
 רב יהודה כשאיקלע אליו היה פוחח
 לכבודו חביות של יין, כחולין צד., ונם

 קבל מטנו הלכה כע״ז מ..
 רב עינא ורבי יהודה היו נקראין סבי

 דפומבדיתא כסנהדרין יז:.
 מחלקותן שם כו:.

 רבה בר אבוה הכירו בשבת קלד:
 דאמרי תרוויהו.

 רבה בב״ח(שהיה מהנחותי בימיו), כשהיה
 בא לבבל היה בא לפומבדיתא כשבת קמח.
 שרבב״ח איקלע לפומבריתא לא על
 לפירקא דרב יהודה שדר לארא דיילא
 א״ל זיל נרביה (קח בגדו שיבא), אתא
 אשבחיה דקא דריש — א״ל ולאו בדינא
 גרבתיך ? ובנימין טז: יםיפר שפ״א חלש
 רבב״ח על לגביה רב יהודה ורבגן (או
 ובה), ובפסחים גג: אטד לרב יהודה
 יישר, ומי״ק יז, שאלו רב יהודה מירי

 שמיע לך בהא.
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 א״ל ליחוי לי מר בין הפרשות — א״ל
 רב יהודה הא אגמרך גמרא.

 ר״ה בר חייא היה תלמידו כםנהררין
 ק., אתא לקמיה דרב יהודה מו״ק כו.,
 ורב יהודה אמר עליו שלא יליף ולא

 שימש כירושלמי שבת רפ״יב.
 רב הונא בר יהירה הקשה לרב יהודה

 כתיבית בא״
 רב הושעיא בעי מרב יהודה גיטין כה.׳
 ובא לדין לפגי רב יהודה כב״ק פח:,
 ואילי הוא ר׳ אישעיא שקרא לר״י רבי

 בב״מ מג:.
 רב המגונא, בשבועוח לד: שיתיב קמיה
 ררב יהודה — א״ל המנונא את ? עול הא
 (ופירש״י אתה ראוי ליכנם לב״המד •צאתה מחביפ
. ובירושלמי שבת רפ״יב שרב  אתרבך)
 המגונא הירי לריש גלותא שמע רב
 יהודה ואמר מאן דהירי לא יליף ולא

 שימש.
 רב זוטרא בר טוביא הוה קא פסיק
 םידרא קמיה דרב יהודה — וכששאלו לא
 ירע להשיבו, א״ל רב יהודה אטו דלא
 ידע פירושא דהאי קרא לאו גברא רבה
 הוא ז (וירע שחטא נגד רבו) גהג נזיפותיה

 חד יומא, מו״ק טז:.
 ר' זירא תלמידו ביבמות עח: שאמר
 לדידי• מפרשא לי מיניה דרב יהודה,
 וברכות למ. אמר כי אתאן לבי רב יהודה,
 וברכות מח., גדה יב. בעי מרב יהודה,
 ובשבת עז: שאלו כמה דברים וכאשר
 נביא להלן, ר״ז אמר רב יהודה שבת ז.,
 שבת רפ״ב, העניה פ״ג ה״י, כתובות
 פ״טה״א ועוד בכמה מקומות בירושלמי,
 ובשבת מא. שר״ז הוה קא משהמיט טר״י

 דבעי למיסק לא״י.
 ר׳ זכאי, רב יהודה היה עם ר׳ אבא
,  בבי מעצרתא דבי ר׳ זכאי כעירובין מט.

 ב״ב מב:.
 זעיר בר חיננא בשמו סנהדרין רפ״ד,
 ר׳ זריקא אר״י ביצה ז:, כתובות פח..

 ר׳ אבא אחוה דר׳ יהודה בר זבדי
 אמר רב יהודה יבמוח פנ:.

 ר׳ אבא בר כהנא בשם רב יהודה כן
 מובא בסה״ד ובונתו לתעניח פ״ג ה״י,
 אך שם ר׳ אבא ב״ב ד׳ זעיראבשם רב
 יהודה, והבונה שר״א בר כהנא אמר בשם

 ר״ז ור״ז בשם ר״י.
 אביי זכה עוד לראות את רב יהודה
 אך היה עיל ימים בפסחים קד: כשבא
 עולא לפימבדיתא שלח את רב יצחק
 בדיה עם כלכלה דפירי וחזי היכי אבדיל
 לא אזל ושדר ביד אביי. ובן מצינו
 שהקשה לרב יהודה בפסחים מה:,

 שבועות לה..
 אדא דיילא היה משמשו דרב יהודה
 כשבת קמח. ששלחו רב יהירה לנרביה
 לרבב״ח, ובע״ז מ: אירי ליה רב יהודה,
 וברכות גג: רב יהודה מברך אדבי אדא

 דיילא.
 רב אדא (או בר אדא) משוחאה בב״מ
 קז: למדו רב יהודה איך להתנהג ע״פ

 דין בעניני מדידת קרקעות.
 און בר אימי אמר קומי רב יהודה
 כשבת פ״ו רה״ה ויש שם ט״ס בהשמות.
: אטר לרב  ר׳ אושעיא בב״מ מנ
 יהודה רבי, אתה אומר כן הכי א״ר אםי

 אר״י,
 רב אחא בר אדא אר״י סנהדרין צ:.
 רב ׳אידי בר אבין אר״י כתובות פה..
 י ר׳ אייניא בן פזי בשמו ירושלמי

 עירובין פפ״ה,
 אמי, אבוד, דשמואל בר אמי אמר

 בשמו יבמות פ״י ה״ו.
 אמי הנוראה, רב יהודה שרי ליה

 למיגדל הנורא בחו״הממי״ק יא.
 רב אשי בר אבין אר״י שבה סו:.

 אשיאן בר גדבך משמיה מגחוה כט״
 דב ביבי אר״י אמר שמואל עירובין בג:.
 רב דימי בר יצחק בחולין מה: שרצה
 לילך לבי חוזאי אתא לקמיה ררב יהודה
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 קא:׳ אותיב לרב יהורה ביצה לג:, תני
 קפיר. דר״י יומא יא.,

 רב בהנא בדיה ררב נחוניא הוה שבית
 קמיה דרב יהודה העניה כד:.

 לוי בר מימון אקני פירות שובבי לרב
 יהווה חולין קמא:.

 לוי בר שמואל היה תלמידו כםנה־רין
 ק״ קמיה דרב יהודה שבת מז., מנילה יט.
 ר׳ מונא בשמו כן מביא בםה״ד,
 ובמחילה שגג בזה בי המקור הוא בשבת
 קח: ושם ד׳ מינא התנא ואמר בשם רבי

 יהודה.
 רב מנשה תלמידו ע״ז כו.,

 רב נתן בר מר עוקבא אר״י ברכות
 ינ:.

 רבא משמיה שבת קבט. וב״ק צז.א״ל
 רבא לרב יהודה ועיין ערכו.

 רבא ורבץ בני רב ארא אמרו כי הוינן
 בי רב יהודה ביצה לג:, ואמרו משמו

 תעגית כד:, כתיבית ז:.
 י רבה היה תלמידו המיבהק כעירובין
 מ: שאמר כי אחאי לבי רב יהודה,
 ובעירובין יז. בעי מרב יהודה, רבד! אר״י

 שבת לד:, יומא עט..
 רבה בר יצחק במגחות כו: א״ל רב
 יהודה אםברא לך, ובע״ז גה : א״ל רבא
 ברב יצחק לרב יהודה — א״ל אי הוה

 שכיבנא לא אמרי לכו הא מלתא.
 רבה בר עשבי במו״ק יא. רב יהודה

 שדי ליה למיגדל מהולתא בחו״המ.
 רבין בר רב גחמן בב״מ קז. קראו רב
 יהודה רבין אחי והיה להם אלגות סמוכות

 זו״לז.
 רחבה אמר רב יהודה ברכוה יח. לג.׳
< יומא  שבת םג., פסחים יג:, ביצה יא)
 עב., מגחות לג: לט:, חולין פב., והיה

 תלמידו המובהק כמבואר בערכו.
 רמי בר פפא, ביומא עז: רב יהודה
 ור״ש בר יהודה הוו קיימי אגורא דגהר
 פפא — והוה ,קאי רמי בר פפא מהך

 גיסא

 ר׳ חייא בר אויא משמיה יבמות לט:.
 ר׳ חייא בר אבין אר״י מו״ק טז...

 ר' חייא בד יהודה הקשה לר״י כתובית
 כא..

 חייא בר רב בעירובין ב: יד, מתגי
 ליה רב יהודה לחייא בר רב קמיה דרב.
 רב הנא אר״י אמר שמואל שבת צז..
 רב חנינא בר חמא הקשה לרב יהודה

 כתובות כא״
 ר׳ חנינא בר יקה או ברוקה—איקא
 בשס רב יהודה ברכות פ״ט םה״ב, ביצה
 פ״א םה״י, תענית פ״א ה״ג, כתובות פ״ז

 ה״ז, קידושין פ״ר ה״א־לז..
 רב יהודה בר אמי מאסרו הנודע
 שאמר בשם רב יהירה בית הפרם שנידש

 טהור. עיין ערכו.
 רב יוסף הית תלמידו המובהק כב״מ
 ח. שאמר רב יוסף א״ל רב יהודה וכוי.
 וביבמות יז. יתיב רב יוסף אחורי דר״כ
 ויתיב ר״ב קטיה דר״י. י רב יוסף א״ר
 יהודה שבת לר. לז. גז:, עירובין יב. יד:
 בג:, פסחים כז. קב״ יומא פד:, כתובות
 ב. טו:, ב״ק סא :, ב״ב פב: קלד: קנד:,

 ע״ז מט., חולין עב., נרה פו..
 רב יוסף בריה דרב נחוניא בעי מרב

 יהודה ברכות בג:,
 ר' יעקב אמר חולין עו. כי הרגן בי
 רב יהודה. ובטגחות כט. אמר לדידי

 מיפרשא לי מיניה דרב יהודה.
 ר׳ יעקב בד אידי אר״י סנהדרין מא:.
 יעקב מינאה(וכתום׳ מצעה) הקשה לרב

 יהודה מגילה בג..
 רב ירמיה ביראה אר״י עירובין כה.,
 ב״ג גג:, ורב יהודה כפיה ליתן גט
 לאשתו גיטין לה, ושם לה. א״ל רב

 יהודה אדרה בב״ד.
 רב כהנא יתיב קטיה דרב יהודה
 ביבמות יז., חולין יט:, שבועות לו., אמר
 הוה קאימנא קמיה דרב יהודה יבמות
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 נחוניא שמעיה מר דשכיח קמיה גיעשייה
 דליפוק כפתחא דסמיך לשיקא, עשייה
 ונפק לשיקאחזא כנופיא א״ל מאי האי?
 א״ל על כלי המרים קיימי דקא 'מזדבן
 אמר, ש״מ כפנא בעלמא, א״ל לשמעיה
 שלוף לי מסאניי שלף ליה חד מםאנא
 ואתא מטרא כי מטא למישלף אחרינא
 אחא אליהו וא״ל אמר הקב״ה אי שלפת
 אחרינא מחריבנא לעלמא, ורב מרי ברה
 דבח שמואל העיד שראה בעצמו שנעשה

 אז מעשה נסים.
 , ובשבת קנב: יסופר שפ״א מה אחד
 בשכנותיה ולא היו לו מנחמין והיה רב
 יהודה מאסף בכל יום עשרה ב״א ויתבי
 בדוכתיה, לאחר ז׳ איתחזי ליה בחלמא

 וא״ל הנוח דעתך שהנחת את דעתי.
 והיה זהיר מאוד בבום של ברכה
/ ואמר  לעטרו בתלמידים כברכות •נא)
 ב״ק ל. האי מאן דבע׳ למיהוי חסידא
 לקיים טילי רנזיקין, (ואפשר שלכן היה כולו

 תנויי בנזיקין הוה).
 והיד. בקי גדול בהויות העולם ובבריאת
 הטבע כשבת עז: שר״ז אשבחיה דקאי
 אפתחא דבי הטור, וראה דהוד. בדיהא
 דעהיה ואי בעי מיניה כל חללי דעלמא
 הוה א״ל, ושאלו מ״ט עיזי מסנן ברישא
 והדר אימרי, אייל כברייהו של עולם וביי
 מ׳׳ט נמלא זוטר' גניבתיה, משום דאכיל
 כיסי, מ״ט תורא אריכא ננובחיה, משום
 דרייר באנמי ובעי לכרכישי בקי. וכן
 פירש לו מקורי השמות למד. נקרא שמו
 דשא — דרך שם, דרגא — דדך ננ, לבושה
 — לא בושה, גלימא, שנעשה בו כנולם,

 םודרא, סוד ה׳ ליראיו.

 וכמו כןהיהכחו גדול בהלכה ונפחדת
 צחות הלשון כאשר יסופר קידושין ע.
 שאיש אחד פנהרדעא אתא לפומנדיתא
 ונא לני טנחא לקנות נשרא וא׳׳ל שימתין
נ יהודה ואח״כ  עד שיטול שלוחו של ר
 יהגו לו והשינ נחוצפה מי הוא יהודה נר

 שייסקל

 גיסא רמא להו קלא מתו למיענד למיתי
 לנבייכו למישאל שמעתא א״לרנ יהודה

 וכוי.
..  רמי בר תמרי תלמידו כחולין ק,

 מדותיו היקרות וחסידותו ופרנסתו.
 הגה מלבד גדולתו בתורה אשר מאמריו
 וקבלותיו מלאים בש״ס בבלי וירושלמי,
 גקבצו בו כל המרות מוכות שמגו חכמים
 שצריך להיות בת״ח ומנהיג הדור. עמלו
 בתורה היה ב״ב עד שאמרו סוף ר״ה
 שהיה מתפלל אך מתלתין יומין לתלתין
 יומין(שהיה מחזר תלמודו כל שלשים יום, רשיי),
 ואעפ״כ אמר בעצמו שבת קיח: תיתי לי
 דקיימית עיון תפלה, וברכות ל. שהיה

 מציין נפשיה והרד מצלי.
 ונם כשהיה תלמיד יושב לפני רבו לא
 נשא פני כל כשבת גה. שפ״א באתה
 אשד. וקצוחה קטיה דמר שמואל ולא
 אשנח בד. א״ל רב יהו־ה לית ליה למר
 אוטם אזנו מזעקת דל וכוי (ובתום׳ ב״ב ו:
 ר״ה עליונים פי׳ ריח דאמרו הגאונים שקבלה
 בידם רב מפי רב דעולס הפוך שראה רב יוסף
 בריה דרי״נל שראה ששמואל הוה יתיב קמיה

 ררנ יהודה תלמידו משום דמיחה בשמואל).
 ובתענית כד. יסופר שרבה (וג״ל רבא
 בי רבה כשהיה מצלי אחא מטרא כמו״ק כח.
 ובברכות איתא שריפ שאל לאייי) נזר תעניתא
 בעי רחמי ולא אתא מטרא א״ל והא רב
 יהודה כי הוה גזר תעגיתא אתא מטרא ?
 א״ל מאי אעביד אי משום חנויי אגן
 עדיפינן מינייהו דבשני דרב יהודה כל
 הגויי בנזיקין הוד. (פי שעיקר למודו היה
 כסדר נזיקין) וכי הוה טטי ר״י בעוקצין
 — אמר הויות דרב ושמואל קא חזינא
 הבא — ואילו רב יהודה כי הוה שליף חד
 מםאנא אהא מטרא. ויסופר שם שרב
 יהודה חזא הנהו בי הרי דהוו קא פרצי
 בריפחא (שזודקין לחם ז״לז) אמד ש״מ
 איכא שבעא בעלמא יהיב עיניה הוה
 בפגא, א״ל רבנן לרב כהנא בדיה דרב
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 ברי שלא יאמרו רבנן מחנפי אהדדי —
 מ״ט אבריז מר עליה דעבדא הוא ? אייל
 דרניל דקרי אינשי עבדי — ואמר שמואל
 במומו פיסל, א״ל ר״נ אימר• ראמר
 שמואל למיחש ליה אבל לאברוזי מי
 אמר ? אדהבי אתא ההוא נברא ואמר
 לרב יהודה לדידי קרית עבדא ? דאתינא
 מבית חשמונאי מלבא ? אז נתמלא םאתו
 וא״ל הבי אמר שמואל כל דאמר מרבית
 חשמונאי קאתינא עברא הוא, א״ל (ר״נ)׳
 לא סבר לה מר כל ת״ח שמורה הלכה
 — אם לאחר מעשה אין שומעין לו,.
 א״ל הא איכא רב מתנה דקאי כותי, ורב
 מתנה לא היה בנהרדעא ינ' שנים וההוא
 יומא קאתי א״ל דביר מר מאי אמר
 שמואל כי קאי חד כרעיה אנודא והד
 כרעיה במברא, א״ל הכי אמר שמואל
 כל דאמר מרבית חשמונאי מלכא קאתינא
 עבדא הוא — אכרה עליה דעברא הוא,
 כשיצא רב יהודה מנהרדעא רצו למירגמיה,
 א״ל אי שתיקו שתיקו ואי לא מנלינא
 עלייכו — שדיוה לההוא רינמא מידייהו
 וקם אממא בנהר מלבא. ובזה הראה

 את קבלותיו הנאמנות ואת תשובותיו־
 האמיתיות בלי שום פלפול.

 ובחולין קי. יםופר מתלמידו רמי בר
 דיקולא מפומבדיתא שאיקלע לםורא

 בערב יו״הבפ, (ובמורא היה המנהג שלא אכלו־
 כחל ובפומבדיתא אכלו) ראה שזרקו הכחל

 לחוץ הלך הוא ולקטינוץ ואכלן והביאוהו־
 לפני ר״ה, א״ל למה עשית כן א״ל אנא
 ממקום רב יהודה שאובלין כחל, א״ל
 היה לך להחמיר כחומרי המקום שהלכה?
 א״ל חוץ לתחום אכלתים, ובמה צלית
 הכחל א״ל בפורצני, א״ל רב חסדא
 ודלמא מיין נסך הויא א״ל לאחר יכ׳
 חדש הוו — חזי רלא י מנח חפילין א״ל
 מ״ט לא מנחת תפלין ? א״ל חולי מעיים
 אני וא״ר יהודה שפטור מן התפלץ, חזייה

 דלא הוה קא רמי חוטי א״ל מ״ט לית לך־

 חוטי

 שויםקל, וםפרו זאת לרב יהודה, וגם א״ל
 שאותו האיש רגיל לקרא לאינשי עבדי,
 וצוה ר״י ואכריזו עליו דעבדא הוא, והלך
 האיש לנהרדעא. והשינ כתב הזמנה מר״ג
 שרב יהודה יעמוד לדין לפניו על שקראו
 עבד, וכשבא ההזמנה לרב יהודה הלך
 להתייעץ עם חבירו ר״ה בםורא אם לילך
 אם לא. כי באמת היה רב יהודה גדול
 מר״ג, יען שהיה ריש מתיבתא בפומבדיתא,
 ור״ה אייל שאיגו צריך לילך אך מפגי
 כבוד הנשיא (שר״נ היה התנא דכי נשיאה)
 קום זיל, (ור״נ שכח בבר מה שהזמין את רב
 יהודה, ויותר נראה שר״ג לא ידע שהוא מזמין
 את הגדול בדורו את רב יהודה כי האיש רימהו)

 וכשבא רב יהודה לפגי ר״נ מצאו שעושה
 בעצמו מעקה, א״ל הלא אמר שמואל
 כיון שנתמנה ארם פרנס על הצבור
 אסיר בעשיית מלאכה בפני שלשה ? אי׳ל
 פורתא דנינדריתא קא עבידנא, א״ל רב
 יהודה ולמה לא תקרא או מעקה דבתיב
 בתורה או מחיצה דאמור רבנן, א״ל ר״נ
 יתיב מר אקרפיטא, א״ל ומי םנייםפםל
 דאמור רבנן או איצטבאדאמרי אינשי,
 א״ל ליכול מר אתרוננא, י א״ל הבי אמר
 שמואל. כל האומר אתרוננא תילתא
 ברמות רוחא או אתרוג כדקריוה רבנן או
 אתרוגא, א״ל לישתי מר אנבגא, א״ל
 מי סני איםפרנום דקרויה רבנן או אנפק
 — א״ל תיתי דונג (בתו) תשקינן א״ל
 הבי אמר שמואל אין משתמשין באשה
 — א״ל ר״ג נשדד ליה מר שלמא לילתא
 (אשת ר״נ) א״ל הכי אמר שמואל קול
 באשה ערוה. וילתא כששמעה כל זאת
 שלחה לר״נ הפטר אותו פן יעשךכשאר
 ע״ה, אייל על מה באת מר ? א״ל הלא
 הזמנת אותי לדין לפניך ? א״ל השתא
 שותא רםר לא ידענא, ואני אזמין את
 ארוני לרין. לפני ? הוציא לו את כתב
 ההזמנה א״ל הא גברא והא דםקא, אייל
 הואיל ואתא מר להבא לישתעי מיליה
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 ומעבדת על טדותיה. והיא ילדה לו בן
 יקיר בשם רב יצחק אשר אביו מסר לו
 תורתו כשבת לה:, עירובין פ: צג.,
 תעגית יג:, יבמות םג:, גיטין גט.,
 ובבמדבר רבה פ״יד־ג איתא ר' יעקב
 בריה דרבי יהודה בר יחזקאל, הוא ט״ם

 והיה כחוב ר״י ונעשה מזה ד' יעקב.
 ובנו ר׳ יצחק היה לו בן בשם איםי
 שהיה אבי חומה המפורסמת שנשאת
 לרחבא דפימבדיתא ומת ונשאה רב יצחק
 כריה דרבב״ח ומת ונשאה אביי כמפירש

 יבמות סד:.

 מקראיו הפרטים.
 מציני שהיה רב יהירה אריך בדירו
 והניע לכתפו של רב, ואדא דיילא היה
 מניע לכתפו כנדה כד:. והיה לו עיניס
 גדולות (לפי׳ התום', ולפיוש״י שהיתה משונה
 עין אחת מחברתה) בבכורות מר., ולפי'
 הערוך ערך שן שהיה לו שנים גדולות

 ולכן קיאוהו שיננא.
 והיה ידוע חולי והיה אוחזו בולמוס
 כשבת לז: שא״ל רב יוסף לרבא שאני
 רב יהודה דמםוכן הוא (זפרש״י רגיל לאחזו
 בולמוס וצריך לאכול מאכל מתוק וטוב), ולעת

 זקנותו היו עיניו כהות כניטין יט: שרב
 יהודה מצטער וחתים (ופרש׳׳י זקן היה ועיניי
 כהות וכשהיה צריך לחתום בעד או בדיין היה
 מצטער בקריאת השטר וקורהו וחותם), אייל
 עולא לא צריכיח דהא ר״א מרא דא״י
 כךו קמיה וחחים. וזה היה שנים הרבה
 קודם פטירחו כי עולא נפטר קודם ר״א,
 ור״א נפטר בשנה אחה עם ר׳ יוחנן
 כםביאר באגרה דרש״בג חייג פ״ב, וידוע
 שר״י גפטר הקץ, והיה אז באמה רב
 יהודה לערך בן פה שנה, ובפי מה שבארנו
 בערך ר׳ יוחנן שנפטר חקצט א״ב היה

 כבן צד שנה אז.
 ושתי שנים לפני פטירתו בשנת הרח
 לשטרות נפטר אז ר״ה בסורא, ואז נתעלה
 רב יהודה להיות ראש לכל הדור שלא

 הוקם

 חוטי? אייל טליה שאולה היא וא״ר
 יהודה שפטורה מן הציציח, אדהכי ראה
 שהביאו אדם אחד שלא הוקיר את אביו
 וכפתוהו להלקית אייל שבקיוע דתגיא —
 א״ל רב חםדא חזינא לך דחריפת טובא,
 א״ל אי הות באתריה דרב יהודה אחוינא

 לך חורפאי.
 הארכתי בזה אך להראות בי בל
 חריפות דרב יהודה הבונה שרייתה ההלכה
 ברורה בידו והשיב תו״מי התשובה הנכונה
 על כל משאלותם, והמדד. הזאת היא
 אחת ממדות שהתורה נקנית בהן כאבות
 פ״ו מ״ו שאמרו בפלפול התלמידים. וכן
 התפאר ר״ל בב״מ פה: שאמר פלפלתי
 תורה כמותו. וכן התפאר ר׳ חנינא בזה
 בכתובות קג; שאמר מהדרנא חורה
 מפלפולי, וכן מובא הלשון על רבי נדה
 יד: שמחרדי שמעהחיה. ובשבת פב. א״ל
 ר״ה לרבה כריה שילך לרב חםדא
 דמחדדן שמעחחיה, וב״מ פד. אמרו כן
 על ר״א. ובירושלמי גדה םפ״ב אמרו ר״י
 וד״ל חכים םבא דפרזלוי חריפין, וזה

 דבר ברור.
 והנה בא הררא״הו בח״ג צד 165
 םפ״יר ויאמר שרב יהודה היה מפואר
— ובישיבהו גדלו והצליחו  בחריפוחו י
 חריפי דפומבדיתאאשר היו מעלים פילא

 בקופא דמחטא וכל דבריו טעות הם.
 והגה אחרי בל גדולתו ותפארתו לא
 עשה את תורתו קרדום לחפור בה ואך
 גהגה מיגיע כפו והתפרנס מחנותו שמכר
 יין כמפורש ב״מ מ. וחולין צד. והיה
 מרויח אך שתות, והי גתן לו את ברכתו
 והיה מוצא בין החביות הםליו כיומא עה..
 וה׳ ברכו באשה בשרה ביבמות םג:
 שאםר אין אדם מוצא קידת רוח אלא
 מאשתו הראשונה ואמר לבנו כגון אמך,
 ואע״פ שהיתה כעסנית עד שאמר עליה
 ומיצא אני מר ממית את האשה, אך
 מדות טובות היו בה שהיתר. נוח לרצות



 552 רב יהודה אחוד! דרב כהנא—ייהודה איש הוצי

 רב יהודה אחוד. דרב כהנא.
 בחולין קיא: יתיב רב בהנא אחוה
 דרב יהורה קמיה דר״ה, אבל גרסת

 הרא״ש ורק״ס יתיב ר״ב אחוריה דר״י.

 רב יהודה אחור. דרב סלא חםידא,
 בימי ר״ה היה בבר גדול הדור כברכות
 ה: שלד״ה החמיצו ד׳ מאה דגי חמרא
 — עיל לגביה רב יהודה אחוה דרב פלא
 חסידא ורבנן — וא״ל לעיין מר במיליה
 יוכו', וכפי הנראה היתה זאת לעת זקנת
 ר״ה. ורב יהודה זה, היה בעצם ימי
 עלומיו כי מצינו אותו בזמן אביי וריבר
 עמו כחבר כשבת קיב: שהיה לו זוגי
 דםגדלי זמגץ גפיק ביה איהו וזמגין נפיק
 ביה ינוקיה אחא לקמיה ראביי אייל כה״נ
 מאי ו א״ל חייב חמאת, א״ל השתא פטור
 אבל אפור קא קשיא לי, חייב חמאת
 קאמרת לי ? — א״ל א״ה מותר לכתחלה,

 ומזה אנו מאין שהיה עני נדול.
 מהלכותיו לא נשארה לנו מאומה, אך
 מצינו שאליהו היה שכיח גביה כברכות
 כט: שא״ל אליהו לא תרתח ולא תחטי,
 לא חרוי ולא החטא, וכשאתה יוצא לדרך
 המלך בקונך וצא. וביומא יט: א״ל אליהו
 אמריחו אמאי לא אהי משיח, והא
 האידנא יומא דכפורי וכוי, ובסנהדרין

 צז: א״ל אין העילם פחית. וכוי. ומזה י
 אני ריאץ שהיה חם־ר נמל.

 יהודה איש אבליפ.
 אלעזר בן יהירה איש אבלים זבחים כח.

 יהודה איש ברתותא. ר׳ אלעזר בנו
 טבול יום פ״ג מ״ר.

 יהודה איש הוצי.
 בירושלמי שביעית. פייה ה״ה שגטמן
 במערה ג' ימיט לעיין הטעם למה חיי
 עירו קודמיך לחיי עיר אחרת ואתא
 לגביה ר' יופי בן חלפתא — וקרא ר'
 יוסי לר׳ אבירדומיס בריה והוא א״ל
 הטעם, ובנדרים פ״יא סה״א גפל שם

 ט״ס

 הוקם בס־רא ריש מתיבתא ונשארה אך
 ישיבת רב יהודה יחידה בבל ארץ בבל
 וכל תלמידי דר״ה באו לרב יהירה כםפירש
 באנרת ררש״ג ח״ג פ״ב. ובזה טעה
 החכם גרעץ בחייב צד 389 שאמר
 שבמות ר״ה בהדה ישיבת סורא את רב
 ;הודה אלוף לראשה ולא הבין פשט דברי

 רש״נ,
 מתקנותיו הגדולות מציגו שתיקן נוסח
 שטר חליצה ביבמות לט: ונוסח שטר
 עברים כניטין פו., וכן תיקן שיכתבו בנט

 כולבץ ובו׳ כניטיןפז:.
 פטירתו ומעשהו הגדול שעשה

 לפני מותו.
 כמו״ק יז. יסופר ההוא צורבא מרבנן
 דהוו סנו שומעניה — שמתיה רב יהודה
 לסוף איחלש רב יהודה אתו רבנן לשיילי
 ביה ואתא איהו נמי בהדייהו כשראהו רב
 יהודה חייך, א״ל לא מ רשמתי אך נם
 אחובי נמי חייך בי, והשיב לו רב יהודה
 לאו במרך מחייבנא אלא דבי אזלינא
 לההוא עלמא בדיהא דעחאי דאפילו
 לגברא כותך לא חניפי ליה, ונח נפשיה דרב
 יהודה, ואחא ההוא גברא לבי מדרשא
 לההיר לו השמחא וא״ל רבנן גברא
 דחשיב כרב יהירה ליכא הבא דלישרי
 לך, אלא זיל לנכי ר' יהודה נשיאה ב),
 אזל לקמ־ה א״ל לר׳ אמי פיק חזי בדיניה
 — סבר למישרא .ליה עמד ר' שמיאל
 בר נחמני על רגליו ואמר ומה שפחה —
 יהודה חבירני על אבו״ב, אר״ז מאי רקמן
 דאתא האידנא האי סבא בבי מדרשא
 — לא שרא ליה, נפק כי קא בכי ואזיל
 אתא זיבורא וטרקיה ושכיב. ומזה אנו
 רואין בבירור שרב יהודה נפטר שנים
 הרבה אחרי ר׳ יוחנן שאז היה ר׳ אמי הדיש,
 ובאגרת דרש״ג ח״ג פ״ב שנפטר רב
 רב יהודה בשגת תרי לשטרות א״ב חי
 יותר ממאה שנה, ועל בפאו ישב רבה

 בר נתמני תלמידו.
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 רב יהודה בר אושעיא.
 כפי הנראה היה מחכמי פומבדיתא
 בזמן דב יהודה ואחריו כעירוכין פ. ההוא
 טודזינא (עכ׳׳וס) דהוה בשיבבותיה דרב
 יהודה בר אושעיא ולא רצה להשכיר
 להם את רשותו ושאלו לרב יהודה ב״א
 אם מותר למינר מאשתו לא הוה בידיה
 — אתו לקמיה דרב מתנה — אתו לקמיה
 דרב יהודה א״ל הכי אמר שמואל. ובחולין
 צג. רב יהודה ב״א הוה קא קליף ליה
 טחלא ללוי בדיה דר״ה בר חייא — אתא
 אבוד, אשבהיה ובו/ וידוע שר״ה בר חייא
 היה לו בית מדרש גדול בפוטבדיתא
 בראשית מלוכת רבה כדמובא באגרת

 ררש״ג ח״נ פ״ב.

 רב יהודה בר אחותאי. גזבר כריתות
 יג: שאמר הלכה כר״א.

ה בן אחותו של ר׳ יוםי ד ת  * ר׳ י
 בר׳ חנינא.

 בכתובות פט: וב״ב קלט. שלח רבץ
 באגרהיה מי שמת —אמר ד׳ יהודה
 ב״א של ריבד״ח ע״י היה מעשה ואמרו
 ובו/ ופי׳ הרש״בם אמורא הוא, וזה יען
 שגקרא בשם רבי יהודה לכן אמר שלא
 נטעה שהוא הנא. ובחנם מחקו במסורה
 הש״ם בכתובות תיבת רבי והעטידו
 תחהיו ״רב״, יען כי היה בר א״י ושם
 היו נקראין כל הםוסטכים בשם ״רבי״,
 והמאמר הזה מובא בירושלמי ניטץ פ״ר,

 ה״נ ואמר שס בשם ר׳ יוסי בר״ח.
 ונזכר בתרומות פ״יא ־סה״ר.

ב יהודה בר אידי.  ר
 נזכר ד״ה לא. אסר בשס ר׳ יוחנן
 עשר מסעות נסעה שכינה, ובדק״סמביא
 נרםא אשר ר׳ יהודה בר אידי א״ר

 אושעיא, וכן הוא ביוחסין השלם.
 וגזכד ממנו דרשה בהנחוםא נראשיה־כא
 שאמד לא נחתם גז״ד של דור המבול

 עד

 מ״ם, וכבר בארתי בערך איםי בן יהודה
 שבן צ״ל בירושלמי.

 ר יהודה איש טיבעים.
 נזכר ספרי האזינו פסוק איכה ירדוף,
 וגרסת הילקוט ר׳ חנניה איש כפר טבעץ.

.  יהודה איש כפר ענו
 נזכר מכלתא יתרו פ׳ ויאמר משה
 לחותנו, שאל לרבן נמליאל, ועיין ערך

 ר׳ יהודה בר נטדא.

 ד יהודה איש כפר גבוריא-נכור חיל.
 נשאר לנו ממנו דרשה יקרה במנילה
 יח. שדרש מאי דבתיב לך דומיה תהלה
 י םמא דבולה משתוקא. ובכתובות םה.
 דרש ר׳ יהודה איש כפר נביריא ואמרי
 לה איש כפר נבור חיל מנין שאין
 פוסקין יינות לאשה שנאי, ואולי צ״ל כמו

 במנילה.
 ר׳ יהודה בר אבא.

 נזכר במשנה עדיות פ״ח מ״ב לפי
 גרסת מתניתא דבני מערבא שהעיד עם
 ר׳ יהודה הכהן על קטנה בת ישראל
 שנשאת לכהן וכוי, וכן שם רפ״ו העיד
 ה׳ דברים שםטאגים את הקטנות ובו׳

 וגרםא שלגו ר' יהודה בן בבא.
. ( א י י מ א ) א ב ב יהודה בר א  ר

 גזבר מגחות לא: שבעי בין דף לרף
 מאי, ובדק״ם גרם ר' ירמיה בר אבא,
 וברי״ף הלכות ם״ת גרם רב יהודה בר

 אדא, וביוחםין לא הביאו כלל.

 ר׳ יהודה בר אבין.
 בירושלמי ר״ה פ״א ה״ח א״ר יהודה
 בי דבי בון ולא למפריעו, ובכהובוה פ״ר.
 םהי׳ו א״ד יודה בי ד׳ בון שאין דרך
 האשד. להיות יושבת בטילה ובו׳, ואפשר
 שבשגי המקומות צ״ל ר׳ יוסי בר׳ בון,

 ועיין ערך ר' יהודה בן בוגי.
 ר׳ יהודה בן אגרא.

 , ערך ר' יהודה, בן גמרא, ובערך ר׳
 יהודה בן חגדא.
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 וקרוב מאוד לומר שהיה בנו של ר' אמי
 הנודע.

 ר׳ יהודה בן אנטיגנוס. ערך ר׳
 יהודה בר טיטוס.

 רב יהודה בר אשי. ערך ר׳ יהודה
 בר אמי.

 רבי יהודה בן בבא, (תנא דמשגה).
 לא נמצא בשום מקום מי היו אבותיו
 ורחוק מאור לומר שאביו הוא בבא בן
 בוטא, כי בבא בן בוטא היה גדול הדור
 בזמן הורתם כב״ב ד. ותלמידו של שמאי
 הזקן כביצה כ. ור״י בן בבא גהרג אחרי

 חורבן ביתר.
 ונס את רבותיו לא גורע לגו מי
 היו, ואך בתוספתא סוטה פ״ינ אמרו
 עליו שהיה הלמידו רשמיאל הקטן, א״ב

 היה כבר גדול קורם החורבן,
 וזה דבר ברור שהיה מחבורת ר״ג
 ור״י ור״ע ביבנה, ונזכר במשנה עירובין
 פ״ב מ״ר חולק עם ר״ע, ושם מ״ה אמר
 הננה והקרפף שהן ע׳ אמה ושירים —

 מטלטלין בתוכה.
 וביבמות פ״טז מ״ג אמר לא כל האדם
 — המקום — השעות שרץ, ושם מ״ה
 אומר בישראל עד שיהא מתכוין, ושם
 מ״ז סובר שמשיאין האשה ע״פ עד אחד,
 אר״ע כשירדתי לגהררעא — מצאתי את
 נחמיה איש בית דלי וא״ל שמעתי שאין
 משיאין — אלא ע״פ ר' יהודה בן בבא

 ובו׳.
 ובעדיות פ״ו מ״א העיד ה' דברים
 שממאנים את הקטגות, ושמשיאין ע״פ
 עד אחד, ושנסקל תרנגול בירושלים על
 שהרג את הנפש, ועל היין בן מ׳ יום
 שגהגםך ע״ג המזבח, ועל חמיד של שהר
 שקרב בארבע שעות, (וגס מזה משמע קצת
 שהיה קודם החורבן), ושם פ״ח' מ״ב העיד
 עם ר' יהודה הכהן שקטגה בת ישראל
 — אוכלת בתרומה, .(אך יש גורסין בשני

. ׳ . י  המקומות בעדיות ר׳ יהודח כר אבא). •

 ובגמרא

 עד שכתבו גמקיםום (שטר נשואין) לזכר
 ולבהמה.-

ב יהודה בר אישתתא.  ר
 בעירובין נב. הביא כלכלה דפירי
רט) לרב נתן בר אישעיא כי הוה י ג ) 
 אזיל שבקיה עד דנח־ת דרנא א״ל בית
 הבא (לין פה) למחר קדים ואזיל, ובערוך

 ערך אשתיתא מובא שהוא שם אדם.

ד אלעזר. נזכר ויק״ר  . ר׳ יהודה ב
 פ״כא־ז.

 רבי יהודה בר אמי.
 הוא גזבר בבמה מקומות בש״ם על
 מאמר אחר שאמר משמיה דרב יהודה
 בית הפרס שנידש טהור בעירובין לן,
 כתובות כא:, בכורות בט:, נדה נז.,
 ובברכות יט: נרם רב יהודה בר אשי
 משמיה דרב, ובפסחים צב: גרס רב
 יהירה בר אביי, ובחגיגה כד; ר׳ חייא
 בר אבא משמיה דעולא, ובמו״ק ה: רב
 יהודה בר אמי משמיה דעולא. ובל אלו
 המקומות מובא בדקדוקי סופרים שצ״ל ר׳
 יהודה בר אמי משמיה דרב יהודה, וכן

 היא בבל הכ״י.
 ובירושלמי תרומות ספ״ב ר׳ יודא בר
 אימי בשם ר״ל, ונראה שהיה בר א״י
 כעירובין כח 5 ר' זירא כי הוה הליש
 מגירםיה הוה אזיל ויתיב'אפתחא דרב
 יהירה בר אמי, יבברכית כח. ר״ז בי הוה
 יחליש מנירםא הוה אזיל ויתיב אפיתחא
 רבי ר' נתן בר טובי נפק—א״ל מאן
 אמר הלכה בי מררשא א״ל הבי א״ר
 יוחנן. ומשמע מזה שר״ז היה אז בא״י

 וישב לפני ר״י.
 וגזבר נ״ר פ״כב־ז שאמרו על מה היו
 קין והבל מדיינין אמר יהודה בר אמי
 על חוה הראשונה, ושם םפ״בו יהודה בר
 ר׳ אמי, ובתנחומא וארא־חיאטר הטטה
 משקל ששיט סאה היה, ושל םנפירונון
 היה ובו׳. ובן נזכר תנחומא אמיר־ז.



 ר׳ יהודה בן בוני—ר׳ י׳ יהודה בן ב־תירא א) 555

 הי חםיד הי עניו אלא שנטרפה השעה
 שאין מספידין על הרוגי מלכות. ובתוםפהא
 דםוטה פ״יג שבקשו לומר עליו שהוא
 תלמידו של שמואל הקטן, ובמדרש אלה
 אזכרה הגדפס בבה״מד חדר ב׳ שהיה בן פ׳
 שנה כשגהרג אבל כנראה שא״א לסמוך
 על זה כי כמו שבארנו שהיה בבר גדול
 קידם החורבן תלמידו דשמואל הקטן.
 ונפטר אחר ר״ע שזה היה לערך כשבעים
 שנה אחר החורבן א״ב היה יותר מתשעים
 שנה כשנפטר. וכן מובא באיכ״ר פ״ב פ'
 בלע ובמדי תהלים פ״ט־ינ ובספר היבלות
 רבתי שהיה בין הרוגי מלכות. ולזכר
 עולם יהיה צדיק שתלמידיו האירו עולם

 בתורתם.
 ר׳ יהודה בן בוני.

 בירושלמי תרומות פ״יא םה״א אמר
 בשם ר׳ אימי בשם רש״בל, וב״מ רפ״ז
 יהודה בן בוני ר׳ אמי רב יהודה תני,

 ואולי הוא ר׳ יהודה בי ר׳ בון.

 ר׳ יהודה בר ביזנא.
 נשאר לנו ממנו דרשה בנדרים לב.
 שדרש בשעה שנהרשל משה רבינו מן

 המילה באו אף וחימה ובלעוהו וכוי.

 ר׳ יהודה בן בתירא-בתירה א).
 הוא ראה עוד את הבית בבניינו בכל חבריו
 ר״א ור׳ יהושע ור״ג ור״ט, ובזמן הבית
 היתה ישיבתו הגדילה בגציבין כסנהדרין
 לב: שאטרו אחר ד' יהודה בן בתירא
 לנציבין, ובפסחים ג: יסופר שארמאי אחד
 הוה סליק ואכיל פסחים בירושלים (שהונה
 אותם שהוא יהודי) ובא אצל רי״בב וא״ל
 כתיב כל בן נבר לא יאבל בו ואנא הא
 קאבילנא משופרי שופרי, (ומזה הבין רי״בנ
 שיכול ללכדו במצודה כי בפשחיס לא שייך שופרי
 דשופרי) א״ל מי םפו לך מאליה? א״^

 לא, א״ל כי םלקת לההם אימא להר םפו
 לי מאליה, כי סליק א״ל מאליה םפו לי
ל אליה לנבור. סלקי, א׳׳ל מאן אמר ״  א

 לו

 ובנמרא נזכר בעירובין ענ. חולק עם
 ר״י בן בהירה, ובע״ז נט: הוא ור״י בן
 בתירה מתירין אם עכו״ם נסך יינו של
 ישראל שלא בפני ע״ז, וביומא פו: חולק

 עם ר״ע.
 ובתוספתא תרומות פ״ה מתיר אפילו
 את שדרכו למנות בק״א, ושם פ״ז מתיר
 בנחש שנמצא מת בבור יין, ובתוספתא
 •סוטה פ״טו ר״י בן בבא נזר אף על

 פילייטון ולא הודו לו.
 ובביצה כא. מעשה בשמעון התימני
 שלא בא אמש לב״המד, בשחרית מצאו
 ר״י בין בבא א״ל מ״ס לא באת אמש
 וכוי. ובתוספתא כלים ב״ק פ״ר אמר,
 יפה אמרה ברורה (בתו של ר״ה בן תרדיון).
 והיה חסיד נדול כראמרו ב״ק קנ:
 שכל היכי דאמרינן מעשה בחסיד אחד
 או ר״י בן בבא או ר״י בר׳ אלעאי, ובן
 הוא בירושלמי סוטה פ״ט ה״י שאמרו

 שבל מעשיו היו לשם שמים.
 והחסיד הזה נשאר שמו לברכה לעולם כי
 הפקיר חייו ונופו הקדוש לטובת כלל
 ישראל כטפורש סנהדרין יא. אר״י אטר
 רב ברם זכור אוהו האיש לטוב ור״יבן
 בבא ״ שמו שפ״א נזרה המלכוח גזירה
 שבל הסומך יהרנ — ותחומין שםומבין
 בה; יעקרו, הלך ר״י בן בבא וישב לו
 בין — אישא לשפרעם — וסמך את ר״מ
 ור' יהודה ור״ש, ודי יוסי ורא״בש —
 ור' נחמיה. כיון שהכירו אויביהם בהם
 א״ל בני רוצו, א״ל רבי מה תהא עליך ?
 א״ל הריני מוטל לפניהם כאבן שאין לה
 הופכים, אמרו לא זזו משם עד שנעצו
 בו ג* מאות לונביאות של ברזל ועשהו

 ככברה,
 ובירושלמי םומה פ״ט ה״י אמרו שמת
 מתוך העין שגדל בהמה רקח מפגי שהיה
 גונח מלבו והרופאים צוהו שיגק חלב
, ובסוטה מח: ( : ק פ ״  רותח, (ועיין ג
 וסנהדרין יא. שבקשו' להספידו ולומר עליו
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 עקיבה ! בין כך וכין כך אתה עתיד ליתן
 את הדין, ובתוספתא דנדריס פ״ה א״ל
 ר' ישמעאל זביתה בה, ובעירובין עג.
 חולק עם ר׳ יהודה בן בבא, ובע״ז נמ:
 שניהם מתירין בנכרי שנסך יינו של
 ישראל שלא בפני עכ״ום, וביצה כמג
 משום ר׳ פפיים ורי״בב אמרו שונין,
 ובתוספתא גיטין פ״ב חילק ר״י בן פתירה
 עם רי״הג (והוא ר״י בן בחירה, ופ״ה ובי״ת

 מתחלפין).

 ובקידושין י: ומובא ספרי קרח פסול,
 כל טהור וכבר שלח [רבי] יוחנן בן בג
 בג אצל רי״בב לנציבין שמעתי עליך
 שאתה אימר ארוסה בת ישראל אובלת
 בתרומה, שלח לו ואתת אי אתת אומר
 כן ? מוחזקגי בך שאתה בקי בחדרי תורה
 לדרוש בק״וח א״א יודע — אבל מה
 אעשה שהרי אמרו חכמים אין ארוסה
 בת ישראל אוכלת בתרומה עד שהכנס
 לחופה. והנה בא הרב רז״פ בספרו היקר
 דרכי המשנה צר 96 בהערה 4 ומקשה
 קושיא גדולה, הלא זה הוא תקנת משנה
 אחרונה אחר ר׳׳ט ור״ע ככתובות גז,
 במשנה ורי״בב חי זמן רב קורט לתקנה
 זו? ובאמת לא קשה מידי, כי משנה
 ראשונה ונם הב״ד של אחריהן הנזכרים
 במשנה המה היו זמן רב קורם ר״ט ור״ע
 ורי״בב, ומחלוקת דר״ט ור״ע שנחלקו
 בפירוש משנה ראשונה, הוא היכי דליכא
 למיחוש לםימפון ונם לא לשמא תמזוג
 ואז דין משנה ראשונה במקומה עומדת,
 ואז שייך נם עתה מחלקותן. וזה בדור,

 ומצינו במשנה את די״בב טו׳ פעמים,
 בפאה פ״נ מ״ו, בכורים פ״א מ״ו, שבת
 פ״ט מ״ ז, פסחים פ״ג מ״ג, יבמות פ״ר
 מ״מ, כתובות פ״ו מ״א, גדרים פ״ו מ״ח,
 גיטין פ״ב מ״ד, עדיות פ״ח מ״ג, ערכין
/ ׳  פ״ח מ״ו, גגעימ פ״ט מ״ג, פ״יא מ
 כלים פ״ב מ״ר, מקואות פ״ר מ״ז,
 ובשבועות פ״ג מ״ו אמרו שהיא ברין שיהא

 הייב

 לך 1 א״ל ר״י בן בתירא, — בדקו
 אבתריה ואשבחוהו דארמאי הוא וקטלוהו,
 שלחו לרי״בב שלם לך רי״בב דאת

 בנציבין ומצודתך פרוסה בירושלים,
 ומזה אנו רואי[ בבירור שהיה בזמן
 הכית, וכן מוכח ממקואות פ״ר מ״ז
א) שהיהה ו ה  שארי״בב מעשה בשוקת (י
 בירישלים יכו׳. ונם ראה את חורבן הבית
 בפסחים קט. תניא רי״בב אימר בזמן
 שב״המק קיים אין. שמחה אלא בבשר
 — ועכשיו שאין ב״המק קיים אין שמחה

 אלא ביין,"
 משפחה רי״בב מציגי פנהדרין צב:
 עמד ר׳ יהודה ב״ב על רגליו ואמר אני
 מבני בניהם(מהמתים שהחיה יחזקאל) והללו
 תפלין שהניח לי אבי אבא מהם, (ואף
 שבגמרא נשדד דבריו אחר ר׳ יהודה ור״א בנו
 של רי׳׳הג אבל נראה שדבריו קאי שם על דברי

 ר׳ יהושע ור״א).
 מי היו אבותיו קריב מאיד לומר שהיו
 מבני בתירה שירדו מנשיאותם ומסרו
 להלל ואחד מהם ירד לנציבין ויסד שמה
 ישיבה נתלה ורי״בב הוא מבני בניהם,
 ומבניהם נזכרו שהיו בימי רי״בז כר״ה

 כט: שאמר רי״בז לבני בתירה נתקע.
 ולא מצינו בשום מקום מי היו רבותיו
 וזה יען כי בל״ס קבל מאביו בנציבין,
 ואח״כ כשהתיישבו כל חכמי הדור ביבנה
 אז נשמל קולו ביניהם (כי בל ראשי חבמי
 הדור ההוא היה לכל אחד ישיבה בפ״ע במקום
: אכל היו באין לפרקים  מושבו כשנהדרין לב
 לבית הועד הגדול שביבנה לברר ההלכה),
 כננעים פ״ט מ״נ ופ״יא ם״ז ששאלו את
 ר׳ אליעזר ואמר לא שמעתי א״לרי״בב
תל אתה  אלםוד בו א״ל ר״א חכם נ
 שקיימת דברי חכמים, ובעדיות פ״חמ״נ
 העיד ר' יהושע ור' יהודה ב״ב — אר״נ
 קבלנו עדותכם וכוי, ופסחים פ״נ מ״נ
 חולק עם ר' יהושע, ופאת פ״נ מ״ו חולק
 עם ר״ט והלכה כדבריו, ובכלים פ״ב מ״ר
 חולק עם ר״ע, ובשבת צו: אמר לר״ע
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 ימי ר״ע מצינו ביבמות קח., ששאלו את
 ר״ע בבית האסורין ואשר, את ר׳ יהודה
 בן בתירה בנציבין ואשר, וחי גם אח״ב
 שנים רבות בירושלמי םגהדרין פ״א ה״ב
 ונדרים פ״ו ה״ח כשהתקבצו חכמי הדור
 שאחר ר״ע, ר״מ ור״יויתר חבריהם ושלחו
 אנרת לחנניה ב״א ר׳ יהושע שלא יעבר
 עור שנים, והלך הוא להתייעץ אצל זקן
 הדור ר״י בן בתירה אם לשמוע להם,
 וע״פ עצתו דבב חנניה בעצמו כדי להגיע
 למקימות שישראל דרים שם ולבטל את

 חשבון עיבורו, •
 ונימי ר׳ יומי או ר׳ שמעו; כבר לא
 היה בעולם כדפצינו יבמות קב. א״ר יוסי
 (ובתוספתא שס איתא א״ר שמעון אכל כתוספתא
 צוקרמנדל איתא ר׳ יוסי) פ״א הלכתי לנציבין
 מצאתי זקן אחד אמרתי לו כלום אתה
 בקי בר״י בן בתירה א״ל הן ועל שלחנו
ו דואץ שאז . ומזה אנ י ו נ  היתי תדיר ו
 כבד נפטר והזקן סיפר לו מעשה מה
 שהיה כבר, ולכן א״א בשום אופן לימר
 שזה רי״בב האריך ימים והיה גם בימי

 רבי וכאשר גבאר.

 ד יהודה בן בתירה ב).
 ובתוספתא כן פתירה.

 יסופר בירושלמי םנהדרין פ״ז ה״יג שד׳
 אליעזר ור' יהושע ור״ג םלקון לרומי
 ונאו למקים אחד ומצאו תינוקות משחקין
 ועושין גבשושית של חול ואמרי כן היו
 עושין כני א״י בתרומה ומעשר, והביגו
 רביתינו שבכאן דרים ישראלים, ועלו לחד
 אתר וכל תבשיל שהביאו לפניהם דאו
 שמתחלה יביאו מכל מאכל לחדר אחד,
 ושאלו לבע״הב מה זאת? ואיל שאביו
 הזקן יושב שמה ואינו רוצה לצאת משס
 עד שיבאו לפניו חכמי ישראל, א״ל א״כ
 יכול לצאת כעת בי חכמי ישראל כאן,
 וכשיצא סיפר להם שנעשה כישוף לבנו
 ולא יבול להוליד, ור׳ יהושע השיר הכישוף,
 והמה התפללו עליו שיוליד נן ויצא ממנו

 חיינ נדנרי ר״י נן נתירה.
 וכן מצינו כמשנה סתם ״נן נתירה"
 כשבת פ״ד מ״ג, פ״טז מ״א מ״ג, נימין
 פ״ה מ״ז, זבחים פ״א מ״ג, מנחות פ״א
 מ״ב, ובזה דעת הרם״כס בהקדמתו לזרעים
 פ״ו שסתם בן בתירה היא ר׳ יהושע בן
 כתירה, ובונתי במו שאמרו תעגית ג.
 זמנין דקרי ליה בשמיה (את ר׳ יהושע ב!
 בתירה) וזמנין דקרי ליה בשמיה דאבא
 והא מקמי רליםמכוהו וכוי, ובהליכות עולם
 סק״פז דסתם בן בתירה הוא ר׳ יהודה
 ובתעגית שם מתרץ רנ״בי מנח דוחק

 עכ״ל.
 וכן גזכר בברייתא כב״מ גח:, ב״ב
 צ:, יבמות קנא., וישיבתו הגדולה בגציבין
 גדלה כ״כ עד שחכמי א״י בקשו לילך
 ללמוד לפגיו בספרי ראה פ׳ כי יכרית
 מעשה בר״א בן שמוע ירי יוחנן הסנדלר
 שהיו הולכין לנציבין אצל רי״בב ללמוד
 הימגו תורה והגיעו לציידן וזכרו את א״י
 — וחזרו, ואמרו שס מעשה בר״י בן
 בתירה ור׳ מתיא בן חרש ור׳ חנגיה ב״א
 ר׳ יהושע ור' יונתן שהיו יוצאים חו״ל
 והגיעו לפלטים וזכרו את א״י — וקרעו
 נגריהם — וחזרו ונאו למקומן. ובילקוט
 שם גרם תחת ר' יונתן ר׳ יהושע, וקשה
 מאוד להבין את הספרי, כי כידוע שמלבד

 ר׳ יונתן היו כולם רונ ימיהן נחו״ל.

 מתלמידיו נשארו לנו אך שמית אחדים,
 ד׳ יאשיה היה תלמידו כירושלמי סנהדרין
 פ׳׳ח ה״ו ומובא ספרי תצא ס״לאשאמר
 ר׳ יאשיה כשבאתי והרצתי הדברים לפני
 רי״בב, (ובסוטה כה. איתא וכשבאתי אצל חנירי

 שבדרום).
 אלעזר נן פנחס משמו יומא יח.

 תוספתא זנים פ״א.
 אבל כל תלמידיו הבבלים לא נזברו
 בשמותס כמו שלא נזכרו בל שמות חכמי

 הבבלים בדורות הראשונים.
 ור״י בן בהירה האריך ימים, כי בסוף
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 מה שמציגו בירושלמי נדרים פ"ו ה״ח
 רבי שלח נ׳ אינרין לחנניה ב״א ר׳
 יהושע — וקבל עליה נביה ר׳ יהודה בן
 בחירה הוא ט״םשם ובמו שבארתי בערך

 חנניה ב״א ר׳ יהושע.
 ובשבת כ. אמרו כחנאי ר' חייא ור״י
 בן בתירה. ובאיכ״ר פ״ג־ו ר׳ יהודה ב״ב
 אזל לגציבין בערב יו״הכפ שמע ריש
 נלותא ואתא לגביה, משמע קצת מזה
 שלא היה דירתו בנציבין תדירא. ויותר
 נראה שצ״ל איקלע לבצרה בדמובא בתום׳
 תענית ל. ר״ה כל, אך שם איתא ר' יוסי

 וצ״ל ר' יהירה בן בתירא.•
 וזת רי״בב נזכר במבלתא בא פ״ה,
 פ״יג, בשלח פי׳נותשא פ״א ושם משמע

 שהוא רי״בב האחרון.
 ר׳ יהודה בן גדיא.

 נזכר תנחומא צו־ט אמר כל מי שעונה
 אמן בע״הז זוכה ועונה אמן לע״דב.
 ובאיכ״ר פ״נ־ת ר' יהודה בן נדיא אמר
 תשיב להם נמול וכוי. ובפס׳ רר״כ כה:
 ובתנחומא תצא־י המאמר ע״ש ר׳ יורן
 ב״ג) ובשם זה נזכר בירושלמי מע״שפ״ד
 סה״א א״ר יורן בר גדיא ור׳ יעקב בר

 בון מניחין עליו ער שיכמשו.
 יהודה בן גדידיה.

 בומן ינאי (יוחנן כה׳׳ג) המלך כקידושין
 םו. שאלעזר בן פועירה אמר לינאי המלך
 לבם של פרושים עליך — היה שם זקן
 אחד ויהודה בן נדידיה שמו ויאמר לינאי
 המלך רב לך כתר מלכות הנח כתר
 כהונה לזרעו של אהרן, שהיו אומרים
 אמו נשבית במודיעים, ויבוקש הדבר ולא
 נמצא ויבדלו חכמי ישראל בזעם(שכעסו
 על יהודה בן גדידיה ונאריך נזה בערך ינאי המלך)•

 ר׳ יהודה בן גדיש. י
K״s נזכר בעירובץ בז. ותוספתא מע״ש 
 שהעיד לפני ר׳ אליעזר של בית אבא
 היו לוקחין ציר בכסף מעשר ובתוספתא
 הלשון של • בית אבא היו מוכרין ציר

 בירושלים

 ד׳ יהודה בן בתירה, ואמרו אלמלי עלינו
 לכאן אלא להעמיד הצדיק הזה דיינו.
 ומתוך .המעשה הזה נוכל להבין בבירור
 שזה רי״בב אינו רי״בכ שהיה כבר נדול

 הדור בזמן הבית.
 וזה רי״בב נזכר במשנה אהלות פ״יא
 מ״ז חולק עם ר׳ אלעזר (בן שמוע) ור׳
 שמעון, ובבכורות נה. חולק עם רש״בי,
 וברכות מה : אומר רי״בב על דברי ר״מ
 אינו צריך ובו/ וכן מנחות פה: אומר על
 דברי ר' יוסי בי*' יהורה אינו צריך וכוי,
 ובן כתבו שם התופי שזה רי״בב אחר הוא.
 ובתוספתא נזיר פ״ה אר״א כשהלכתי
 לעררםקוס מצאתי את ר״מ ויהודה בן
 פתירה שהם יושבים ודנים בהלכה, יהודה
 בן פתירה אומר ובו׳ א״ל ר״מ— שתק
 ר׳ יהודה ב״פ נמתי לו מאיר, אל תבוז
 לו וכוי. אך בנזיר נו: מובא המעשה ע״ש

 ר׳ יהושע בן פתר ראש.
 ובתוספתא סוטה פ״ב מצינו ר״י בן
 בתירה משום ר׳ אלעזר בן תימא, אבל
 בירושלמי שם הנרםא ר׳ יהודה בשם
 ר״א בן מתיא, וכן הוא בתוספתא

 צוקרמנדל.
 וגם זה רי״בב היה בנציבין במפורש
 במד׳ שמואל פ״י־נ שאבא אבוה דשמואל
 כר אבא היה עוסק במשי ושלח לורי״בב
 מנציבין שרוצה לקנות ממנו משי והחזיק
 עבורו המשי, ואחייב לא רצה לקנות ממנו
 יא״ל שרק דברים בעלמא שלח לו, א״ל
 אבא דבורך נאמנים עלי יוחד מן ממון,
 וסמכחי עליך ולא רציחי למכור לאחר.
 וברכו רי״בב שיזכה לכן כשמואל הנביא
 דכהיב ביה וידע כל ישראל כי נאמן שמואל.
 ורי״בב זה היה עוד חי בימי רבי
 כמפורש חולין נד. שאמרו דבי יוסף
 רישבא מחו בגידא נשיא וקטלי אחו
 לקמיה דר״י בן בחירה א״ל ובי להוסיף
 על הטריפות יש וביי. וזה יוסף רישבא
 היה בימי רבי במפורש חולין קטז. אבל
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 א״ל למרתנו רנינו — א״ל רש״בי לבריה
 בני אדם הללו אנשים של צירה הם זיל
 נכיהון דליברכוך — וברכו אותו יהא
 רעוא דתזרע ולא תחצד, תעייל ולא
 תיפוק, תיפוק ולא תעייל, ליחריב ביתך
 וליתוב אושפיזך, לבלבל פתירך ולא
 תחזי שתא חדתא. והוא לא הבין את
 דבריהם וכשבא אל אביו א״ל לא די שלא
 ברכו אותי אבל גם קללו אותי. אבל
 אביו פירש לבנו שכל דבריהם המה
 ברכות יקרות. והמאמר מובא בב״ר
 פ״לררג ושם ר׳ יצחק ודי יוחנן ור׳ יורן
 גיורי, ונשתבש מיהודה בן נרים ליודן
 גיורי או אפשר יען שהיה בן נרים, ותחת

 ד׳ יוחנן צ״ל ר׳ יונתן ב״ע.
 ובשבת לג 5 יסופר שפ״א דיבר רש״בי
 גגד מלכות רומי ויהודה בן גרים (ופרש״י
 בן גר וניורת היה) ישב שם, והלך וסיפר
O m ,דברי רש״בי (לתלמידיו או לאבותיו 
 ונשמעו דבריו למלכות וע״יז היצרך רש״בי
 לברוח, וישב היא ובני יג׳ שנה במערה,
 וכשיצא מצא את יהודה בן נרים אמר,
 עדיין יש לזה בעילם? נתן עיניו בו
 וגעשה גל של עצמות, ובתום׳ שם לא

 גרס זה אך גח גפשיה.

 ר׳ יהודה בן דוםתאי.
 במכות ז: אומר משום ר׳ שמעון בן
 שטח ברח מא״י לחו״ל אין םותרין את
 דינו, וגרסת דק״ס דוסתאי בר׳ יהודה
 משום ר׳ שמעון, ובתוספתא סנהדרין
 םפ״ג נרם אך ר׳ דוםתאי בר״י. וב״ק
 פג: ר׳ דוסתאי בן יהודה אומר עין החת
 עין ממון, וגדםת דק״ס מב״י ר׳ יהודה

 בן דוסתאי,
 יהודה בן דורתאי.

 היה בזמן שמעיה, ואבטליון כפסחיס
 ע: יסופר שפירש עם בגו •דורתאי וישב
 לו בדרום (רחוק מירושלים) ואמר תמהגי
 על שגי גדולי הדור שמעיה ואבטליון
 שהם חכמים ודרשנים גדולים ולא אמרו

 לישראל

 בירושלים. ומשמע מזה שראה עוד הבית
 בבגייגו.

 יהודה בן גוריא.
 היה תלמידו דר׳ אליעזר כעירובין םג.
 שהורה בפגי רבי, ואמר ר״א לאשתו שלא

 יוציא שנתו וכן היה.

 ר׳ יהודה בן גירין.
 נזכר כמדרש שמואל שהוא ודי יהושע
 דםכנין אסרי בשם ר׳ לוי. וביוחםין ובסה״ר

 גרםי ר״י בן בירון.

 ר׳ יהודה בר נמדא איש בפר עבו
 (תנא).

 גזבר סוטה מג: רבן שמעון ב״ג מתיר
 משום ר״י ב״ג איש כפר עכו. ובתוספתא
 כלאים פ״א מובא המאמר ע״ש ר׳
 יהירה בן אנרא. ובמכלתא יתרו מס׳
 דעמלק פ״ב יהודה איש כפר עכו שאל

 את ר״ג.
 ומציגו ר׳ שמעון בן יהודה איש כפר
 עכו תלמידו דר״ש כסוטה לז: ועיין ערבו,

 ר׳ יהודה בן גמליאל.
 בברכות כב., ע״ז לד: אמר משום ר׳
 חגיגא בן גמליאל. ונראה ש־,וא ר׳ יהודה
 נשיאה א) עיין ערכו. ובאגרת דרש״ג ח״א

 חושבו בין דור רש״בנ.

 ר׳ יהודה בר גרוגרות.
 ביומא עח. תגי יהודה בר .גרוגרות
 אסור לישב ע״ג טינא ביו״הכפ ארי״בל
 ובטינא טטפחת. ובתום׳ ישנים שס גרס
 יהודה גרוגרות פי׳ כך שמו. וגזבר בשבת
 קח: לגרסת הערוך וגרסא שלנו ר״י בר
 חביבא. ובשקלים פ״ר ה״ב־יד: א״ר

 חזקיה תגי ר׳ יהודה גרוגרות.

 יהודה בן גרים.
 היה תלמיד דרש״בי כמו״ק ט: ר׳
 יוגתן כן עסמיי (או עכמאי) ויהודה בן
 נרים הגו פרשת גדרים כי רש״בי, איפטור
 מיניה באורתא, לצפרא הדור וקא מיפטרו
 מ־גיה, א״ל ולאו אפטריתו מיגי באורתא ז
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 יצחק בר חלוב חולין צט:. ובמחילה
 שערבב שני ענינים יחד, כי שם הוא
 מאמר בפ״ע, שאמרו שם אח״כ בי אתו
 לקמיה דר׳ אמי משדר להו לקמיה דר״י

 בר חלוב.
 ונזכר סוטה יב. כמה דרשות ממנו, אך
 נראה שצ״ל שם כמו בברכות יבנ ר׳
 יהודה בר זבידא, ובדק״ם נרם בברכות
 יבג ונם בב״ב קכ. בכולן ר״יבר זבינא.

 ר׳ יהודה בר זכריה.
 נזכר ילקיט תבא תתקלה והמאמר
 מיבא בירושלמי םיטה פ״ר ה״ר ושם ר׳

 יודאבר זכידא.

 רב יהודה ברחביבא.
 היה תלמיד שמואל ככתובות ס. אר״י
 בר חביבא אמד שמואל וא״ר תני קמיה
 דשמיאל. והתחתן עם רב יהודה, שבתו

 נשאת לבנו דר״י כברכות מב..
 ונזכר שבת קח : י מכות ב: בהלכה,
 ובברכות יב: אמר מפני מה קבעו פ׳
 ציצית בק״ש וכוי. ובשבת קח: אמר
 אתרונ צנון וביצה אלמלא קליפתן החיצונה

 אינם יוצאין מבני מעיים לעולם.

ו אגרא, א - א ר ג  ר׳ יהודה בן ח
 (תנא דגרייתא).

 בחולין קלד. אומר משום ר״מ, ובנדה
 נב: ננ. אומר משום ר' יוסי — אמר רבי
 נראין דברי ר' יהודה בן אנרא, ובירושלמי
 פאה םפ״ד כך היה משיב ר״מ את ר׳
 יהודה בן חנרא. וכן נזכר כתובות פ״א
 רה״נ משים ר׳ יהודה בן חנרא אמר
 קטן פחות מבן ט׳ שנים וכי', ובל״ס
 אחד הוא ובירושלמי מתחלף אל״ף בחיית.
 ומה שמצינו בתוספתא פ״א דכלאימ
 רש״בנ מהיר משום ר׳ יהודה,בן אנרא
 איש בפר עבו, נראה שצ״ל כמו שמובא
 המאטד בסוטה מג: ר׳ יהודה בן נמדא

 איש כפר עבו.
 יהודה

 לישראל שחנינד דוחה את השבת, וע״יז
 פירשו. ובםה״ד כתב ונראה שהיה צדוקי,

 ושרי ליה מריה ע״ז.

 ר׳ יהודה בן דמא.
 נזכר במד׳ אלה אזכרה הנדפס בבהמ״ר
 ח״ב שחושבו בין העשרה הרוגי מלכות,
 ושנהרג ערב שבועות. וע״ז המדרש נוםד
 הפיוט למוסף יו״הב. ובספר נחלת אבות

 רוצה לוטר שהואר' יהורה בן תימא.

 רב יהודה בר זבידא.
 נזבר ברכיה םנ: מה ברכה בירך את
 עובד ארום שילרו ששה בכרס אחד, וב״ב
 קכ. אמר מלמד שנולדו בה כימני נערות
 — מלמד שעשה לה מעשה לקוחין, וכן
 צ״ל בסוטה יב., ובסוטה פ״ד ה״ד א״ר
 יורא בר זבידא יהוסף מלא כתיב. וברבות
 יב: א״ר אבהו בר זוטרתי אר״י בר
 זבירא בקשו לקבוע פ׳ בלק בק״ש, ומפני
 מה לא קבעוה מפני טורח ציבור.
 ובירושלמי שם פ״א ה״ה א״ר שמואל בר
 נחמן בשמו המאמר הזה, ושם נקרא רבי
 יהודה בר זבורא. ומזה גראה שהיה בר

 א״י, וצ״ל בכ״מ־רבי יהודה ב״ז.
 ומציגו שהיה לו שני אחים ר׳ אבא
 ביבמות פג: א״ר אבא אחוד! דר׳ יהודה
 בר זבדי א״ר יהודה אמר רב, ובקידושין
 מג! איתא אמר רב יהודה א״ר אבא
 א״ר יהודה בר זבדי אמר רב וצ״ל כמו
 ביבמות. ור׳ סימון אחיו כירושלמי ב״ב

 רפ״ג.
 ר׳ יהודה בר זבינא.

 נזכר חולין צט: ההוא דאתא לקמיה
 דר׳ חניגאהוה יתיב ר׳ יהודה בר זביגא
 אבבא, כי נפיק שאלו מאי אמר לךא״ל
 שריא ניהליה, א״ל הדר עייליה לקמיה
 אמר (ר׳ חנינא) מאן האי דקא מצער לי
 זיל אימא ליה למאן דיתיב אבבא אין
 בגידים בנותן טעם. ובסה״ר יאמר ר׳
 יהודה ב״ז — ור׳ אמי ור׳ חנינא ורב
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 כד. בני ר״ח נפוק לקרייתא (?1כפרים ?1יאות
 עדותיהן, רע״י) ועי״ז אייקד להו תלמודייהו

 כבדכות יח״
 והתחתן עם גדיל הדיר ר׳ ינאי שלקח
 את בתו לאשה ככתובות סב:, ור׳ ינאי
 אמר עליו ועל אחיו יקבלו הרובץ את
 את תשובתם כחולין כ. (ופרע״י הנערים בני
 ויה), וכן בחגיגה פ״נ סה״ד א״ר יניי
 הרובין היו אומרין בתרומה וכוי. (ובחלה
 ,פ״ד ה״ד רבותינו שבמלה היו מפרישין תו״מ עד
ן ובטלו אותן מאן אינו! רובין י  שבאו התנ
 תרגמוניא). מחלקיתו עם ר' יגאי זבחים

 טו., מנחות כו..
 והוא ואחיו היו נקראין בשם אמוראי
 דמערבא כב״ב עה., ונזכר כמה פעמים
 עם אחיו בשם םתם בני ר׳ חייא כברכות
 יח:, ביצה ט:, נדה כד., ובע״ז מו:
 מחלוקת בני ר״ח עם ר' יוחנן, ובזבחים
 קטז. חולקין בני ר״ה עם רי״בל, ובמנחות
 בנ: כד. כי סליק רב כהנא (תלמיד חבר
 דרב) אשכחיה לבני ר׳ חייא ובעי מינייהו

 והם ממנו.
 דבריו בהלכה מציגו זבחים יא. יג:
: חולק עם  טו., חולין גג:, ובעירובין קנ
 ר' יוחנן, ובםגהדרין לז: אותיב ליה חזקיה
 אחיו, (ועם איתא רב יהודה בר׳ חייא ותיבת רב

 הוא ט״ם).

 באגדה מציגו מאמרו היקר עירובין נד.
 שאמר אדם גוחן סם לחבית לזה יפה
 ולזה קשה והק״בה איגו כן גחן חורה
 לישראל סס חיים לכל גופו. ושלש דרשוה

 ממנו בסנהדרין לז:.
 והיה גדול כ״כ עד שחוחנו קראו
 ״יהודה בריבי״ כירושלמי בכורים פ״ג
 ה״נ. וכן מצינו שבח פ״ז רה״ב א״ר
 סידור, יהודה בריבי למד מם׳ מכשירין
 ששה חדשים ולבסוף בא אליו חד חלםיד
 מר׳ םימאי ושאלו. ור״ה פ״א ה״א יהודה
 בריבי אמר חשבון מרובה בולע לחשבון
 בועט. וב״ב פ״ה סה״ד ר' לא בשם ר'

 יהודה בן ר׳ חייא (או יהודה בריבי).
 יהודה וחזקיה אחיו נולדו האומים לדי
 חייא ויהודיה אשחו, אך לא נולדו בשעה
 אחח כי אחד נולד לחחלח ז׳ חרשים
 והשני נולד לסוף ט׳ חדשים כמפורש
 יבמות םה:. וכן נדה כז, דאמר ר׳ אבין
 ברי אדא א״ר מנחם א־ש כפר שערים
 מעשה ונשתהה הולד נ׳ חדשים והרי הם

 יושבץ לפנינו יהודה וחזקיה בני ר״ח.
 יכפי הנראה היה יהודה הבכור כי בכל
 מקום . נזכר הוא תחלה. וכן מי״ק כה.
 שיהודה שובב לימין ר' חייא וחזקיה

 משמאלו.
 מקים מולדתו בלי ספק היתד, בבבל
 (בעיר כפרי מקום אבות של ר' חייא) ובמפירש
 סיכה כ. שאמרי חזרה ונשתכחה עלו ר'
 חייא ובניו ויסתה. ובירישלמי מע״ש פייה
 ה״ה ארש״בל משעלו בני הנולד• לא לקה
 פשתנןוכו׳ ונתנו עיניהם בר׳ חייא ובניו.

 וכן הוא בחולין פו..
 ומזה אנו רואין בבירור כשעלו לבבל
 היו כבר נרולי הדור, אך היו עור עולי
 ימים כסנהדרין לח. יהודה וחזקיה הוו
 יהבי בסעודחא קמי רבי ולא אמרו ולא
 מידי, א״ל אנברו חמרא ״אררדקי״ כי
 היכי דלימרי מלחא, כיון דאיבםום פהחו
 ואמרו אין בן דוד בא עד שיכלו ב' בחי
 אבות מישראל וא״ה ריש נולה שבבבל
 ונשיא שבא״י, אייל בני, קוצים אתם
 טטילין לי בעיני ? א״ל ר״ה רבי, אל
 ירע בעיניך — נכנס יין יצא סוד. ולרבינו
 הקדוש היה ידוע היטב את נתלת ר״ח
 ובניו וחםידוחם כאשר יסופר ב״מ פה:
 שאליד% נילה לרבי שרי חייא ובניו הסה
 רונמת אברהם יצחק ויעקב, לא כעם
 עליהם וידע שאך_ האמת ידברו ולא כדי

 להכעיסו אמרו כן.
 וכמו ר״ח אביהן שלא רצה ליהנות
 מכבוד תורתו והיה פוחד במשי וכיחנא
 בן בניו היה להם שדוח כביצה ט:, נדה

 ירודה
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 ופאה רפ״א ארש״בל בשמו כמה דברים.
 ובב״ק פ״ח ה״ו יסופר שחד בר נש בייש
 לר״י בר׳ חנינא וקנסו רש״בל לטרא

 דרהב.
 וכן מצינו ר׳ אחא בשמו כהרומות
 פייה ה״ר, אך בסיבה פ״ב ה״ח• גרס ר׳

 יורה בן לוי.
 ר׳ שמיאל ב״נ בשמו רו״ר פ״ב־טז,

 ונזכר מדרש תהלים פ״נ־ד.

 ר׳ יהודה בן חנניה.
 נזכר ספרי האזינו פכוק א,-והשערה
 אהבת ציון וירושלים בפכודם פ״ה ה״א
 שהוא אחי ר' יהושע בן חנניה, ואבי

 חנניה בן אחי ר״י.

 יהודה בן טבאי.
 ושמעון בן שטח קבלו התורה מיהושע
 בן פרחיה ונתאי הארבלי כמפורש אבות
 פ״א מ״ח. ונשאר לנו מאמרו היקר שאמר
 שם אל העש עצמך כעורכי הדינין
 וכשיהיו בעלי הדין עומדים לפניך יהיו
 בעיניך כרשעים, וכשנפטרים מלפניך יהיו
 בעיניך כזכאין כשקבלו עליהם את הדין.
 ובחנינה פ״ב ה״ב חולק עם שמעון ב״ש
 בדבר הסמיכה ביו״ט שיהודה ב״ט אומר
 שלא לסמוך. ואמרו שם במשנה שיהודה
 ב״ט היה הנשיא ושמעון ב״ש האב״ד
 ובגמרא שם טז: חולק ר״מ וחכמים בזה
 שר״מ סובר שיהודה. בייט היה הנשיא,
 וחכמים אומרים ששמעון ב״ש היה הנשיא,
 וכבר בארתי בערך שטעון בן שטח שאין

 שום טחלוקת בזה.
 ובירושלמי שבת פ״א כה״ד ששניהם
 גזרו טומאה על כלי מתכות, ובשבת יד:
 גזבר בזה אך שמעון ב״ש. ויחר תולדתו

 הארכתי בערך שמעון בן שטח.

 ר׳ יהודה בר טיטום.
 י תלמיד ר׳ אחא שאמר בשמו . ברכות
 פ״ג ה״ד, סוכה פ״ח ה״ח, ובשבת פ״יג
 ה״ב ר״י בר טיטוס ר׳ יהודה בן פזי

 שמעון

 יהודה בריבי, וב״ר פ״לז־ו ופ״לח־ד
 ופ״צא־יא יהודה בירכי, בל״ס הוא יהירה
 בנו של ר״ח. ועיין ערך ר' יורן בריבי.
 וכפי הנראה לא האריך ימים שמת על
 פני חוחנו ר׳ ינאי כאשר יסופר כתובות
 סב: יהודה כריה דר״ח חתניה דר׳ ינאי
 הוה יתיב בבי רב, וכל בי שימשי היה
 אתי לביתיה, ופ״א לא בא א״ל ר' ינאי
 כפו מטהו, שאלמלי יהווה קיים לא ביטל
 עונתו, הואי כשגנה היוצאה מלפני השליט

 ונח נפשיה.
 ובירושלמי בכורים פ״נ ה״נ יסופר
 יהודה בר׳ חייא הוה יליף סליק ושאל
 בשלמיה דרי ינאי חמוי מע״ש לע״ש
 והוה (ר׳ ינאי) יהיב ליה על אתר הלי
 בנין שיראהו ויקום מקמיה, אייל חלמידיו
 לא כן אלפן רבי לוקן ד' אמות, א״ל
 אין יש:בר. לפני סיני, חד זמן עני מסיק
 א״ל אפשר דיהודה ברי משני מנהניה ?
 אמר לית אפשר דלא יגיעון יםורים
 בההוא גופא צריקא, מסתברא שאין לנו

 יהודה בריבי.
 ומזה אגו רואין את גדולתו שזקן הדור

 כר׳ ינאי קראו םיני וצדיק.
 ומצא קבורתו מימין אביו ר׳ חייא

 (שהוא כטבריה) כמו״ק כה..

 'ר׳ יהודה בר חפא.
 נזכר חנחומא נח־ח אך המאמר מובא
 שם אמור־ז ושם ד׳ יהודה בר אמי
 ושם בהערה ס״ו ר׳ יהודה בריבי או בר

 חייא.
ב יהודה בר חיננא.  ר

 נזכר ביק יד: רמי לר״ה בדיה דרב
 יהושע, ובמנחות לו. רב יהודה ברחנינא

 א״ל לר״הבריה דר״י.

 ־ רבי יהודה בר חנינא.
 היה רבו דר״ל כעירובץ שאר״ל בשמו
 — ואמרו לא קשיא הא רידיה הא דרכיה.
 וכתובית מט : י וירושלמי שם •פ״ד ה״ח
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 יהודה ברב יצחק וכו/ וגרסת דק״ם רב
 שמואל ברב יצחק וכן הוא בברכות גט״
 ובזהר חיי שרה קכז. גזבר יהודה בר
 יצחק. ובמדרש תהלים פ״גה־א ומדרש

 שמואל פ״יז־ב ר׳ יידן בר ר׳ יצחק.

 רב יהודה בר ישמעאל.
 גזבר חולין קיח: בהלכה. וגראה שהוא
 הנקרא בירישלמי תמיד בשם ר' יידן בי

 ר׳ ישמעאל.
 והיה אדם גדול וגהג ישיבה גדולה
 כירושלמי ברכית פ״ד ה״ב ר׳ יורן בי ר׳
 ישמעאל קבע ליה לאמורי' דיימר בתר
 פרשתיה p (תפלת דד׳ חייא בו ווא). ושם
 פ״ה ה״א שהיה מהרהר בד״ת כ״כ עד
 שנפלה נולתיה, ונחש שמרה שלא יטלנה
 אחר, א״ל תלמידיו רבי, הא גולתך
 שריעה א״ל ולית ההיא רשיעתא זהירא
 לה ? ובנדרים פ״ד ה״ג התיר למלמדי
 תינוקות ליקה שבר ואמר ששבר בטילה
 הן נוטלין. וכן מיבא בר״ן נדרים לז.׳
 ובשבת פ״א ה״ר אמר ב״ד חלוק עליו
 (על ר״י נשיאה) בגיטין. ושם פ״ג ה״ב ר'
 יורן בי ר' ישמעאל הורי מדוחק מיגרוף
 הנורא וכוי. ושט פ״ו ה״ב יסופר שנמחקה
 רגלו מחמה מכה ונעל סנדל המסומר.
 ורעת מבוא הירושלמי שהוא אחי עולא

 (סתם) בר ישמעאל.

 ד יהודה בן ישעיה הבושם, (ת־»)•
 גזבר בתוספתא שביעית פ״ה וחולין
 פ״ג שהעיד לפג׳ ר״ע משום ר׳ טרפון.

 ומציגו ר׳ אושעיא בדיה כחולין גה..

 ד יהודה בר לראי. ערך ר׳ יהודה
 בן לוי.

 ד יהודה בן לוי.
 (אמורא ירושלמי נדור הראשון).

 כירושלמי דמאי פ״ה ה״ח אר״ז, אבא
 אנטולי זבן פירי מן ארמאין אהא לגביה
 דר׳ יודה בן לוי שלח למנחם כריה

ה,1,,) • י ה  דיתקני ליהויהבליה מעשריה (ש

 שמעון בר בא בשם ר' יוחנן. ובבכורים
 פ״ג סה״ג שהיה צריך לילך לרומי
/  וםמבוהו לפי שעה ע״מ שיחזור לא׳

 ור׳ חמא קראו יהודה בר טיטס.
 האומרים בשמו מציגו שרבגן דקיםרי
 אמרו בשמו כגיטין פ״ה ה״י, ע״ז פ״ב
 ה״ג, ובספר כנ״הג ביו״ד מביא בשם
 ספר חמים דעים שצ״ל ר׳ יהודה בן
 אנטיגגום, בי איך אפשר לישראל להקרא
 בשם טיטום, ויוחד נראה שצ״ל ר״י בר
 סיטוס כשביעיח םפ״ה .ומםמ״ך נעשה

 בטעוח טי״ח.

 ד יהודה בן יאיר, (תנא).
 נזכר יבמוח פ: דש״בג אומד משטו.
 ויש שרוצימ לומר שהוא אחי דרי פנחס
 בן יאיר, אכל קשה מאוד לומר כן כידוע
 שרפ״בי היה חברו דרבי ואיך יאמר רש״בנ

 בשם אחיו.

 רב יהודה בריה דרב יהושע.
 נזכר ע״ז מנ: אמר מפרקא דר׳ יהושע
 שמיע לי. אך הוא טעוח הרפוס וצ״ל כמו
 ברי״ף והרא״ש דנרםי ר״ה בדיה דרב
 יהושע אמר מפירקא דאביי שטיע לי לא
 חעשון אחי לא חעשון אוחי, וכן הוא שם
 מב:. ובר״ה כד: איחא המאמר ע״ש ר״ה
 בדיה דרב אידי וצ״ל ר״ה בדיה דרב

 יהושע כדמובא בדק״ס שט.

 ר׳ יהודה בנו של רבן יוחנן בן זכאי.
 נזכר נדה טו., וכן הוא בתוספתא שם

 פ״ג.
ד יעקב.  ד יהודה ב

 . נזכר מהר חרש בראשית פסוק תוצא
 הארץ.

 יהודה בן יעקב מבית גובריא, (תנ»).
 , נזכר תוספתא אהלות פ״יח העיד עם
 יעקב ברי יצחק מבית נופנין על קיסרי

 ומי.
 . רב יהודה ברב יצחק.

 בתענית ו: אמר א ביי — דאמר רב
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 ר׳ יהודה בר מנשיא.
 נשאר לנו ממנו בבבלי דרשה יקרה
 במגילה יד. דרש הפםוק כי אין כלתך
 א״ת בלהך אלא לבלותך שלא כמדת
 הקב״ה מרת ב״ור — מעשי ידיו מבלין
 אותו, והק״בה מבלה מעשה ידיו. ואין
 צור כא־יקינו, אין צייר באלקינו — הק״בה
 צד צורה בתיך צורה וכוי. ובברכות י,
 גרס ר׳ יהירה בי מנכיא, אבל בדק״ס

 גרם כמו במנילה.
 ובירישלמי כלאים פ״א ה״ב א״ר יורן
 בר מנשה ארם גימל מעה אחת מפיטמה
 של קישות ונוטעה וכוי. ובתענית רפ״ב
 מחלוקת ר׳ יורן בי ר' מנשה ורש״בנ
 למה נותנין אפר מקלה ע״ג התיבה.
 וכן נזכר בשם זה בב״ר פ״לב־ד, מדי
 תהלים פ״א־נ, פדר״כ לא. ונראה שהוא
 ר״י בר מנשיא. ובירושלמי. שבת פ״ו
 רה״ה איתא אנן (או ר׳ און) בר אימי
 אמר קומי ר׳ יהודה מנשיא בר מנשה
 ירמיה, ואפשר שצ״ל ר״י בר מנשיה
 והסופר כתב ב׳ גרסאות בר מנשיא או

 בר מנשהיאח״כ החסירו תיבת בד.

 ר׳ יהודה בן ממפרתא.
 בסנהדרין מד. א״ר אילעא משים ר׳
 יהודה בר מםפרהא מלמד שעבר עבן
 על חמשה חומשי הורה — עכן מושך
 בערלחו היה. וביוחסין היה לפגיו הגרסא
 שר׳ אלעזר אמר משמו, וכן הוא ברפום
 שוגציגו, וגראה שהית כתוב ר״א וגעשה
 מזה ר׳ אלעזר. ובב״ר ם״נג־י ר' יורן
 בר מספרתא. וקרוב לומר שהוא ר׳
 יהודה בן ספרא הנזכר פסחים ע: שאמר
 ר׳ אילעא משמו שחגיגה דוחה שבת,
 ובחגיגה פ״א ה״ו אמר בשם ר׳ הושעיה,
 ומזה שהיה בדור השגי לאמוראי א״י,
 וכן גזבר בילקוט ההלים סוף רמז התם
 אר״י בר מספרהא כל מי שהוא עוגה
 אמן בע״הז ובו/ אבל בתגחומא פ״צו־ט

 איתא ר׳ יהודה בן גדיא.

 ר׳

 בי אתא קם עמיה ר' יהושע בן לוי א״ל
 מאן יעביד דא אלא אבוך (ואולי היו אחים).
 ור׳ יוחנן בעי מיניה כשבת קיג., גדה
 ס. בעי מיניה ר״י מר׳ יהודה בר ליוא*.
 ומובא בירושלמי שבת פ״יז םה״א בשם
/ (ומיה אנו  שאל ר״י לדי יהודה בן לו
 רואי! שהוא אחד ולחנם חלקו בשה״ד לשנים).
 וכן נזכר ערכין טז: שדרש מה נשתנה
 מצורע שאמרה תורה יביא ב׳ ציפריט

 וכו/ (ויש מרסי[ שם ר׳ יהושע ב״ל).
 ובשבת פ״ז םה״ב, מנילה פ״א ה״א
 ר׳ חזקיה ר׳ יהודה בן, לוי, ר׳ יהושע

 ב״ל בשם רבי.
 ומה שםצינו ר״ה פ״ר ה״ח רי״בל
 בשם ר׳ אלכםנדרי והמאמר מובא בפס׳
 רבתי פ׳ בחרש השביעי ם״ג ע״ש ר׳
 יהודה בן לוי בל״ס צ״ל להיפוך בי ר׳

 אלכםנדרי היה מאוחר הרבה ממנו.
 האומרים בשמו מצינו סוכה פ״ב ה״ח
 ר' חזקיה ר' אחא בשמו, אבל בתרומות

 פייה ה״ר גרם ר׳ יורה בר׳ הנינא.
 ובשבת פ״ז ה״ב־ל. ר׳ יוסי ר׳ אחא

 בשמו.
 רבי יהודה בן לקיש. (תנא דברייתא).

 בקה״ר פ״א פ״טו מצינו יהודה בן
 לקיש בשס רש״בנ. ובספרא אחרי־קלא
 רש״בג משום רש״בל ונפל שם טעות
 כי צ״ל ר' יהודה בן לקיש (ובן הוא
 בילקוט יהושע רמז בג) אומר משוס רש״בג.
 וגזבר בברייתות. שבת מג:, יומא גג:
 פה., חגיגה מ:, ובירושלמי םגהדרין פ״א
 ה״א, מבלתא יחדו פ׳ , בחודש פ״א,

 הוםפהא סוטה פ״ז.

 ר׳ יהודה בן לקרח.
 נזכר סוכה פ״ר ה״ו אמר בשם ר'
 שמואל בר נחמן בעגין אגדה. ובאיכה
 רבתי רפ״ד מובא המאמר וגרס ר' חייא

׳  קרא. י :
 ר׳ יהודה בר־מנסיא. ערך ר׳ •הודה

 בר מנשיא. ־ י ׳
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 מיעול מצמתא קהלא קומי ר׳ יוחנן
 (שהם ידרשו לפני הקהל ולעצר את העם עד

 שיבא ר״י).

 ב) שהיה מתורנמניה'דר״ל כסנהדרין
 ז: דבי נש־אה איקמו דיינא דלא הוה
 נמיר א״ל ליהודה בר נחמני מתורגמניה
 דר׳׳ל קום עליה באמורא. קם נחין עליה
 ולא אמר לו ולא מירי, פתח ואמר הוי
 אומר לעץ הקיצה וכוי. וכן כתיבות ח:
 דר׳ חייא בר אבא מקרי או מתני כריה
 דר״ל הוה. שכיב ליה ינוקא — למחר
 ארבריה ליהודה בר נחמני מתירנמניה
 א״ל קום אימא מלתא כל קביל ינוקא
 פתח ואמר, וממאמריו היקרים נראה

 שהיה מליץ נפלא ודרשן גדול.

 וכן מצינו דרשותיו היקרות בחנינה
 טז. שדרש כל המסתכל בגי דברים
 עיגיו כהות — אם יאמר לך יצה״ר חטוא
 והק״בה מוחל לך אל האמין. ובגיטין
 ס: אמר דברים שבכחב אי אהה רשאי
 לאוטרן בע״פ, ובן סוטה לז: ובכולן

 דרש מקראות,
 ובמדרשים מובא דרשותיו והם ע״פ
 רוב שאמר בשם רשב״ל, כתנחומא סוף
 תשא ור״י בר נחמיה בשר״ל כשמשה
 כתב התורה נשתייר בקולמוס קימעא
 והעבירו על ראשו ומשם נעשו לו קרני
 ההוד. ובש״ר פמ״דאית המאמר ר׳ יהודה
 בר נחמן בשר״ל. ובפסיקתא רבתי פ׳
 בחדש קמה. ובמד׳ ההלים פמ׳׳דז, במ״ר
 פי״א־נ ר״י בר נחמן בשר״ל. ובפםדר״ב
 מה: ר' יורן בר נחמיה בשם ר״ל פתח
 וכוי. ובמדי תהלים פק״דדה ר״י בר נחמני
 בשר״ל ראיי היה יעקב לירד בשלשלאות
 של ברזל וכוי. ובן נזבר מדרש תהלים
 פ״ב־ב, ואיכ״ר פ׳׳א פ׳ ומרוב ושם ר'

 יורן בר נחמיר״

 ר׳ יהודה בר נירון• ערך ר׳ יהודה
 בן גירין.

 ר׳ יהודה בר מערבא.
 נזכר סוטה מא: שדרש מותר להחגיף

 לרשעים כע׳׳הן שנאי וכוי.

 יהודה בר מרימר.
 מרימר אביו מלך בסורא אחר רב
 אשי במבואר בערבו. ובנו יהודה היה
 חבר למר בר רב אשי בברכות מה ז,
 יהודה בר מרימר ומר בר רב אשי ורב אחא
 מריפתא כרכו ריפתא בהדי הדדי לא הוה
 בהו חד דהוה מופלג מחבריה לברוכי —

 אתו לקמיה דמרימר וכוי. ויש.

 יהודה מר בר מרימי
 שהיה אדם גדול בזמן רב פפא והיה
 תלמידו דרבא ככתובות פ: שאמר משמיה
 דרבא — אר״פ הא דיהודה מר בר מרימר
 לאו בפירוש איתמר וכוי. ושם גב. כשהלך
 ר״פ לאבא כוראה לכתב כתובה עבור
 בנו שמע יהודה [מר] בר מרימר נפק
 אתא - א״ל ר״פ ניעול מר בהדאי וע״י
 כתב אבא םוראה כל מה שהית לו לבתו,
 וב״מ קיא. יהודה [מר, דק״ם] בר מרימר

 א״ל לשמעיה אניר לי וכוי.

 יהודה בר נחמיה. (תנ»).
 בטנחות סח: יתיב ר' טרפץ וקא קשיא
 ליה — אמר לפניו יהודה בר נחמיה לא
 אם אמרת — שתק ר״ט צהבי פניו של
 יהודה ב״נ, א״ל ר״ע ייהודה, צהבו פניך
 שהשבת את זקן ז חמהני אס האריך
 ימיס. א״ר יהודה בר אלעאי אוהו הפרק
 פרס הפסח היה כשעליתי לעצרה שאלתי

 אחריו ואייל נפסד והלך לו.

 ר׳ יהודה בר נחמן. - נחמני -
 או נחמיה.

 האמורא הדרשן הנדול הזה היה לו
 שתי התמנות בישיבת ר״י ור״ל.

 א) שהוא ומרעהו ר׳ לוי היו הדרשנים
 שם כסוכה רפ״ה, ר׳ לוי ויהודה בר
 נחמן הוץ נםבין הרהין סלעים (בכל שבוע)
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 שמואל פ ל״ב ר' עזריה בר״י בר׳ סימון.

 ר׳ יהודה בר׳ סיפון.
 אביו ר' סימון היה חלמידו דריב״ל
 ומקום מושבו היה בלוד כמבואר בערב/
 ובמו״ק פ״ג םה״ה מבואר שרי סימון

 תלמיד ריב״ל הוא אביו דרי יהודה.
 וגם הוא היה דרשן גדול אבל נזכר
 גם בהלכה כב״ק מז: תגי רב יהודה בר
 םימון (ובדק״ס ר׳ יהודה בר׳ סימון) בגזקין
 דבי קרנא, ודרשתו היקרה בסנהדרין ק.
 בל המשחיר פניו על ד״ת בעה״ז הק״בה
 מבהיק זיויו לעה״ב, ובירושלמי תענית
 פ״ב ה״ר א״ר יודה בי ר׳ סימון אחר כל
 הדורות עתידין בניך ליאחו? בעוונות —

 וםופן להנאל בקרניו של איל הזה.
 ומצינו שאסר בשם ריב״ל כויק״ר

 פי״ב פסוק ויותר שהיה.
 בשם ר׳ חנינא תנחומא נח־כ.

 בשם ר׳ יאשיה מד׳ ההלים פ״ל־ג.
 בשם ר׳ יהודה בר׳ אלעאי תנחומא

 תצא־יז.
 בשם ר' יוחנן תנחומא נשא־יט,

 בשם ד׳ לוי הנחומא הישן סוף משפטים,
 ובויק״ר פל״ד־ח ר׳ יהושע בר״ס בשם

 ר' לוי בל״ס צ״ל ר׳ יהודה בר״ס.
 בשם ר׳ לוי בר׳, טדפץ איכ״ר פ״א־לג.
 בשם ר׳ לוי בר פרטא איכ״ר פ״א־לח.,

 ופסי רבתי פ׳ ויהי המקריב־סב.
 בשם ר׳ יוסי בי נהוראיויק״ר פכ״דה,׳

 תגחומא אטור־יב.
 בשם ר׳ מאיר מדי ההלים פפ״ן־ז, .

 בשם ר' שמעון בן אלעזר שהש״ר
 פ״ב פ׳ יונתי־!/

 בשם רשב״ל מדי תהלים פ״צ־ה,
 בשם ר' שמואל בר יצחק י תנחומא

 גח־ב.
 חביריו מציגו בירושלמי מו״ק פ״ג
 סה״ה שקם ר׳ ירמיה עם ר' יודה ביר׳

 סימון א״ ל וכוי,
 האומרים

 ר יהודה בן נקוםה, (תנא).
 היה מראשי הדור בזמן רבי וקבל
 מחכמי הדור שלפני רבי בדמצינו שאמר
 בשם סומסום כב״ק לט., משום ר׳ יעקב
 חולין קיח:, משום ר׳ שמעון תוספתא
 ננעים פ״ד ה״נ, ואח״כ ישב לפני דבי
 בב״בעא. שפירש לפני רבי. ובב״ק פא:
 יסופר שפ״א הלכו רבי ור״ח באורחא
 אסתלקו לצירי הדרכים וראי שר׳ יהירה
) קא מפסיע  בן קנוםא (וצ״ל נקוסא, דק״מ
 ואזיל קמייהו א״ל רבי 'לד״ח מי היא זה
 שמראה נתלה בפנינו א״ל ר״ח שמא
 ד' יהודה בן נקוסה חלמידי (צ׳׳ל תלמידך,
 דק׳׳ס) וכל מעשיו לשם שמים. כי מטו
 לגביה א״ל אי לאו יהירה בן גקוםא את
 גזרתיגהו לשקך בגיזרא דפרזלא. (ומה

 שקראו תלמידו יען שהוא היה הנשיא).
 וגזבר בברייתא יומא יה., ובקה״ר פ״א
 פסוק ח־ר שהיו המיגין טתעסקין בי
 והיו שואלין אותו והוא משיב — א״ל
 תלמידיו רבי סייעוך מן השמים וגצחת.

 יהודה בר נתן.
 י נזכר ברכות ם. שהלך אחר רב המנוגא,
 אתנח א״ל יסורים בעי לאתרי אנפשיה?
 דכתיב כי פחד — ושאלהו והא כתיב
 אשרי אדם מפחד תמיד? א״ל ההוא
 בד״ת כתיב. ונדסת דק״ם ר' יהודה כריה
 דר׳ גתןהוהשקיל באתריה דרבי בשוקא

 דטבריא וכוי. -

 י ר׳ יהודה בר םוטס. ערך ר׳ יהוךה
 בר טיטום.

 ר׳ יהודה בר סימא.
 גזבר איכ״ר פ״א־לט אמר בשם ר׳
 אחא, ואולי צ״לך״י בר סיםין כקידושין
 פ״ג ה״ג ר״י בר םיםין ר׳ יורה בן פזי

 בשם ר׳ אחא.
 ר׳ יהודה בר׳ םיחון.

 י גזבר ב״ר פצ״ד־ט, והוא ט״ם וצ״ל ר׳
 יהודה ברי סימון בדמובא המאמר במי
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 ח״ג םפ״ו חולק עליו בזה עלי חנם,
 וכתב שם שאביו ר׳ פדייה היה איש
 מצוין בתורה ונודע לתהלה וכבר היה לו
 משא ומתן בתורה עם רבי פא״פ כמפורש
 בירושלמי נזיר פ״א ה״א עכ״ל. ולא עיין
 שבירושלמי שם נפל כמה טעיתים.
 ינעתיק לשון הירושלמי וז״ל רבי הוה
 יתיב מתני בפ׳ אין ממירין בבכיר, וחליף
 אביי דבר פדיה, חמתיה רבי אמר אנא
 ירע מה (אנא) אמר כדון אנא מימר
 וידבר ה' אל משה לאמר לא — יימר
 דברי ר' יהודה, וכתוב כן? דמר ר׳ אמי
 בשם ר׳ יוחנן נורעין לדרוש וכוי. ופי׳
 בקרבן העדה שרבי שמע שר״י דריש
 לאמר — לאו — אמור ועבר לפניו אביו
 דבר פדייה וראהו רבי אמר לא נורע לי
 פירש הדברים שאמרתי משמיה דר״י,
 והשיב לי אבוי דבר פדיה אין! דאמר

 ר׳ אמי אר״י וכוי.

 ובפני משה מפרש כשעבר אבוי דבר
 פדייה ראהו רבי ואמר יורע אני מה
 שישאל • אותי עכשיו — ורבי השיבו

 דאמר ר' אמי אר״י,
 ולפלא על הני תרי הנאונים איך לא
 הרנישו שא״א לימד שרבי או אבוה דבר
 פדיה יביא ראיה מר׳ אמי אר״י ? ואפילו
 אם נאמר שזה אינו רביגו הקדוש אך
 ר״י נשיאה ג״ב א״א לומר שיביא ראיה
 מר׳ אמי שמלך אחר ר׳ יוחנן, ובזה
 תפיל כל דברי בעל דו״ד כבירא מה
 שאמר שאבוה דבר פדייה דבר פא״פ

 עם רבי,
 והאמת יורה דרכו שט״ס נפל בירושלמי,
 כי המאמר הזה מובא בפ׳ רבתי פ׳ פרה
 יז״ל רבי הוה יתיב ומהני מנין שאין
 ממירין כבכור זחלין(צהלו) פניו דבר פדיה
 (וכן העתיק נערוך עדך זחל, זחלין ״אפוי' דבר
 פדא פי׳ צהנו פניו) אמר (רני) הדין ידע
 מה אנא יחיב ומחני, ובחנחומא חוקת־
 יט מובא המאמר שר׳ חייא יתיב ומתגי—

 ,זחלין

 האומרים בשמו מצינו ר׳ אבא בר
 יהודה ויק״ר פ״ז־ב..

 ר׳ ברכיה בנו ב״ר פנ״ג־ח וצ״ל ר'
 ברכיה בש״ר יהודה בר״ס.

 . ר׳ יהודה הלוי בר שלום בשמו מד׳
 תהלים פקי״ט־א.

 ר' יודן בשמו ב״ר פל״ה־ג.
 ד׳ יהושע בן בייתום בשמו ב״ר

 פפ׳יד־יח.
 ר׳ לוליינום בשמו פדר״כ ק.

 ר׳ עזרה בשמו תענית פ״ר רה״ה.
 ר׳ עזריה בשמו איכ״ר פ״א־לנ, תנחומא
 תצא־יז, ב״ר פ״ו־ה, מד׳ שמואל פל״ב,
 (והמאמר מובא בב׳יר פצ״ד־גז ושש בטעות ר״י

 . בר שיחון.)
 ר׳ פרוזדק בר נחשא בשמו מד׳ תהלים

 פצ״א־א.
 ד׳ שלום בשמו תנחומא וירא.

 ר׳ תנחימא בשמו ב״ר פל״ב־ב.
 ר׳ יהודה בר םיסין. ערך ר׳ יהודה

 בר םיננא.
 ר׳ יהודה בר ספרא. ערך ר׳ יהודה

 בר מספרתא.

 ר׳ יהודה בן פדייה
 »ו שתש בר פדא-בר פדייה.

 הגדול בדורו הלזה נקרא בבבלי תמיד
 בר פדא, ובירושלמי בשם בר פדייה,

 ואך במדרשים מציגו שמו במילואו.
 הוא. היה בן אחותו דבר קפרא וגם
 הוא היה מחכמי דרום כב׳׳ר פב׳׳א־ז,
 ותנחומא שמיגי־יג דרש ר׳ יהודה בן
 פדייה — אר״ה כד שמע בר קפרא כן,
 .- אמר יפה דרשת בן אחוהי. ובייק׳׳ר
 . פכ״ה־ב איהא המאמר בטעוח ע״ש בן
 פזי וצ״ל בן פדייה. ובמעילה ד: א״ל
 בר . קפרא לבר פדא בן אחיתי! ראה

 _ מה שאתה שואלני למחר בב״המד.
 י. וכן העיר בצדק במביא הירושלמי
 . שבר פרא דבבלי ובר פדייה דירושלמי
 ור׳ פדייה איש אחד הוא. ובספר דויד
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 הנרםא בטעות לבר פתייא וצ״ל לבר
 פדיה. ובן מציגו מחלקותם חולין קבר:,
 תמורה י., וכתבו שט החום׳ שזה בר

 פדא הוא בן אחותו דבר קפרא.
 ובן מציגו שקלים םפ״ו מחלוקה חזקיה

 ובר פדייה,
 האומרים בשמו מציגו ר' יעקב משמיה

 כב״מ קיד.
 ר' סימון בשמו כתרומות פ״ד ה״ח.
 עולא משמיה כקידושין גד./ וכן רבין

 פירש משמיה דבר פדא שם.
 ובםה״ד ערך ר׳ יהודה בן פדייה מביא
 מירושלמי שביעית רפ״ה וז״ל התיב ר״י
 בן פדייה קומי ר' יוגה. ובמחילה מכבודו
 שלא הרגיש שצ״ל התיב ר׳ יורן בר
 פליא שהיה ברור ר' יונה, במבואר

 בערכו.
 וביוחסין מביא וזה לשונו 1 ר' פדיה
 רבו של ריב״ל, וא״ל בר קפרא, ותפשו
 בםה״ד ערך ר׳ פדיה ואמר לא מצאהי
 שא״ל בר קפדא, רק ב״ק אמר לבר פדא
 בן אחוהו, ולא הרניש שאחד הוא וכל
 המקומות שציין איתא שם ״בר פדייה״
 ואם המצא המצא באיזה מקומות ד׳
 פדייה הוא ט״ס וכאשר הבאנו לעיל.
 ובחולין קכד: אטד בר פרא לא שנו
 אלא מאחריו, ושם בחום' ד״ה אר״פ —
 וכ״ת דאתא כר״א דאמר ל״ש אלא
 מאחריו, ואמרו שם במהרש״ל ומהר״ם
 שבתוס׳ היה בחוב ר׳ אלעזר בר פדא,
 ובמחילה מכבודם הגדול שזה ברור ששמו
 היה בן יהודה ולא ר' אלעזר. ולא מציגו
 בשום מקום שם ר״א בן פרא, ואך גרסת
 התום׳ היה ר' אלעזר בן פרת כגרסת

 שיטה מקובצת שם.
 וגזבר גם גדרים כח: אמר בר פדא
 פדאן חוזרות וקודשות — עולא אמר.
 ובנזיר ה. מה״מ אמר רב מתנא — בר
 פדא אומר, וזה הוא בל״ס ממסדרי הש״ס

 שסדרו דברי רב מתנא קידם.
 ובקידושין

568 

 זחלין אפוי דבר פרא אמר הדין ידע מה
 אנא יתיב ומתני, ובקה״ר פ״רדא־ד
 ובילקיט שם רמז תתקעז, ר' חייא יתיב
 ומתני — צהלין אפוי רבד פרא ובו י.
 ובפסיקתא רבתי פ׳ פרה־י נפל טעות
 קצת כי שם בר פדיון וצ״ל בר פדיה,
 וכן צ״ל בלי שום ספק בירושלמי רבי
 (או ר׳חייא) הוה יתיב מתני בפ׳ אין
 ממירין בבכור, זחלין אפוי [ולא וחליף
 אבוי] דבר פדיה חמתיה רבי (או ר׳ ח»א)
 אמר הדין ידע מה אנא אמר. ואח״כ
 יאמר הירושלמי ענין בפ״ע והוא כמו
 אמר מר בבבלי, וידבר ה׳ אל משה
 לאמר — לא יימר דברי ר״י, ופריך
 וכתוב בן ? וע״ז מתרץ אין דמר ר׳ אמי
 בשם ר״י נורעין וכוי, וזה ברור ואמת.
 יעי״ז זכינו לידע שר״י בר פדיה היה
 מתלמידיו דרבינו הקרוש ובאמת כן היא
 כי כל נדולי אמוראי דרור הראשון והשני
 קבלו ממנו, ריב״ל בשמות רבה פ״ו־ב
 ותנחומא וארא־ב וקה״ר פ״ז־ז אמר
 ריב״ל ששים הלבות למדני ר' יהודה בן
 פדייה בחריש הקבר. ובב״ר פצ״ר־ה
 אריב״ל חזרחי על בל בעלי אגדה
 .שבדרום שיאמרו לי פסוק זה ולא אמרו
 עד שעמדחי עם יהודה בן פדייה בן
 אחוחו של בן הקפד [יצ״ל בר קפרא],
 ובירושלמי פאה פ״ר ה״ד, פסחים פ״ז
 הי״א, חעגיח פ״ר ה״א, גזיר פ״ו ה״מ
 ריב״ל בשם בר פדייה, ובערלה פ״א
 םה״ג, חלה פ״ג ה״ג איחא ריב״ל בשם
 ר׳ פדייה וצ״ל כר פדיה, וכן גרס שם
 בפגי משה, ובעירובין פ״י ה״ב איהא

 ריב״ל בשם ר׳ פדה וצ״ל בר פדיה.
 . וכן אילפא שהיה גדול מר׳ יוחנן היה
 תלסידו בזבחים יג: אמר אילפא קמיה
 דבר פרא. ובן ר' יוחנן כירושלמי שבת
 פ״א ה״ב שאל ר״ז לר' יסא הביר רבי
 לבר פדיה דאמרת הלכה בשמו ז א״ל
 ר׳ יוחנן אמרה בשמו. ובשקלים ספ״ב
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 ר׳ יהודה בן פנחם.
 ילקוט שמואל רמז עז כן מביא באוצר

 ישראל ולא נמצא בילקיט שלנו.

 ר׳ יהודה בן פפוס.
 ארם גדול בזמן ר׳׳ג, כירושלמי ברכות
 פ״ב ה״ט, מעשה בר״ג ור׳ יהושע שהיו
 מהלכין בדרך והיו מסחלקין לצדדין —
 וראו את ר׳ יהודה ב״פ שהיה משתקע
 ובא כנגדן א״ל רי״ג לר״י מי הוא זה
 שמראה עצמו באצבע ? א״ל, .יהודה בן
 פפוס הוא שבל מעשיו לש״ש. ובב״ק
 פא: מובא כעין מעשה זה • על רבי עם
 יהודה בן נקוםא, ואפשר שהוא אבי פפו0

 בן יהודה חבירו דר״ע כברבוח םאז.

 ר׳ יהודה בר פפי.
 בן הוא בירושלמי תענית פ״ר ה״א,
 והוא ט״מ דמוכח שצ״ל בר פז; וכן הוא

 מפורש בברכות פ״ר ה״א־כח:.

 • ר׳ יהודה בן פתורה. ערך ר׳ יהודה
 בן בתירה.

 יהודה בן פתורה.
 ואלעזר בן פתורה אנשים רשעים בזמן
 •יוחנן כה״ג שהיו נוטלין תרומות בזרוע
 כירושלמי סוף מע״ש, ובקידושין םו,
 'נזכר לגגאי בשם אלעזר בן פועירה תחת

 פתורה.
 ר׳ יהודה בר צרדייא.

 נזכר בירושלמי גדרים רפ׳יז. וגרסת
 היוחסין בר צרויה.

 רב יהודה בר קזא.
 בכתובות קר. אר״נ בר יצחק תני רב
 יהודה בר קזא במתניתא דבי בר קזא,

 ד יהודה בר קרפוםי.
 נזכר ברכות לה: לגרסת השאלתות
 פ' בא, ונדכא שלנו ר' יהושע בן בפוסאי,

 ר׳ יהודה בר רבי אי בריבי.
 ערך יהודה בגו של ר׳ חייא ובערך

 ר׳ יורן בריבי.

 ובקידושין יז, איתא ר׳ פראי וגראה
 שצ״ל בר פדא.

 ובמד׳ משלי פ״ויו א״ר יהירה בן
 פדייה עהידין הרשעים לומר לפגי הקב״ה
 לע״ל, רבון העולמים הניחנו ונעשה
 חשובה לפניך, והקב״ה א״ל שוטים
 שבעולם — אם אין אדם מחקן עצמו

 בע״ש מה אובל בשבח.

 ר׳ יהודה בן פולויה. ערך ר׳ יודן
 בר פיליא.

 ר׳ יהודה בן פזי (תנא).
 נזבר בזהר חדש בראשיח פ' ויאמר
 יהי רקיע, שד״י בן חלפחא ור״י בן פזי
 הוי אבלי כםעודא דהלולא דר״א בר״ש
 ור׳ חייא הוי ינוקא ויחיב חמן אמרו
 נשאל להאי ינוקא ובו', ואס קבלה הוא
 נקבל, כי ידוע שרי חייא היה בבלי ועלה
 לא״י אך כשהיה כבר נדול הדור כמבואר

 בערכו.
 ר׳ יהודה בן פזי.

 הנזכר בירושלמי המצא בערך ר׳ יהודה
 בדיה דר׳ שמעון בן פזי.

 ר׳ יהודה בן פזי דברדלייה.
 גזבר אך בירושלמי פאה פ״נ ה״ט,
 שקלים םפ״י (ובשקליה הנדפס בכבלי איתא
 • בטעות ר׳ יוסי בן עזי), ביצה פ״ר ה״ד,
 פ״ה ה״ב, ובכולם בשם ר׳ יודה בן פזי
 דבדדליי. ובםנילה פ״א ה״ו נרם דברזילא.

 יהודה בן פטורי, (תנא).
 נזבר ב״מ סב. שנים שהיו מהלכין
 בדרך וביר אחר מהן קיתון של מים —
 דרש בן פטירי מוטב שישתו שניהם וימותו
 ואל יראה אחד מהן במיתתו של חבירו
 עד • שבא ר״ע ולימד חייך קודמין וכוי.
 (ובתוספתא צוקומנדל איתא ר׳ יהודה בן גטודי
 משומ ר״ע והוא טעות), ושם רפ״ו ר׳ יהודה
 אומר(ובתוספתא צוקימנדל ר׳ יהושע) משום
 בן פטורי ובו', ומזה אנו רואין שהיה

 בדור שלפניהט.
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 בשם ר׳ אלעזר כש״ר פב״א־ד.
 בשם ר׳ יעקב בר זבדי בשם ר׳ אבהו
 תגחומא נח־בא. ולזה המאמר ביון היוחסין
 שבתב ר׳ יהודה בר׳ שלום בזמן ר׳
 אבהו, וצ״ל כמו ביוחסין השלם ר״י
 הלוי בר׳ שלום בשם ר״י בר זברי בשם

 ר׳ אבוד.
 ובשם ר׳ יונה בשייר פכ״ה־ה.

 ודרשותיו נמצאו בתנחומא בראשיה־ג,
 וירא־יג, וישלרדיא, וארא־בב, ויקרא־נ,

 במדבר־יט.
 וקרוב מאוד לומר ברעתהרה״ח ר״ש
 בובער ז״ל שהוא הוא הנקרא ר' יהודה
 הלוי בר שלום, ברמצינו בם׳ תהלים
 פקי״ט־ב ד׳ יהודה הלוי בר שלום ור׳
 פנחס ור׳ הונא שלשתן אמרו בשם ד׳
 חני בן אלעזר, וידוע שר׳ פנחס היה
 חבירו דר׳ יהודה בר שלום כעירוביןפ״ה
 ה״ה, ובשם זה נזכר הרבה בחנחומא,
 ובמד׳ תהלים בדמובא במבוא התנחומא
 ומדרש תהלים, שאמר בשם ר׳ איבו

 הנחומא תולרות־כנ.
 בשם ר׳ חלבו שם טו.

 בשם ר׳ יוחנן [בר נחמן] שם וירא־ח.
 ונתן החבר אמר בשמו ובשם ר׳ אחא
 שאמרו יחד בשם ר׳ יוחנן שם תילדות־

 כב.
 בשם ר׳ חניי בר אלעזר מד׳ תהלים

 פקי״ט־ב.
 בש״ר יהודה בר׳ סימון שם פקי״ט־א,

 ושם פצ״ג־־ה. ר׳ ברכיה בשמו.
 ובמנילה פ״א ה״ט מצינו ר׳ יורן בר
 יורן בר שלום (ואפשר שתיבת בר יוד! מיותר),
 ובמי תהלים פק״ו־ז מצינו ר׳ יורן בריה

 דר׳׳ יורן.

 ־ יהודה בר ר׳ שמואל.
 נזכר סיבת מיתתו במדבר רבה פי״ב־ג
 שראה (קמב מרירי) ומת, ובאיב״ר פ״א
 פסוק גלתה איתא יהודה בר׳ וחסר תיבת
 שמואל. ובשבת לח. אמר רב יהודה בר

 שמואל

 ר׳ יהודה בן רועץ.
 ניכר בברייתא סנהדרין ז. ובספרא
 תזריע פ״ב שאלו תלמידיו את ר״י בן
 רועץ אקרא אני שבעים — א״ל טימא

 וטיהר בזכר וכוי.
 ר׳ יהודה בר שילא או שילה,

 היה תלמידו דר׳ אםי כדמצינו תמיד
 אר״י בר שילא א״ר אסי אד״/ כשבת

 מד. קבו. קכו: קבז. קמב יבמות פב
 זבחים כב.

 ובנדה םנ. ר״י בר שילא אמר רב
 אשי (וצ״ל ד׳ אמי) אר״א.

 ובימי רבא ירד עם כל הנחותי לבבל
 ביבמות כא: אמרו כי אתא רבי יהודה
 בר שילא אמר, אמרי במערבא — ודכא

 הקשה עליו.
 ר׳ יהודה (יוק) בר׳ שלום.

 (ובמדרשים נזכר בשם ר׳ יהודה הלוי בר
 שלום או םתם ר׳ יהודה הלוי).

 כפי הנראה היה תלמידו דרי יוסי
 (חבירו דר׳ יונה), כםע״ש פ״ר ה״נ,
 עיריבין פ״ז ה״ו א״ר יורן ב״ר שלום
 קומי ר׳ יוסי, ובדמאי פ״ו ה״ב־בג. בעי
 קומי ר׳ יוסי. וכן נזכר בהלכה עם ר׳
 מתניא כשבת פ״יב ה״ד, ועם ר׳ פנחס
 כעירובין פ״ה ה״ה. ובשבועות פי׳ז ה״ה
 א״ר יודא בר שליום ממכון — אתא

 עובדא קומי ר׳ שמי וכוי.
 והיה דיין בעירו כתרומות פ״ה םה״ד
 אתא עיבדא קומי ר׳ יורה בר׳ שלום

 ואמר יתן לו דפי שעירין.
 אבל שמו ידוע יותר בשערי אנדה,
 עד שבאו מדרשותיו בבבלי כב״ב י.
 שאמרו דרש ר׳ יהודה בר׳ שלום בשם
 שמזונותיו של ארם קצובין לו מר״ה כך
 חסרונותיו וכוי. וכן מצינו דרשותיו
 בירושלמי כברכות פ״ט רה״ב, יומא פ״א
 דה״א, ר״ה פ״א רה״א, גדרים פ״ג ה״ח.
 ובמדרשים מציגו ר׳ יהודה בר׳ שלום
 אמר בשם ר׳ אליעזר כתגחומא נח־יג,



 רב יהודה בדיה דר״ש ״ יהודה בריר׳ דר״ש בן פד 571

 והחכם גרעין בחייב צי 263 יאמר
 שאחרי מות אדריגוס בשנת ג״א תתצח—
 138 למספרם כשלש שנים אחר הריסות
 ביתר, היה אנטונינוס פיוס, ובימים ההם
 ישבה אשד. גדולה — והתנא ר' אלעזר
 בן שטיע עם כל חכטי ישראל הלכו אצלה
 והיא יעצתם שילכו ויפגינו בלילה —

 ובשנת תתצ״ט באה הבשורה כי נתנו׳•
 הרוגי ביתר לקבורה, עכ״ל. ובמחילה
 שטעה בזה א) שלא ר׳ אלעזר בן שמיע
 היה אך יהודה בן שמוע כמפידש ר״ה
 יט. ב) שהמעשה הזה איננה שייבה בלל
 לקבורת הרוגי ביתר, וזה היה כמה
 עשרות בשגים אחרי הריסת ביתר, כי
 יהודה בן שמוע היה תלמידו דר״מ, ולא•
 היתה גזירה כללית כלל ולא הלכו
 לקיםרין אךהיתה גזירה מאחד משלטנירומי
 שישב שם וע״י עצת המטרוניתא גתבטל׳

 הדבר, וזה ברור.

 ר׳ יהודה בר׳ שמעון.
 היה קשיש מר׳ יוחנן, ור״י קבל ממנו
 כב״ב קיר: א״ר יוחנן משום ר״י ברי
 שמעון (ופי הושב״ם משוס שלא היד. וגו
 המובהק קאמר משום) ואח״כ אמר שם
 איתיביה ר׳ יוחנן. ובחולין מח: כי אתי
 צמחי לקמיה דרי יוחנן שדר לנביה דר׳

 יהודה בר״ש, וריבר״ש מורי בה י משמיה'
 דר״א בר׳ שמעון. ובירושלמי מנילה
 רפ״ד חולק ר' יוחנן עמו. וב״ר פ״ד־ב
 מצינו ר' יורן ברי שמעון, ושם פ״ה־ב

 ר׳ ברכיה בשם ר׳ יורן בר שמעון.

ד שמעון • בן פזי.  ד יהודה בדיה ד
 מי הוא י פזי אם שם אמורא או שם
 אשה, דעת התום׳ ב״ב קמט. ד״ה רב
 מרי שהוא שם. אשד, בת ר׳ חייא ביבמות
׳ ובן מובא בהרא״ש סוף אהלות,  סה:
 ואס קבלה הוא נקבל, ואם לרין יש
 השובה מפורשת, כי במנילה ינ. לגרסת
 ע״י ורק״ס א״ר.שמעון בן פזי כי הוד,

 $תח

 שמואל א״ר אבא אר״כ אמר רב, אך
 גרסת דק״ס א״ר שמואל בר יהודה.

 רב יהודה בריר. דרב שמואל
 בר שילח.

 אביו ר״ש בר שילת היה חביב מאוד
 כעיני רב כב״ב ח: שרב קרי עליה
 ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד.
 ובנו רב יהודה כפי הגראה זכה עור
 לקבל מרב, ואף שלא מצינו בשום מקום
 שידבר עמו פא״פ, אך מצינו בכמה
 מקומות שאמר משמיה דרב 'כברכות
 מז. מח״' שבת ל: קיח (וכן צ*ל שם קיט:)
 קננ., עירובין יר: צז., סוכה מו:, תענית
 יד. כט:, מנילה ה., מו״ק טז., יבמות

.  סד: מנחית לה:. :
 וחולק עם רב יהודה כתענית יד.,
 ור״ה בר חיננא א״ל הכי אמרי רב חםדא
 כמו״ק טז., ובעירובין יד: א״ר יוסף
 אר״י אמר שמואל — רב רחומי מתני
 הכי א״ר יהודה בדיה דר״ש בר שילת,
 ומשמע שקאי אדלעיל שרב יוסף אמר

 משמו, ונזכר עירובין פה:, יומא עו:.

 יהודה בן שמוע. (תנא)•
 היה הלמידו דד״מ כמפורש ר״ה יט.
 שרש״בג (או דשב׳׳א) אומר, יהודה בן
 שמוע מטמא משום ר״מ ואמרו שם והא
 יהודה בן שמוע תלמידו דר׳׳מ. ויסופר
 שם ובמנילת תענית פי״ב, בכ״ח באדר
 אתת בשורתא טבתא ליהוראי דלא יעידון
 מאורייתא שנזרה הטלכות נזירה שלא
 יעסקו בתורה, ושלא ימולו את בניהמ,
 ושיחללו'שבתות, מה עשר, יהודה בן שמוע
 וחביריו, הלכו ונטלו עצה ממטרוניתא
 אחת —א״ל בואו והפנינו בלילה, הלכו
 והפגינו בלילה אמרו אי שטים לא אחיכם׳
 אגחגו, ולא בגי אב אחד — אם אחת
 אנחנו מה נשתניגו מכל אומה ולשון
 שאתם גוזדין עלינו גזירות קשות וביטלום,

 ואותו היום עשאוהו יו״ט.
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 בר יצחק בכתובות קיא: שאמר (?!נ״מ
 שמצינו) שמעון זד. ר' שמעון בן פד.
 וכן גלה לנו מה שלא נזכר בירושלמי
 ר' יצחק גפחא ואמר (שכ״מ שמצינו) יצחק
 זה ר׳ יצחק נפחא. ובבבלי לא רצה
 להזכירו אך על שם אביו כדי שלא גמעה
 אותו על ר׳ יהודה בר׳ שמעון ולכן
 קראוהו במלואו ר׳׳י בדיה דר״ש בן פזי.
 את תורתו קיבל מאביו (ר׳ שמעון)
 כברכות פ״ר ה״א־בח: ר׳ יורן קפודקיא
 אמר קומי ר' יוסי בשם ר׳ יהודה בן
 פזי קורין בר״ח, קם ר' יוסי עם ר׳
 יהודה בן פזי א״ל שמעת מאבוך הדא
 מלהא? אמר לו אבא לא הוה אמר כן.
ת ר׳ יודה בן  (וכתענית פ״ד ה״א איתי* נטעו
ן פזי), ובר״ה פ״ג םה״א ר׳  פפי וצ״ל נ
 יעקב בר אחא ר' אימי בשם ר׳ יהודה
 בן פזי קידשוהו — קם ר' יוסי עם ר'
 יהודה ב״פ א״ל אתה שמעת מן אמך
 הדא מלתא? א״ל כן אמר אבא בשם
 ר' יוחגן אין מרקדקין בעדות החודש.
 ומו״ק פ״ג םה״א קם ר׳ יוסי עם ר״י
 בן פזי א״ל שמעת מאביך וכוי. ובמדרש
 אבא מדיון גוםח א׳ פ״א ר׳ יודא בן

 פזי בשם אביו.

 וכן מציגו שאמר בשם ר׳ אחא(עם ו׳
 יהודה כר סיסין) כגדר פ״ה ה״א, קידושין

 פ״ג ה״ג.
 בשם ר׳ אלעזר כברכות פ׳׳ה ה״ד.
 בשם ר' זעירא כר״ה פ״ג ה״א,

 סנהדרין פ״א ה״ב.
 בשם ר' חונה רובה דציפירן (עם ר׳

 הנין) כקידושין פ״א ה״א.

 בשם ר׳ חמא אבוד. דרי אושעיא
 כסוכה פ״א םה״ב.

 בשם ר׳ יודה בן לוי כסוכה פ״ב ה״ח.
 בשם ריב״ל כברכוה פ״ג ה״א־כ:,

 מע״ש פ״א ה״א־ב.
 בשם ר' יוחגן כמע״ש פ״ד ד."ג) סוכה
 פ״א ה״א־ג:, ובשקלים פ״א ה״א־ב:

 ר'

 פתח ״אבא פזי״ בדה״י ובו', ובערכין
 מז: בעי מיניה ר״ש בן פזי מר׳ פזי
 לנרסת שיטה מקיבצח, ובזה אנו רואין
 בבירור שאבי ר׳ שמעין היה שמי פזי,
 וקרוב מאוד לומר שאבי המשפחה היה
 אדם גדול עוד בימי רבי שהיה דר בלוד
 • כדםובא בתוספתא אהלות פי״ח מעשה
 ברבי ור׳ ישמעאל בר״י ור״א הקפד
 ששבתו בחגוחו של ״פזי בלוד״ בן הוא
 בתוספתא צוקרמגרל וכן הוא גרסת כפתור
 ופרח פי״א, וכן הוא גרסת הר״ש. ובגו
 ר׳ שמעון היה חלמיד מובהק לריב״ל
 (שהיה ;״כ בלוד) ודי יהודה היה בגו של
 ר׳ שמעון בן פזי והיה חבירו דר״ז ור׳
 אםי, וגם הוא היה בלוד ובאשר גפרש

 להלן.

 והגה מציגו המיד בירושלמי ר׳ יהודה
 (או יודה) בן פזי, ואת ר׳ שמעון בן פזי
 אף שהיה תלמידו דריב״ל והיה בר א״י
 לא גזבר בשום מקים, ולהיפוך בבבלי
 מציגו תמיד ר׳ יהודה בדיה שמעון בן
 פזי, ושם ר׳ יהודה בן פזי מציגו אך
 בתענית טז. ובאמת שם גרסת דק״ם ר׳
 שמעון בן פזי, וביומא עז: ושם נרםת
 דק״סרב יהודה (סתם), וא״א לומר שפזי
 אבי ר׳ יהודה היה איש אחר ששמו פזי,
 יען שמצינו כמה פעמים שחביריו שאלוהו
 אם שמע מאביו הדא מלתא ובזה אנו
 מאין שאביו היה מפורכם וגדול הדור,
 והאמת יורה דרכו שר׳ יהודה בן פזי
 ור׳ יהודה בדיה דר״ש בן פזי הוא אמורא
 אחד ונקרא ע״ש ראש המשפחה. וכן
 נראה שהוא דעת היוחסין השלם בי ז״ל
 ר׳ יהודה בדיה דר״ש בן פזי י או ר'
 יהודה בן פזי. וכן הוא דעת הנאון בעל
 דו״הר בח״ב צד 68 וצד קנז. שםהם ר'
 יהודה בן פזי הוא ר״י בריה דר״ש בן

 פזי.
 ומה שלא נמצא שם ר״ש בן פזי
 בירושלמי כבר נלד, לנו הסוד הזה ר״נ
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 ופי׳ דם״ל שמותר לדרוש במע״ב, וכדמובא
 שם בחדושי רד״ל.

 האומרים בשמו מצינו ד׳ בא בר כהן
 בשמו כמו׳׳ק פ״ג םה״ה, ברכות רפ״א.

 ר' בון בשמו כקידושין רפ״א־ג.
 ר' חזקיה בשמו כשבת םפ״ב, ובתרומות
 פ״ה ה״ד ר׳ יורן ב״פ ודי אייבו בר
 נגרי הוו יתבון — אמרין נצא לחוץ
 וגלמוד ושמעון ר׳ חזקיה ר' אחא בשם

 ר׳ יודה בר חניגא.
 ר׳ חנניה בשמו סובה פ״א ה״א־ג:.
 ר' יהודה בר טימוס בשמו שבת פי״ג

 ה״ב.
 ר׳ יורן קפודקיא בשמו ברכות פ״ר

 ה״א־כח:.
 ר׳ יעקב בר אחא ר' אימי (בבלאי)

 בשמו ר״ה רפ״ג.
 ר׳ יעקב דרומגה בשמו ברכות פ״א ה״א.
 . מדבריו הפרמים מצינו שהיה כהן
 במפורש ברכות פ״ה ה״ד, ר' יודה בן
 פוי כד הוה תשיש הוה חזיק רישיה וקאי
 ליה אחורי עמודא (כדי שיראו שאינו הולר
 לנשיאות כפיפ מפני כאב ראש), ובירושלמי
 ע״ז פ״ג יסופר שחד מן אילץ דרי פזי
 רצו הנשיאים לההחתן בו ולא רצה
 שאמר שהוא פחיתח הכבוד להנשיא,
 אבל ר' יהודה נכרו התחתן בהנשיא
 כשבת פי׳׳ב ה״ג והוריות םפ״ג ויוחד
 מפורש באם״ר פ״ד־ה שאמרו שתי
 משפחות גכגסות אצל רבי(וידוע שבירושל׳
 ומדרשים קרויין כל הנשיאים בשם סתם רבי),
 אחת של ר׳ הושעיא ואחת של בית ר׳
 .יהודה בן פזי, כשנחחתן ר' יהודה ב״פ
 לרבי בקשו ליכנס החלה ולא הניחן ר׳

 אמ/ וכן הוא בירושלמי שם.

 ר׳ יהודה בר תורתי. ערך ר׳ יודן
 בר דודתי.

 ר׳ יהודה בן תימא.
 (תנא נובר במשנה).

 כפ• הנראה היה לאחר החורבן כאמת

 פ״ר,

 ר' יודה ב״פ בשם רב• ונראה שהוא
 ר״ה ר' יוחנן.

 בשם ר' יוסי בר׳ חנינא כב״ק פ״ט
 ה״ב, ובשבת פ״ד סה״א אמר בשם ר'
 ירמיה ברי חגינא וצ״ל ר' יוסי בר״ח.

 בשם ר׳ יוגתן כשבת פ״ד רה״ב.
 בשם שמעון בד בא כשבת פי״ג ה״ב.
 ובכל אלו המקומות נקרא בשם ר׳
 יהודה או ר׳ יודה בן פזי. ובירושלמי
 סנהדרין פ״א ה״ב מפורש שגם הוא היה
 דר בלוד מקום אבותיו שאמרו שם ר'
 ירמיה בעי מר״ז ולוד לאו מיהודה היא ?
 מ״מ אין מעברין בה. א״ל מפני שהן
 נסי הרוח ומעוטי תורה הפך אפיו וראה
 את ר׳ אחא ור׳ יהודה בן פזי, א״ל

 עבדתני מבזה רבנן (שהם היו מלוד).

 ובבבלי נזכר בשט ר׳ יהודה בדיה
 דר״ש בן פזי, ונזכר ערכין טז: שבעי
 מאביו ר׳ שטעון ב״פ(לגרסת שיטה מקובצת),
 ובשבת קיד:, סוכה נד: כי סליק ר'
 ?ירא אמר אשכחתיה ליהודה בדיה דר״ש
 בן פזי, ובחולין קיא. כי סליק רב ספרא
 אשכחיה לר' זריקא א״ל אנא וינאי בריה
 דר׳ אםי איקלעון לבי יהודה בריח דר״ש
 בן פזי, ומזה אנו רואין כשעלה ר״ז
 לא״י עדיין לא נסמך ר׳ יהודה בדרשב״פ

 שקראו ״יהודה״.
 וכן נזכר ברכות ט: טו:, יומא מז:,
 יבמות ק., סוטה כנ., סנהדרין יא.,

 חולין ז.
 וכפי הנראה היה דיין בעירו בב״ב
 רפ״ח שאמרו ר׳ ינאי קפודקיא הוה ליה
 עובדא והיה דיינין ליה ר״ה ודי יהודה
 בן פזי ור' אחאי. ובספר בו״ל להנאין
 בעל . מלא הרועים מביא מב״ר פ״א־י
 שבר קפרא היה חבירו שאםר שם דרש
 ד' יהודה ב״פ במעשי בראשיה בהדיה
 דבר קפרא, ובמחילה מכבודו כי נפל
בהדא דבר קפרא״  שם טעוח קצה וצ״ל ״
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 ר׳ יהודה גלוםטרא. ־־•׳•׳ ״
 בברכות כב. אמרו כי אחא דנידיפי'
 אמר, ־ די. עקיבא ור׳ יהודה נלוםטרא

 אמרו. ובו/ ומשמע מזה׳ שהיה חבית או־
 בדור ר׳ עקיבא, אבל ביוחסין מביא גרסא י
 אחרת וז״ל כי אחא ר״ד אמר, רב יהודה
: ונראה •שהם ,  קלוםטראה ור״ע אמרו
 תלמידי..דר׳ יוחנן עכ״ל,.״ ובדק״ם גורס
 ד׳ יהודה.קלסתראה, אבל לכל הגרסאות
 לא מציגו בשום מקום אחר.שם הגא או

 אמורא י.כזה וגם לא מצינול אמורא בשם.
 עקיבא מי שהיה תלמיד. ל, ,יוחנן. וע״פ
 השערה. הקרובה אל האמת. נראה שתיבת

 נלוםטרא. הוא כמו'שמציגול שבח .קבר,.'
 גגר. שיש בראשו, גלוסטראלללוכונח רב,;

 תמי לומר שר״ע ור' .יהוךת אמרו. דבר
 אחד שחולה המרניל צריך מ׳ סאה.

 :ר':הודיהגרוגרות; ערך.ז ר׳."יתרה.
 בר גרוגרוח. ל ל .:...ל... ל. ל.

 ל. י • ר׳.יהודה דםבנץ. •י• .:•:־,>•
 י נזכר הגחומא הישן עקב, ובל״ס היה
 כחוב ר״י דםכגץ והוא. ר׳ יהושע דםכנין

 הנודע. בשערי "אנדה ונעשה ־ מזה ר׳:
• • •:•׳ •• י״::-,׳ • > • :  יהודה. • .
 • ר׳ יהודה •דציפורין.י

 נזכר במ״ר. פט״ז־בד,:: אך הוא טייס.
 כי המאמר מובא באיכ״ר ,פ' מהאעידך.

 ובפי..רבתי.פ״י ושם ר׳ הונא דציפורין,
r .ובש״ר 'פמ״ה־ב ע״ש רשב״י 

 ר׳ יהודה הגוזר. .! :־־•
 .בשבת קל:: ובירושלמי שם פי״ח ה״א
 א״ר הושעיא.שאילת את ר׳ יהודה הגוזר
 וכוי(ו6יוש״י שהיה מוהל),ושם משמע שהוא

 ר׳ אושעיה תלמיד.ר׳ הייא, א״ב היה;
 מהתנאים •. האחרונים.- שאחר: רבי, ויש

־ ״.־. י ד א ־: ; ד ז ף א ג ך ן ׳ י  • : : ר

י כר״ה פ״ג ה״מ, י  שאמר בשם ר׳ אחא -
 ובמגילה פ״א סה״ה ר׳ יעקב בר אחא •

 ודי יורן גזורי ר' סימון בשם ריב״ל. י"

 יהודה

 פ״ה מ״כ,יהודה בן תימא אומר הוי עז
 כנמר וקל כנשר, רץ כצבי וגבור כארי — י
 הוא היה. אומר עז • פנים לניהנם ובשת
 . פגים לגן עדן, יהי רצון - מלפניך ה״א
 שהבנה עירך במהרה ־בימינו, וכוי. ומזה
 אנו רואין שהיה לאחד החורבן. והנה אף
 שנזכר בלי הואר ״רבי״ אבל ׳בכל הש״ס
 נזכר בשם רבי ־יהודה בן חימא בפסחים
 קיב.־ רבי־יהודה בן תימא אומר הוי עז

 כנמר וכוי. וכן עירובין יז: ריבת״א אף י
 חונין בכ״מ, ובמקום שנהרנו שם נקברין,
 והלכתו: הנודע .כלל אמר ר׳ יהודה בן

 תימא כל חנאי שא״א לקיימו .בסופו״
 והחנה עליו מתחלתו אינו ־אלא כמפליגה

 וכשר כניטין פר., ב״מ צד., ־־ והוא י
 מחוספחא נימין ספ״ה ובירושלמי ב״מ םפ״ז,
 ובסנהדרין ד: יוחנן בן דהבאי ־אומר
 משמו הסומא י באחח׳ מעיניו ־ פטור י מן
 הראייה,־ והמאמר :מובא חגיגה ב. ד:,
ושם חסר תיבת• בן הימא,  ערכין ב: 1

 אבל בדק״ס איתא. ובשמחות פ״ט אומר ;
. ובחגיגה יד. דרשו / בו  קורעע״ז כפ״ע ו
 משעגה אלו בעלי משגה בגון רבי יהודה
 כן תימא וחבריו שהיה בימיהם שש וא״ל

 שבע מאות סדרי משגה. .

 ומציגו בפסחים ע. בן תיםא אומר
 חגיגה הבאה עם הפסח וכוי, וביומא פג.
 מי ^שאחזו בולמוס — בן תימא אומר
 מאכילין"אותו תרומה ולא טבל, אפשר

 שהוא ר״י כן הימא,' והא מקמיה דסמכוהו.
 כחעגיחיג.,־ וביוחסין מביא שהיה מהרוגי
ך לא .מציגו,שים מקיר לזה א  מלכוח, ־

.  אלא אם נאמר שהוא ר׳;.יהודה י בן י דמא,
ל, ל..' . ., .:' .  עיין ערכו. יל,

 •- -, יהודה בן תמוזה.׳::״
 בירושלמי מנילה פ״ר ה״ה יסופר שרי ־

 יונה ור׳ יופי סלקין.למיחזיה אפיה דאחוי
 ייהודה בן המוזה קרוביה דר׳ יוסי ברי
 חנינא. -:-.:-׳:•; ד יל• .־־•ר. - •־ ׳
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 תהלים פ״ט־יג שבן קופיא רצה להצילו
 וגגזר גם עליו שיהרג.

 ר׳ יהודה הנשיא - רבי -
 רבינו הקדוש.

 גדול העצה ורב העלילה, אשר עיניו
 פקוחות על כל בריותיו בכלל ועל עמו
 בני ישראל בפרט, ישלח בכל דור ודור
 מלאכיו עושה דברו להפך באבדתם לבל
 תמעדינה רנליהפ ולבל יפלו בנופלים,
 ופתנפ ההמוני יאמר, הק״בה יתן הקיר
 לפי ערך הבגדים. והאמת כן הוא כי קול
 המון כקול שדי, כי בדור השמד הנדול
 והנורא זמן חורבן ביתר, אשר אז היחה
 כטעט כליון חרוץ לנשמת אומה הישראלית
 כולה, כי רבן גמליאל הנשיא נפטר והלך
 לו, וראשי חכמי הדור מהם מתו ומהן
 הומתו במיתה משוגה, בית ועד החכמים
 בטלה, והגשארים גתפזרו לכל רוח, אז
 הוצרכו למלאך מושיע כביר כח, ואז
 נולד לרבן שמעון בן גמליאל בן בכור,
 וכמו נבואה נזרקה מפיהם לקראתו בשם
 יהודה, אשר היה באמת נשמת היהודי
 כי המשנה שהיא נשמת היהודים יצאה
 לאור על ידו. והק״בה השפיע עליו מטובי
 ביד רחבה כעדות התנא בן דורו ר״ש
 בן מנםיא אבות פ״ו מ״ט אלו שבע
 מדות (הנוי, הכח, והעושר, והכבוד, והחכמה
 והזקנה, והשיבה, והכנים) שמנו חבמיפ
 לצדיקים, כולם נתקיימו ברבי ובניו,
 ובירושלמי סנהדרין פ׳הנחנקין ה״נ א״ר
 יוחנן »כל שאמרו חכמים בצדיקים היו
 בדבי מאן רבי ״הוא רבי הוא ד׳ יהודה
 הנשיא״ ולא לחנם קראוהי לבינו
 הקדוש כי לבד מה שהיה באמת
 קדוש ומהור, אכל נם הוקדש מרחם כי
 היה בן רבן שמעון בן רבן נמליאל בן
 רבן שמעון (הנהרג) בן רבן נמליאל
 (הזקן) בן שמעץ בן הלל הבבלי שעלה
 מבבל לא״י ונתמנה לנשיא בראשית ימי
 מלכות העריץ הורדום, וא״כ היה דור

 השביע

 יהודה הטבח. .
 בםה״ד ערך ר״מ מביא מעשה נורא
 מה שאירע בר״ט עס אשת יהודה הטבח
 מספר קטן מעשיות. ונית היה לו לרבינו

 שלא היה כותב השקר הזה.

 רב יהודה הינדואה.
 היא היה נר כמפורש קידושין כבו
 רב יהודה הנדואה (ופירש״י מארץ כושי
 ובערוך מפרש מארץ חוילה) נר שאין לו
 יורשים הוה חלש על מר זוטרא לבקרו
 וראה שהוא נופם וזבה בעבדו. וב״ב עד:
 אסרו, רב יהודה הינדואת משתעי, זיםנא
 חרא הוה אזלינן בםפינתא וחזינא ההוא
 אבן טבא דחוה הדיר לה תנינא ובו/

 ועיין ערך רב שמואל בר יהודה.,

 ר׳ יהודה הכהן.
 נזכר עדיות פ״ח משנה ב' שהעיד עם
 ר' יהודה בן בבא על קטנה בת ישראל
 וכוי, ואפשר שהוא בנו שלרבןייוחנן ב״ז

 הנזכר נדה טו. שחולק שם עם ר״ע.

 ר׳ יהודה הכהן בר אבין.
 נזכר בסד׳ ההלים הישן פק״ו, אך

 צ״ל ר״ה הכהן כבמי תהלים בובער.

 ר׳ יהודה הנחתום.
 הוא היה בדור ר״ע כדמוכח ר״ה פ״א
 ה״ה א״ר יהודה הנחתום (ובר״ה בב. איתא
 םתמ ר׳ יהודה) חו״ש לא נחנדה ר״ע
 אלא ראש נדר היה ושלח ר״נ והעבירו
 מראשיתו. וב״ב קלב. אר״י הנחתום
 מעשה בבת אחותי כלה ובו׳(ופי׳ הרשנ״ס
 שבנו נשא את בת אחוחו), וכן נזכר במנחות
 ו: ר' יופי בן יופי בן יאפיין ודי יהודה
 הנחתופ אמרו במד״א שקמץ וכוי.
 ובירושלמי חנינה רפ״ב וקה״ר פ״דח
 שהיה מהרוני מלכוח, ואלישע בן אבוי
 ראה לשונו נתון בפי הבלב, אמר זו

 תורה וזו שכרה.
 וכן נזכר באיכ״ר פ״ב פ׳ בלע ומד׳
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 שנולד תל״ד לשטרות שהוא ג׳ אלפים
 ותתפ״ב לבריאת עולם שהוא נב להורגן
 הבית או אפשר עור קורם תל״ר, אבל
 לא מאוחר מזה, כי כבר ביאר הנאון
 שי״ר בערך מלין בערך אנטונינוס מקה״ר
 פ״י־ה שאנטינינום זעירא (בנו של אנטונינוס
 אוהבו דרבי) שאל לרבי מי ימות קורם
 והשיבו ״אני״, וזה אנטונינוס מת בשנת
 198 למםפרם שהוא תקה לשטרות,
 ובילקוט זכריה מביא בשם ילמדנו על
 הפםוק ואכחיד את שלשת הרועים בירח
 אחר זה רבינו הקרוש, ארטבן םלך פרס,
 וקיסר אנטוניניס, וכאשר ידוע לנו שרבי
 הניע לשנות שיבה שהוא שבעים כאבות
 םפ״ה, ע״ב בע״כ נולד כאשר אמרנו
 בשנת תל״ד, ח״ב. ולכן מה שטובא בתום׳
 ממדרש שהלשינו על נשיא ישראל הבונה
 יען שהיה בן הנשיא ואח״כ היה בעצמו
 הנשיא, אבל כשנולד רבי אז בלי שום
 ספק לא הוקם עוד רשב״נ לנשיא כי אז
 עדיין חיו כמה מחכמי דור יבנה, ור״ע

 היה אז ראש לכל זקני הדור ההוא.

 הוא היה בנו הבכור כמפורש ירושלמי
 פסחים רפ״י, ואביו רשב״ג ראה בי ברכה
 בו ויעניקהו מתורתו וחכמתו. ועור
 בהיותו קטן התחמם כננד אורן של חכמי
 הדור כמפורש מנילה כ. שאמר רבי קטן
 הייתי וקראחי (להמגילה) למעלה מרי
 יהודה, ואח״כ כששבו כל חכמי הדור לאישא
 ורשב״נ נתמנה לנשיא ושם היה• התנא
 ר' יעקב בן קורשאי כמפורש סוף הוריות,
 אז • מסרו אביו שילמד עמו משניות
 וברייתות הםרורוח לו, וזה שאמרו בירושל'
 שבת פ״י ה״ה ופסחים רפ״י שרי יעקב
 בן קורשאי היה רבו דרבי, ודרך החידוד
 והחריפות קבל מר׳ מאיר כעירובין ינ:
 אמר רבי האי דמחדדנא טפי מחבראי
 דחזיתיה לר' מאיר מאחוריה (ופירש״י
 כשלמדתי לפניו ישבתי בשורה של אחריו),

 ועיין ירושלמי ביצה פ״ה ה״ב.

 . אכל
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 השביעי שלשלת היוחסין בישראל ובמו
 יום השבת שהוא שביעי והוא שבת קודש,
 בן היה רבינו קדוש ישראל, ובא שבת

 בא מנוחה.
 וכמו משה רבינו׳ אשר ע״י נתנה
 התורה מסיני יסופר עליו בתורה שהושלך
 בסוף על שפת היאור ובת פרעה לקחה
 לו לבן, ונתנדל בפלטרין של מלבים, בן
 רבינו הקרוש אשר ע״י יצאה לאור
 התורה־שבעל פה תספר עליו האנדה
 ומובא בתוס׳ ע״ז י: ד״ה א״ל, וז״ל
 אמרינן במדרש כשנולד רבי גזרו שלא
 למול, אך אביו שהיה נשיא ישראל לא
 שמר מצות המלך ומל את בנו, והלשין
 ההגמון לפני הקיסר שנשיא ישראל עבר
 על גזירתו, וצוה להביא אותו לפניו
 לראות אם אמת הדבר, וכשהובא לפגיו
 מצאו ערל, כי אט אנטוניגום (מי שהיה
 קיסר אח*ב ואוהבו דרבי) היהה רעוהה דאשת
 רבן שמעון ב״ג והיא חמלה עליו שלא
 יהרנ והחליפה את בנה בבן רשב״ג,
 וההגמון העיד שהוא בעצמו ראה איך
 שמלו אותו ואמר אין זה כי אלוהיהם

 עושה להם גסים ופטרום לשלום.

 והגה אם כי בלי ספק סיפור המדרש
 הזה יםודתו בהררי קודש אבל קצת טעות
 נפל בו, כי כשנולד רבי לא היה אז
 עדיין אביו גשיא בישראל, ובטו שבארגו
 באריכות • בערך ר' יהודה ור״מ ורשב״ג
 שהוקם לנשיא שנים הרבה אחרי פטירת
 ר״ע ואך אחרי שהורשה להם להתקבץ
 באישא אז יצא רשב״ג ממחבואו ונתמנה
 לגשיא, וע״פ ערות חז״ל קידושין עב:

 שביום שטת ר״ע נולד רבי, ובטעט כל.
 חכמי הדור יאטרו שר״ע גהרג נב או נד,
 אחר החורבן, ואם כי כבר בארגו בערך
 ר״ע שגרסת הרמב״ם והיא האמת שצ״ל
 עד שלא מת ר״ע גולד דבי, ור״ע גהרג
 זמן רב אח״ז לערך בשגת סח אחר
 החורבן, אנל רבי זה דבר ברור אצלגו
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 שמן וכוי. וין הוא עירובין צא. ומנחות
 עב., ובירושלמי שבת פ״י ה״ה שא״ל ר״א
 בר״ש שמשתי את אבא עומדות מה שלא

 שמשת ישיבות.
 וכן קבל מר׳ יוסי כנדה סח: אמר
 רבי שאלתי את ר' יוסי ור״ש כשהיו
 מהלכין בדרך. ובמנחות יד. רבי אומר
ל כ״כ ת  משום ר׳ יוסי. והיה ר׳ יוסי נ
 בעיניו עד שאמר חולין קלז. אלמלי
 דבריהן'ד״ת ודברי בריבי (ר׳ יוסי שהית
, רש״י) קבלה, אנן דברי בריבי  גמל גמרו
 שומעין. ובירושלמי נימין פ״ו ה״ז רבי
 כר הוה בעי מקשי על ר' יוסי אמר אנן
 עלובייא — כשם לבין קה״ק לבין חולי
 חולין בך בין דודינו לדורו של ר׳ יוסי.
 ונם כשהיה נשיא כשאמר לפניו ר׳
 ישמעאל בר׳ יוסי דבר משום אביו, אמר

 כבר הורה זקן כשבת נא. יבמות נה:.
 ובן אמר משום אבא יוסי בן דוסתאי
) כיומא כב:, חנינה יג:, זבחים  (או מסאי

 קטז:.
 וכן מצינו יומא סא. אמר דבי לי חלק
 ר׳ יעקב (וסירש׳׳י לי נתן ר׳ יעקב חילוק —
 ושנה לי), ובנימין יד: אמר משמיה דר׳
 יעקב, ובכתובות ז. חולק עמו אבל הורת
 כר׳ יעקב. ובל״ס הוא רבו ר״י קורשאי.
 ונם אחדי פטירת ר״ש שהיה הוא
 ור״א בר״ש כבר מנתלי הדור גם אן
 ישבו לרנלי זקן הדור שהאריך ימים
 רבים, הוא רבי יהושע בן קרחה ואביו
 רשב״ג כמפורש ב״מ פה. שדשב״ג ור׳
 יהושע בן קרחה יתבי אספסלי, יתבי
 קטייהו ראבר״ש ורבי אארעא, מקשו
 ומפרקו, אמרי, מימיהן אגו שותין והס
 יושבין ע״ג קרקע! עבדו להו ספסלי
 אסקינהו א״ל רשב״ג פרידה אחת יש לי
 ביניכם ואתם מבקשים לאבדה הימני ?
 אחתוהו לרבי, א״ל ריב״ק מי שיש לו
 אב יחיה ומי שאין לו אב ימות? וזה
 היה בסוף ימי רשב״ג, כידוע כשהתקבצו

 לכרם

 . אבל כפי הגראה לא היה חלמית
 המובהק יען שר״מ היה חריף כ״כ עד
 שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעהו
 כמפורש שם, ולכן מסרו אביו לד׳ יהודה
 ״שהיה מוריינא דבי גשיאה וכדמפורש
 שבועות יג. ובירושלמי פסחים פ״א ה״א
 שרבי היה תלמיד ר׳ יהודה. וכן מציגו
 בירושלמי ב״מ רפ״ג רבי עאל לפירקא

 יהודה,
 והגה ידוע שבדור ההוא אע״פ שכל
 חכמי הדור לקחו חלק גדול בםנהדרי
 אושא חוץ מר׳ שטעון, אבל כטעט כל
 אחד ואחד מראשי חכמי התר היה לו
 ישיבה פרטית במקומו שהרביץ שמתודה
 עם חלמידים הרבה, כר״ש וישיבהו
 בהקוע, ור״א בן שמוע במקומו, ור׳ יוסי
 בציפורי, ורבי שהיה אז במבחר ימי
 עלומיו קיים בעצמו הוי גולה למקום
 הורה, והלך אצל ראב״ש במפורש עירובין
 גג. אמד רבי כשהייגו למדין חורה אצל
 ר״א בן שמוע הייגו יושבין ששה ששה
 באמה, וביומא עט: אמר רבי כשהייגו
 למדין חורה אצל ראב״ש הביאו לפניגו
 תאנים וענבים ואכלנום — חוץ לסוכה,
 ומזה אני מאין איך דבק ברבו הקדוש
 עד שגם על יו״ט הגדול לא הלך לביתו,
 וביבמות פר, אמר רבי כשהלכתי ללמוד
 תורה אצל ראכ״ש חברו עלי תלמידיו
 בתרגגולים של בית בוקיא ולא הגיחוגי
 ללמוד אלא ד״א בםשגתיגו ר״א אומר
 אגדרוגיגוס וכוי. וגם אח״ב כשנתחכם
 רבי הרבה היה הולך אצל רבו כמפורש
 מגחות יח, אמר רבי כשהלכתי למצות
(לידע מיצוי תלמודיי ולשאול ספיקותי,  ממתי
 רש״י) אצל ראב״ש, ואמרי לה למצות
 ממתיו (ללמוד ולמצות מה שר״א חכמ

 ממני, רש׳׳י) מצאתי יוסף הבבלי ובו',

 ובן למר אצל רשב״י בישיבתו הגדולה
 בתקוע כשבת,קמז: אמר רבי כשהייגו
 למדין חורה אצל ר״ש בתקוע הייגומעלין
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 בן ארי ואתה ארי בן שועל. והוא כעצמו
 יאמר בח״ב צד 286 שרשב״י יצא מן
 הטערה בשנת תעט לשטרות א״ב היה

 אז רבי מ״ה שנה.

 והרה״ח ראה׳׳ו בח״ב פי״ט כופר בכל
 ואומר שרבו המובהק היה אך אביו כי
 כן דרך בני הנשיאים מאז, שלא היו
 נודדים מישיבה לישיבה, ואשר הלך
 לפרקים נם לישיבת ר' יהודה באושא
 (•עם לא היה צריך לילך כי מם היה רשכ׳׳ג אביו)
 ולר״ש בתקוע ולראב״ש בעבור זה לא
 היה תלמידם כאשר חשבו האחרונים (?)
 ונטיעתו לאלה הישיבות היתה לו םבה
 אחרת — לקבץ על יד שיטות בל
 החכמים — ואסף סדרי משנותיהם וכר/

 עכ״ל. וכבר הבאנו לעיל מפורש באר.
 היטב ששימש לפניהם שנים הרבה והיה
 באמת תלמידם המובהק, ואין זה שייך
 לסדר המשנה שחיבר רבי בהיותו בבר
 נשיא וראש הדור בעזרת כל חכמי ישיבתו.
 וכשנפטר רשב״ג אביו אז היה רבי כבר
 בא בשנים והתקרב לימי זקנה, ועם
 הנשיאות ירש נם כסא הרבנות ככל
 אבותיו שהיו הנשיאים ונם ראשי מתיבתא
 וכמפורש נרה יד.׳ רבי ריש מתיבתא
 הוא. וקבע בית הועד בבית שערים
 כמפורש סנהדרין לב: אחר רבי לבית
 שערים, ובע״כ צריכין אנו לומר שרשב״נ
 בסוף ימיו העתיק מושבו מאושא לשפרעם
 שהם עיירות קרובות זו לזו כסנהדרין
 יד., ורבי שסוף מעשה במחשבה תחלה
 להוציא לאור את מפעלו הנדול העתיק
 מושבו לבית שעדים (•*היתד, כעומק) וזה
 שאמרו ר״ה לא: שגלחה הסנהדרין
 משפרעם לבית שערים. ושם ראה מנוחה
 כי טוב ויט שכמו לסבול עול התורת
 ועול הצבור והכין ע״א להוציא מפעלו
 הנפלא לאור. וראשית מעשהו היתה
 לבטל לשון עלנים ואמרב״ק פב. בא״י
 לשון םורםי למה? או לש״הק או לשון

 יוני

 לכרם ביבנה אז ננזר על רשב״י ליהרג
 וברח אז וישב במערה עם ר״א בנו יג
 שנים ואחייב יסד ישיבתו הנדולה בהקוע
 ונסע לרומי במעילה יז. ורבי שימש אותו,

 א״ב היה זה בל״ס בסוף ימי אביו.
 וכן קכל מרי נתן (האב־׳ד דאביו)
 כירושלמי כתובות פ״ו הי״א רבי שאל
 את נתן הבבלי — את הוא ששנית לנו
 כן ירתן אייל יטלון תנית — אתא לנביה
 אביי א״ל קפחתת את נתן הבבלי. וכן
 הוא ב״ב קלא. שאטר רבי ילדות היתר.
 כי והעזתי פני בנתן הבבלי. מחלוקת רבי
 ור״נ ברכות נ:, שבת לב: לה:, פסחים
 צנ., כתובות צנ., גיטין כז: סנ:, קידושין

 סר״ בייט נ:, תטורה טז.
 והיה נרול כ״כ עד שחלק עם אביו
 •פא״פ כעירובין לב:, תענית יד:, וכן
 מצינו מחלוקותם בשבת יט., פסחים י.,
 ר״ר. לב., יבטותםר: צ:. ניטין כב.לנ.,
 ב״מ ז., ב״ב קסט:, ובכולן נזכר רבי
 קודם, וב״מ טח: נדה טז: ס. נזכר רשב״נ

 קודם.
 וכן קבל מריב״ק כרלעיל, ואמר בשמו
 .׳ב״ב קינ., ושאלו רבי במה הארכת ימים
 א״ל קצת בתיי ? א״ל רבי! תורה היא
 וללמוד אני צריך, בשעת פטירתו א״ל רבי!
 ברכני, א״ל יה״ר שתניע לחצי ימי,
 ולכולהו לא? א״ל הבאים אחריך בהמה
 •ירעו? ובמד׳ ההלים פ״א־ח אמר רבי

 תמיה אני היאך למדני ריב״ק.
 והנה בא החכם גרעץ בח״ב צד 288
 ויאמר ״עורו רבי בטל ילדותו וכבר נראו
 .״בו כשרונותיו הנעליט ויתפלאו החכטיט
 ״על עטק שכלו ורחב דעתו בשו״ת
 ״ויעלהו אביו הנשיא משבתו על נבי
 ״קרקע לשבת על ספסלי בה״מד כב״מ
 פג:״, ובמחילה שבח שמפירש שם שזה
 היה כבר אחרי פטירת רשב״י והיה אז
 כבר מגדילי •הדור ובא בשנים עד
 שרשב״ג אמד על ראבר״ש שהוא ארי
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 וקא מצטער ואמר או לי שנתתי פתי
 לע״ה, אייל ר״ש בריה שמא הוא יונתן
 בן עמרם תלמידך שאינו רוצה ליהנות
 מכביד התורה״ אז הבין רבי עוותתו,
 והכריז ואמר יכנסו הכל. ובכתובות י:
 יסופר ההיא דאתא לקמיה דרבי —
 ושני בצירת הוה — וציה להאכילם וכוי.
 ובירושלמי יבמות פ״ר הי״ב שרבי זן
 יבמות של אחרים בל חודש העיבור.
 וברו״ר פ״ה־ז שהיה מפקיר גרישין כדי
 לזכות בהם את ר״ש בן חלפתא שהיה

 עני גדול.
 וכל עשירותו הרב לא באה משל
 צבור כלום כמפורש ב״ר פ״ק־ב שאמרו
 בפירוש שרבי לא נהנה משל צבור כלום.
 וגם הוא בעצמו זקף עשר אצבעותיו
 כלפי מעלה ואמר רבש״ע גל״וי לפגיך
 שיגעתי בעשר אצבעותי בתורה ולא
 נהנתי אפילו באצבע הקטנה ככתובות

 קד.
 וע״י חכמתו הנתלה הרכיש לו אהבת
 קיסר רומי שבא אז לארצות הקדם, אשר
 נקרא בפי חז״ל בשם אנטונינום רבה.
 ורבי למדו תורת בסתר שהקיסר עשה
 מערה נסתרת מרומי (עיר נא״י) עד בית
/ כע״ז י: והתנה עמו על מנת שלא  רב
 ימצא שום איש בשעה שיבא לביתו, יפ״א
 מצא את ר׳ חנינא בר חמא, אך רבי
 א״ל לית דין בר נש (אלא מלאך), ובכל
 יום היה משמש לרבי וכי הוה בעי רבי
 למיםק לפוריא הוה נחץ קמי פוריא וא״ל
 םק עילואי לפורייך, א״ל רבי לאו אודה
 ארע לזלזולי במלכוהא כולי האי? אמר
 מי ישימני מצעי תחתיך לעה״ב, ושאלו
 אם אתינא לעלמא דאתי א״ל אין. והיה
 משדר לרבי בכל יום שקים מלאים זהנ
 מכוסים בחטים, וכשא״ל רבי לא צריכנא
 אית לי מובא, השיבו ליהוו למאן דבתרך
 דיהבי לבתראי. ולדעת הירושלמי מנילה
 פ״א הי״א שהתגייר ע״פ רבי. ובשביעית

 יוני. ובביתו דברו לש״הק צחה עד שגם
 מאמהותיו למדו החכמים איך לדבר
 בלשון צחה בלשון הקודש כר״ה כו:,
 מנילה יה: וירושלמי שביעית פ״ט ה״א.
 והי השפיע עליו בטובו בידו הרחבה
 בנוי, בכח, בעושר, ובחכמה, כי היה
 משכמו ולמעלה גבוה טבל העט כנדה
 כד: שרבי ארוך בדורו הוה, והיה עשיר
 מופלג מאוד עד שאמרו ב״מ פה.
 אהיריירא דבי רבי הוה עתיד משבור
 מלכא. והנדיל את כבור הנהנת ביתו
 כאחד השרים כברכות מנ. שאמרו אין
 מברכין בורא עצי בשמים אלא על
 אפרםמין דבי רבי ושל בית קיסר. ושם
 גז: א״ת גוים אלא גיים אלו אנטיניניס
 ורבי שלא פםק משלחנם לא צונן ולא
 חזרת וכוי. ובשבת נב. מולאות (פרדות)
 של בית רבי, ושם קכא: פטומות של
 בית רבי, ושם קכב. קרונות של בית
 , דבי, ובחולין ז: שהיה לו כורנייתי

 חוורהא,

 והוא ראה והבין היטב כי שולח ממרום
 לעשות רמות ונשנבות, ועשרו הרב.הוא
 אך לתכלית להגדיל התורה ולהאדירה
 ולפזר לאביוגים. וראשית מעשהו היה
 לבטל הגזירות שגשתיירו עוד. ובימיו היה
 עוד חק אבזרי שהיו צריכין י בית רבי
 להקריב שור פטום ביום אידם, ויפיזרע״ז

 הון עצום ובטלו בע״ז טז.

 וב״ב ח.. יסופר רבי פתח אוצרות
 בשני בצורת ואמר הכל יבולין ליכנם
 חוץ מע״ה (יען שע״י בא פורעניות לעולם
 שפ״א הטילו על אנשי מבריא שיעשו כתר ובאו
 אצל רבי שגם רבנן יסייעו בהדייהו א״ל לא,
 וערקו עד שערקו כולם ונתבטלה הגזירה, אז
 הבין רבי שפורעניות אינן באין אך בשביל ע״ה),
 אבל יונתן בן עמרם שלא רצה ליהנות
 מכבוד התודה בא לרבי שיפרנס/ וכששאלו
 אם קרא או שנה א״ל לא, אך א״ל
 פרנסני ככלב וכעורב, פרנסו, ויחיברבי
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 טבריא חפשי (כי טבריא היתה המטרופולין
 של המחוז ואם טכריא תהיה חפשי ממילא
 חפשים יהיו כל העירות ששייכים לטבריא כמקום
 שישב רבי). וד״א אוכל לעשות אבל לא
 שניהם. והשיב לו רבי שימליך את בנו
 ולצוות לבנו שהוא יעשה טבריא חפשי.
 איל מצערין לי חשובי דרוטי (וזה כמו
 שאמרנו שלא הית לו רשות לשנות דתי המלוכה)

 והשיב לו רבי ברמיזה מה שיעשה.
 ובל״ם קיים אנטונינוס מה שאמר.

 וכשהיה צריך רבי לכתוב לאנטונינוס
 אמרו בב״ר פע״ה־ה שר׳ אפס סופרו
 דרבי כתב מן יהורה נשיאה למדן מלכא,
 וקרע רבי המכתב וצוה לכתוב מן עבדך
 יהודה למרן מלכא אנטונינוס. (וכשנפטר
 אנטונינוס התאבל עליו רבי ואמר נתפרדה

 החבילה כע״ז י:),
 ואז ראה רבי שחפץ ה׳ בידו יצליח
 וכי באה העת לקבץ כל חכמי הדור מא״י
 ומבבל ולהתחיל מלאכתו הנדולה

 והנפלאה.
 והנה מי הוא אנטונינוס קיסר רומי
 אוהבו דרבי יש מחלוקת בין חכמי כותבי
 דברי הימים. דעת הגאון y?~ בערך
 מלין שהוא מרק אוידליום והאריך שם
 בראיות ברורות וכן הוא דעת דו״דח״ב
 פי״ט צר 160 בהערה א). אבל_הררז"פ
 בספרו דרכי המשנה צד 192 ואחריו
 החכם נרעץ בח״ב צד 302 יכחישו את
 כל הברייתות המפורשות ויאמרו ״שבימי
 ״מרק אוירלויס לא היו ימים - טובים
 ,,לישראל כי בשנת 175 למספרם בא
 ״אוירליוס ליהודה וימצא את היהודים
 ״לעם בזוי, ור׳ חייא התאוגן בגיטין יז,
 ואמר יורע הקכ״ה בישראל שאינם יכולין
 ״לקבל גזירות אדומים והגלה אותן לבבל.
 וגם מביא ראיה מדמי כלילא שהוטל על בגי
 טבריא בימי רבי כב״5 ח. ולכן יכחיש
 את הבל ויאטר__כי אנטוגינוס היה אוהבו
ף שם ל ח ת ^ ב ר ^ ג ב ג ^ ד ז ^ 
 ״"רבי״ בגכדו ר״י גשיאה. ויטען החכם

 גרעץ

 &״ו ה״א שנתן לרבי תרין אלפין דשגין
 >שתת) באריסות. ובאם״ר פ״א־טז
 שאנטונינוס עשה סעודה לרבי, ובב״ר
 פי״א־ר שרבי עשה סעודה לאנטונינוס
 בשבת והביא לפניו תבשילין של צונן
 אכל מהן וערב לו. עשה לו סעודה בחול
 הביא לפניו תבשילין רותחין א״ל אותן
 (של שבת) ערבו לי יותר מאלו, א״ל תבל
 אחד הן חםרין. ואגטוניטם עשה מנורה
 עבור בי״הכג וכששמע רבי אמר ביוך
 אלקים ובו׳ במנילה פ״ג ה״ב, ובםגהדדין
 צא: ששאל לרבי נשמה מאימתי נתנה
 באדם — א״ל משעת יצירה א״ל אפשר —
 אלא משעת פקידה, אמר רבי דבר זה
 למדני אנטינינוס ומקרא מסייעי. וכן
 שאלו מאימתי יצה״ר שילט באדם, ונם
 ע״ז הורה לו רבי. וכן שאלו מפני מה
 המה שוקעת במערב. וכן שם צא. שאלו
 אנטונינום שניף ונשמה יבולי ן לפטור
 עצמן מן הדין ורבי א״ל משל יפה. וכן
 מובא בםכלתא בפתיחתא לבשלח, ושם
 &״א שרבי מביא מעשה ממנו (ושם איתא
 בטעות אנטיגנום וצ״ל אנטונינוס, ובן הוא
 טפודש במבלתא דרשב״י הנדפס בהפלם ח״ב
 חוברת א). וב״ר פפ״ד־ב אנטונינוס שאל
 לרבי מהו דבתיב אם שוט וכוי. ובע״ז
: שהתייעץ עם רבי אודות בתו שלא  י
 נהנה כשורה ושלחו זל״ז הדברים ברמיזה.

 וקרוב מאוד לומר שרבי נלה לו מה
 שבדעתו לסדר כל התורה שבע״פ ולזה
 צריך שיהו חפשים ממשא מלך ושרים,
 והנה אף שהיה הקיסר לרומי, אבל לא
 היה ביכלתו לשנות את דתי מלכות רומי
 שזה היה לחק ולא יעבור שלא לתת
 חנינה לבנ״י בא״י מיום שמרדו בהם
 בזמן ביתר. וכאשר מוכח מכל המקומות
 שהבאנו שכל הדברים היו בסתר שלא
 יודע לשום איש, לכן התחכם אנטונינוס
 ושאל סרבי עצה כע״ז י: שאייל רוצה
 אני שאסוירוס בני ימלוך תחתי ולעשות
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 ר״י נשיאה שאמרו שם יתיב רבי וקא
 קשיא ליה — אייל ר״ש בר רכי — א״ל
 נר ישראל כך היה א״ר יוחנן אמר רבי,
 ־ואם חך יהיב רבי קאי על ר׳ יהודה
 הנשיא האיך משיב רבי כך היה ר' יוחנן
 אמר רבי? אבל כבר שקיל למיטרפםיה
 בהאי עלמא מהרב ר״י בריל בספרו
 היקר מביא המשנה, שטעה בפשט הגמרא
 וחיבר שגי מאמרים * נפרדים ביחד,
 שבאמת רבי השיב לבגו ר״ש ״גר ישראל
 כך היה" ואחייב מתחיל ענין אחרבפ״ע

 א״ר יוחנן אמר רבי וכוי,

 ועור יאמר החבמ נרעץ בח״ב צר
 300 ״יודעי בינה לעתים בישראל —
 אמרו לתלות כל כבוד המפעל הזה חיבור
 המשנה בחסדי אחד הקיסרים הרומאים

 ואהבתו לר״י הנשיא כאלו לא היה כח •
 רבי נדול להוציא המפעל הזה למענהו
 מבלי הייתו נושע בחסדי מלך אדיר,
 ובמחילה טעה טעות גדול, בי אם היה
 רבי מחבר חיבור מחכמתו ומבינתו כדרך
 המחברים בזמנינו אז נם בנזירות היוחר
 נוראים התחבאו חכמי ישראל במערות

 וחברו חיבורים נפלאים. אבל רבי היח י
 צריך לקבץ כל חכמי ישראל ולהכריע כל
 הלכה והלכה אם הלשון ששגור בפיהם
 הוא לאמיתה •של הקבלה וכאשר גבאר
 להלן, ובזה לא היה יבול לעשות אך
 ורק אם נאמר שקיסר רומי היה אוהבו

ע כ ^ ה ו ה ו ל ש  והיה צריך לזה ימי מנוחה ו
 לקבצם אל מקום״אחד, ולכן ברור בשמש
 לנו שכ״מ הנזכר בבלי שם ״רבי״ הוא
 ר' יהודה הנשיא שחיבר המשנה ולא ר״י
 נשיאה נכדו ולכן כשנזכר פ״א במשנה
 ר׳ יהודה נשיאה בשם רבי כע״ז לה:
 רבי וב״ד התירו השסן (והוצרכו לקבוע
 זאת במשנה יען שאמרו שפ ששמן שלהש אכור)

 אמרו בפירוש בגמרא שם לז. שהוא ר״י
 נשיאה נכד רבי כדי שלא נטעה שרבי
 התיר השמן, אבל בירושלמי בל הנשיאים

 גקרא־ן

 גרעץ ויאמר שא״א להיות מרק אויראליום
 אוהבו דרבי. ועס הקםרים שאחריו לא
 יכול להיות כי בנראה לא האריך רבי
 ימים עד ימי מלכותם ובע״כ צריכין אנו
 לומר שהבונה על נכדו ר״י נש^זה. וטעה
 בזה טעות נדול שהוא בעצמו יאמר שרבי
 מלך משנת תתקל עד תתקפ — 219
 למספרם, וידוע שמרק אויראליום נפטר
 לכל הדעות בשנת 180 א״כ לפי דעתו

 חי רבי אחריו קרוב לארבעים שנה ?
 ועוד טוען החכם גרעץ שרבי בקש
 מאנטונינוס שיעשה את טבריא חפשי וזה
 יכול להיות אך נכרו ר״י״נשיאדרבי רבי
 היה בציפורי ולא בטבריא. ונם זה טעית
 •גדו5~א) שרבי היהבציפורי אך יז שנים
 קודם פטירתו. ב) כטו שאםרנו לעיל
 שרבי בקשו שיעשה את טבריה חפשי
 יען שהעיר טבריה היתה_המטךפילי^של
 המחוז ובאשר נבאר להלן, ולכן אס
 'טבריה- חפשי תהיה אז כל העיירות

 השייכים לה חפשים יהיו.
 ועיר מביא ראיה ששם ״רבי״ בבבלי
 הבינה על ר״י גשיאה, מגמרא מפורשת
 מגילה ה. א״ר אלעזר א״ר חנינא רבי
 נטע נטיעה בפורים — אמר לפניו ר׳
 אבא בר זברא לא בך היה המעשה.
 ומדברי ר' אבא בר זבדא שהיה בדור
 השני לאמוראי א״י תצא ברור שהכינה
 פה על ר' יהודה נשיאה ולא על רבי,
 עכ״ל. ובמחילה טעה בפשט הנמרא שהוא
 חושב שרי אבא ב״ז אמר זה לר׳ חנינא
 ולא עיין בגמרא שר׳ אבא בר זבדא אמר
 כן לר' אלעזר ששניהט למדו אצל ר'
 חנינא ושניהם שטעו הטעשה טרי חנינא
 שסיפר להם מה שדבי עשה כי ד׳ חנינא
 היה הלמידו המובהק_דרבי. וכן פירש״י
 &u~אמר"לפגיו־לפני^״א. ובן מפורש

 בירושלמי מגילה פ״א ה״ו.
 והרז״פ יביא ראיה 5פורשת ממנחות
v c l r ־ ^ n ~ ~ ^  פח, שכמה פעמים ^
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 מסי כלים א״ר יוסי אשריך כלים שנכנסת
 בטומאה ויצאת בטהרה, ומזה אנו רואין
 בפירוש שבזטן ר' יוסי היתה כבר כל
 מסי כליט מסידרה כמו שהיה לפנינו
 הטתחלת ״אבות הטומאות, ומסיימת
 והאפרכס של זכוכית טהורה" וברכות
 כת. תנא, עדיות בו ביום (שהעכירו את
 ו״ג מנשיאותו) נשנית. וכן מצינו יוטא יד:
 מאן תנא יומא — תמיד ר״ש איש המצפה,
 ושם טז. מאן תני מדות ראב״י, ובחניגה
 יד, וסנהדרין םז: שא״ל ראב״ע לר״ע,,
 עקיבא! מה לך אצל הגדה כלך מדברותיך
 ולך אצל ״ננעים ואהלות״, ובכריתות
 נ: מאן תנא כריתוח ד״ע, ומזה אנו
 רואין בבירור שנם מסכתות בשטותן היו
 להם מקמיה רבי, וחו״ש א״א לומר בשום
 אופן על רבינו הקדוש רש״י שישכח
 כל אלו המקומות שזכרנו, אבל כונתו
 ג״כ לומר שסידור שסידר רבי היינו
 ששה םדרי משנה כמו שהם בידינו היום
 בודאי לא היה קורם רבי, וזה כלל אבל
 יש.יוצא מן הכלל ובעבור זה אין הכלל
 בטל ולומר שהיו כל המסכתות סדורות, כי
 מאן ספון ומאן רקיע לומר שכן היה

 מימים הראשונים,
 והאומרים שרבי הבר חיבור חדש
 מקבוצת הלכות מפוזרות נם כן טעות
 בידם, ודבר גדול כזה אשר עבר זמן יז
 טאה שגה, לבטלה יהא דעת האומר כן
 וכן היה. ואך צריכים אנו לחפש בדברי

 חכמינו ז״ל מה דעתם בזה, וזה האמת י
 האמיתי כי מעולם לא עלתה על דעתם
 להוריש לנו דבר שקר וכל מה שאמרו
 כולם קבלות מפי רכותם אםיתים ונאמנים,•
 וכבר האריך בזה רבינו שרירא נאין
 באנרתו ורבינו הרמב״ס בהקדמתו לזרעים,
 וא״א להעתיק את כל דבריהם הנאמרים

 אמת וצדק, ונאמר בקצרה.
 כשקבל; משה רבינו התרי״נ מצות

 מפי הגבורה בסיגי, כשלמד עם אהרן'
 ובגיו

 נקראין בשם סתם רבי וכמבואר בערכם,
 והנה טרםשגבא לעגין מה פעל רבי,
 צריבין אנו לבאר אם קורם רבי היו

 מסכתות סדורות אם לא.
 והנה דעת רש״י ב״מ לנ: וז״ל ״משרבו
 תלמידי שמאי והלל שהיו לפניו (לפני רכי)
 ״ג׳ דורות רבו מחלוקת בתורה ונעשה
 ״כשתי תורות מתוך עול שעבוד מלביות
 ״וגזירות שהיו גוזו־ין עליהן ומתוך כך
 ״לא היו יכולין לתת לב לברר דברי
 ״החולקים, עד ימיו של רבי שנתן לו
 ״הקב״ה חן בעיני אנטונינום מלך רומי
 ״ונחו מצרה ושלח וקבץ כל תלמידי
 ״[חכמי] א״י, ועד ימיו לא היו מסכתות
 ״סדורות אלא כל תלמיד ששמע דבר
 ״מפי גדיל הימנו גרסה ונתן סימנים
 ״הלכה פלוני ופלוגית שמעתי משם
 ״פלוני. וכשנתקבצו אמר כל אחד מה
 ״ששמע וגתגו לב לברר טעמי המחלוקת
 ״דברי מי ראייין לקיים וסידרו המסכתות,
 ״דברי נזיקין לבדם ודברי יבמית לבדם
 ״ודברי קדשים לבדם, וסתם נמי במשנה
 ״דברי יחידים שראה רבי את דבריהם
 ״ושנאן סתם כדי לקבוע הלכה כמותם.״
 וכן שס פו. שאמר שמואל לדידי חזי
 לי ההוא ספרא דאדס הראשון וכתיב
 ביה— רבי ור' נתן סוף משנה ופירש״י
 ״עד ימיהם אמרו איש אה דבריו בב״המד
 ״והיו תלמידים גורסים שמועה שמועה
 ״לבדה ולא היו מסכתות סדורות, וקבץ
 ״על הסדר והם כללו האמור בדורות
 ״שלפניהם וםדרו המסכתות״, ומזה אגו
 רואין דעת רש״י שקודם רבי לא היו
 המסכתות סדורות. אכל לא כן דעת רש״ג
 באגרתו היקרה ח״א פ״ג וז״ל שם ״ואף
 מסכייחא נמי הוו מםפקא מקמיה רבי
 מדקאמר ליה ר״מ לר״נ הוריות יג:
 נימא ליה לרשב״ג פתח הגא ״בעוקציף
 אבל רביגו הביא אך ראיה אחת, ובאמת
 מציגו הרבה כיוצא בו כדמציגו בסוף
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 בעובדיהו שהחביא מאה בני נביאים
 במערה יכלכלם בזמן הרעב גם בעת
 היותר רעה ליתדות כשמשלה איזבל
 שהיתר, בת אל גבר ואחאב היה היותר
 עובד ע״ז שבכל מלכי ישראל אעפ״כ
 נמצאו אז הנביאים היותר גדולים כמו
 אליהו יעובדיהו החסיד והם הרביצו

 תורה במסירת נפש.
 ובמלכים פ״ב־ב ימופר דבר נפלא
 כשהוצדך אליהו להסתלק, כתיב וילך
 אליהו ואלישע מן הגלגל, ויאמר לו אליהו
 שב פה כי ה' ש לחגי עד בית אל —
 וירדו בית אל, ״ויצאו בני הגביאים אשר
 בית אל״ אל אלישע ויאמרו אליו הידעת
 כי היום ה׳ לוקח את אדוניך — ויאמר
 לו אליהו שב נא פה כי ה׳ שלחני
 יריחו — ייבאי יריחי. וינשו ״בני הנביאים
 אשר ביריחו" אל אלישע וכוי. והאם אין
 מפורש באר היטב שנם בבית־־אל ששם
 היה ענל הזהב מימות ירבעם ונם שם
 היו בני נביאים, ושמא תאמר שאחדים
 היו הלא כתיב שם וחםשים איש מבני
 הנביאים הלכו, ושם הלאה אמרו לו יש
 את עבדיך חםשים אנשים בני חיל, ושם
 ואלישע שב הגלגלה והרעב בארץ ובגי
 הנביאים יושבים לפגיו — ויאמר משרתו
 מה אתן זה לפני מאה איש, וגם אלה
 אשר סרו מאחרי אלהים חיים גם הם לא
 םרו רק באמונות ורעות אבל לא במצות
 התלוית במעשה, כי בכל רעתם יבלו עוד
 להעיז פנים ולהתהלל ולומר ״תורת ה׳

 אתנו״ ירמיה פל״ח־ח.
 ועתה האם יכול שום איש להכחיש
 ולומר שלא היו ישיבות בימיהם ? וכל
 ישראל עבדו ע״ז? הלא זה שקר גמור,
 כי הלא גראה שבכל עיר ועיר היו בגי
 הנביאים, ומי המה? הלא המה מירי
 ישראל וקדושיו אשר הכינו א״ע להיות
 נביאים ומטיפים בישראל, וכל זה היה
 תחת מלבי ישראל עאבו״כ בארץ יהודה

 ששם

 ובניו והזקנים, השכל הבריא מחייב,
 וא״א להכחיש כשאמר הכנף פתיל תכלת
 בלי שום ספק הראה להם איך לעשות
 הציצית, היינו לקח ד' פתילים ותלאן
 בכנפי הבנד וכפלן לשנים. וכן כשאמר
 והיה לאות על ירבה ולטוטפות בין
 עיניך בל״ס הראה להט איך לעשות
 התפלץ ולהניח על של שטאל ובדומה,
 וכן כשאמר ליקח ד" מינים בחנ הסוכות
 הראה להם מה הוא פרי עץ הדר היינו
 שלקח אתדונ וענף עץ עבות־הדםים,
 וכן כשאמר בסבות תשבו שבעת ימים
 בל״ס אמר להם איך לעשות סוכה
 ובאיזה אופן פסילה, ובכל אלו המצות
 לא נפלה מעולם שום מחלוקת, ורז״ל
 שקלו וטרו אך להוציא דרך אסמכתא
 ורמז בתורה שכן הוא, להוציא מלבן
 של המכחישים והמהפכים דברי אלקים

 חיים.
 .ולא לבד זאת, אבל נם היה להם
 בקבלה מפי .משה כל כללות התורה
 איך לדרשן היינו הגז״ש ק״וח וכוי. וזה
 שאטרו תטורה טז. אלף וזי מאות קלץ
 וחמורין ונז״ש ודקדוקי סופרים נשתכחו
 בימי אבלו של משה — והחזירן עתניאל
 בן קנז מתוך פלפולו. ואמרו בתוספתא
 חגיגה פ״ב וסנהדרין פח: אמרר׳ יוסי
 מתחלה לא היתד, מחלוקת בישראל אלא
 ב״ד של עא יושבץ בלשכת הגזית —
 וכשהיה איזה ספק בפירושי התורה וב״ד
 שבבל עיר לא באו לכלל דעה אחת,
 אז עלו לב״ד הגדול ומשם יצאה תורה
 לכל ישראל, וכל מי שלא שמע לדבריהם
 יש לו דין זקן ממרה, ומעולם לא פסקה
 םגהדרין וישיבות מישראל, ואף בימי
 מלכי ישראל שהדיחום לעבוד ע״ז. אבל
 בל תחשוב שכל ישראל עבדו ע״ז?
 זהו שקר גמור כי מפורש שגם אז היו
 להם ישיבות גדולות בכל עיר ועיר גם
 בערים שהע״ז והכמרים היו שם. וכדמצינו
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 לא כבר נגזרה גזירה?
 ולבן ברור כשמש שכל דיני עיקרי
 התורה שבע״פ היה כבר מסודר בסידור
 הגיוני, ובמו שאמדו שקלים פ״ה ה״א
 א״ר אבהו כתיב משפחת סופרים יושבי
 יעבץ מת״ל סופרים, אלא שעשו את
 התורה ספורות ספורות ״חמשה לא יתרמו
 תרומה, חמשה דברים חייבין בחלה, ט״ו
 גשים פוטרות צרותיהן, ל״ו כריתות
 בתורה — ד׳ אבות גזיקין, אבות מלאכות

 ארבעים חסר אחת.
 ואמרו שם שנם מדרש ההלכות ואגדות
 אנשי כנ״הג תיקנו. וכן יסופר כמה
 פעמים ביוסיפון שכל עיר ועיר בכל יום
 השבת הולכים היהודים לשמוע הדרשה
 מפי החכם. ויסופר שם דבר נפלא שנם
 אנשי החיל שהשכירו עצמן למלכי או״הע
 השינו כםף תחת שמן, יען שהיה אסור
 להם לאכול שמן עכוי׳ם (וזה דבר שלא
 פשט איסורו בכל ישראל שלק התיר אח״כ ר׳״י

 נשיאה כמפורש בערבו).

 ואדמה כי למותר לנו להביא באריכות
 יותר מדאי עוד ראיוה לזה למי שרוצה
 להביט בעין פקוחה על כל השתלשלות
 דברי ימי היהודים, ולמי שאינו מאמין

 לא תועיל אף אלף ראיות.

 וכאשר הבאנו לעיל שלא היתה שום
 מחלוקת בישראל, והמחלוקת הראשונה
 שמצינו בין חכמי ישראל היתה בדבר
 הםטיכה ביו״ט במפורש הגינה פ״ב מ״ב
 יוסי בן יועזר אומר שלא לסמוך יוסף
 בן יוחנן אימר לסמיך, וזה אך באיםיר
 דרבנן בדין שבות אם גיהג נם במקדש,
 ובין הלל ושמאי מציגו אך גי מחלוקת,
 והגה עד ימיהם קרוב מאוד לומר
 שהיה להם כמה ובמה מאות סדרים
 קטגים וזה שאמרו חגיגה יד. לד׳ יהודה
 בן תימא היה שש מאות או שבע מאות
 סדרי משנה, כי מם' שבת כמו שהיא
 בידינו היום היתה להם מחולקות למס׳•

 הרבה

 ששם היה המלך ע״פ רוב צדיק וחסיד,
 א״כ לא לפלא מה שאמרו בקבלה אמיתית
 שבימי חזקיהו בדקו מדן ועד באר שבע
 ולא מצאו ע״ה, מנבעת ועד אנטיפרס
 ולא מצאו תינוק ותינוקות איש ואשה
 שלא היובקיאין בהלכות טומאה וטהרה,
 ודבר זה קבלה אמיתית שאין להרהר
 אחריה, כי מדור ההוא נשאר לנו בכתב
 דברים יקרים בספר משלי מפכ״ה ואילך
 שאמרו גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו
 אנשי חזקיה, ואמרו שס פכ״ח מסיר
 אזנו משמיע תורה גם תפלתו תועבה
 וכהנה רבות, ומזה אנו רואין כי גם
 פירושי התורה ונם סדר תפלות היה

 בימיהם.

 ולא רבד שעיקרי התורה שבע״פ היה
 קנין העם כולו, אבל נם כמה איסורי
 דרבנן היה כבר נהוג בימיהם בדמצינו
 בירמיהו פי״ז שהוכיחם ואמר כה אמר
 ה׳ השמרו בנפשותיכם ואל תשאו משא
 ביום השבת והבאתם בשערי ירושלים
 (וזה הוא .איסור דאורייתא), ולא תוציאו משא
 מבתיכם ביום השבת (וזה אך איסור דרבנן
 שעיר ירושלים היתה מוקפת חומה ואין בה דין
 דשות הרבים), ולא נמצא איש לענות אותו
 הראנו האיסור הזה מפורש בתורה, תחת
 בהוכיחו אותם לבלתי קטר לאלהים
 אחדים פערי פיהם ויענוהו עזות, ירמיה

 פט״ד־טי.
 ואח״כ בימי נחמיה מציגו שם פ״יג
 שבגי צור שישבו בערי יהודה היו מביאים
 דגים וכל מכר וימכרו לבגי יהודה
 ובירושלים ביום השבח, וירב עמם ויאמר
 להם מה הדבר הרע הזה אשר אהם
 עושים ומחללים את יום השבת. ומזה
 אנו רואין שכבר היה משוכלל כל דיני
 שבת עס כל איסורי דרבנן כמשא ומתן
 ומוקצה, שאם לא כן איך יאמר להם
 שהם מחללים את השבת על ידי שיקנו
 צורכי מאכל ביום השבת מהנכרים אס
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 ״נוטלין לידים ובו/ ותחשוב שאחד משני
 ״הדברים האלו אינו מקובל מפי משה
 ״בסיני, אבל הטעם אמרו שם נב: שאחד
 מהן איסר להשתמש בע״ה יהשני מתיר,
 וכן בל מה שידמה לאלו המחלוקת שהם

 ענפי הענפים. ע״ש בדבריו היקרים.
 ואח״כ כשבאו ימי החורבן והוצרכו
 לנזור נזירוח וסייגים כדי שלא יטמעו בין
 העב״ום התחילה המחלוקת ביתר שאת.
 וכן כשהתחילו לברר הדינים לכל פרטיהם
 ודקדוקיהם. כשם שאין פרצופיהם דומות
 זו לזו כך דעותיהן ומדברותיהן י אינן
 רומית. וכמו שנראה בספרי הנביאים
 שאע״פ שכמה נביאים התנבאו נבואה
 אתת אבל בלשונם לא מצינו שני נביאים
 מתנבאים בסננין אחד, כי אך תורת משה
 נאמרה מפי הנבורה ולא נשתנית אפילו
 קוצו של יו״ר ולבן נאמר וידבר ה' אל
 משה לאמר, שהיה צריך לומר בדבורו
 של הקב״ה ובאשר שגור לומר שבינה
 מדברת מתוך גרוגו של משה, ולכן אגו
 אימרים ״אני מאמין שנבואת משה רביגו
 היתה אמיתית״ כלומר שאין בה שים אית
 חםר או יתר, אבל בנבואת הנביאים אנו
 מאמינים אך שכל דברי נביאים אמת,
 הייגו שבל מה שהתגבאו לא היההילבטלה
 ונתקיימו חזיונם או יתקיימו, י אבל בל
 נביא ונביא דיבר אל העם נבואתו כיד

 הלשון הטובה עליו.
 וכן היה בכל משך הזמן הארוך עד
 רבינו הקדוש. כשלמדו פירושי התורה
 שבע״פ עיקרי הדינים למדו כולם בפה
 ולשון אחד אבלי הפירושים כל ריש
 מתיבתא ומתיבתא למד עם תלמידיו
 בםיגנון הלשון שהיה ביכלתו, וזה היה
 נקרא בפי הראשוגים בשם ״תלמוד״, וזה
 לשון רש״נ באגרתו ח״ב פ״ג ולאלה
 הראשונים לא היה התלמוד כתוב בספר
 והיו לומדין אותו בע״פ כמו פירושי
 הכתובים אשר אנחנו מפרשים היום

 לתלמידי

 הרבה היינו כל מלאכה ומלאכה למס׳
 בפני עצמו, וכן דיני מוקצה למסבה
 בפ״ע, אבל בכל מם׳ ומם' היה להם
 סידור הניוני, ועיקרי דיני התורה שבע״פ
 בל״ס למדו כולם בפה אחד ולשון אחד
 כי מעולם לא נפלה מחלוקת בהם, אבל
 בפירושם ובהענפים, מתוך רוב הצרות
 שהתחוללו על העם כולו מיום בא העריץ
 העבד האדומי לשבת על כסא המלוכה,
 ואז כבר נטלה כח הסנהדרין מישראל
 עוד בימי הורקנום, ובימי הלל נתהוו
 חדשות בישראל ששני בתי מדרשות
 שווין בתוארם ובקומם היו בירושלים,
 ובאשר בארנו בערך הלל באריכות שהיתה
 היראת שעה כדי להציל התורה מכליון,
 ובפרט אח״כ בימי ארכילום הרשע שנהרנו
 רבבית אלפי ישראל ועל אותו הזמן
 אמרו בסנהדרין פח: משרבי תלמידי
 שמאי והלל שלא שמשו כל צורכן רבי
 מחלוקת בישראל ונעשית התורה כשתי
 תורות, והבונה האמיתית לא שלא רצו

 לשמש כראוי אך לא יכלו.

 ונראה במה חולקין ב״ש וב״ה האם
 מציגו אף במ״א שחולקין על קבלת
 חז״ל? שפרי עץ הדר איגו אתרוג? או
 שצריך להיות חמש פרשיות בתפלין ?
 ובדומה, וזה לשון הרמב״ם בהקדמתו
 לזרעים ״אבל מי שיחשוב שהדינין שנחלקין
 ״בהם כמו בן מקובלים מפי משה, וחושבים
 .״שנפלה המחלוקת מדרך טעות ההלכות
 ,״או מפני שאחד מהן קבל קבלה אמת
 ״והשני טעה בקבלתו או שבח או לא
 ,״שמע מפי רבו — ויביא ראיה ע״זטה
 ״שאמרו משרבו תלמידי שמאי והלל —
 ״הדבר מגונה מאוד, והוא דברי מי שאין
 ״לו שכל ואין בידו עיקרים ופוגם באנשים
 *אשר נתקבלו מהן המצות, וכל זה שוא
 ״ובטל—ואל יכנס בלבך ספק שמחלוקת
 ״ב״ש וב״ה באמרם ברכות פ׳׳ח מכבדים
 ״את הבית ואח״כ נוטלין לידים או
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 ורבי דאה שמן השמים םיעוהו להוציא
 מחשבתו מכה אל הפועל, כי בימיו
 שקטה הארק וקיסר רומי היה אוהבו
 הגדול, והיה עשיר מופלג שלח וקבץ
 את כל חכמי הדור וגם חיו אז עוד
 מזקגי הדור העבר, ודי חייא וכל יסור
 המעלה עלו מבבל ותורתם פירושי הבבלים
 בידם. ובכנםיה הגדולה הזאת התחיל
 לכגות בגינו הגדול אשר ראשו מגיע
 השמימה ומלאכי אלקים עולים ויורדים בו.
 וראשית מעשיהמ היה לברר וללבן את
 כל ריגי יסודי המשגה עיקרי דיגי תורה
 תורה שבע״פ שלא נפלה עליהם מעולם
 שום מחלוקת, ולדקדק בכל אות ואות.
 וכן כל ההלכות שנתוםפו בזמן הבית
 אםף הביתה כלשון שהיה שנור בפי
 החכמים וכאשר מובא באנרת ררש״נ
 ח״א רפ״ג שכתב במשנה הלשון מעשה
 ובדק בן זכאי בעוקצי תאגים, ואף שאח״ב
 היה נקרא רבן יחב״ז אבל יען שאז היה
 הלמיד יושב לפני רבי וקראוהו בן זכאי
 וכן היה שגור בפי כל לכן לא שינה גם
 רביגו הקדוש. וכן מביא מעירובין ננ,
 ששאל רבי מי איכא דשיילי ליה לבני
 יהודה מאברין תנן או מעברין תנן, וזה
 יען שנם לרבי בעצמו היה ספק בדבר
 ורבי לא שיגה הלשון כלום, ובכורות גז:

 אטד רבי נתגלה טעם משגתיגו.
 ונם במקום שידע היטב שהלשון חסר
 וצריך תיקון, אבל יען שכן היה שגור
 בפי רוב חכמי הדור אמרו ע״ז משנה
 לא זזה ממקומה ביבמות ל. לב., קידושין
 כה., ע״ז לה:, שבועוח ד., חולין לב:
 קטז: ואך מסר להלמידיו פירוש המשנה
 שחסודה מחסרי והכי קהני וכדומה,
 ומכל המחלוקת שמצא רבי וחכמי דורו
 משני הדורות שלפניו כשראה שדברי ר״מ
 המה ע״פ קבלה האמיתית עשה מדבריו
 ע״פ סגנון דורות ־ הראשונים • לסתם

 משנה כדי שידעו הכל שהלכה כן.

ן כ  י

 לתלמידי דילנא — זה למד באופן אחד
 וזה למד באופן אחר, כן היו מפרשים
 משנתם, — ולא הוצרכו אלא לעיקרים,
 עב״ל. וזה שאמדו באמת סוכה כת. על
 ריב״ז שלא הניח מקרא משנה נמרא
 הלכות — הויות דאביי ורבא, ואין הכונה
 שלמד כל דברי ומחלוקת דאביי ורבא,
 אך מנתו שריקדק בפירושי המשנה
 ובפרטי פרטיה ובארם לתלמידיו, כמו

 הויות דאביי ורבא.

 וכן אח״כ בדור ר״ג ביבנה נעשה דבר
 גדול שביררו כל מחלוקת דב״ש וב״ה
 וקבעו הלכה כב״ה, ובכמה דברים הודה
 ב״ה לב״ש, ובכמה דברים קבעו הלכה
 בב״ש, ועי״ז נתמעטה המחלוקת, אבל לא
 יכלו עוד לבא לידי נמר ללמוד בפה
 אחר ולשון אחד כי קפצה עליהם רונזו
 של חורבן ביתר, וכן בדור רשב״ג באושא

 לא נתבטלו עדיין הגזירות.
 אבל ביטי רבי שכבר נתפזרו כל העם
 לכל ארבע רוחות השטים וראה שנתרבו
 בשני הדורות כ״כ המחלוקת בין חכמי
 הדור, הבין רבינו הקדוש בעין שכלו
 וברוח קדשו שבאה העת לברר ׳וללבן
 את כל דיני תורה שבע״פ עט כל פרטיה
 ודקדוקיה ומכל סנגוני הפירושיט שנשנו
 בבל ישיבות א״י וגם בבבל לעשות
 האוהל אחד ולגרוס בפה ולשון אחד לכל
 העם כולו ולעשותם בסנגון המשנה

 הישנה.
 ודמנו הקדוש ששימש רוב ימיו אצל
 כל ראשי חכמי הדור דאושא ראה שסגנון
 שלמד ר' מאיר מה שקיבל מר״ע רבו
 הוא ;הסגנון היוהר נח וקצר וממנו לקח

 רביגו הקדוש ליסוד המשנה.
 והגה דבר זה מוסכם בבל ישראל
 שרבי סידר המשגה וכמפורש יבמות סד:
 שאמרו ״מכדי מתגיתין מאן היקן רבי״,
 וכן בשבועות ד. אמרו ולטעמיך רבי גופיה

 ודבי סתיםילן הבא היכי וכוי.
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 בגמרא כשבת ג: כי קאי דבי בהא
 מסכתא, שם קיד. אי בחרא מסבתא, שם
 קיח: צורבא מרבגן דשלים מםכתא,
 עירובין גג. דוד דגלי מסבתא, שם גג:
 וא״ל מםכתא, ונדרים ח. האומר אשכים
 ואשנה מסבתא, וקידושין מט: ואפילו
 במסכתא כלה, וב״ק קב. כולה נזיקין חדא
 מסבתא, וב״מ בנ: בהני תלת מילי עבית
 דבגן דמשני במלייהו במםכתא, שם צז.
 אנא טצי אישתמוטי לכו ממםכתא
 למםבתא, ובהוריות י: אוקימתון מםכתא,
 וסנהדרין מט. פתיח להו במםבתא. ובן
 נזכרה באדר״נ פכ״ד, ובמ״ר פי״רדכא,

 שהש״ר פ״ו־ט.
 והנה אם המסכתות נםדרי כסדרן ע״י
 רבי גשאל כבר מרביגו ש״ג כדמובא
 באגרתו ח״א פ״ר והשיב דעו כי כאשר
 סידר רבי את המשניות ..לא סדר אותן
 לפי המםבתא זו אחר זו אלא שנה כ״א
 בפ״ע — ולא ידענו איזו מסבתא למד
 רבי ראשונה, אבל ההלכות ופרקי כל
 מםכתא סידר רבי אחת אחת כדאמרינן
 ע״ז ז. אר״ה בחדא מסבתא לא אמרינן
 אין סדר למשנה אבל בתרי מסבתא
 אמרינן אין סדר למשנה וכל חדא מינייהו
 איכא למימר רלמא תניא רבי ברישא
 והיכא דמשבחינן סתם ואחייב מחלוקת
 בחרא מסבתא אמרינן אין הלכה כסתם,
 או מחלוקת ואחר כך סתם בחדא
 אמרינן הלכה כסתם אבל בתרתי לא
 אמרינן משום דלית להו סדר, ורב יוסף
 נמי הכין ם״ל עב״ל. ואעפ״כ יטריח
 הגאון להעמיד סדר המםכתוה. וכן
 הרמב״ם בהקדמתו לזרעים עמל ויגע

 למצא סדר להמסבתוח. י

 ובאמת מציגו כן בגמרא כתענית ב,
 שאמרו אלא הגא מר״ה סליק. ובסוטה
 ב. אמרו מכדי הגא מגזיר םלייק, וכן
 אמרו. שם .איידי דתגא כתובות ותגי
 המדיר תנא נדרים, ואיידי דתגי נדרים

 תנא

 וכן הוסיף רבי לפעמים פירוש קצר
 למשנה הקודמות כשבת פ״ו מ״ט הבנים
 יוצאין בקשרים — הוסיף רבי וכל אדם
 אלא שדברו חכמים בהוה. וכן בנדרים
 פייה מ״ה לא דברו בנשיא אלא בהוה,
 שהמשנה בעיקרה נשנית כבר בזמן הבית.
 ומחלוקת ר' יהודה וחכמים בלשון מה
 שנשנית והכותב חלקו לנשיא, אם הוא

 דוקא או לא.
 וע״י חכמתו הנתלה בעזרת כל החכמים
 כולם קבץ כעמיר נורנה כל .תמצית
 דברי כל החכמים שעד ימיו בקוצר מלין,
 ורמז בהן נם כל הלכות התוםפתות
 והפירושים שהיו עד ימיו, שכולם ילמדו
 בפה ולשון אחד בב״מ שמרביצין תורה,
 עד שתלמידו הנדול אילפא התפאר
 שיראה לכל מי שיביא ברייתא חרשה
 שהיא כבר מרומז במשנה. וכל ישראל
 קבלו עליהם הסכמות סידור המשנה

 שיצתה מתח״י רבינו הקדוש וישיבתו.
 והספר הקדוש הזה קראו בשם משנה,
 שהיא באמת כמשנה לתורה שבכתב,
 וחלקוהו לששה סדרים כשבת לא. אר״ל
 מאי דכתיב והיה אמונת — אמונת זה
 סדר זרעים, עתך זה סדר מועד, חוסן
 זה סדר נשים, ישועות זה סדר נזיקין,
 הכמת זה םרר קדשים, ודעת זה םדר
D״u טתרות. ובלשון קצרה נקרא בשם 

 והבונה ששה סדרים.
 י אבל מה שטצינו חנינה נ. וכולה הש״ס,
 ושם י. הפורש מש״ס לשיים וכן מו״ק נ:
 ונםיב לה הש״ם, הוא םהצענזור שהיה
 יכתוב תלמוד ונשתנה בדפוס בסיליאה

 בדמובא בדק״ם.
 וכל סדר נחלק למסכתות (או נאשר
 אנו רגילין לקרא בשם נמדא), וזה כנוי
 לתורות ומאמרים המדברים על ענין
 מיוחד מעניני תורה שכ״עפ והוא מלשון

 המקרא .שופטים מו ״המסכת".
 ושם מסבתא כבר נזכרה הרבה פעמים
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 ביכות (ט׳ פרקים),
 פאה (ח׳ פרקים).
 דמאי (ז׳ פרקים).

 כלאים (טי פרקים).
 שביעית (עשרה פרקים).

 תרומות, והרמב״ם קראה תרומה גדולה
 (י״א פרקים).

 מעשרות, ובמתניתא דבגי מערבא
 נקראת מעשר ראשון (חמשה פרקים),

 מעשר שגי '(ה׳ פרקים).
 חלה (די פרקים).
 ערלה (ג׳ פרקים).

ק  בכורים (ג׳ פרקים), ויש עוד שם פי
 רביעי בשם אנדרוגיגוס אך הרמב״ס לא
 חשבה. וכן סידר אותם הרמב״ם, ובםפר
 הליכות עולם חשיב ערלה, חלה, בכורים,
 ובתוספתא הםדר, ברכות, פאה, דמאי
 תרומות, שביעית, כלאים, מעשרות,

 מע״ש, חלה, ערלה, בכורים.
 בס״ה אחת עשרה מסכתות, ושבעים
 וארבעה פרקים מלבד פרק אדרוגינוס,
 וגמרא בבבלי אך על מם׳ ברכות,

 ובירושלמי על כל הםדר,

 םדר מועד.
 במשנה שבמשגיות שבת (כד פרקים),

 עירובין (עשרה פרקים).

 פסחים (עשרה פרקים).
 שקלים (ח׳ פרקים).

 יומא (ח׳ פרקים). (ונקראת גם מם*
 כפורים).

 סובה (ה׳ פרקים).
 ביצה (ה׳ פרקים). (ונקראת ג׳׳כ מסי•

 יו״מ).
 ר״ה (ד׳ פרקים).

 תענית (די פרקים).

 מגילה (ד׳ פרקים).
 מועד קטן (ג׳ פרקים).

 חגיגה (ג׳ פרקים).
 וכן הוא םדר הרמב״ס ובעל הליכות

 עולם.
 ובבבלי

 תנא נדר. ובשבועות ב: אמרו מכדי הנא
 ממכות סליק מ״ש דתני שבועות.

 והלשון פרק מצינו סוכה כב: תגן
 באידך פרקין, ר״ה לא: תקנות שהתקין
 ריב״ז שית דהאי פרקא וחדא דפרקא
 קטא. ויבטות ט. בפרקין קאמרינן.
 וכתובות טז. מי סברת ר״י אהאי פרקין
 קאי, אמנו קאי ואפרקין קמא קאי,
 וזבחים טו. אדתני באידך פרקין, ונדה
 סח: אריש פרקין קאי, ושני פעמים
 מצינו שם הפרק כב״מ לה: שאמרו ופרקין
 המפקיד הוה ונדה מח. לפרקין דיוצא דופן,
 והנה אף שהפרקים מסודרים ע״פ רבי
 כדאמר רש״נ וכדמובא לעיל אעפ״כ מצינו
 בברכות בכל הנוסחאות פ׳ מי שמתו
 הוא פ״נ, ותפלת השחיר פ״ר, וברש״י
 שם פ' מי שמתו הוא אחר תפלת השחר,
 ובמנילה בנמרא פ׳ הקורא קודם פ' בני
 העיר ובמשניות וירושלמי והרא״ש פ׳ בני
 העיר ואח״ב פ׳ הקורא. ובכתובות בכל
 הנוסחאות פ׳ מציאת האשד, קודם פ׳
 המריר וברש״י שם המדיר ואח״כ מציאת
 האשה. ובנימין בכולם פ׳ האומר ואח״כ
 . פ׳ מי שאחזו, יברש״י שם מי שאחזו קודם
 פ׳ האומר. ובםגהדרין בגמרא פ' כל
 ישראל הוא האחרון, ובמשנה ובירושלמי
 פ׳ הנחנקין הוא האחרון, ובמנחות בנמרא
 ר׳ ישמעאל פ״י, אלו מנחות פ״ז, התודה
 פ״ח, כל קרבנית פ״ט, שתי מרית פ״י.
 ובמשנה, אלו מנחות פ״ו, ההידה פ״ז,
 כל קרבנות פ״ח, שהי • מדוה פ״ט, ר׳
 ישמעאל פ״י. וכן הוא במתניתא דבני
 מערבא, וכן כתב כשיטה מקיבצת בסוף
 מגחות שבבל הגמרות כ״י שבידו מסודר

 ר׳ ישמעאל אחר שתי מרות.
 , ונביא סדר המסכתות וכמה פרקים בכל

 . מסבתא.
- סדר זרעים.

 י ־ •י• סדר המסכתות במשנה ובבבלי וירושלמי
 • בסדר הזה, המה.
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 בבא בתרא (עשרה פרקים), ועל
 השלשה בבות אלו אמרו כולה נזיקין חרא
 מסבתא היא. וכן הוא בשהש״ר פ׳ ראשו
 כתם שנזיקין שלשים פרקים וכונתן על
 הנ׳ בבות. וכן חשיב הרמב״ם הנ' בבות

 לחרא מסבתא.
 סנהדרין (יא פרקים).

 מטת (ג׳ פרקים).
 שבועות (ח׳ פרקים).

 עדיות (ח׳ פרקים).
 .עבודה זרה (ה׳ פרקים).

 אבות (ה׳ פרקים), (כי 2רק ענו חכמינ!
 הוא תוספתא).

 הוריות (ג׳ פרקים).
 ובבבלי הסדר ב״ק, ב״מ, ב״ב, ע״ז״
 סנהדרין, שבועות, מכות, עדיות, הוריות,.
 אבות, וזה ננד גמרא מפורשת בריש
 שבועות שאמרו מבדי תנא ממכות קא׳
 סליק. ובהליכות עולם קא חשיב עדיות,.
 הוריות, ע״ז, אבות. ובירושלמי הסדר
 כמו בבבלי אך חסר עדיות ואבות,
 אבל במתניתא רבני מערבא איתנייהו..
 ובתוספתא הסדר כמו במשניות אך חסר

 מם׳ אבות.
 בם״ה שמונה מסכתות אם גחשובהג׳׳
 בבות לחדא מסבתא, ולפי החלוקה.
 שבנםרא המה עשר מסכתות וע״נ פרקים..
 ויש לגו גמרא על כל הסדר מלבד עדיות.

 ואבות בבבלי וגם בירושלמי.

 סדר קדשים.
 במשנה שבמשניות זבחים וגקראת ג״ב.
 שחיטת קדשים כב״מ קם: וכן הואברש׳׳י־

 ברכה ד״ה ובין כתפיו (יד פרקים).
 מגחות (יג פרקים).

 חולין (יב פרקים).
 בכורות (ט׳ פרקים).

 ערכין (ט׳ פרקים).
 תמורה (ז׳ פרקים).

 כריתות (ששה פרקים),
 מעילה (ששה פרקים).

 תמיד

 ובבבלי הסדר שבת, עירובין, פסחים,
 ביצה, מו״ק, חגיגה, ר״ה, יומא, סוכה,
 תענית, שקלים, מגילה, והוא כרצון

 המדפיסים.
 ובירושלמי הסדר שבת, עירובין, פםתים,
 יומא, שקלים, סובה, ר״ה, ביצה, תענית

 מגילה, הגינה, מו״ק.
 בס״ה יב מסכתות, ושםוגים ושמוגה
 פרקים, ויש לגו גמרא על כל המסכתות
 חוץ ממםבתא שקלים שהוא מתלמוד

 ירושלמי אך נדפסה תמיד בבבלי.
 וירושלמי יש לנו גמרא על כל הסדר
 חוץ מארבעה פרקים האחרונים דמסבתא
 שבת שחסרה המשנה והנמרא, ונמצאת

 המשגת במתגיתא דבגי מערבא.
 םדר נשים.

 במשנה שבמשניות יבטות (טז פרקים).
 כתובות (יג פרקים).

 נדרים (יא פרקים).
 נזיר (ט׳ פרקים).

 סוטה (ט׳ פרקים).
 גיטין (ט׳ פרקים).

 קידושין (די פרקים).
 והרמב״ם סידר יבמות, כתובות, גדרים,

 נזיר, גיטין, סוטה, קידושין.
 ובמשגיות שלגו גםדר ע״פ תיקין של

 התוספות יום טוב בפתיחתו לסוטה.
 ובבבלי הסדר יבמות, כתובוה, קידושין,
 גיטין, גדרים, גזיר, סוטה. ובירושלמי
 יבמות, סוטה, כתובות, גדרים, גיטין,
 נזיר, קידושין. ובמתניתא דבני מערבא
 נשים (בן נקראת שפ מסבתא יבמות), כתובות,

 נדרים, נזיר, ניטין, קידושין, סוטה.
 בס״ה שבע מסכתות וע״א פרקים.
 ויש לנו נמרא על כל הסדר בין בבבלי

 ובין בירושלמי.
 םדר נזיקין.

 במשנה שבמשניות בבא קמא (עשרה
 פרקים). .

 בבא מציעא (עשרה פרקים).
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 טבול יום (די פרקים).
 ידים (ד׳ פרקים).

 עיקצין (ג׳ פרקים).
 ובפי׳ רב האי גאון לסי טהרות קא
 חשיב כלים, אהלות, גגעים, פרה, גדה,
 מקואות, טהרות, מכשירין, זבים, ידים,
 טבול יום, עוקצים. וכן הוא בתוספתא
 אך שם קא חשיב טבול יום ועוקצין
 למםבתא אחת בשם טבול יום. ובגטרא
 נרפם מם' נדה בראשונה יען שאך על
 מסבתא זו יש נםרא. ובירושלמי יש לנו
 גמרא אך על שלשה פרקים הראשונים
 למסכתא נדה. בם״ת יב מסכתות ומאה

 וכ״ו פרקים.
 בם״ה ששים ואחת מסכתות, אם
 גחשיב ג׳ בבית כאחד, ואט גחשבם לג׳
 מסכתות יהיו ששים ושלש מסכתית.
 והפרקים בם״ה חמש מאות ועשרים
 ושל&ה, חוץ מפרק הרביעי דמםכהא

 בכורים.
 וכן כתב בשם הגדולים ח״ג וז״ל
 תלמוד בבלי גימטריא תקכד כמנין פרקי
 שיתא סדרי משנה. ובמ״ר פי״ח מביא
 ששים המה מלכות ששים מסכתות. וכן
 מובא ברמב״ם בהקדמתו לזרעים. ובן
 הוא בזהר פנחס דיו. וזה יען שג׳ בבות
 חשובים למםכתא אחת וכן טבול יום

 ועוקצין למםבתא אחת.

 תמיד (ז׳ פרקים).
 מדות (ה׳ פרקים).
 קנים (נ׳ פרקים).

 ובנמרא הסדר זבחים, מנחות, חולין,
 ערכין, תמורה, כריתות, מעילה, קנים,
 תמיד, מרות. ובהליכות עולם, זבחים,
 מנחות, חולין, בכורות, ערכין, תמורה,
 מעילה, כריתות, תמיד, מרות, קנים.
 ובתוספתא חולין, מנחות, בכורות, ערכין,
 תמורה, מעילה, כריתות, קיבנות (כן
 גקראת מש׳ זבחים). ויש בבבלי נמרא על

 כל המסכתות מלבד קנים ומדות.
 בם״ה אחת עשרה מסכתות וצ״א
 פרקים. וגמרא ירושלמי נאבדה מאתנו,
 וזה לא כבר גדפםה על מם׳ חולין
 ובבורות ויצאו ע״ז מעדרים מן הרבגים

 החכמים שאין זה ירושלמי אמיתי.

 סדר טהרות.
 במשנה שבמשניות כלים (שלשים
 פרקים). (ובן הוא בשהש״ר פ׳ ראשו כתם פז).

 אהלות (יח פרקים).
 גנעים (יד פרקים).

ב פרקים). י )  פרה י
 טהרות (ו׳ פרקים)

 מקואות (י׳ פרקים).
 גדה (י׳ פרקים).

 מכשירין (ששה פרקים).
 זבים (הי.פרקים).

 ׳ ואגב אורחא נביא נל ראשי וסיומי המסכתות.
 1 ברכות. מאימתי קורץ את שמע בערכין — עת לעשות לה׳.

 2 פאה. אלו דברים שאין להם שיעור הפאה — כי השוחד יעוד עיני פקחים.
 3 דמאי. הקלין שבדטאי השיתין — איזו היא גוטל מכל חביות וחביות.

 4 כלאים. החטים והזוגין איגן כלאים זב״ן — השק והקיפה מצטרפין לכלאים.
 5 שביעית. עד אימתי חורשין בשדה האילן ערב שביעית — כל המקיים את

 דברו רוח חכמים גוחה הימגו.
 6 תרומות. חמשה לא יתרמו — ר' שטעון מתיר באן וכאן.

 7 מעשרות. בלל אמרו במעשרות — אע״פ שאביהן תרומה הרי אלו יאכלו.
 & מע״ש. מע״ש אין מוכרין אותו — ובימיו (של יוחנן כהן גדול) אין אדם צריך

 לשאול על הרמאי.
 חלה
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 9 חלה. חמשה דברים חייבים בחלה — הקונה בסוריא כקונה בפרוור שבירושלים.
 10 ערלה. הנוטע לםייג ולקורות פטור מן הערלה — הערלה הלכה והכלאים

 מדברי סופרים.
 11 בכורים. יש מביאין בבורים וקורץ — והן מחלקין ביניהם כקדשי המקדש.
 12 שבת. יציאת השבת שתים שהן ארבע — פוקקין ומורדין •וקישרין בשבת.

 13 עירובץ. מבוי שהיא גביה למעלה מב׳ אטה — שלא התירו לך אלא משום שבות. ״
 14 פסחים, אור לידי בודקין את החמץ — לא זו פוטרות זו ולא זו פוטרות זו.
 15 שקלים. באחד באדר משטיעץ על השקלים — האומר בבורים קדש אינן קדש.
 16 יומא. ז׳ ימים קורם יום הבפורים מפרישין כה״ג מביתו — אף הקב״ה מטהר

 את ישראל.
 17 סוכה. סוכה שהיא גבוה למעלה מב׳ אטה — טבעתה קבועה וחלונה סתומה.

 18 ביצה. ביצה שנולדה ביו״ט בש״א תאכל — מדבריות הלנות באפר.
 19 ר״ה. ארבעה ראשי שנים — שליח צביר מיציא את הרבים ידי חיבתן.

 20 תענית. מאימתי מזבירין גבירות גשמים — זה בנין ביהמ״ק שיבנה בב״א.
 21 מגילה. מגילה נקראת בי״א — רא״א אין מפטירין בהודע את ירושלים.

 22 מו״ק. משקין בית השלחין במועד — ומחה ה׳ אלקים דמעה מעל כל פגים.
 23 חגיגה. הכל חייבין בראיה — וחב״א מפני שהן מצופים.

 24 יבמות. ט״ו נשים פוטרות צרותיהן — כפונדקית הוציאה להם מקלו ותרמילו
 וס״ת שהיה בידו.

 25 כתובית. בתולה נשאת ליום הרביעי — גרשה בקפוטקיא נותן לה ממעות
 קפוטקיא.

 26 נדרים. כל כנויי נדרים כנדריט — ותהא נטולה מן היהודים,
) מורה של ל א ו מ ש ל  •27 נזיר. כל כנוי נזירות כנזירות — שכבר היה עליו (

 בשר ורם.
 28 סוטה. המקנה לאשתו רא״א מקנה לה ע״פ שנים — ותחית המתים בא ע״י

 אליהו ז״ל.
 29 ניטין. המביא נט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב — והיה אם לא

 תמצא חן בעיניו.
 30 קידושין. האשד! נקנית בשלשה דרכים — שנאמר וישמור משמרתי מצור\

 חקיתי ותורותי.
 31 ב״ק. ארבעה אבות נזיקין השוד והביר — אף הנסירת של בעל הבית.

 32 ב״מ. שנים אוחזין בטלית זה אומר אני מצאתיה — והשאר של החתון.
 33 ב״ב, השותפין שרצו לעשות מחיצה — הרוצה שיעסוק בדיני ממנות ישמש

 את שמעון בן ננס.
 34 סנהדרין. דיני ממינות בשלשה — חוץ מזוממי בת כהן ובועלה.

 35 מכוח. כיצד העדים נעשים זוממץ — ה׳ חפץ למען צדקו ינדיל תורה ויאדיר..
 36 שבועות. שבועות שחים שהן ארבע — זה הכלל כל המשנה — מחובה לפטור חייב.

לב  37 עדיות. שמאי אימר כל הנשים דיין שעתן — והשיב לב אבות על בנים ו
 בנים על אביתם.

 ע״ן
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 38 ע״ז. לפני אידיהן של עבו״ם ג' ימים אסור — הישבין שפה והיא טהורה.
 39 אבות. משה קבל תורה מםיני ומסרה ליהושע — לפום צערא אנרא.

 •40 הוריות. הורו ב״ר לעבור — ממזר תלמיד חכם קורם לכהן גדול עם הארץ.
 41 זבחים, כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים — אבל הזמן והנותר והטמא

 שוים בזה ובזה,
 ׳42 מנחות. כל המנחות שנקמצו — אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיבוץ

 ארם את דעתו לשמים,
 •43 חולין. הבל שוחטין ושחיטתן כשרה — ומה מצוה קלה אמרה תורה — קו״ח

 על מצות החמורות בתורה.
 44 בבורות. הלוקח עובר חמור של נכרי — אין אחד עשר מקודש.

 •45 ערכין. הבל מעריכץ ונערכין — שנאמר נאולת עולם תהיה ללוים.
 46 תמורה. הכל ממירים אהד אנשים ואחר נשים — אינו רשאי לשנות.

 47 כריתות. שלשים ושש בריתית שבתורה — מפני שהוא ואביו חייבץ בכבוד רבו.

 •48 מעילה. קדשי קדשים ששחטן בדרום מועלין בהן — עד שיוציא את כל הכום.
 •49 תמיד. בשלשה מקומות הנהנים שומרים בבהט״ק — ליום שכולו שבת ומנוחה

 לחיי העולמים.
 •50 מדות. בשלשה מקומות הנהנים שומרין בבהם״ק — לעמוד לשרת לפני ה'

 בבית קה״ק.
 51 קנים. חטאת העוף נעשית למטה — בישישים חכמה וארך ימים הבונה.

 ׳52 כלים. אבות הטומאה השרץ — אשריך כלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרה.
-53 אהלות. שנים בטמא מת — ומקום הלניונות.

 •54 ננעים. מראות נגעים שנים שהן ארבע — וטביא קרבן עני.
 •55 פרה. ר״א אומר עגלה בת שנתה—וכולן שעשו משעלה עמוד השחר.

 56 טהרות, שלשה עשר דבר בנבלת העוף הטהור — אם נחנן בשבולת הנהר דיו,
 ־57 . מקואות. שש מעלות במקואות זו למעלה מזו — ואם אינו נראה טובל

 ואוכל בתרומה.
 •58 נדה. שמאי אומר בל הנשים דיין שעתן — טבלה ביום של אחריו — ומנען

 ובעילתן תלויים.
 ־59 מכשירין. כל משקד! שתחלתו לרצון — ורוב החלב לאדם.

 ־60 זבים. הרואה ראיה אחת של זוב — והבליט שנטמאו במשקים.
 .61 טבול יום. המכנס חלות על מנת להפריש ונשכו — מפני שהוא תנאיב״ר.
 62 ידים. מי רביעית נותנין לידים לאחד אף לשנים — וכשלקה מהו אומר

 ה' הצדיק.
 63 עוקצים. כל שהוא יד ולא שומר — ה' יברך את עמו בשלים.
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 ראשי מתיבתות בכל תפוצות הגולה,
 אבלבהמתיבתא עצמה היו זהירין ללמוד
 בע״פ וזה כונת רש״ג במה שאמר במתק
 לשוגו שתלמוד ומשגה לא אכתימ —
 וזהירין ״רבנן״ למגרסיגהו ע״פ ״אבל
 מנסחי דכתיבי״ היינו שתחת יד הדיש
 מתיבתא היתה מונח המשנה בכתיבתה,
 ובאשר נבאר הלאה. וכן כתב הרמב״ס
 בהקדמתו ליד החזקה וז״ל מימות משה
 רבינו ועד רביגו הקדוש לא חיברו חבור
 שמלמדין אותו ברבים בתורה שבע״פ,
 אלא בבל דור ודור ראש ב״ד או נביא
 שהיה באותו הדור כותב לעצמו זכרון
 השמועות ששמע מרבותיו והוא שלמד
 ע״פ ברבים. — וכן היה הדבר תמיד
 עם רביגו הקדוש, והוא קיבץ כל
 השמועות — וחיבר מהכל ספר המשנה
 ושגגו לחכמים ברבים וגגלה לכל ישראל
 וכתבוהו כולם ורבצו בכ״ם כדי שלא
 תשתכח תורה שבע״פ מישראל. וכן הוא
 דעת תום׳ הרי״ד מובא גיטין ס. שדבי
 כתב המשגה. וכן הוא דעת רביגו שמואל
 הגגיד במבוא התלמוד שהמשנה גבתבה

 ע״י רבי.
 אבל דעת רש״י נראה שלא גכהבה
 המשגה מיד רבי כסוכה כח: ברש״י ד״ה
 מקרי ומתני — וז״ל לקראות שבכתב
 ולשנות משניות הערוכות וסדורות בע׳׳פ.
 וכן הואברש״י עירובין סב: שאמר שלא
 היתד. הלכה כתובה גם ביסי אביי אפילו
 הלבה אחת חוץ ממגילת תעגית. וכן
 מביא הר״ר יעקב חגיז בפרושו על
 המשגיות, וכן הוא דעת כמה םחבמי
 האחרונים שהמשנה והתלמוד לא נכתבו
 עד רב ניזי ורב סיםונא. והביאו כמה
 ראיות ע״ז כדםובא באריכות בכרם חמד

 שנת 1838 מדף 62 והלאה.
 אכל השכל הבריא מחייב לומר שאי
 אפשר בשום אופן לומר שלא גכהבה
 המשנה ע״י רב; כי איך אפשר לומר

 שהונאה י

 אם נכתבה המשנה ע״י רבי
 או אך נםדרה על ידו.

 הנה כבר נשאלה שאלה זו מרבינו
 יעקב ברנםיםלרבינושרירא גאוןבאגרהו
 ותשובתו היתד. בקצרה וזה לשונו ח״ב
 פ״ד בנוסח היוחסין דפוס קושטנדינא,
 ודכתבתון, כיצר נכתבה הטשנה ונכתב
 התלמוד. תלמוד ומשנה לא אכתיבו אלא
 תרוצי הוו מתרצה, וזהירין רבנן למגרסינהו
 על פה אבל מנסחי דכתיבי, דאמרינן
 בתמורה דברים שבע״פ אי אתה רשאי
 לאומרן בכתב וכוי, והנה יען שדבריו
 אלו סותרין זא״ז שמתחלה אומר רבינו
 שתלמוד ומשנה לא אבתיבו, ואחייב אמר
 אבל מנסחי דכתיבי, ואח״כ מביא ראיה
 מתמורה שדברים שבע״פ אי אתה רשאי
 לאומרן בכתב. לבן הניה הר״ש שולם
 המוציא לאור את היוחסין וכתב שצ״ל
 כדברי רבינו ״אבל לא מנסחי דכתיבי״,
 וכן הוא בנוסח ב״ג ונייבור, אבל רבינו
 בעצמו כותב באנרתו כמה פעמים שרבי
 כתב את המשנה כדמובא שם ח״א פ״ב
 וז״ל ולא הוו חד סן הראשונים דכתב
 מרעם עד סוף ימי דרכינו הקדוש. וכן
 ברפ״נ יאמר וביומי דרבי אסתייע מלתא
 ותרצינהו וכתבינהו. וכן יאמר שם בפ״ה
 ודאמריתו מה ראה ר׳ חייא לכתבם
 (להנרייחות) ואםאי לא כתבם רבי. אלו
 בקש רבי לכתוב — אלא דבי עיקר
 הרבדים תיקן וכתב. ובח״כ רפ״ב יאמר
 ולא הוה להון להנך קמאי עד דאפטר

 רבי חבור כתוב וגרםין ליה בע״פ.
 ומכל אלו המקומות אגו רואין בבירור
 שדעת רביט שרבי כתב את המשנה,
 וא״א לומר שכונתו לאו דוקא אך דכי
 סדרם, וכבד בארתי בפרושי פתשגן
 הבהב להאגרת דרש״ג שדעת דבינו
 באמת שרבי כתב את המשגה אך דעתו
 שהמשנה בכהבה לא גתפשםה אצל
 יחידים ורביגו הקדוש שלח העתקות לכל
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 כבר נבראה עמה כמעט כל השקלא
 וטריא דגמרא, כי להבין המשנה הנאמדין
 בקיצור נפלא בע״כ צריכין אנו לוטר
 כשלמדו המשנה בישיבת רב; מסר להם
 כל הפירושים ובונות האשיתים שלהם,
 אך הראשונים שהיה לבט רחב כפתחו
 של אולם לא היו צריכין לעשות סדר
 נבון ולשון אחד מהפירושים כאשר לא
 הוצרכו הראשונים בזמן הבית לסידור
 משנת רבי כי המשנה בקצרה וביסודה
 היה די להם לידע כל דיני התורה,
 אבל אח״כ כשנתמעטו הלבבות וכובד
 הנלות עלה עד מרום קצה, הוצרכו
 לעשות נם מהפירושים חותם תכנית
 שכולם ילמדו בפה ולשון אחד כדי להקל
 מהם הבנת המשנה. ועי״ז נבראו ברייתות
 רר״ח ור׳ אושעיא ובר קפרא ולוי ושמואל
 וקרנא, וכל מה שהתרחקו מדור דבי
 נשכחו מהם פירושי המשנה לאמיתתם
 והוצרכו לפלפל עד שבררו הקבלות
 האמיתות וכונו להפירוש כמו שלמד רבי
 עם הלמידיו ובבר האריך בזה רש״ג

 באנרתו ובל דבריו אמת וצדק.

 רבי והלכותיו במשנה.
 הנה כבר אמרנו לעיל שרבי היה
 צריך להוסיף במשנה אך קבלת שני
 דורות שלפניו וזה יען שכל מחלוקת ב״ש
 וב״ה כבר הובררו ביבנה ונפסקה הלכה
 בב״ה, ובימיהם בבר נתוספה על יסוד
 המשנה, ורבי הוצרך להוסיף אך מחכמי
 הדור דיבנה ודאושא. אבל חכמי דורו
 היו כבר נחשבין לחנאים שאחרי סידור
 המשנה, ולכן מצינו אך מעט מזעיר
 מהתנאים דדור דבי, וגם המאמרים
 הנמצאים במשגה מכל חברי רבי המה
 אך פירושים קצרים להמשנה, ואשד גם
 בלעדי דבריהם היינו מבינים דברי
 המשגה, או שמובא דבריהם במשנה
 הלבות מה שקבלו מרבוהיהם חכמי אושא
 או קבלות קדזמות, וגם רבי נעצמו שהוא

 "היה

 שהובאה כל הששה סדרי משנה בלשוגה
 כלי חסר בלי יתר מא״י לבבל ולבל
 הארצית למקום מושבי בנ׳׳י בע׳׳פ ? האם
 הובאו ע״י אנשים שתורתם בפיהם? מי
 יאמין להם בדבר גדול כזה לומר שלא
 החסירו ולא הותירו אות אחת ממנה,
 וערכך ערבא צריך. ואנו רואין בכל הרות
 דרב ושמואל ורב כהנא ורב אםי ודי׳
 שילא וכל גדולי חכמי הדור כולם שקלו
 וטרו בדברי המשנה כעל ספר שהיה
 לנגד עיגיהם. ועוד גס אם נרצה להאמין
 לומר ששלח בכל ישראל חכמים אשר
 ידעו בע״פ את כל דברי המשנה האם
 לא היו הדרכים אז בחזקת סכנה? ומה
 עשו אם לא בא האיש הנשלח לשם שלם
 בנופו ושלם בתורתו? אלא וראי רבינו
 משה אמת ותורתו אמת שמשום עת
 לעשות לה' הפרו תורתך התירו לכתוב
 התורח שבע״פ. והעתיקו המשנה והובאה
 לכל המדינות וירעו כולם שמבית דינו
 הגדול דרכינו הקדוש יצאו • הרבדים
 כגתיגתן מסיגי, אבל בהמתיבתות למדו

 על פה.
 והנה אורות הברייתות מתי נכתבו
 כבר האריך בזה רביגו ש״ג באגרתו ח״א
 פ״ה שרי חייא לא חידש מאומה ואך
 כשלמד רבי עמהם מסר להם בעל פה
 פירושי המשגה ודקדוקיה ואלו ביקש
 רבי לכתוב ולחבר כל מה שנשגה בימיו
 היו הדברים ארוכים ויגעים אכן רבי תיקן
 וכתב עיקרי הדברים בלשון קצר, כי
 אפילו אחד הדברים יש ללמוד ממנו כמה
 טעמים ותלי תלים של הלכות והגדות
 גדולות וגפלאות ובא ר' חייא — ביר׳
 חייא היה תלמידו דרבי ואשר למדו דבי
 הוא הדבר אשר שגה ר׳ חייא ואין מאומה
 לר״ח אלא מה שהיה לרבי ואפילו דיוקי
 דדכרי המשנה הכריע כפירוש בברייחא,

 ע״ש בדבריו היקרים.
 וראה זה פלא שהיכף בשנסררה המשנה
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 איגו גולה מן העץ המתבקע גולה וחב״א
 להיפוך. ע״ז פ״ר מ״ה מברה או משבנה
 (לע״ז) ביטל וחכ״א לא ביטל. (ושש פ״ב מ׳׳ו
 רבי וכ״ד התירו השמן הוא דיי נשיאה נכדו).
 ושט פ״ה טי״א גת של עץ יגגבה וחכ״א

 יקלוף.
 ובםדר קדשים גזבר טז פעמים, מנחות
 פ״ומ״ג, פ״ח מ״ו, פי״גמ״ב מ״ה, מ״ח
 מ״ט ובכולם חולק עם חכמים ואין הלכה
 כרבי, ובחילין פ״ג מ״ד רבי אומר אפילו
 ניטל הזפק כשר בעוף, בכירות פ״ז ם׳׳ו,
 ערכין פ״ר מ״ב. שם פ״ח מ״ה אמר
 גראין דברי ר' יהודה — ודברי ר״ש. שם
 פ״ט מ״ג, מ״ח. תמורה פ״ד מ״ג פ״ו
 מ״ב. מעילה פ״ה מ״ג (ובכולן חולק עם
 חכמ־ס ואין הלבה כדיי). מדות פ״ג מ״ר

 מוסיף על דברי ת״ק.
 ובכל סדר טהרות גזבר אך אהלות
 פי״ח מ״ט רבי וב״ר גטגו על קיגי(שם
 מקום והיו נוהגין בו טומאה מספק) וטהרוהו,

 ובזה אנו מאין את גודל אמיתתן
 שלא נשאו פגים גם לגדול הדורשאע״פ
 שהלכות רבי בתוםפתות ובברייתות רבו
 למאוד אבל הלכותיו במשנה מעט מאוד
 ובב״מ הלכה כחכמים ואך בשני מקומות

 הלכה בדבריו.
 הלכותיו המפורסמות בגמרא מציגו

 ברבות יג. שסובר ק״ש ככתבה.
 ובשבת ד: זרק מר״ה לר״ה ור״הי

 באמצע חייב.
 ושם יה. אחד ניתן את הקמח ואחד
 נותן את המים האחרון חייב וחולק עם

 ר' יוסי בר״י.
 ובעירובין לב: כל דבר שד\א משום

 שבות לא גזרו עליו בין השמשות.
 ובפסחים צג. גר שנתגייר בין שגי

 פסחים חייב לעשות פסח שגי,
 ובחגיגה כה. סובר אהל זרוק לא

 שמיה אתל.

 היה ריש כל חכמי הדור עד שאמרו
 שבת נא, אילו היה ר׳ יוסי קיים היה
 כפוף וישב לפני רבי אעפ״כ לא נזכר
 הרבה במשנה, כי בכל סדר זרעים נזכר
 אך ב׳ פעמים, בשביעית פ״ו מ״ד שרבי
 התיר ליקה ירק במוצאי שביעית מיד,
 ובמעשרות פ״ה מה שמפרש שם דברי
 הת״ק. ובכל סדר מועד נזכר אך שלש
 פעמים בשבת פ״ו מ״ה שן תותבת ושן
 של זהב רבי מתיר וחכמים אוםרין,
 ומחלקותן אי נזרינן דלמא שלפה לה
 ואתיא לאתויי אס לא, ושם פי״ב מ״נ
 מפרש מפני מה מחייב אס כותב ב'
 אותיות יען שמצינו שם קטן משם נדול
 שם משמעון. (ובמשנה שבגמרא גרש ר' יהודה).
 ופסחים פ״ר מ״ו מוסיף שאף הרצענים

 נדתרין לעשות מלאכה בע״פ.

 ובכל סדר נשים נזכר שבע פעמים,
 בכתוביח פ״ב מ״ר שאם זה אומר זה
 כהב ידי וזה אומר זה כתב ידי צריכים
 לצרף עמהם אחר, ובנדרים פ״נ מי״א
 בענין אנדה שאומר נמלה מילה שאלמלא
 היא לא ברא הקב״ה את עולמו. ובנזיר
 פ״א מ״ר אמר אין זה מנלח אחת
 לשלשים יום. ושם פ״ד מ״ה אומר אף
 בתנלחת הטהרה יפר (ובגמרא הגרמא רימ).
 סוטה פ״ג מ״ה באנדה שהזכות תולה
 במים הטאדריט. ושט פ״ד. ט״א מביא
 דרשה מן הפסיק ראיה לדין המפורסם
 שאסורה לבעל ולבועל. ובגיםין פ״ר.
 מ״ו מובא שרבי הושיב כ״ד וגמגושאם
 שהתה בפגי סיקריקין יב חדש כל הקודם
 ליקה דכה. (ומזה אנו רואין עד 'הבין פשטה
 גם בימי רבי עול הגלות עד שהוצרך לעשות

 התקנה הזאת),

 . ובבל סדר גזיקין גזבר אך ה' פעמים.
 ב״ק פ״ה מ״ג שאיגי חייב עד שיקבל
ה הלכה כדבי), מכות פ״א מ ו  עליו לשמור (
נזה הלכה ברבי),  מ״ח חולק על ר' יוסי (ו
 שם פ״ב מ״א גשמט הברזל מקתו והרג

 וביומא
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 ר' אלעזר ברי שמעון בן יוחאי שניהם
 למדו אצל רש״בי כדמובא לעיל, והיה
 גדול מרבי כב״מ פד./ מחלקותן שבת

 לב:.
 ר' אלעזר בר׳ ינאי אמר לפני רבי
 משום ר״א בן חסמא תוספתא זבים פ״א

 ח״ב.
 ר׳ אלעזר הקפד בריבי בתוספתא
 אהלית ספ״יח שרבי ור״י ברי יוסי וד״א

 הקפד שבתו בחנותו של פזי בלוד,
 ד' דוםהאי בר׳ יהודה חולק עם רבי

 ערכין ל..
 רב הוגא ריש גלותא היה בימיו
 בבבל וגפטר קודם רבי בכלאים פ״ט

 ה״ג.
 יהושע בן זירוז בן חמיו של ר״מ או
 יהושע בן כפותאי חחגו של ר״ע אמר
 לפני רבי דין משים ר״ע, ורבי שמע
 תיכף לדבריו ושילשל טליתו כשבתקמז..
 ר׳ יוסי כרי יהודה הלכו יחד כנדרים
 סב., והיו שניהם בעכו ואיתקבלון גבי
 ר׳ מונא בשביעית פ״ו ה״ר, וצוד. ג׳
 דברים לרבי כפםחים קין::. מחלקותן
 שבח יח.) ביצה יג., ובירושלמי מעשרות
 ר&״א רבי ור'יוסי בר׳ יהודה היו מבנימין
 את הכלכלה לאחורי הגנית ראה אותן
 ר׳ יהודה בר׳ אלעאי א״ל ראו מה ביגיכם

 לראשונים וכוי.
 אבא יוסי בן סימאי בזמגו ביבמות קטו,
 יוסף הבבלי כשבא רבי ללמוד לפגי
 ראב״ש מצאו שם שהיה מבחירי חלמידיו

 כמגחוח יח״.
 ירי יעקב בר חגיגא בספרי האזיגו פ׳
 יערוף אמר לרבי בא וגפשפש בהלכות

 בשביל שלא יעלו חלודה.

 ר׳ יצחק (התנא) מחלקותן חגיגה יג.)
 מגילה כז:.

 : ר׳ פנחס בן יאיר ישב עם רבי בלוד
 כתוספתא אהלות םפ״יח, ובחולין ז:

 וכאשר נביא לקמן באריכות, י
 ר׳

 וביומא עט: כל השעורין בכזית חוץ
 מטומאת אובלין.

 ובסוכה ג. כל סוכה שאין בה ד'
 אמות וכוי.

 שם מו. חפלין כל זמן שמגיחן מברך
 עליהם.

 וביבמות כד: הואיל ומכוער הדבר תצא.
 ושם סר: סובר בתרי זימגי הוי חזקה

 וחולק על אביו.
 ובכתובות םת. בת הניזונות מן האחין

 נוטלת עישור נכסים.
 ובקידושין ס: כל האומר ע״מ באומר

 מעכשיו רמי.
 ובגיטין לג. ביטלו מבוטל.

 ושם סנ. הולך כזכי דמי.
 וב״מ נ: יד המוכר על העליגה.

 וב״ב יד. שיעור ם״ת,
 ושם עי. אותיות נקנית במסירה.

 ושם קכג: אין הבכור נוטל פי שנים
 בשבח.

 ובסנהדרין נ: דיני ממונות בחמשה,
 ושם פג. הזיד במעילה רבי אומר

 במיתה.
 ובזבחים צז. מריקה ושטיפה בצוגן,

 ושם ק: אניגות לילה דרבגן,
 ומנחות כ: עצים קרבן מנחה הן,

 ושם כח: כלי שרת שעשאן של עץ
 פסול,

 ושם עד., כל המנחות נעשות בכלי.
 ובחולין טו: השוחט במחובר לקרקע

 שחיטתו כשרה.
 ושם מה: חוט השררה שנפסקברובו.
 ושם נא. מחט שנמצא בבית הכוסות.

 ושם נז: שמוטת ירך בעוף כשרה.
 ובכורות נא. בכל פורץ חוץ משטרות.
 וכן נזכר הרכה פעמים , בתוספתא

 ובספרא וספרי.

 חברי רבי ובני דודו.
 ר׳ אחי בר׳ יאשיה היה בבבל בזמנו

 כקידושין עב.
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 רכ אשי אמר רכי כן הוא בגיטין לט:
 אר״ז א״ר חניגא א״ר אשי אמר רבי,
 אבל הוא ט״סוצ״ל א״ר זירא א״ר אשי
 א״ר חגיגא אמר רבי בגרסת הרי״ף

 והרא״ש ביבמות פ״ב ס״ג. וזה ברור.
 בוגיום בן בוגיים היה עשיר גדול בזמן
 רבי וכשבא לקמיה א״ל פגו מקום לבן
 מאה מגה כעירובין פה: ושגר לרבי מודיא

 קוגדסא דמן נאיסה בעידובין פג.
 ר׳ בון בר בהגא בשמו כתענית פ״ג
 ה״ד, ולא שהיה תלמידו או בזמגו אך
 היה בידו קבלות מהראשוגים כמבואר

 בערכו.
 בר קפרא תלמידו הגדול דרכי, ולדעת
 הרמ״בם בהקדמתו ליד החזקה שהיה
 מב״ד של רבי, והיה גדול כ״כ כעיני רבי
 עד ששאלו רבי מאי משמע בפסחים מב.,
 וכן בנדרים גא: שפירש לרבי מאי לשון
 תועבה — תבל — זימה, ובגזיר גב. א״ל
 רבי אל השנה רביעית, ורבי פתר לו

 חלומו כברכות נו: ועיין ערכו.

 ר׳ ביםא היה בב״ד דרבי מובא כהג׳
 הראב״ד להקדמת הרמ״בם ליד החזקה,
 וגם הרמ״בם בידאי מודה לו כי באמת

 היה בזמן רבי.
 בייתום בן זוגין ישב לפגי רבי כשבת

 פ״ח ה״ו.
 בגי בתו או, בגי אחתיה דר״י בן
 גודגדא שהיו אלמים (שלא יכלו לדבר) והיו
 יושבין לפגי רבי ורבי בקש רחמים עליהם
 וגתרפאו ומצאן שהן בקיאין בכל התורה
 כדמובא חגיגה ג., ועיין ערך ר״י כן

 גודגדא.
 ר״ה אמר רבי כתובות סח:.

 הלל בעי מרבי כ״כ פג:, ובל״ס הוא
 גכדובן ר״ג.

 ר׳ הלל כריה דרי וולם בירושלמי
 כלאים פ״ט ה״א שהיה לו נגד כשלשים
 ריבוא ויהניה לדני ודני מצא כו כלאים
 ושרפו, ובניטין נט. אמר מימות משה ועד

 רבי

 ר׳ פרטא ב״ב של ר׳ פרטא הגדול
 בכתובות ק. שאמר לרבי א״כ מה כח ב״ר

 יפה והחזיר דבי את המעשה.
 ר' פריפא בזמנו עיין פאה פ״ז ה״ד.

 ד׳ שמעון בן אלעזר בנדה נג: אמר
 עליו רבי רואה אני דבריו מדברי.

 תלמידיו הגדולים ויש מדם שלקחו
 חלק בסידור המשנה.

 אבא אבוד. דשמואל מצינו בירושלמי
 ר״ה פ״ג פ״הו ששאל מרבי, וב״מ רפ״ר
 בעי קומי רבי. וכן שלח מבבל לרבי
 בפסחים קג. ילםדגו רביגו סדר הבדלות

 היאך.
 אבא שאול גבל של בית רבי הוה
 בפסחים לד., ובגדה לח. אבא שאול משמיה

 דרב וצ״ל משמיה דרבי.
 ר' אבא בר אחא בשם דבי ברבות
 פ״א רה״ו פ״ג ה״ד אך ידוע שבל הנשיאים
 נקראין בירושלמי בשם רבי, וקאי על ר״י

 נשיאה.
 אבדן תלמידו הגדול והיד. אמורא דרבי
 כירושלמי ברכות פ״ר ה״א־כח:, וביבמות
 קד, ן שאתיא יבמה לקמיה דרבי א״ל
 לאבדן פוק בדקה. ובן נדה פו. ההיא
 דאתאי לקמיה דרבי א״ל לאבדן זיל
 בעתה. ומזה אנו רואין שהיה כמו משמשו.
 וברכות בז: א״ר אבין פ״א התפלל רבי

 וכו׳ וצ״ל אבדן בנדםת דק״ס.
 ר' אבא בר זבדא מצינו שיפפר מעשיות
 מרבי כברכות פ״א ה״ח, ואפשר שקבל

 זה מרי חגינא רבו.
 אילפא, בתענית כד. יפופד שפ״א גזר
 רבי תעגיתא ולא אתא טטרא גחית קמיה
 אילפא ואמרי לה אילפי וכוי. ותלמידו
 הגדול הזה החפאר שבל מחגייהא דר׳
 חייא ור' אושעיא מרומזין במשגה כתענית

 כא,.
 ר' אפם היה פופרו כב״ר פ״עה־ה.
 ואחר פטירת דבי. היה מראשי הישיבה

, .  ככתובות קג:
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 אלא יהודה חייטא א״ל רבי כלך מלש״הר.
 ושט אנורואין שהיה םפרא רבה שרבי
 אמר על םפר תהלים בטה מיושר כתב
 זה ור״ש בריר, א״ל שיהודה חייטא

 כתבו.
 יהודה בנו של ר' חייא יתיב בסעודה

 קמיה דרבי וקראו בני כסנהדרין לח.,
 יהודה בן נקוסה תלמידו כב״ק פא:
 והיה אז כבר נמל הדור, וב״ב יא: פירש

 לפני רבי.
 ר׳ יהושע בן לוי אטד רבי יומא י.׳
 וכן יספר בשבת טו. פ״א הלך רבי וכוי

 ובכתובות בז. יספר מעשה בא לפני רבי,
 ובל״ם היה בישיבתו.

 ר' יוחנן זכה עוד כשהיה עול ימים
 לישב לפני רבי כמפורש פסחים ג:.
 ובחולין נד. העיר ר״י בעצמו ששימש את
 רבי אך בעמידה, ושם קלז: שישב אחרי
 יז' שורן אחורי דרב קמיה דרבי, והתפאר
 שזבה לאורייתא בגין שחזא אצבעותיה
 דרבי מן גולגיקין דימה כירושלמי ביצה

 פ״ה ה״ב.
 יוחנן חקוקאה שאל מרבי פסחים יג״

 יונתן בן עמרם תלמידו כב״ב ח.,
: נרם ר׳ נתן ב״ע וצ״ל ר׳  ובע״ז לו

 יונתן.
 ר' יונתן אמר רבי זבחים צמ: (לגרסת

. 0 ״  ס
 ר׳ יוסי בן שאול בעי מרבי ורבי א״ ל
 ברוך אתה לשמים שהחזרת לי אבדתי
 כע״ז נב:, ר׳ יוסי ב״ש אמר רבי שבת
 נ., עירובין פא., ביצה יד: בז./ ד״ה
 כד. ל., מו״ק כב., ובאיזה מקומות איתא
 בטעות ר׳ אסי בד שאול והוא ר' יוסי.
: צור. רבי  יוסף חפני, בכתובוה קנ
 קורם פטירהו ואמר יוסף הפני, שמעון
 אפרתי הם שמשוני בחיי והם ישמשוני
 במותי, ונפטר קודם רבי. ובש״ר פ״ב־ה
 אמרו שבב״מ שהיו רואין אותו אמרו שם

 רבינו הקדוש ושם נקרא יוסף הארוך :.

 ר׳

 רבי לא מצינו תורה ונמלה בם״א.
 זינא שאל לרבי נדה פ״נ ה״ב והוא
 זינין הנזכר ב״ב קסד: שאמד לרבי כך

 מנהנו של אימה זו.
 חזקיה בנו של ר' חייא ישב בםעידה
 קמיה דרבי ורבי קראי בני כסנהדרין לח.

 ועיין ערבו,
 ר׳ חייא תלמיד וחבר דרבי שרבי קראו
 מארץ מרחק איש עצתי במנחות פח:.
 והיה םימך על שלחן רבי כעירובין ענ.,
 ורבי אמר עליו כמה גמלים מעשהחייא
 ככתובות קנ וכשהיו נכנסין לבית ועדא
 אמר רבי יכנום ר׳ חייא רובה לפנים
 כירושלמי כלאים פ״ט םה״ג. ורבי שלחו
 לקדש החודש בעין טב כר״ה כה:, ורבי
 בעי מיניה בהוריות יא:, ורבי אמר עליו
 ועל ר״י ברי יוםי אשרי הדור שאתם
 בתוכו במנילה פ״ר ה״א־דז ורבי הרשהו
 למן אף ביתימ כסנהדרין ה., ורבי התחתן
 עם ר״ח ככתיבית סב: וכבר הארכתי

 בעדך ר׳ חייא.
 ר' חמא בר ביםא היה בב״ד דרבי
 כדמיבא בהקדמת הרמ״בם ליד החזקה,
 ר׳ חמא ברי חנינא בשבת לח. יספר
 שפ״א נהאחר הוא ורבילמק״א וכי', אך
 כבר בארתי בערכו שצ״ל פ״א גתאחרתי

 אני ואבא כירושלמי שבת פ״ג ה״א.
 ר׳ חנן אמר רבי סוכה טו: טז.

- ר' חנינא בר חמא חלמידו הנמל
 והחביב שהיה עמו כשבא אנטונינום
 ללמוד לפני רבי כע״ז י:, ור״ח בר חמא
 התפאר ואמר נדה פ״ב ה״ז ייהי עלי אם
 לא בל מעשה ומעשה שתייתי מוציא אם
 לא שמעתי אותו מרבי להלכה כשערות
 ראשי, ולמעשה נ' פעמים. . ובחולין נז:
 אר״ח זה התיר לי רבי, וקודם פטירחו
 צוה שר״ח בר חמא ישב בראש ככתובות

 קנ: ובבר הארכתי כערכו.
 יהודה חייטא, בב״ב קסד: בשד״ש
 בדיה דרבי אמר לאביו לאו אנא כתבתיה
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 ר׳ ישמעאל בן םהריאל העיד לפני
 דכי כבבירות גן:,

 לוי תלמידו הגדול שאמרו למדין לפני
 חכמים לוי מרבי כסנהדרין יז:׳ בעי
 מרבי כשבת קז., אותיב לרבי ברכות
 מט., ואחוי קידה קמיה רבי ומטייל קמיה
 בתמני םכיגי כסוכה נג., וביבמות ט.
 כשהקשה לרבי אייל כמדומה אני שאין
 לו מח בקדקדו. ובזבחים ל 5 אמר רבי
 עליו ששאל דברי חכמה, והיה בהלוליה
 דר״ש בייה דרבי ככתובות ח״ ושלח
 לרבי שיברא בר תליםר מגני בפסחים
 קז״ ויען שהיה בבלי שאלו רבי הראגי
 פרסים כקידושין עב., ובשבת קגו. כתיב
 על פגקסיה דלוי אמדית קדם רבי ומגו

 רביגו הקדוש.
 גתן בר שילא ריש טבחיא דציפורי

 העיד לפגי רבי כחולין ג: גח:.
 רב עוירא בחולין גא. כשבא לבבל
 סיפר לאביי שהוא מפטיר כנסיות היה
 לעילה מרבי רבה ור״ה ציפוראה ודי
 יוסי מדאה יושבין לפניו ובאת מעשה
 לפני .רבי ובי׳ ופרש״י שהוא ר׳ יהודה
 הנשיא, אך בל״ם צ״ל ר״י נשיאה וכבר
 כאדתי בערבו שגרסת היוחסין עיקר שקאי

 על ר׳ יוחנן שהיה רבו.
 פלומי בעי מרבי מי שיש לו ב' ראשים
 — א״ל קום נלי אי קבל עלך שמתא,
 אדהכי אתא גברא א״ל איתיליר לי ינוקא

 דאית ליה ב׳ ראשים כמגחות לז.
 ר' ראובן איםטריבילוס, שני בגיו היו

 תלטידי דרבי בכלאים פ״ט סה״ד.
 רב היה תלמידו המובהק כעדות ר'
 יוחנן בחולין נד. שרב ישב לפני רבי
 בשורה הראשונה. ושם קלן: שנפקי זקוקין
 דנור מפומיה דרב לפומיה דרבי וכוי.
 והיה פסיק סידרא קמיה דרבי כיומא
 כר: וב״ב קסד:.וגתגדל כ״כ בעיני רבי
 עד שהיה במנייגא דבי רבי כגיטין נט.,
 וגם כשירד רב לבבל היה שולח לרגי

 אגרות

 ר' ינאי אמר רבי ברכות מד:, שבת
 לט:, ב״ב פד: קינ., ובירושלמי חנינה
 פ״ג ה״ב, קידושין פ״ג ה״יב, ב״ב פ״ט

 ה״ו.
 ר׳ יעקב בר אחא היה גדול הדור
 כזמן רבי כמו״ק כב: שאמרו טעשה
 כגדול הדור שמת אביו, גדול הדור רבי,
 שעמו, ר׳ יעקב בר אחא' וא״ד גדול
 הדור ר״י בר אחא שעמו, רבי, ובנדריט

 נו: ריב״א אמר רבי.
 • יעקב מעפרתים בירושלמי שבת פ״יד
 ה״ג ר' חוגיא יעקב מעפרתים בשם רבי,
 והבונה שר׳ חוניא אמר בשם יעקב

 מעפרתים והוא אמר בשם רבי.
 ר׳ יצחק בר אבדימי או כאשד נקרא
 בירושלמי ר' יצחק רובה היה תלמידו

 דרבי וכאשר בארתי באריכות בערכו.
 ר׳ ישמעאל בר׳ יוסי היה תלמיד חבר
 לרבי, וישב בישיבתו ביבמות קה:, ואמר
 תמיד לרבי כך אמר אבא כשבת נא:,
 יבמות קד,:, ע״ז מ:, נדה כה., ומצינו
 שרבי בעי ממנו ,כשבת קיג: קיט., וכן
 כששלח אבוד. דשמואל לרבי ילמדנו
 רבינו סדר הבדלות היאך שלח לו כך
 אמר ר׳ ישמעאל בר״י בפסחים קנ.,
 וכשחלה ריב״רי שלח לו רבי אמור לנו
 ב׳ וג׳ דברים שאמרת לנו משום אביך
 בפסחים קיח:, וצוד. לדבי שלשה דברים
 שם קיב:. ורבי אמר עליו שהוא עגיו
 מאוד כקה״ר פ״א ספ״ז, ור״י בר יוסי
 היה גבגס לבית הועד בראשוגה גם קודם
 ר״ה בכלאים פ״ט סה״ג. ומזה אנו רואין
 שהיה כמו חבר לו אבל מציגו בפירוש
 בעירובץ פו. שקראו ״רבי״ כפגיו, וכן
 ביבמות קד.: שאמד לאבדן אגי ישמעאל
 בר״י שבאתי ללמוד תורה *מרבי״, אבל
 באמת לא היה רבו כאשר אמר שם
 לאבדן וכי ״רכך״ אלהים ? ולא אמר וכי
 ״רכיגו״, וגפטר קודם רבי ככ״ק פ״ו ה״ז,

 ועיין ערכו. .
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 ועוד זבה להקרא בשם רביעי מה שלא
 זכה שום תנא או אמורא, שהיה נקרא
 בשם ״רבינו הקדוש" והטעם מובא בשבת
 קיח: ששאלו לרבי ט״מ קראו לך רבינו
 הקדוש והשיבם מימי לא נסתבלתי במילה
 שלי—ולא הבנים ידו תחת אבנטו. ובן
 הוא בירושלמי ע״ז רפ״נ. ויסופר במנילה
 פ״א ה״יא כשמל אנטונינום אתא לגבי
 רבי וא״ל חזי גזורתי א״ל בדידי לא

 איםתכלית מן יומי, איםבלית ברירך?
 ובאמת מרה זו היא אחת מאלפי
 מדותיו היקרות, בי אע״פ שרבי היה
 איסתנוס גדול כירושלמי פסחים רפ״י
 כשהיה אוכל ביממא לא אבל ברמשא
 אעפ״כ היה עמלו בתורה גדלה כ״כ עד
 שלא היה לו פנאי לתפלה כברכות יג:
 ששאל רב לר״ח לא חזינא ליה לרבי
 דמקבל עליה מלבות שמים א״ל בר
 פחתי בשעה שמעביר ידיו על פניו

 מקבל עליו עול מלכות שמים.
 והיה ישן ביום אך שיתין גשמי כסוכה
 כו:, והיה אובל חולין בטהרה בפסחים
 לד., והיה מסבב בכל א״י וגם בשאר
 ארצות לתקן להם תקגות ולהורוחס דיני
 התורה כשבת מו. שהלך לדיוספרא והורה
 וכוי. ובר״ה כו. אמר רבי כשהלכתי
. ובגדה מז: רבי הורה  לכרכי הים ובו,
 בלוד וכשהיה שם שאל אם יש לו בן
 לאותו צדיק (ר׳ טופון שהיה בלוד) וא״ל
 שאך בן בהו יש כאן שאינו נוהג כשורה,
 וקראו רבי אליו והבטיחו• שאם יחזור בו
 יתן לו את בהו לאשה והדר ביה, כב״ט
 פה., וכן יםיפר שם שפ״א איקלע לאחריה
 דר״א בר״ש (בעיר עכברי*) ושאל אםיש
 לו בן.לאוחו צדיק וא״ל שיש לו בן
 שאינו הגון וקראו ואסםכיה לקראותורבי,
 ומסרו לר' שמעון כן איסי בן לקוניא עד
/ ב  שגעשה אדם גדול ולמד בישיבה ר
 ורבי הכירו בקולו שהוא בן חבירו הגדול,
 ובחגיגה ה: שהלך עם ר' חייא באורחא

 כי

 אגרות שלום ושאלות ככתובות סט. ועיין
 ערכי.

 רבה בר חנא בסנהדרין ה: שע״י
 השתדלות ר״ח דודו קבל מרבי םטיכה.
 ר׳ רומגום תלמידו כשבת מז. שאמר
 לי התיר רבי. וביבמית ם: ארי״בל עיר
 אחת היתה בא״י — ושיגר רבי את ר'
 רומנום. ובמגילה פ״א ה״ב רבי שלח את
 ר׳ רומגוס לאגטונינום לבנות לו מזבח
 (וגם זה ראיה גדולה שאנטונינום היה אוהבו

 דרבי ולא כהאומריס שקאי על ו״י נשיאה).

 שמואל היה אםייה דרבי ורבי רצה
 למיםמכיה ולא הוה מסתייעא מלחא
 ושמואל א״ל שלא יצטער כב״מ פה:,

 שמואל אמר רבי גימין סו:.
 שמעון אפרתי לעיל ביוםף חפגי.

 ר׳ שמעון בן חלפתא (בנו של ר׳ יוםי)
 אוהבו דרבי כמו״ק ט. כשאפטר מרבי
 אייל לבדיה זיל לגביה דליברכך, ובשבת
 קנב. שאלו רבי מפגי מה לא הקבלנו
 פניך ברגל. וברו״ר פ״ה־ז שהיה רבי
 מפקיר גרישין כדי שיזבה בהן רש״בח.
 ר׳ שמעון בן לקיש זכה עוד בקטגוחו
 לראות אח רביגו הקדוש כירושלמי ביצה
 פייה ה״ב שאמר שלא זכה לאורייתא אלא
 בגין דחזא אצבעחיה דרבי מן גולגיקין

 דידיה. ואמר בשמו שבת קל:.

 למה זבה רבי להקדא בשם
 רבינו הקדוש.

 ר' יהודה הגשיא היה כ״כ גדול בעיגי
 בגי דורו וחלמידיו עד שכמעט גשחכח
 שמו הפרטי והיה גקרא בשם םחם ״רבי״
 כלומר ״הטורה״ והכל ידעו מי הוא כי
 מי מבלעדו מורה ? ובשם ר׳ יהודה הנשיא
 נקרא ע״פ רוב כשחולק עם ר׳ נחן
, נימין יג:, קידושין סנ״ב״מ  כשבחלה:
 נ:, תטורה טז., אבל אין זה כלל כי
 טצינו שבת.לב: ניטין בז: שחולק עם

 ר״נ ונקרא בשם רבי.
 • וכן נקרא כמה פעמים בשם דבינו,
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 יצא מפיהם דברים קשים ננד בית הנשיא
 והוא בטוב לבו אמר להם בנ; קוצים
 מטילין בעיני. וכן המעשה הנפלא עם

 בר קפרא ורבי כדמובאבנדרים נא:.
 ובנדרים מא. ים־פר שרבי גמר יג׳
 אפי הלכתא ואגמריה לר״ח ז׳ מנהון
 ולבסוף חלש רבי ושכחן ור״ח י אהדר לו
 הנהו ז' שידע והששה גשבחו מהם, וההוא
 קצרא שמע מרבי כל היג' אפי והלך
 הקצרא ולמד אותם לר״ח ור״ח לרבי
 ובאשר ראה רבי לההוא קצרא א״ל אתה
 עשית אותי ואת חייא. ולא על חנם אמר
 רבי מכות י. הרבה למדתי מרבותי
 ומחברי יותר מרבותי ומתלמידי ייתר
 מכולם. ודבריו היקרים אבות רפ״ב שאמר
 איזהו דרך ישרה שיכיר לו האדם כל
 שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן
 האדם, והוי 1היר במצוד, קלה כבחמורה
 — והסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא
 לידי עבירה, דע מה למעלה ממך עין
 דואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר
 בספר נכתבין. ושם פ״ר מ״ב אל תסתכל

 בקנקן אלא במה שיש בו.
 והיה נזהר מאור אפילו מאבק לש״הר
 כב״ב קםד:, והיה דעתו תמיד לומר שבל
 הפורענות בא לעולם אלא בשביל ע״ה,
 אך יונתן בן עמרם תלמידו העמידהו על
 האמת ומני אז היו הבל שוין לטובה
 בעיניו בי מי יודע מי הוא ע״ה ואפשר
 שהוא צדיק גמור אך אינו רוצה ליהנות

 מכבוד ההורה כאשר יסופר ב״ב ח.
 והמעשה הגפלא מה שיסופר בחולין
 ז. שפ״א עבר ר' פגחס בן יאיר ובא
 למקום רבי, ורבי כששמע זאת נפק
 לאפיה ובקשו שיסעוד אצלו א״ל הן,
 צהבו פגי רבי אך א״ל השתא אין לי
 פנאי כי אגי הולך בדבר מצוד, אך כי
 הדרגא עיילגא לגבך. כי אתא איתרסי
 שעל בהתוא פתחא דחוה קיימין כודנייתי
 חוורתא אמר, מה״מ בביתו של זה ואני

 אםעוד

 כי מטו לההוא מתא אמרי איכא צודבא
 מרבנן הכא נזיל ונקביל אפיה אטרי
 [להו] איכא צורבא מרבנן הבא ומאור
 עינים הוא א״ל ר״ה תיב את לא הזלזל
 בנשיאוהך איזיל אנא — הקפיה ואזל
 בהריה, כי הוה מיפטרי מיניה א״ל אהם
 הקבלתם פנים הנראיט ואינט •רואין,
 תזכו להקביל פנים הרואים ואינן נראין,
 אז אמר לר״ח אלו לא הלכתי מנעתן

 מהאי ברכתא.
 ואימת רבותיו היתה עליו גדולה כ״כ ער
 שאמרו בגיטין פ״ו ה״ז כשהיה צריך
 להקשות על ר׳ יוסי (ובו) אמר אנן
 עלובייא בשם לבין קה״קלבין חולי חולין
 כך בין דודינו לדורו של ר' יוסי. ולא
 בוש מעולם לומר שדברי החולקים עליו
 צדקו מדבריו בתוספתא מנחות פ״ח,
 אהלות פ״ח ספ״יא, נדה פ״ט. וכששלח
 לדבר באשת הבירו דאבר״ש והיא שלחה
 לו כלי שנשתמש בו קודש ישתמש בי
 חול לא כעס ע״ז והודה לדבריה שהוא

 היה נמל ממנו בתורה, כב״מ פד:.
 וענותנותו נדלה כ״כ עד שראה תמיר
 נמלת זולתו יותר מגמלת עצמו במנחות
 פחז שקרא לר״ח מארץ מרחק איש
 עצתי. ובכתובות קנ: אמר רבי כמה
 גמלים מעשה חייא אייל ר״ש ברית
 אפילו ממך? א״ל אין! ומה שבעם על
 ר״ח כשגזר רבי שלא ישנו לתלמידים
 בשוק ור״ח יצא ושנה כמו״ק מז: זה
 בל״ס ידע רבי היטב שסכנה כרוכה בזה

 לכל ישראל.
 ובירושלמי כלאים פ״ט ה״גאמרו רבי
 היה עגיו גדול ואמר אם היה סליק ר״ה
 ריש גלותא להבא הייתי מושיבו למעלה
 ממגי. ובירושלמי יבמות םפ״יב כששלח
 לבגי סימוגאי את לוי בד סיסי לרב
 ולדרשן א״ל בחייכון גברא דמותי יהיבת
 לכץ. ובסנהדרין לה. כשהיו בגי.ר״ה
 סועדין אצל רבי ואיבסום בסעודה אז
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 ברגל כדרך שהקבילו אבותי לאבותיך
 כשבת קנב״

 ובשבתל: יסופר שפ״א בא אדם אחד
 לקמיה דרבי וא״ל אשתך אשתי ובגיך
 בני, ורבי ברוב חבמתו וצדקתו לא
 הכעיס עליו, ואך אייל רצונך שתשתה
 כום של יין שתה ופקע (פי׳ נבנם יין יצא
 םוד שהוא שקרן). והגה אף שקיימי קצוצי
 עליה דרבי (במצות אנטונינום להבות לבל
 העומדים עליו, דש״י) אעפ״כ היתה תפלתו
 יר״מ שתצילנו מעזי פגים ומעזות פגים
 מארם רע ומפגע רע מיצר רע מחבר רע

 וכוי כברכות טז:.
 והשקפתו הגדולה בהתנהגות העולם
 ממאמריו היקרים שאמר אל ירבה ארם
 רעים בתוך ביתו, אל ימגהארם אפיטרופום
 בתוך ביתו כברכות םג., אל ישתה ארם
 בכוס זה ויתן עיניו ככוס אתר כנדרים
 ב:, למה נסמכה פ' סוטה לפ׳ נזיר וכוי
 סוטה ב., נ״וי לפני מי שאמר והיה
 העולם שבן מכבד את אטו יוהר מאביו
 וכוי קידושין ל:, וכן אמר הלשון הזה
 בחולין םג:, יצ״הר רומה לזבוב ברכות

 םא..
 והיה בקי גדול בחכמת הרפואה כברכות
 מד: שאמר כל שהוא כביצה ביצה טובה
 הימגה, וביומא פא: חומץ משיב את
 הגפש, ובחולין י פה: כשגפל. יאניבא
 בכיתגיה דר״ח א״ל רבי שקול עופא

 ושחוט.
 ובן היה בקי בחכמת הטבע ביבמות
: שאמר איזהו בן שמונה וכוי, וביומא  פ
 כח: אינו דומה תימור של לבנה וכוי
 — למאי נ״מ לשטוחי עורות, מלבד
 שהיה בקי נדול בחכמת העיבור בפסחים

 צר:.
 ואחרי בל זאת לא לפלא מה שרי
 חייא קרא עליו רוח אפינו משיח ה׳
 כירושלמי שבת רפ״טז, ורב אמר עליו
 אי מן הייאהוא (משיח) כגון רבינו הקדוש

 כסנהדרין

 אסעוד אצלו? שמע רבי נפק לאפיה
 והפצירו וא״ל שאמכרם או עקרנא לחו
 או קטילנא להו והיה מפציר מאוד אך
 גבה טורא ביגייהו (והבדיל!) ובכה רבי
 ואמר מה בחייהן כך במיתתן על אב״וב.
 ובאמת היה רבי בעל בכי גדול בדמובא

 הלשון על רבי בחגיגה טו:, ע״ז י:.
 והיה דן את כל הארם לכף זכות
 כירושלמי תענית פ״ג ה״א באיש עני
 אחד מורה ילדים שחטא והובא לפני רבי,

 ורבי אמר ומה יעשה העלוב הזה.

 ובעירובין פה: אמרו רבי מכבר עשירים
 (ומה גאה דברי מהרי״ל מובא בגליון הש״ם שם
 ששמע ממהרים יען שרבי בעצמו היה עשיר
 מופלג ולכן הרגיל א״ע לבבד עשירים ללמד את
 העם שיכבדו אותו אך מחמת עשרו ולא מחמת

 ןןורתושלא רצה להשתמש בכתרח ?זל תורה).

 וחביבוהיה למציה כאשר יסופר חולין
 פז. שפ״א סעד אצלו צרוקי אחד ואחייב
 שאלו אס יטול בוס של ברכה או ארבעים
 זהובים יטול. וכל מנמחו היה אך להקל
 מהעניים את עניותם ולבן כשהעיד לפניו
 ר׳ יהושע, בן זרוז שר״מ אכל עלה של
 ירק בבית שאן התיר רבי ע״י את בית
 שאן כולה. וכשחברו עליו אחיו ובית
 אביו איך יעשה דבר שאבות אבותיו לא
 עשו השיב להם בענותנותו שאך מקום
 הניחו לי להתנדר (ולא משום שהוא גמל
 מהם) כחולין ז., וכן התיר ליקח ירק
 במוצאי שביעית מיד בשביעית פ״ו מ״ר,
 וכן טיהר מקום קיני באהלות פ״יח מ״ט,
 ובירושלמי סוטה פ״ג ה״ד שהיה לו
 תלמיד אחד שהיה לו מאתים חסר דיגר
 והיה רבי גותן לו מעשר עגי, אך חבריו
 התקגאו בו ומלאוהו שיהיה לו מאתים
 זוז, וכשנודע לרבי רמז לתלמידיו שיחסרו

 לו דינר אחד ואת״כ גתן לו כמנהגו.

 ודבורו היה בנחת ובכבוד כששאל לר׳׳ש
 כן חלפתא מפני מה לא בא לראותו
 ברגל אמר מפגי מה לא הקבלנו פניך
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 דחלש רני אמטיהי לציפורי דמרליא
 (יושבת על ההר) ונסים אוירא, ונירושלמי
 נלאים פ״ט ה׳׳ג ונתונות פ״ינ ה׳יגשחי
 נציפורי שנע עשרה שנה, ני נפי הנראה
 לא הרפו טסנו היםורין לנמרי עד יום
 פטירתו כדמוכח נתונות קד., אנל שטקום
 רבי היה בטנדיא לא מציגו בשים מקום,
 וברש״י ר״ה לא: ד״ה בית שערים
 שבטבדיא היה רבי כימי אנטונינום, וכן
 כתבו התום' במנילה ה: ד״ה והא רבי
 בטבריא הוה, נראה שהיה בטבריא בימי
 אנטונינוס כשהיו יחד כע״ז י. שרצה

 שישחרר לבני מבריא מטס.

 ורבותינו נדחקו בזה לומר שרבי היה
 בטבריא יען שמצאו הלשון במנילה ה:
 שמקשה הנמרא בפשיטות איני ״והא רבי
 בטבריא הוה״, אבל קשה מאוד לומר
 כזה, ונעהיק כל לשון הנמדא שאמרו שם
 אר״א אר״ח רבי נטע נטיעה בפורים
 ורחץ בקרונה של ציפורי, יפריך ורבי
 היכי נטע נטיעה בפורים ? והתני רב
 יוסף — ויו״ט מלטד שאסיר בעשיית
 מלאכה, ומשני אלא רבי בר ארביסר
 הוה (פי׳ שהיה בציפורי שקוראי; שם ביום יד׳}
 וכי נטע בט״ו נטע, ופריך איני והא רבי
 בטבריא הוה וטבריה מוקפת חומה? —
 אלא רבי בר חטיםר הוה (שקראו במקומו
 במו׳) וכי נטע ביד׳ הוה. וקשה מאור
 איך מקשה הגטרא בפשיטית ״והא רבי
 בטבדיא היה״ מנין ידע המקשן שהיה
 בטבריא ? ואפילו אם נדחוק לימר ולתרץ
 כדברי רש״י ותום' שזה היה בימי אנטוניגוס,
 אבל מנין להמקשה שבשעה שנטע רבי
 היה אז בטבריא ? הלא מפורש שם שרבי
 רחץ בקרונה של ציפורי. והחכם ר״א
 קרבמל בהחלוץ ח״ב צר 93 יאטר בבירור
 כי שגיאה יצא מלפני בני תרביצא. אבל
 כל דבריו שם בנוין על אדגי תהו, הלא
 מובא העגין בדבר הלכה ולא באגדה
 אשר לפעמים בחדות ידברו, והגמר*

 כסנהדרין צח ז, ואמרו עליו מגילה יא.
 להפר בריתי אתם, בימי פרסים (וצ׳׳ל
 רומאים ונשתנה מהצענזור) שהעמדתי להם
 של בית רבי. וההקדש כ״כ עד שיסופר
 עליו שאליהו היה שכיח במתיבתא דרבי
 כאשר יסופר ב״מ פה: שנלה לו הסוד
 שר״ח ובניו יבולים להביא הגאולה.
 ובכלאים פ״ט ה״ג כשכעס רבי על ר״ה
 ולרבי היה לו אז כאב שנים ובא אליהו

 בדמות ר״ה וריפא שן רבי.
 וכל מנמתו היתד, אך להתקדש יותר
 ויוחד, באשר יסופר ב״מ פה. כששלח
 דבי לאשת ראבר״ש שרצה להתחתן בה
 והיא שלחה לו ממעשים הטובים שעשה
 ראבר״ש אמר, חביבין יסורין! קבל עליה
 תליסר שני, שית בצמירתא ושבע בצפרנא,
 ויסופר הסיבה מפני מה באו עליו היםורין
 שפ״א ברחה עגלא שהביאוה לשוחטה
 ותליה לרישיה בכנפיה דרבי וקא בכי
 א״ל זיל לכך נוצרת אטרי, הואיל ולא
 קא מרחם ליהו עליה יסורין, וע״י מעשה
 הלכו שפ״א הוה קא כנשא אמחיהדרבי
 ביתא הוה שדיא בני כרכושחא וקא כנשא
 לחו אמר לה שבקינהו כתיב ורחמיו על
 כל מעשיו, אמרי •הואיל ומרחם נרחם
 עליה, ואמרו שם שכל שני יסירי דרבי
 לא איצטריך עלמא למטרא, אפ״ה כי הוו

 עקרי פיגלא ממשרא הוה קיימא בירא ־
 מליא מיא.

 מקום ישיבתו בתחלת נשיאותו
 ובסוף ימיו.

 זה דבר ברור שב״ד היה בביה שערים
 כמפורש סנהדרין יד. שאמרו אחר רבי
 לבית שערים, וזה שאמרו ר״ה לא: גבי
 עשר גליות' שגלתה סנהדרין — מאושא
 לשפרעם ומשפרעפ לבית שערים, וכידוע
 שאביו דש״בג ישב באושא וכפי הנראה
 שבסיף י ימיו העתיק ישיבתו לשפרעם,
 ורבי שם משבגו בבית שערים, אך כשבאו
 עליו היסורין אמרו ככתובות קג: כיון



 604 ר׳ יהודה הנשיא

 קבל תורתו ממני, וכדמצינו חולין צח.
 ההוא דאתא לקמיה דר״ג בר רבי אייל
 ״אבא״ לא שיער וכוי. ובירושלמי תרומית
 פ״י ה״ו מובא הלשון שאתא ושאל לאבוה.
 והשני הבן יקיר לו אשר מסר לו רוב
 חכמתו ובדמצינו תמיד מתני ליה רבי
 לד׳ שמעון בריח כב״ק קיא ב״מ מד.,
 ע״ז נב:, הוריות יג.,. בעי מרבי כשבת
 מה,, וכן מציגו אותו עם אביו כיומא פז:,
 ב״ב קסד:. והיה גדול כ״כ בעיני אביו
 עד שקראו ״נר ישראל״ כמגחות פח:,
 ומינה אותו לחכם וכאשר נביא לקטן.
 והתחתן עם גדול הדור ר׳ יוםי בן זימרא
 שאחר מבניו נשא את בת רי״בז ככתובות
 םד:, וחתוגת ר״ש בריח מציגו בירושלמי
 ביצה פ״ה ה״ב רבי הוה מםב (משיא»שה)
 לר״ש בדיה והוו מטפחין לאחורי יריהון
 בשבתא עבר ר״מ ושמע קלהון אמר,
 רבותיגו הותרה השבת ? שמע רבי קליה
 אמר מי הוא זה שבא לרדותינו בתוך
 ביתנו ? שמע ר״מ קליה וערק — אודיק
 רבי מן כוותא וחמא קדליה דר״מ מן
 אחוריו אמר, לא זכית אנא לאורייתא
 אלא בנין דחמי קרליה דר״מ מן אחוריו,
 וכן מובא בנדרים נא., רבי עבד ליה
 הלולא לר״ש בדיה ולא אזמין לבר קפרא

 וכוי.

 . וכן רצה רבי להתחתן עם ר' חייא
 לישא עבור בנו את מוי בת ר״ח אך
 לדאבון לבו מתה הנערה ככתובות סב:,
 וכן היה לו בת שנשאת להעשיר בן
 אלעשה כנדרים נא, ושם משמע שבתו

 היחד. נדולה מר׳ שמעון בנו,
 ובן מצינו שמתה לו בת כמו״ק כא.
 לנדםת דק״ם שמתה בתו של רבי בבית
 שערים ונכנס לב״המד ודרש כל היומ

 כולו,
 וכן היה לו בת שנשאת לבן בתו דר׳

 טרפון (לחדלישנא) כב״מ פה״
 אבל מה שםצינו. שהיה לו בן בשם

 יעבץ.

 פריך בפשיטוח והא רבי בטבריה הוה,
 ובע״כ צריבין אנו להבין דבריהם הקדושים

 והאסיתים.
 וטצאתי שבבר העיר ע״ז הנאון החכם
 בדה״ר בח״ב פ״יח, ויען שדבריו דברים
 אמיתים כנתינתן מסיני נעתיקם, וז״ל,
 רביגו יוסף אבן מיגש בתשובותיו' ם״מה
 מובא מליון רע״קא בשבח קיח: יפרש
 מאמר ר׳ יוסי שאמר יהא חלקי ממכניסי
 שבח בטבריא ובמוצאי שבח בציפורי,
 היינו עם שבתחלת שבת המה בטבריא
 ובאפוקי יומי המה בציפורי כי מבריא
 וציפורי תוך תחום אחר ומקדמי ומאחרי
 שבת עד כאן לשונו. וכן מובא בחידושי
 הרש״בא שבת קד: על הא דאמר ר'
 אטי כתב אות אחת בטבריא ואות אחת
 בציפורי חייב כתיבה היא אלא שמחוסרת
 קריבה, ופי׳ רב האי גאון כי מבריא
 וציפורי סמוכות ז״לז (ומה שמצינו איכ״ר
 פ״כ שמטנריא לציפורי יחי מיל הוא טנריא
 הישנה), מזה אגורואין שאע״פ שהיו שתי
 עיירות גפרדות לכל דבר אבל היו קרובות
 זו לזו, וא״כ לעגין קריאת המגילה הוא
 דבר ידוע שכרך • וכל הסמוך לו גידון
 בכרך ויחשבו לעיר אחת במגילה ג:.
 והשחא מציגו עומק פשט הגמרא שאמרו
 רבי בר ארביםר הוה ובי גטע בטו׳ נטע,
 והשתא פריך שפיר הגטרא ״איגי והא
 דבי בטבריא חוה״, כי לעגין קריאת
 המגילה צריך רבי לקראתה כמו בטבריא
 כי ציפורי על טבריא תחשב, ולכן משגי
 שפיר שרבי קרא הטגילה בטו' כדינא,
 וכי נטע ביד׳ גטע עכ״ל, וזה אמת

 לאמיתה של תורה.

 אשתו בניו ובנותיו,
 שם אשתו לא נזכרה בשום מקום, ואך
 זאת ידוע לנו שילדה לו שני בנים נדולי
 הדור, הגדול היה רבן נמליאל שמלא
 מקום אביו בנשיאות, ואף שלא מציגו
 בשום מקים שאביו למד עמו, אבל בל״ם
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 בני הנשיא וחנינא בר חמא ישב בראש.
 ירי חייא נכנם אצלו ומצאו שהוא בוכה
 — א״ל אתורה ומצות (שאיני יבול לקייש
 עוד) אני בוכה. אך י״א שם שר״ח נפטר
 קודם דבי ורבי הלך לבקר לר״ח ע״ש.

 ואח״כ אםר לבני קטן אני צריך נבנם
 ר״ש אצלו ומסר לו סדרי חכמה.

 ואח״כ אמר לבני גדול אני צריך ונכנס
 אצלו רבן נמליאל ומסר לו סדרי נשיאות
 א״ל בני גהוגנשיאותך ברמה, זרוק מרה

 בתלמידים.
 וההוא יומא דנה נפשיה נזרו רבנן
 תעניתא ובעו רחמי ואמרי כל מאן דאמר
 נח נפשיה דרבי ירקד בחרב. אך הוא
 סבל הרבה מחולי מעיים והיה קא מצער
 הרבה שהיה צריך לחלוץ תפלין בבל
 שעה, ואמתיה דרבי חזיה דקא מצער
 מובא אמרה י״ר שיכופו עליונים את
 ההחתונים, אבל רבנן ההפללו־בליהרף,
 ואז זקף רבינו הקדוש עשר אצבעותיו
 כלפי מעלה ואמר רב״שע נ״וי לפניך
 שיגעתי בעשר אצבעותי בהורה ולא
 גהגיתי אפילו באצבע קטנה, יהר״מ שיהא
 שלום בםגוחתי, יצתה ב״ק ואמרה יבא
 שלום, ואמתיה עלהה. לאיגרא והשליכה
 בהא לארעא ואישתקו רבגן םלהתפלל
 ויצתה גשטתו בטהרה. א״ל רבגן לבר
 קפרא זיל עיין אזל אשכחיה דגח נפשיה
 קרעיה ללבושיה ואהדריה קרעיה לאחוריה
 ופהח ואמר אראלים ומצוקים אחזו באדון
 הקודש, נצחו אראלים את המצוקים וגשבה
 ארה״ק, אייל נח נפשיהו א׳׳ל אהץ
 קאמדיתו ואנא לא קאםינא. וםפדוהו
 שלשים יום, לילה ויום מכאן ואילך
 םפדוהו אך בימםא עד יב׳ חודש. ההוא
 יומא דאשבבתיה (רש״• מפרש יום פטירתו,
 ונראה בונת רש״י שאין ממש ביום שנפטר אך
 כשנשלמו היב׳ חודש והגיעו ליום שמת נו נשנה

ל  דאשתקד) דרבי נפקא נ״ק ואמרה נ

 דהוה באשכבתיה דרבי מזומן לחיי הע״הב,

 וההוא

 יעבץ שנכגס חי לג״ע כד״א זוטא פ״ה,
 כבר בארנו בערכו שצ״ל שם יעבץ טכני

 בניו של יהודה ע״ש.
 וכפי הנראה םתה עליו אשתו הראשונה
 בהיותו עוד בבית שערים וכדמצינו ב״מ
 פרז ששלח רבי ורצה לישא את אשת
 חבירו ראבר״ש וידוע שהוא נפטר שנים
 הרבה קודם רבי, בי רבי קבל עליו
 יסורין יג׳ שנה אח״כ ואח״כ נתרפא
 וכדמובא לעיל, אך היא לא רצתה
 שא״ל כלי שנשתמש בו קודש ישתמש
 בו חול ו ונשא אשד. אחרת כמפורש

 כתובות קג״

 צואתו ופטירתו.
 ארבעה דברים צוד. רביגו הקדוש את
 בניו. אל המרו בשבנציב משום דליצגי
 הוו, ואל תשבו על מטת ארמית א״ד
 רלא תינני בלא ק״ש וא״ד דלא תינםב
 ניורתא — ואל תבריח עצמך מן המכס
 וכוי בפסחים קיב:, ובקידושין עב. אמדו
 בי גח נפשיה דרבי אמר הומניא איכא
 בבבל כילה עמוגאי היא, ושמתיגהו ר'
 אחי ברי יאשיה, אדא בד אהבה יש בה
 היום יושב בחיקו של אברהם אביגו —

 היום נולד רב יהודה בבבל.
 ובכתובות קג. מפורש צואתו באריכות
 שבשעת פטירתו אמר לבגי אני צריך,
 נכנסו כניו אצלו וצוד. להם הזהרו בכבוד
 אמכם (ואמרו שם שלא היתד. אמם ולבן הוצרך
), נד יהא דלוק במקום/ שלחן ז ״  לצוות ע
 יהא ערוך במקומו, מטה תהא מוצעת
 במקוםה. יוסף הפני, שמעין אפרתי הם
 שמשוני בחיי והם ישמשוני במותי, והם
 סברו שהם יתעסקו בקבורתו, ולבסוף
 נפטרו קודם רבי והבינו שכונתו לעלמא

 דאתי.
 ואח״כ אמר שצריך לראות חכמי
 ישראל, וכשנכנסו אצלו א״ל אל תספדוני
 בעיירות והושיבו ישיבה לאחר שלשים
 יום. שמעון בני (יהיה) החכם, ונמליאל
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 ״רבותינו״ אבל נוכל לפרש הירושלמי
 ע״פ פשט הפשוט. כידוע שר״ש בן מנםיא
 היה בן דורו של רבי והוא העיד שכל
 השבע מדות נתקיימו (ביחד) ברבי ובניו,
 אבל לא היה יכול להעיד שנם ר״נ בנו
 האריך ימים עד שיבה ולכן אמר ברבי
 ובניו ביחד נתקיימו כל המרות. אבל ר׳
 יוחנן שראה בעיניו שבנו ר״ג לא האריך
 ימים ונם לא היה חכם כאביו לכן בא
 לומר כל שבע מדות היו (אך) ברבי,
 ומפרש מאן רבי (כי גפ ר״י נשיאה היה כמר
 רבו דר״י) הוא רבי הוא ר' יהודה הנשיא,.
 ור' אבהו שהיה מאוחר יספר שנם ר״י
 נשיאה נכד רבי נם בו נתקיימו כל

 המתת.
 אך רבינו הקדוש לא מת, ואמרו חז״ל
 ברכות נז: הרואה רבי בחלום יצפה
 לחכמה, אבל לא לבד בחלום כי נראה
 אותו בהקיץ, וההוגה במשנת רבי יכול

 לצפות לחכמה.

 רבי יהודה נשיאה בן רבן גמליאל
 בנו של רבי.

 הוא היה האחרון לצאצאי הלל אשר
 אחזו בידם שבט מושלים ונם נזר התורה
 להיות ריש מתיבתא וראש הסנהדרין
 ואשר מהם ועל שמם יצאו תקנות לכל
 ישראל, ואע״פ שלא היה נחשב עוד
 לתנא, זה כי נם הזקנים ממנו לימים
 ואשר כמעט נחשבו לדור רבי, נם הם
 לא היו נחשבים עוד לתנאים, כמו בר
 קפרא ולוי וחבריהם, כי המשנה כבר
 נסדרה, ותרם היה דור מסדרי הברייתות
 המפרשים את המשנה והיו נחשבין לתנא
 ואמורא נם יחד. ור׳ יהודה נשיאה אף
 שהיה בדור הראשון להאמוראים אבל היה
 ריש לכל הדור ההוא. וע״י תקנתו הנתלה
 שהתיר את השמן זכה שיזכר שמו במשנה

 וכאשר נבאר הלאה.
 בשני ימי חייו נפלה ערבוביא נתלה
 בין י חכמי הדור. בספר דרבי המשנה צד
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 וההוא כובס שכל השנה היה בהםפידו
 אך ההוא יומא לא. אהא, ומרוב צער
 סליק לאינרא ונפל לארעא ומית ויצתה
 ב״ק ואמרה אף ההוא כובס מזומן לחיי

 הע״הב.
 ובירושלמי כלאים פ״ט םה״נ שנפטר
 ערב שבת ונעשה נס נתל שנתארך היום

 ע״ש.
 קדוש וטהור היה בחייו וכן נם לאחר
 מותו כאשר יסופר עליו שם שנם לאחר
 פטירתו היה בא כל ע״ש בביתו (ולב!
 צוה שלא ישנו בביתו שום דבר) ופ״א הקישה
 על הדלת שכנה אחת א״ל אמתיה
 שתיקי דרבי יתיב, כיון דשמע שוב לא
 אהא, שלא להוציא לעז על צדיקים

 הראשונים,
 וכשנפטר רבי אמרו שבטלה קדושה
 ובתום' שם מביא מירושלמי ברכות פ״נ ה״א
 כשמת רבי אמרו אין כהונה היום, היינו
 שנטמאו הנהנים לו, אבל באמת שם קאי
 על ר״י נשיאה נכדו, ובירושלמי כלאים
 פ״ט רה״נ יש אומרין בסדין אחד נקבר
 רבי, ובםוף סוטה אמרו כשמת רבי בטלה
 ענוה ויראת חםא והוכפלו הצרות. ונקבר

 בבית שערים כמפירש כתיבות קנ:.

 שני חיי רבינו הקדוש.
 יש מן החכמים שיקצרו ימיו עד ששים
 ויש שיאריכו ימיו יותר ממאה אך האמת
 כמו שבארנו לעיל שזה ברור שהניע
 לשבעים, ואין להכפיל הדברים בכאן,
 ונביא כאן אך הירושלמי סנהדרין פ׳
 הנחנקין ה״נ שאמרו שם תני רש״במ
 אומר אלו • שבע מדות שמנו'חכמים
 בצדיקים כולם נתקיימו ברבי ובניו, ר׳
 יוחנן אמר בל שבע מדות שאמרו חכמים
 היו ברבי מאן רבי הוא רבי'הוא ר׳
 יהודה הנשיא, א״ר אבהו הוא רבי היא
 ר׳ יורן הנשיא הוא רבינו. והגאון בעל
 ת״הר בח״ב פ״יג מביא הירושלמי ומקשי
 עליו כמה קושיות ורוצה להגיה שצ״ל
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 הברייתית ובתוםפתות לכן אע״פ שר״י
 נשיאה היה נחשב כבר לאמורא אעפ״כ
 נזכר בברייתות, וזה שמציגו ברכות כב.
 ע״ז לד ־. ת״ד ד' יהודה בן נמליאל אומר
 משום ר' חנינא בן גמליאל והוא בל״ס
 רי׳י נשיאה כי ידוע שר״ג דיבנה היו לו
 אך שני בנים ר״ש ור׳ חגינא. וכן מציגו
 בירושלמי שנקרא שם בשם ר' יהודה
 הנשיא כפאה פ״א ה״ה הני לא נחלקו
 ״דבי ודי יהודה הנשיא״, ושם פ״ב ה״ה
 הלוקח מהו שיזכה בפאה — בפלונתא
 דרבי ור'יהודה הנשיא וכבר העירו ע״ז
 בתום׳ ע״ז לו, ד״ה אשר וז״ל ירי יהודה
 הגשיא המכר כאן הוא ר״י נשיאה שהיה
 בימי האמוראים אלא בלשון משנה
 וברייתא קורא אותו ״הנשיא״ ובלשון
 אמורא קודא אותו ,,נשיאה״. ובן מצינו
 בירושלמי ב״מ פ״ר ה״ג תני נקנה מקח
 דברי ר' יהודה הנשיא ר׳ יוחנן אמר
 בטל. ובזה א״א לומר שר׳ יוחנן יפלוג
 על רבינו הקדוש אך בל״ם הוא ר״י

 נשיאה ובדברי התום׳,

 וכן מצינו בפירוש בע״ז לח: ה״ר שמן
 ר׳ יהודה הנשיא וב״ר גמגו עליו והתירוהו,
 ואנו יורעין בבירור שהבונה על ר״י נשיאה
 במפורש שם לז. מיםתמיך ואזיל ר׳ יהודה
 נשיאה אבהפיה דר׳ שמלאי שמעיה א״ל
 שמלאי, לא היית אמש בכ״המד כשההרנו
 את השמן, והנה יען שאיסור שמן היה
 משנים קדמוניות כדאסרו שם שנם בימי
 דגיאל כבר גזהרו בשמנן, (וכן סובא
 בקדמוניות כמה פעמים שאנשי החיל מכני ישראל
 הנשכרים לחיל העכ״ום קבלו כםף תחת שמן יען
 שהיה אסור להם לאכול שמנן), וכן אמרו שם
 שהוא מגזירת יח׳ דבר, ומובא בסתם
 משגה בע״ז פ״ב מ״ו אלו דברים של
 עכ״ום אסורין — והשמן שלהן, לכן
 כשהתיר ר״י גשיאה וב״ד את השמן
 הוצרכו חכמי דורו להוסיף היתר זה
 במשנה ולומד תומ״י רבי וב״ר התירו

 203 יאמר שדבי נפטר לערך תקכ
 ״נ״א התקסח. ובמבוא הירושלמי יאמר
 שר׳ יהודה נשיאה נפטר לערך הרכט
 לשטרות היינו שנפטר אחד דבי בטאה
 ועשר שנים. ובמחילה טעה טעות נדול
 שאז נפטר נם נכדו ר׳ יהירה נשיאה

 השני מי שהיה תלטיד ד׳ יוחנן.
 והחכם גרעץ בח״ב צד 318 יאמר שר׳
 יהודה נשיאה מלך ששים שנה ונפטר
 280 למספרם, קצב לשטרות, וזה טעות
 נטור שאז נפטר כבר ר׳ יוחנן (כמבואר
 באגרת דרש׳׳ג ח״ג !!"ב) שהיה בדוד שאחרי
 ר״י נשיאה, ולמותר לנו להביא את כל

 דבריהם הבנויים על אדני תוהו.
 ואנחגו לרגל מלאכתנו נתנהל לאטי
 להוציא האמת לאור ממקור האטת. הנה
 בל״ם זבה ר׳ יהודה נשיאה ללמוד בישיבת
 רבינו הקדוש זקנו ואף שלא מצינו
 שידבר אתו פא״פ, אבל גם לא מצינו
 שלמר עם בגו ר״ג בי לא גשארה לגו
 התנהגות הישיבות בזמגם, ואך זאת מציגו
 שבל גדולי תלטידי דרבי היו כמעט כולם
 בבליים כטו ר״ח ור׳ חניגא רב ולוי.
 ועמהם שקיל וטרי תמיד לא כן עם

 תלמידיו בני א״י.
 והנה כבר הבאנו בערך הלל ב) שאע״פ
 שהיה צעיר מר׳ יהודה גשיאה אחיו מציגו
 ב״ב פג: שבעי מרבי, מב״ש אחיו הגדול
 ממנו, אבל מציגו בפירוש שקבל מאביו
 ד״ג כירושלמי ביצה פ״א ה״יא שר׳
 הושעיא רבה אמר לר׳ יורן נשיא שמעת
 מאביך — א״ל כשם ששמעתי בלחישה

 ובו׳.
 והנה אביו ר״נ לא האריך ימים רבים
 אחרי רבי ולבן לא מציגו אותו הרבה
 עם חכמי הדור, וגפטר לערך עשר שנים
 אחר רבי, הייגו לערך הקיד לשטרות,
 ובגו ר' יהידה היה אז בטבחר שגיתיו
 שבבר הגיע לשנות בינה. וכאשר אםרגו
 לעיל שבל חכמי הדור ההוא עסקו בסידור

 את



 608 רבי יהודה נשיאה בן רבן גמליאל בנו של רבי

/ אהלות פ״יח מ״מ, או  כגיטץ פ״ה מ
 מר עוקנא וכ״ד כקידושין מד:, אכל לא
 מצינו מעולט לומר ד״ע וב״ד או ר׳
 יוחנן ונ״ד, אבל על ר' יהורה נשיאה
 מצינו ע״ז לח: שאמרו ר״י הנשיא וב״ד,

 מזה אני רוא־ן שהיה ריש הסנהדרין.
 וכל חכמי הדור ההוא ובראשם ר״י
 נשיאה זכו להקרא תמיד בשם סתם
 ״רבותינו״ כנדה םו. ת״ד הרואה דם —
 דברי רבי, רש״בג — ורבותינו העידו וכוי,
 ובירושלמי נדה פ״נ ה״ר מפורש שרבותינו
 הבונה על ר׳ יהודה נשיאה. ובנימין עי,
 וע״ז לז. ובתוספתא נימין פ״ה אמרו
 ורבותינו התירוה להנשא, וע״ז קאמר
 שמואל מאן רבותינו אר״י אמר שמואל
 בית דינא דשרו משחא. וכן נדה כה;
 והתניא משום רבותינו העידו םנדל-—
 אר״י מעדותו של ר׳ נחוניא נשנית משנה
 יו, וידוע שר׳ נחוניא היה מהתנאים
 האחרונים שהיו בב״ד של ד״י נשיאה,
 שהיה רבו דר׳ יוחנן. וכן נדה סה: רו״ש
 דאמרי הרוייהו הלכה בועל בעילת מצוה

 ופירש, מתיב ר״ח מעשה ונתן לה רבי.
 ד׳ לילות — אינהו דעבדי כרבותינו דתניא
 רבוחינו חזרו ונמנו בועל בעילת מצוה
 ופורש. ומזה אנו רואין שדור שאחר רבי
 ואשר היו קורם ר״ש נקראו רבותינו, וזה
 דור דר״י נשיאה. ובן מצינו הלשון הזה

: עח:.  בכתובות סנ

 וחביריו היו כל נדולי תלמידי דרבי
 ור׳ חייא, ר' חנינא בדמצינו בירושלמי
 סנהדרין םפ״ב ר׳ חנינא סלק נכי ר״
 יורן נשיא וראה אותו שהוא לבוש בבנד
 מלוכלך א״ל אל תעשה כן משום מלך

 ביפיו וכוי.
 וכן ר׳ הושעיא שהיה נקרא אבי המשנה
 הלמידו המיבהק דר׳ חייא היה אוהבו
 וחברו הנאמן במנילה ז: שרי יהודה
 נשיאה שלח לו בפורים אטמא דעינלא
 תלהא ונדכא דחםרא, שלח ליה קיימת

 בנו

 את השמן. ואמרו שם בנמרא לו. אר״ש
 בר אבא אר״י ישבו רבותינו ובדקו על
 שטן שלא פשט איסורו ברוב ישראל
 י וםמבו רבותינו על דברי רש״בג ועל דברי
 ראבר״צ שהיו אומרים אין נוזרין נזירה
 על הצבור אא״כ רוב צבור יכולין לעמוד
 בה. וכן מובא הלשון בירושלמי שבת פ״א
 ה״ד ר׳ יוחנן בעי ולא כן תנינן שאין
 ב״ד יכול לבטל דברי ב׳׳ד חבירו עד
 שיהא גדול ממנו בחכמה ובמנין ורבי
 וב״ר מתירין מה שאסר דגיאל וחבורתו ?
 אלא ר״י כדעתיה ומר ר״י בשם ראבר״צ
 מקיבל אגי שבל גזירה — ולא קבלו רוב
 צבור עליהן אינה גזירה [ולבן היה יכול
 רבי וב״ד להתיר השמן] ובדקו ומצאו
 גזירה של שמן שלא קבלו רוב הצבור

 עליהן.
 העתקתי כל זה אך להראות טעותו
 של הרא״הו בדו״ד ח״א רפ״ך בהערה
 שם וז״ל ורמז לדבר שגזרת שטן ישנה
 דתניא ירושלמי שבת פ״א ה״ד אר״י
 כשם ראבר״צ מקובל אני—בדקו ומצאו
 גזרה של שמן וראבר״צ חי בימי הבית,
 ובמחילה שהיפיך פשט הפשומ וחשב
 שקאי על נזירת השמן, ולא ראה שקאי
 על היתר השמן בימי ר״י נשיאה שסמכו
 על הכללדאמר ראבר״צ שאם כ״דגזרו
 איזה גזירה ולא גתפשטה בכל ישראל אז
 יכולין ב״ד אחר לבטלה אף שאינם
 נחלים מהם, ובימי ר״י נשיאה בדקו
 ומצאו כזאת וכמפורש בבבלי כדמובא

 לעיל.
 וכאשר אמרנו לעיל שכל חכמי הדור
 ההוא היו מסדרי ברייתות וגם היו אז
 עוד מחכמי דור העבר ועליהם היה ר׳
 יהודה הנשיא וריש מתיבתא, כי זה כבר
 ידוע שלא מצינויעל שום תנא או אמורא
 לומר עליו פלוני ובית• דינו חוץ מראשי
 הסנהדרין הנשיאים או ראשי גלותא
 כדמצינו ר״ג ונ״ד מו״ק ג: או רני וב״ד
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 כי כל מקום אשר ר' הושעיא ידבר
 דברו לא מלאו לב ר' יהודה נשיאה
 להרהר עליו כ״א שמע ושהק כאחד
 מהתלמידים ומציין ירושלמי יבמות פ״ח
 ה״א, ב״ק פ״ב ה״א. ובשני הציונים טעה
 טעות גדול וכאשר הבאנו לעיל שבב״ק
 מפורש נפק מלתא מבינייהו, וביבמות
 מפורש שר״י לחש באודניה דרכו ר׳
 אושעיא. ושכחהחבט הזה נמרא מפורשת
 שר׳ יוחנן ידבר על ד׳ יהודה נשיאה
 ומעשיו הנדולים כעל דור העבר כמפורש
 ניטין עו: שאמרו ה״ז ניטך— ורבותינו
 ההירוהו להנשא — מאן רבוהינו אר״י
 אמר שמואל בי דינא דשרו משהא —
 א״ר יוחנן ר' יהודה נשיאה בנו של ר׳
 גמליאל בר רבי הורה ולא הודו לו כל
 סייעתו ואמרי לה ״בל שעתו״ ומפורש
 שאז כבר לא היה בעולם ר״י גשיאה
 וכבר עבר זמן רב עד שאמר ר״י ויספר
 מעשה שהיה כבר בילדותו, וכן ר״א
 שאל לההוא סבא שהיה בזמן שהתיר
 ר״י נשיאה בי שריתוה לאלתר שריהיה

 וכוי.
 וכן בקידושין פ״ג ה״ה דלמא ר׳ הושעיא
 רבה ור׳ יודן נשיא הוון יהבין וכוי. וכן
 שבת קל: אר״ל משום ר' יהודה נשיאה
 (כן צ״ל בבדק׳מ) פ״א שבחו ולא הניאו
 איזמל מע״ש — ואייר אושעיא שאילית
 את ר׳ יהודה הנוזר וכוי, ומזה אנו רואין
 שר״ל יספר שר״י נשיאה ור׳ אושעיא

 ונם ר״י הגוזר היו שם ביחד.

 ובן ארח לחברה עם הלל אחיו בפסחים
 נא. ובירושלמי שם רפ״ר, ותוספתא מו״ק
 פ״ב מעשה ביהודה והלל בגין של ר״ג
 שרחצו שגיהן כאחד בכבול ולעזה עליהן
 כל המדיגה וכוי, וביבמות רפ״ח שנכנסו

 לבן זכאי לבבל [וצ״ל לבבול],
 ועם ר׳ יונתן (תלמידו דר״ח) כירושלמי
 קידושין פ״ג הי״ב) ר׳ יונתן סליק עם
 ר״י גשיאה לחםתא דגרד הורי המן

 הולד

 בנו דביגו וכוי, (וקראו רכינו יען שהוא היה
 הנשיא). ובירושלמי ביצה פ״א ה״יא ר'
 הושעיא י רבה שאל לר׳ יורן גשיא שמעת
 מאביך וכוי. וביבמות פ״ח ה״ב דלמא ר׳
 הושעיא רובה ור׳ יורה נשיא הוון יתבין
 'רהיט ר׳ יוחנן ולחיש ליה באודניה דר׳
 הושעיא—א״ל ר״י נשיאה מה אמרלך.
 ומובא בקצרה ביבמות נז. שר׳ יוחנן
 ו נ מ  שהיה תלמידו דר׳ הושעיא בעי מ
 י אישתיק ולא א״ל ולא מידי לסוף אהא
 נברא רבה אחרינא ובעא מיניה — ומנו
 ר״ל, א״ל ר״י נשיאה לר' אושעיא אטו
 ר' יוחנן לאו נברא רבה הוא וכי', וזה
 יהיה באטת בסוף יטיהט שר״י ונט ר״ל
 כבר היו נדולי הדור כי נם בעוד ר׳
 אפס היה חי היו בבר נדולי הדור, אבל
 ישבו עדיין לפני רבותיהם ולא הניעו ימי
 פעולתם עד אחרי פטירת דור ר״י נשיאת

 וכמבואר בערכם.

 וב״ק יט: ר' יהודה נשיאה ור' אושעיא
 הוו יתבי אקילעא דרי יהודה נפק מלתא
 מבינייהו כשבשה בזנבה מהו א״ל אידך
 ובי יאחזנה בזנבה וילך ? ובםה״ד והיוחסין
 הביאו זה בערך רב אישעיא חבירו דר״ז
 וכתבו שצ״ל אקילעא דרב יהודה. וזה
 המעשה היה בבבל ור״י נשיאה השני
 בא לבבל או שרב יהודה הלך לא״י.
 ובמתילה מכבודם איך יאמרו כזאת, הלא
 ידוע שרב יהודה ם״ל שבל העולה מבבל
 לא״י עובר בעשה ולא הניח לתלמידיו
 לעלות, ונם ר״י נשיאה לא בא מימיו
 לבבל, ולא ראו שמפורש בירושלמי ב״ק
 פ״ב ה״א שהמעשה היה בר׳ הושעיא
 רבה ור׳ יורן נשיא הוון יתיבין אעל ר׳
 בא בר ממל ושאל בשבשה בזנבה מהו.
 י וצזזה אגו. רואין בפירוש שבבבלי ג״ב
 הכוגה על ר׳ אושעיא רבה, ושגיהם ישבו
 אקילעא דר׳ יהודה [גשיאה] וזה ברור.
 והנה בא רא״הו בח״ג פ״ז ויהפיך הקערה
 על פיה רעשה אותו לארם קטן ויאמר
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 נשיא אטרח עליה ואבל. ובע״ז לו. מובא
 ג״ב שרב חשב שר׳ שמלאי התיר הדבר
 וא״ל רב לשמואל שאני לודאה דמזלזלי

 א״ל (שמואל) אשלח ליה איכסיף.

 ומזה נוכל לברר הזמן שהתיר ר״י
 נשיאה השמן, כי כבר בארנו בערך רב
 שהיה בא״י נם בזמן ר״נ בר רבי ינם
 אח״כ בזמן ר״י נשיאה וירך לבבל בשנת
 תקל, ועיר טרם ירד רב לבבל ירע היטב
 שרי שמלאי היה מן המעיררים להתיר
 השמן כי בל״ם לא בין לילה התירו דבר
 שהיה נהונ איסור משנים קדמוניות, ולכן
 כששמע רב כשהיה במקום שמואל בשם
 ר׳ שמלאי הדרומי שהתיר שמן עכו׳׳ם,
 חשב שנעשה ע״י ר״ש הדרומי, אכל
 שמואל העמידו על האמת שההיתר יצא
 מב״ד הנדול של ר״י נשיאה ואליו מחויבים
 לשמוע בקולו, וא״כ היתה היתר השמן
 כשהיה בבר רב בנהרדעא וזה לערך בשנת

 תקלא־ב לשטרות.

 וכן ר' יהושע בן לוי קבל ממנו
 כבכירית לו: שאמרו שם ר׳ שמלאי ור׳
 יהירה נשיאה תרוייהו משמיה דרי״בל
 אמרי, יאמרי לה ר׳ שמלאי ורי״בל
 תרוייהו משום ר' יהירה נשיאה אמדי,
 והספק הוא אם ר״י נשיאה הראשון אמרה
 א״ב אמרו ר׳ שמלאי ורי״בל משמיה שהיו
 שניהם הלמידיו, או ר׳ יהודה נשיאה
 השני אמרו א״ב אמרו שניהם בשם
 רי״בל, ובירושלמי יבמות פ״ח ה״א רי״בל
 היה בלודקיא והוד! הטן ר׳ יודן נשיא,
 בעא .מיקרוין (שרצה לצאת לדרך) א״ל
 (רי״בל) המתן ואנו מטבילין את הגיורת
 למחר. ר״ז •שאל לר״י בר נחמן למה
 (אם) מפגי כבור הזקן ובו׳, ומזה אנו
 רואים שהיה ירוע להם שר״י גשיאההיה

 כבר זקן בא בימים בזמן רי״בל.

 ובן ר׳ יצחק בן הקולא (הגירו דרי״כל)
 אמר בשם ר׳ יודן גשיא ככתובות פ״ט

 ה״ב

 הולד כשר, אר״ז ההן ולד כל מה דהוא
 אזל הוא מתעלה, רבי עביר ליה ממזר,
 ר״ג כריה עביר ליה מזוהם, ׳בר בריר,
 עכיד ליה כשר. והחכם גרעץ בח״ד צד
 486 ציון כב׳ יאמר שמה שאמרו יבמות
 מה. כי • אתא רב חמי אמר ר' יצחק בר
 אבודימי משום רבינו(רבי, רש׳׳י) כותי ועבד•
 הבא על בת ישראל הולד ממזר, הוא
 אינו רבי אך ר' יהודה נשיאה נכדו או
 שצ״ל ״רב״ ולא ״רבי״. וטעה טעות
 גדול כמפורש בירושלמי שר״י נשיאה
 םובר שהולד כשר, וכן רב סובר שם
 ביבמות מה. שכשר. ובר מן דין ידוע
 שר׳ יצחק בר אכדימי היה באמת כמו
 תלמיד חבר לרבי כמפורש בערכו. ובמבוא
 הירושלמי צג! יאמר להיפוך שמה שאמרו
 ביבמות מה. דכי אתא רבין אמר, ר'
 נתן ור׳ יהודה הגשיא מורץ בה לההירה,
 שהוא ר׳ יהורה נשיאה הנזכר בירושלמי
 קידושין פ״ג ה״יב שסובר שהוא כשר.
 ובמחילה מכבודו הלא אמרו ביבמות
 בפירוש מאן ר׳ יהורה הנשיא רבי,
 וכדאמרו ר׳ נתן ור״י הנשיא. ולא •ראה
 שבירושלמי נשנית כדעת רב דימי שרבי

 סונר שהולד ממזר.
 יאביה דשמיאל שהיה מנדולי הדור
 בבבל בזמנו שלח שאל לר״י נשיאה

 כמפורש יבמות קטו:.
 וכל נחלי אמוראי דרור הראשון היו
 הלמידיו עד שנם שמואל ורב ידעו שהוא
 מורם מעם כירושלמי ע״ז פ״ב ה״ח ר׳
 יצחק בר שמואל בר מרתא נחת לנציבין
 אשכח לר׳ שמלאי הדרומי יתיב ודריש
 רבי (הוא ר׳ יהודה נשיאה) וב״ד ההירו את
 השמן, שמואל קביל עליה ואכיל רב לא
 אכיל א״ל שטיאל לרב אכיל דאי לא כן
 בתבינא עלך זקן ממרא, א״ל (רג) עד
 דאנא תמן אנא ירע מאן ערער עליה
 שמלאי הדרומי א״ל מר בשם •נרמיה ?
ק ו  (וכי אמר ב! בשם 1Csr) לא, כשם ר׳ י
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 פגניא, ואמרו שם אשחליח לרש״בל
 שאלה לר' יוחנן, על ודרשה בבי מררשא
 דר׳ בניי, וידוע שבית מדרשו היה בציפורי
 כמפורש ב״מ פ״ב ה׳׳יא, ובזה אנו רואין
 שגם כשהיו רש״בל ור״י כבר גדולי הדוד
 גם אז ישבו הנשיאים בציפורי, וכן ר״י
 נשיאה השני ישב בציפורי ונפטר שם

 כמבואר בערכי.

 ־ פטירתו.
 מציגו בירושלמי ברכיה פ״ג ה״א־כא.
 ונזיר פ״ז ה״א־לד: כשנפטר ר״י נשיאה
 אכריז ר׳ ינאי אין כהונה היוט, וזה א״א
 לומר שקאי על רבינו הקדוש יען שאז
 לא היה ר׳ ינאי מנדולי הדור להכריז
 כזאת שבפטירתי היו בגיו הגדולים ובר
 קפרא ויתר זקגי הדור, אבל המעשה
 דרי יגאי עם ר״י גשיאה אשר יסופר
 ב״ב קיא. זה היה עם ר״י גשיאה השגי
 וכאשר נבאר בערכו. ומזה אגו רואין את

 גדולתו בעיני בני דורו.

 ־ וימת ר״י נשיאה זקן ושבע ימים וכמו
 שאטרגו לעיל כשגפטר אביו ר״ג הגיע
 לימי זקנה וזה היה לערך בשנת תקטו
 לשטרות וישב על כסא הנשיאות לערך
 עד שנת תקטב לשטרות היינו קרוב
 לשלשים שנה. ואחרי פטירתו נפלה עטרת
 הנשיאות כי נתחלקה נזרי^תורה והנשיאות
 לשתים, ר״נ בנו שירש הנשיאות לא היה
 גדול כאבותיו ולא היה יכול לעמוד בריש
 הסנהדרין ובדמציגו חלה פ״ד ה״ד שבקש
 ר״ג ברבי (כן היו נקראין כל הנשיאים כשש
 זה כירושלמי) להגהיג את הרמאי בםוריא
 ולא הניחו ר׳ הושעיא, ור׳ הושעיא הלך
 לקיסרין ויסד שמה ישיבה ודי ינאי יסד
 כבר ישיבתו בעכברא ובמשך זמן קצר
 אחייב יסד ר׳ יוחנן ישיבתו הנדולד,
 בטבריא ובימיו היה הנשיא ר' יהודה
 נכד ר״י נשיאה והיה הלמיד ר׳ יוחנן

 וכאשר נבאר.

 ך׳

 ה״ב, ובעידובין פ״ז ה״י נרם ר״י נסייא
 וצ״ל נשיא,

 ור״ל היה הלמידו המובהק כנזיר כ:
 יתיב ר״ל קמיה דר״י נשיאה ויתיב וקאמר
 — א״ל תוכ לא שבקת רווחא לתלמידא.
 ואמר בשמו בשבת קיט:, פסחים קיט:,
 מו״ק כ., נדה ט. טו. מא., בכורות כב.,
 . ובירושלמי תרומות פ״א סה״א, פסחים
 פ״ר ה״ד, סוכה פ״ג ה״א, מו״ק פ״ג ה״ה,
 כתובות פ״א ה״ב, ובשבת קל. רש״בל
 משום ר׳יי הנשיא וצ״ל ר״י גשיאה.
 והחבם רא״הו בח״ג פ״ז יאטר״יש אשר
 ״מבלי שים לב יגביהו מעלתו (של ויי
 ,נשיאה) בתור מעלת גדולי החכמים בדור
 ״ההוא ועושים את דש״בל אחד מגדולי
 ״הדור, לתלמידו ולמה? יען כי רש״בל
 ״מביא מספד גדול דברים משמו ואמנם
 ״הן לו יהי כן עוד לא יכריחנו זה לעשותו
 ״לתלמידו״ עכ״ל. וכל דבריו טעות גדול
 כי ערבב ר״י גשיאה הראשון והשני
 ביחד, ולא ראה שר״י גשיאה הראשון
 בבר נפמר טרם שמלך ר׳ יוחנן בטבריא
 וכאשר הבאנו לעיל שרי יוחנן ידבר על
 ר״י נשיאה ובני דורו כעל דור. שכבר
 עבר. ומה שלא מצינו אח ר׳ יוחנן לומר
 בשמו זה יען שר״י היה חלמירו דר׳
 ינאי שהיחה ישיבהו בעיר עכבריא וחלמיר
 ר׳ הושעיא, אבל ר״ל ויחד חכמי הדור
 כילם ישבו לרנלי ר״י נשיאה. וזה ברור.

 מקום ישיבת ר״י נשיאה.
 זה דבר ברור שמיום שהחיישב רבינו
 הקדוש בציפורי לא החליפו הנשיאים אח
 מקומן עד זמן רב אח״כ בימי ר׳ אבהו
 שאז נחרבה העיר ציפורי והלכו להן
 לקיםרין וכאשר בארנו בערך ר' אבהו,
 אבל ר״י נשיאה הראשון זה ברור שהיה
 בציפירי כמפירש שבח פ״יב ה״נ שאמרו
 שם הרין זרעיין הוו בציפירין בלווטא
 ופנניא הוו שאלין בשלמיה ״משיא" בכל
 יום והוון בלווטא עלין קרמיה אילין
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 א״ל (ר׳׳י נשיאה) ובחדא טפחין ? והשיבו
 כי חסר לו ידו האחרת הוא רש״בל,
 ושאלו היכן הוא א״ל כהרא מגדלא, א״ל
 למחר אני ואת ניפוק לקדמיה, ושלח ר׳ יוחנן
 גביה רש״בל להכין חידושי תורה שהנשיא
 בעצמו יצא לקראתו, וכשבאו אליו נפק
 לקבל פניו וא״ל שעושה כדרך הק״בה
 שפדה את ישראל בכבודו ובעצמו, ושאלו
 הנשיא למה אמר כן שהנשיא שחטא
 מלקין אותו, אייל וכי סביר אתה שבשביל
 היראה אהיה בוש וירא מלומר דברי
 תורה ? וזה היה בל״ס בראשית ימי ר״י
 ור״ל שקבעו ישיבתם בטבריא ואז לא ידע
 ר״י נשיאה מנדולת ר״ל, אבל אח״כ
 דבק בהם והיה תלמיד שניהם וכדמובא
 סנהדרין םפ״ב שיוסי מעוני (וגרסת ר״ה
נ יוסף מעוני) דרש בבנישתא . ר  בסנהדרין כנ
 דטבריא ננד בית הנשיא ושמע ר״י נשיאה
 וכעם, דחל וערק, םלקון ר״י ורש״בל
 לפייסו ואסרו לו שהוא נברא רבה, א״ל
 וכי יכול להשיב לי כל מה שאני שואל
 ממנו ? — ושאלו מהו כי זנתה אמם ובו׳
 א״ל כדור בן הנשיא וביישו ג' פעמים
 ואעפ״כ לא כעס עליו יען שראה כי הוא
 גברא רבה בתורה, ואפשר שאז אירע
 המעשה דסנהדרין ז: שאמרו דבי גשיאה
 אוקמו דייגא דלא הוה גמיר, א״ל ליהודה
 בר נחמני מתורנמניה דר״ל קום עליה
 באמוריה קם גחין עליה ולא אייל ולא
 מירי פתח ואמר הוי אומר לעץ וכוי,
 אכל אע״פ שלא הגיע למעלת אבותיו
 אבל היה ג״כ גרול בתורה וישב בישיבת
 ר' יוחנן כל ימיו וכאשר אמר בעצמו
 ר״ה כ, שלח ליה ר״י נשיאה לר' אםי
 הוו יודעין שבל ימיו של ד' יוחנן היה
 מלמדנו וכוי, וזן היה כבר בסוף ימיו

 וכאשר נבאר הלאה.

 וכן מצינו ע״ז פ״ב ה״ר שרי יוחנן בא
 לפרדיסי ר״י נשיא בעכו והורה להן האיך
 לטהר את הקנקנים, ובסנהדרין ספ״ב ר׳

 יוחנן

 ר׳ יהודה נשיאה(השני) בן ר׳ גמליאל
 בן ר״י נשיאה הראשון.

 ר׳ גמליאל אביו לא נזכר בשום מקום
 בבבלי, וכאשר בארנו בערכו כשנפטר
 אביו ר״י נשיאה הראשון נתחלקה נזר
 התורה מנזר הנשיאות, כי הנשיאות נתנה
 לב״ב של הלל ונזר ההורה חפשו ראשי
 הדור כרי ינאי ודי אושעיה שהאריכו ימים,
 וכשנפטר ר״ג ישב על כסא הנשיאוח ר'
 יהודה נשיאה השני ודי ינאי היה אז זקן
 גדול וע־ניו קמו טלראוח כב״ב קיא.
 מסתטיך ואזיל ר׳ ינאי אכהפא דרי שמלאי
 ואתי ר׳ יהודה נשיאה לאפייהו, אייל בר
 איגש דאתא לקיבלנא הוא יאי וגולתיה
 יאי, כי מטו לגביה גששה (שר׳ ינאי זקן
 •היה והחלו עיניו כהות, רש׳׳י) א״ל דין שיעוריה
) לשמעיה י א נ  כשק בעא מיגיה — א״ל (ר׳ י
 גור (משוך אותי ואלך) לית דין צבי למילף,
 •ירי יגאי לא עשה זאת חו״ש מרוע לבבו,
 *!ך יען שר׳ יגאי זכה עוד לראות את
 רבינו הקדוש ואת ריג בגו. והיה חבר
 ;אהוב לר״י נשיאה הראשון וראה אותם
 בכל כבודם והדרם, ועתה כששמע שר״י
 נשיאה השני ישב על כסא הנשיאות אשר
 היה אדם קטן לעומת אבותיו לכן רמז
 לו ואטד דין שיעוריה כשק בלומר שהנולתא
 זבגד הנשיאות שליבש לא הילטתו יולא
 לו להתערב בין חכמי התורה. ובירושלטי
 כ״כ פ״ח מובא המעשה בר׳ יגאי ור'
 יוחנן, ירי יוחנן אמר כן לר׳ יגאי גלך
 מכאן לית אהן גוברא בעי מישמע מילי

 דאורייתא.

 וכן יסופר בירושלמי סנהדרין דפ״ב
 שפ״א דרש רש״בל נשיא שחטא מלקין
 אותו — שמע ר׳ יודן נשיאה ובעם עליו
 ושלח גנתן (אנשי חיל) לתפוס לרש״בל
 וברח לדא מיגדלא וא״ד לכפר חטייא,
 למחר סלק ר׳ יוחגן לבית וערא וסלק
 ר״י גשיא א״ל למה לית 'מרי אמרת לן
 מילה דאורייתא ו שדי טפח בחרא ידיה,
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 פירות גגוםר עד דמריד (נטרפה דעתו)
 ושדר ר״י נשיאה נאלושי אנתריהוטייתי
 ליה לביתו. ומכל זה אנו רואין שהיו

 אוהבים זל״ז,
 ובל״ס התרועע גם עם ר׳ אלעזר ואף
 שלא מציגו אותם ביחד בענין הלכה אבל
 מציגו בנדרים רפ״יא כשרצה ר׳ חייא
 בר אבא לצאת לחו״ל אתא לגביה ר״א
 א״ל פיים לר׳יי גשיא דיכתב לי חרא

 איגרא של כבוד,
 וכן היה לו חבר אהוב וזק ממגו לימים
 את ר' שמואל בר נחמני כדמציגו חגיגה
 פ״ב םה״א שר״י נשיאה שאל ממט מהו
 דין דבתיב ובו׳. ובתרומות ספ״ח יסופר
 מעשה נוראה, שדיקלוט היה רועהחזרים
 ותלמידים דבית מדרשו דד״י נשיא היו
 מכים אותו ולבסוף נתנדל כ״כ עד שנעשה
 קיסר ברומי בשם דיקליטיינוס ונזכר איך
 שהיהודים הכו אותו וכשהיה בארצות
 הקדם ירד לעיר פמיים ושלח מבתכ
 להנשיא שהוא רוצה דרבנן יבאו אצלו
 במוצ״ש וצוד, להשליח שלא ימסור להן
 המכתב עד ערב שבת עם חשיבה כרי
 שלא יוכלו לילך לפמייםבע״ש שהיתר,
 רחוקה ממקום הנשיא, ובמוצ״ש לא יוכלו
 לבא כ״כ מהר ואז נקם ינקם מהן. ור״י
 נש־א ורש״בנ ירדו לרחוץ בחמי טבריא,
 ונעשה להם כמה נסים וכשעמדו לפני
 הקיסר א״ל וכי בשביל שטראבם עושה
 נסים לכס אתם מבזים את המלכות?
 א״ל כי ביזו אך דילקוט רועה הזרים
 ולא דיקליטיינום מלכא, א״ל אעפ״כ

 הזהרו מנוי קטן ובו',

 והרז״פ במבוא הירושלמי צנ. יאמר
 שהמאורע שקרה לר״י נשיאה ורש״בנ
 הוא ר״י נשיאה נכד רבי, ואחריו נמשך
 הראה״ו בח״ג צר 94 וצד 120, וחולקים
 על החכם גרעץ בח״בצד 372, ולפ־יא
 עליהם איך טעו בדבר פשוט כזה הלא
 דבר ברור שדיקליטייגום מלכא נתקםר

 בשגת .

 יוחנן סלק נכי ר״י נשיא גפק לגביה
 בחלוקא דכיתנא א״ל חזור ולבש חלוקך
 דעמרא משום מלך ביפיו, מי נפק
 (בשרצה ויי לצאת) א״ל אייתי עטעמה
 (הב לי עצה) א״ל שלח ואייתי לך מנחם
 טלמא דבתיב ותורת חסד על לשונה.
 וכפי הנראה היה בימיו כבר נזירות רבות
 על ישראל כי בבר נתפשטה תורת
 הכמרים בכל א״י ובדמצינו ב״ר פ״עח־יב
 שר״י נשיאה שאל לר״ל איך להנצל
 מצרות, הממשלה שצועקת ואומרת .הב
 הב והשיבו לא תסב מבר נש כלום ולית
 את יהיב ־ כלום, (ושט איתא אך רבינו אבל
 הבונה הוא על ר״י נשיאה), ואפשר שמנחם

 טלמא היה ספרא רבה וא״ל ר״י שיקראו'
 אליו את מנחם שהוא יכתוב מכתבים
 כיד הטובה עליו ואולי יושעו עי״ז. ובנדה
 נב. יסופר שפ״א הורו תלמידי דר׳ חנינא
 ננד ר׳ יוחנן אזל ר׳׳י וסיפר לר״י נשיאה
 ושלח אנשי חיל לכוף אותם לעשות

 כדברי ר״י,
 ובן מצינו אותו הרבה עם ד״ל כע״ז.

: שההוא מינא שדר לר״י נשיאה דינרא  ו
 קיסרנאה ביום אידו ושאל לר״ל האיך
 יעשה, וכן הוא בירושלמי שם רפ״א
 ואסרו שם שאע״פ שר״י נשיא היה ארם
תל אעפ״כ בקש ר״ל לנדור הרבי.  נ
 וב״ב ז, שר״י נשיאה רםא שורא אדרבנן
 א״ל ר״ל רבנן לא צריכי גט־רותא. ובשבת
 קיט: א״ל ר״ל כך מקובלני טאבותי
 וא״ל מאבותיך בל עיר שאין בד, תינוקות
 של בית רבן מחריבין אותה, וזה הביאו
 להנשיא ששלח לר׳ חייא [כר אבא] ולר׳
 אסי ודי אמי לעבור בכל ערי ישראל
 ולמתקין להן םפרין ומתניינון בדמובא

 בחגיגה פ״א ה״ז.
 ובכתובות פ״ט ה״ב קריביתיה דר׳
 שטעון בר אבא יהבי לה משום כושל
 אייתי דש״בל עבדוי דר״י גשיא ואפיק
 מיגה. וברכות• מד. יסופר שפ״א אבלר״ל
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 בזמן רי״נ השליש/ אכל ר׳ מנא הראשון
 היה כאמת קשיש גם מר״א ורח״בא
 שאמרו משמו בפסחים פ״ר ה״ט, מע״ש
 פ״א ה״ב, וכן ר׳ אםי אמר משמו כקידושין

 פ״א ה״נ.
 •ובברכות פ״ג ה״א־כא יסופר שמחה
 גהוראי אחתיה דר״י גשיאה (ובנזיר פ״ז
 ה״א קוראה יהודינא) ושלח ר׳ חגיגא בתר
 ר' מנא ולא רצה ליטמא לה אמר לה
 בחייהון וכוי, ובמבוא הירושלמי קטו,
 יאמר שהוא ר' מגא בגו דרי יוגה ור׳
 חגיגא השגי חבירו, כי לא מציגו ר' מגא•
 בדור ר׳ חגינא (בר חמא). ושגגה יצא
 ממגו כי באמת ר׳ מגא הראשון היה
 בזמן ד״ה בר חמא׳ שהיה קשיש הרבה
 מר״א. ונם זאת ידוע שר׳ מנא בנו של
; ג  ר׳ יוגה לא היה כהן כתעגית כ
 שאישתטח על קבריה. דאביו. וכן הוא
 מע״ש פ״ה ה״ג שר׳ יוגה יהב מעשר

 לר׳ אחא בר עולא.

 ומציגו שהיה לר״י גשיאה זה עבר
 בשם קלה דרומה כביצה פ״א ה״ט שר*

 זעירא שאלו.
 והאריך ימים כאשר יסופר מו״ק יז..
 כשרב יהודה שמתיה להצורבא מרבגן
 וגח גפשיה ובא לא״י לפגי ר״י גשיאה
 למישרי ליה השמתא א״ל לר׳ אמי פוק
 עיין בדיגיה אך הזקן שבדור ר׳ שמואל
 בר גחמגי לא שבקיה, וידוע שרב יהודה
 גפטר תרי לשטרות וגם אז היה חי רי״נ,
 א״כ היה לגשיא כל ימי ר׳ יוחגן שהיה
 ריש מתיבתא וגם אח״כ וזה היה יותר
 מששים שנה, ולא שהאריך ימים יותר
 מדאי אך יען שמלך בהיותו עול ימים כי

 אביו ר״ג לא האריך ימים.
 ופטירתו מצינו מרכות פ״ג ה״א-
 כשנפטר ר׳ יודן נשיא בד בדיה דר״י
 נשיאה דחף ר׳ חייא בר אבא לר' זעירא
 (ר׳ זיו*) בכגישתא דגופגא דציפורין

 וטימאו. ומזה אגו רואין בבירור שגם ר״יי־

 גשיאה

 בשגת י 284 למספרם תקצו לשטרות
 כדמובא בספר החכם מאמזין.ובא״י היה
 בזמן ר' חייא בר אבא חלמית דר״י
 כירושלמי ברכוה פ׳׳ג םה״א שהיה מיפסע
 על קברים כדי לראותו, וא״כ היה זה
 לערך יותר מחמשים שגה אחרי פטירה
 ר״י נשיאה ונם אחר פטירה ר' יוחגן
 שנפטר תקצ, אך האמח כדברי החכם
 נרעץ בחייב צד 372 שהיא ר״י נשיאה
תל וכאשר  השני ונם הוא היה אז זקן נ

 נבאר.
 (ובספר חקרי לב צד 21 יאמר דבריפ של
 • שמות שדיקלטינוס מלכא דחה את ד״י נשיאה
 נכד רבי׳ והעלה את ר׳ אבהו לנשיאות, ולא ידע
 שלא לבד רי״נ הראשון לא היה בימיו אבל גמ
 רי״נ השני כבר נפטר בימיו כמפורש ע׳׳ז פ״א
 ה׳׳א שאז היה ר״ג בנו של ר״י נשיאה השני
 והיה אדפ קטן. ובר מן דין הוציא דבה רעה על
 ו' אבהו היפוך האמת שרי אבהו הגי! בכחו

 ובחכמתו על כבוד הנשיאיפ והתורה יחד).

 והנה אחרי פטירה ר׳ יוחנן כשמלך די
 אמי ישב לפניו כע״ז לנ:, מנחוח כט:
 י שבעי מר׳ 'אמי, וביצה בז. ר״י נשיאה
 הוה ליה ההוא מברא שדריה לקמיה דר׳
 אמי, ובתעגית יד: כשגזר רי״ג יג׳
 ־ תעגיתא ולא געגה וסבר למיגזר טפי
 א״יל ר׳ אמי הרי אמרו אין מטריחין את
 הצבור. ושט כה: רי״נ גזר תעגיתא וירדו
 להם גשמים—סבר לאשלמינהו א״ל ר׳
 אמי וכוי. ומו״ק יב: די״נ נפקבחומרחא
 דמתשא ושהי מיא דאחים קפילא ארמאה

 שמע ר׳ אמי'ואיקפד.
 ור׳ מנא (הואשון) היה החכם שלו
 כדמצינו כלאים פ״ח ה״נ ר׳ מנא מפקד
 י לאילן דר׳ יודא נשיאה. ופסחים רפ״י
 רי״נ רחץ סמוך למנחה בע״פ והיה צמא
 ושאל לר׳ מנא, ומו״ק פ״נ ה״ה חד
 הלמיד מן דר׳ מנא הודה לחד מן קריביי
 דנשיא, וזה א״א להיוח ר׳ מנא בן ר׳
 יונה יען שהוא היה נרדף מבית הנשיאים
 כתענית .בנ:, והיה מאוחר הרבה שהיה
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 וזכה להעמיד בן גדול אשר זיכה את
 הרבים כי בגו הלל נשיאה עיבר שגים
 וקידש חדשים עד ימות המשיח בשנת
 תער לשטרות כמבואר בערכו, ובפי
 שאמרנו שאבי אביו היד. עדיין חי הרי
 לשטרות א״ב משנת תרי עד תער נפטר
 ר״י נשיא השני ומלך ר״נ בנו ואח״כ
 ר״י נשיאה השלישי ואח״כ בנו הלל נשיאה.

א דכיייתא).  ר׳ יהודה הסבה(תנ
 נזכר פ״א בעירובין עב 5 שאמר לא
 נחלקו ב״ש וב״ה על מחיצות וכוי ואר״י
 אמר רב הלכה כר״י הסבר, והב״ח גורס

 ר״י הסבך.
 ר׳יהודההענתותי.

 מובא ממנו מעשה נורא מה שאירע
 לו נס ע״י ר״מ. ובםה״ר העהיקה מם׳
 קטן מעשיות, ולבן למותר לנו להעתיקה.

 ר׳ יהודה חייטא.
 בב״ב קםד 5 מובא שהיה תלמיד דבי
 והיה סופר מומחה וכתב לרבי ספר
 תהלים, וכשראה רבי אמר כמה מיושר
 כתב זה, ור״ש בדיה א״ל שר״י חייטא

 כתבו.
 ר׳ יהודה מגדלה. ערך ר׳ ירדן

 מנרלייא.
 רב יהודה מדאםקרתא (או מדסקרתא).
 מצינו אותו חטיד שהקשה לרבא
 ביבמות פז:, נזיר לה., סוטה ו. כה., נדה
 לה. לט., וכפי הנראה היה מתלמידיו
 המובהקים דרבא. ובנזיר נב. אומר ח״ש
 על בעי דרבא, ובשבח צג. חולק על
 דברי רב זביד שאמר משמיה דרבא,
 ובגיטין כח: הקשה רב אדא בר מתגה
גוד,  לרבא — אר״י מדםקרתא שאגי ־
 מתקיף לה רב משרשיה ערבך ערבא

 צריך אלא אמר רבא וכוי.
 והיה גדול מרב פפא בגדה לט.
 שאד״פ אמריחא לשמעהא קמיה דדב

 יהודה מדםקרחא.

 רב

 גשיאה זה היה מקומו בציפורי, ואף
 י שבסוף ימי ר׳ אמי הלך הוא וישיבחו
 דטבריא לחסות תחת צל ר׳ אבהו אבל
 ר׳׳י גשיאה שהיה זקן גדול נשאר בציפורי,
 ועל כםאו ישב ר' גמליאל החמישי שהיה
 אדם קטן גם לעומת אביו ובימיו כבר
 גחרבה העיר ציפורי והלך לו לקיםרין,
 וזה שמצינו ע״ז פ״א ה״א ר׳ נמליאל

 אדם קטן ובקש ר' אבהו לנוררו.

 ר׳ יהודה נשיאה השלישי
 בן ר״ג החטישי, אבי הלל שתיקן העיבור.
 י הוא היה דור היג׳ להלל הזקן, ולא
 נזכר עוד בבבלי אך בירושלמי והיה בזמן
 ר׳ ירמיה כמגילה פ״נ ה״ב ר׳ ירמיה
 משלח כתב לר׳ יורן נשייא לשנוא את
 אוהביך ולאהבה את שונאיך, וכפי הנראה
 היה זה כשהוציאו את ר׳ ירמיה מב״המד
 ובל״ס היה נמ עצת הנשיא כן, וא״כ
 היה זה כשהיה ר' ירמיה כבר גדול הדור,
 וכן סוף ע״ז ר' אמי (בבלאי) סליק עם
 ר׳ יורן גשייא לחמתא דגרר — שאלון
 לר׳ ירמיה, וזה א״א להיות ר׳ אמי שמלך
 אחר ר׳ יוחגן שישאל מר׳ ירמיה. וכן
 שם פ״ב ה״ב ר׳ אמי םלק עם רי״ג
 לחמתא דגרר לקה באצבעיה — כיי דמר
 ר' יעקב בר אחא בשם ר׳ יוחנן. ובתענית
 כג: יסופר שדבי נשיאה הוו קא מצערי
 לר׳ מני בגו של ר׳ יוגה ולא גזכר שם
 בשמו. וברו״ר םפ״ה ר״י נשיאה בעי

 קוסי ר׳ פנחס בר חמא.
 י ומקומו היה בקיםרין שנם אביו ר״ג
 הלך מציפורי לקיםרין לחסות תחת צל
 ר׳ אבהו וזה שאמר • ר׳ יוסי (הבית די׳
 יונה) אילין תעניתא דאנן עבדין לית אינון
 תעניתא למה? דלית נשייא קמן. וידוע
 שר׳ יוסי היה בטבריא ולכן אמר זה כי
 הנשיא היה בקיסרין. ובירושלמי תענית
 רפ״ב ר' חלבו אמר לר״י נשיא פוק עמן
 וצערך, שגזרו תענית על הצבור וא״ל

 ר' חלבו שיצא ויצטער עמהן.
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ה ל ע  שהיה לה מלידה רצתה לאסור עצמה על נ
 וא״ל שאמה ספרה לה שאניה קבל עכורה קידושין
 בהיותה קטנה) וא״ל ר׳ חייא שאמה אינה
 נאמנת ע״ז לאוסרה עליו. וביבמות סג,
 שהיתר. מצערה לר״ח (ואעס״כ) כשהיה
 משכה מידי (דבר הראוי לה) צייר ליה
 בסורריה ומייתי ניהלה, א״ל רב והא
 קא מצערה ליה למר, א״ל דיינו שמגדלות,

 בנינו ומצילות אותנו מן החטא.

 רב יוד.
 רמי בר רב יוד תענית כבן ובן צ״ל׳

 בשבת לב:.
 יוד קרת.

 בקידושין טז: אר״י יוד קרת קחזינא•
 הכא ופירש הערוך שהוא שם חכם, ורש״י

 פירש בע״א.

 ירדן.
 ר׳ אבא בר יורן ויק״ר פ״דב.
 כהנא בר יודן שהש״ר פ״דיד.

 ר׳ תנחום בר יודן ברכות פ״ו ה״א,

 ר׳ יודן.
 נזכר אך בירושלמי ובמדרשים, הוא היה
 תלמידו דר׳ אבא א) כירושלמי כתובות
 פ״ב ה״ד שא״ל ר׳ יוסי לר׳ חגי ץהא ר׳
 ירדן סבר דכוותי א״ל על דרכיה (ר׳ אבא}
 אנא פליג לכ״ש עליה, ובע״ז פ״א םה״א
 מחלוקת חברייא עם ר׳ בא ואמר ר׳ יורן

 קרא מסייע לחבריא.
 וכן מציגו ר׳ יודן בשם ר' איכוכב״ר
 פ״גא־יא, איכ״ר פ' על אלה אגי ביביה,
 וכן הוא כפסקתא רבתי פ׳ החודש,
 ובירושלמי ברכות פ״ד ה״ד־טו גרם
 הטאטר ד׳ יודן בדיה דר׳ איבו וצ״ל כמו•

 בטדרש. •
 בשם ד׳ איגי שהש״ר פ״ח־ב.

 בשם ר׳ אלעזר ב״ר פ״מד־יב. ושמ
 פ״מד־יא, ר׳ יורן ור״א נשם די• יוסי בן

 זימרא.
 ר׳ יודן בשם ד׳ יוחנן קידושין פ״ב

ב יהודה מדפתא.  ר
 נזכר פ״א בברכות כה. שאמר רבינא
 הוה קאימנא קמיה דרב יהודה מדפתא
 הזא צואה אמר לי עיין אי קרמו פניה.
 ויותר נראה נדסת דק״ם רב ירמיה מדפתא

 ולכן לא הביאו היוחסין.

ב יהודה מהגרוניא.  ר
 נזכר פ״א בע״ז לט. שחנן חייטא זבן
 הכלת מאנשי דביתהו דרבנאי אחוד. דר״ח
ר אבא אתא לקמיה דרב מתנה לא  נ
 הוה בידיה אחא לקמיה דרב יהודה
 מהגרוניא, א״ל נפלה ליד(עכשיו צריך אתה
 לי, רש״י) הכי אמר שמואל, וביוחסין לא
 הביאו אך ביוחסין השלם מכר בערך
 חנן, ויוחד נראה בגרסה ר״ג שבא חגן
 לפני רב יהודה (תלמיד שמואל) וא״ל

 מחגרניא נפלה ליד ע״ש.

ב יהודה מםורא.  ר
 נזכר ב״ב פט. דרשה יקרה ממנו על
 הפסוק לא יהיה לך בביחך מה טעם
 משום איפה ואיפה, לא יחיה לך בביםך
 מ״ט משום אבן ואבן, אבל אבן שלמה
 וצדק (אז) יהיה לך. ובנדה בז. מביא
 ראיה מן הפסוק שהלוים שומרים בכ״א
 מקומוח, ושם משמע שהיה קודם אביי.

 יהודאי. נזכר זהר בראשיח נ:.

 יהודית אשת ר׳ חייא.
 (יהודית אשת עשו, בראשית פ״כו־לד).

 בשם זה נזכרה יבמוח סהנ יהודיה
 דביתהו דר״ח הוה לה צער לידה שנאי
 מנא ואתיא לקטיה דר״ח ושאלה אותו
 אם אשר, מפקדה אפ״ור א״ל לא, אזלה
 אשתיא םםא דעקרחא לםוף נודע לו
 הדבר ואמר אילו לא עשית כן היית
 ילדה לי עיד האימים, כי ילדה את יהודה
 וחזקיה תאומים ו3זי וטיי תאימית. ובקידושין
 יב: יהודית דביתהו דר״ח דהוית לה צער
) אמרה לי אם קבל א י י  לידה א״ל (לד׳ ״
 ביך אבוך קדושי כי זוטרת(שמרוב צער
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 חלה פ״ד ה״ב, שבת פ״א ה״ט, פ״ט
 ה״א, עידובין פ״ב ה״ד, חגיגה פ״ב ה״ה,
 טו״ק פ״א ה״ז, נזיר פ״ה ה״א, ע״ז פ״א
 ה״א, פ״ג ה״נ ה״ה, ובכלאים פ״נ סה״א
 ד' יורן אביה דר׳ מתליא, ובתענית פ״א
 ה״ג ר״י אבר דרי מחנה, וביבמות פ״א
 רה״א ר״י אבא דר׳ מחניהא, ובכתובות
 רפ״ד ר״י אבוי דר׳ יודה אבוי דרי
 מחניה. ובכולם צ״ל ד׳ ירדן אבוי דר׳
 מהניא. וכפי שבארנו בערך ר' מחניה
 שהיה בדור הרביעי והחמשי לאמיראי
 א״י א״כ היה אביו בל״ס בראשיח דור

 הרביעי.

 ר׳ יודן אנתורדיא אי ענתודרייא.
 נזכר בשם הראשון בירושלמי ברכוה
 פ״ד ה״א, עירובין פ״ב ה״ה, שקלים ו־פ״ו
 (ובעקלים הנדפס כבבלי גרש ר׳ אבא החדויזה)
 הוריוח פ״ג ה״ב, ובשקלים םפ״ח ר׳ יודה
 עגהודרייא בעי קימי ר' יוסי, ובברכוח
 פ״ד ה״ג ר' יורן אנחורי, ובשבח פ״מ
 םה״נ נרם עגחדרייא, ובחעגיח פ״ב ה״ב
 ר״י עגחוגדריא, ובע״ז פ״א ה״ב אר״י

 אנחודרייא.

 ר׳ יודן בדיה דר׳ אייבו.
 נזכר ברכות פ״ב ה״ד״טו: ופ״ה ה״א
 ונראה שצ״ל ר' יורן בשם ר' אייבו
 כדמובא המאמר באיכ״ר יפי על אלה אני
 בוכיה ובפי רבחי פ׳ החודש; וכן נשתבש

 במדי שמואל פ״ידד.

 ר׳ ירדן בר ברתיה דרש״בי.
 בירושלמי קידושין פ״א ה״דיז. א״ר
 חייא בר בא חני ר׳ יודןב״ב דרש״בי
 דחני רש״בי. אבל באמת צ״ל כדמובא
 המאמר בפאה .רפ״א־נ. אד״ח בר ווא
 — חני ר'.יורן בר דורחי דרש״בי היא.

 וכן נורם הפני משה בקידושין שם.

 ר׳ ירדן בן גדיא. ערך ר׳ יהודה בן
 גדיא.

 ר'

 ה״ה, ב״ר פ״לב־ד, ויק״ר ר״פ אמור,
 ובב״ר פ״מד־ט ר׳ יורן ור׳ איבו בשם ר'
 •יוחגן, ושם פ״פב־ה ר׳ יודן ור׳ איבו ור׳

 שמעון בר גגרי בשם ר׳ יוחנן.
 ר׳ יורן ור״ה חרוייהון נשם ר׳ יוסי

 בן זימרא נ״ר פ״טד־ה.
 נשם ר׳ יוק נרי סימון נ״ר פ״לה־ג.

 בשם ר' לוי ב״ר פ״ה־נ.
 בשם ר' שמעון בר שקפא קה״ר פ״א

 רפ״יא.
 בשם ר׳ שמואל בר גחמגי ויק״ר

 פ״כד־ז.
 בשם ר׳ חגחום בר חייא ב״ר פ״דג.

 ובן מציגו ששאל לר׳ אחא בפחיחחא
 דאיכה.

 וחולק עם ר׳ יוסי (חבירו דר׳ יונה) פא״פ
 כב״ר פ״עד־ד, ושם פ״מד־בב איחא ר׳
 יורן ור׳ יוחגן בן זכאי ור״ע, וצ״ל א״ר יורן

 שרי״בז ור״ע פליגי.
 והיה כמו רבו דרי מני כדמציגו ביצה
 פ״א ה״ה, חעניח םפ״נ, קידושין פ״ב ה״ו

 שבעי מיניה.
 וגזבר כמה פעמים בירושלמי בהלכה

 בברכוח פ״א סה״בובב״מ.

 אבא יודן.
 • חלמית ואמורא דרבי, ובבבלי נקרא

 אבדן עיין ערכו.

 אבא יודן איש ציידן. (״נא).
 • י העיד הלכה בשם ר׳ אליעזר כחוםפחא
 אהלות פ״יח. וביבמות קבב. מובא בשמו
 שהעיד שמשיאין את האשד• ע״פ עכ״ום
 במסיח י לפי חומו, ובמכלהא דרש״בי
 הגדפס גהפלס ש״ג צד 707 אבא יורן
 איש ציידץ אומר משום רבן גמליאל מנין
 שלא יאמר אדם איני כדאי להחפלל על

 בה״מק וכוי,

 •־״•־• ד ירדן אבוי דר׳ מתניא.
 נזכר בירושלמי דמאי פ״ה ה״נ פ״ז
 ד,"ד, שביעית רפ״י, ערלה" פ״א ה״נ,
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 ר׳ יורן בר יורן בר שלום. ערך ר׳
 יהודה בר שלום.

 ר׳ יורן בר׳ יוםי.
 גזבר ויק״ר פ״ט־ט אמר גדול השלום
 ששמו של הקב״ה גקרא שלום, אבל
 המאמר הזה נעתק' מד״א זוטא פרק
 השלום ושם מובא בל המאמרים מגדולי

 התנאים ושם הוא מאמר ר׳ יהושע.

ב יצחק. ערך רב יהודה  ר׳ יורן בר ר
 ברב יצחק.

 ר יורן בר ישמעאל. ערך רב יהודה
(pfa).בר ישמעאל 

 ר׳ יורן בר מנשה. ערך ר׳ יהודה
 בר מנשיא,

 ר׳ יורן בר נחמיה. ערך ר׳ יהודה
 בר נחמני,

 ר׳ יורן בר פליא או פילה.
 נזכר ברכות פ״ט ה״ה מאמרו היקר
 כשנתן ברחמים נתן, וכשלקה ברחמים
 לקח ולא עוד אלא כשנתן לא נמלך
 בכריה, וכשלקה נמלך בב״ד, ובשביעית
 רפ״ה היתיב ר׳ יורן בר פדיא קומי ר׳
 יונה וצ״ל בר פליא כנרםת פני משה,
 וכן נזכר ש״ר פ״מב־־ט ר׳ יהודה בן
 פילויה בשם ר״מ. ובויק״ר פ״כד־ב ר׳
 יורן בר פיליא, ובמ׳ ההלים רפ״קא ר׳
 יורן בן פלייא והוא המאמר דירושלמי
 בדכיח, ובתנחומא וירא־מה ר׳ יחידה בר
 פלםא אומר י מהו מוריה, וצ״ל בר פליה

 כבדפום פראג.
 ך׳ יורן בדיה דרב.

 נזכר בירושלמי ע״ז פ״ב םה״אובםה״ד
 נורס בדיה דרבי. •

. . ( א נ ת  יורן בריבי. (
 בקידושין בא 5 א״ר. אלעזר יורן בריבי
 היה דורש (ופירש״י יוד! עמו וגדול בדורו
 היה), ובבכורות לז: מובא המאמר ת״ר
 — א״ר^ודן ברבי היה דורש בשהן דוצעץ

 ובו׳

 ר׳ יורן בר גורייא.
 גזכר שביעית פ״ב סה״ג אר״ח בר
 אבא ר׳ יורן בר גורייא משקה בסלא
 ועדר. ואולי הוא הנזכר בהעניה פ״ג ה״ט
 בשם ר׳ יידן גיריא שאמר שם הדין חוני
. בר בדיה דחוגי המעגל הוה  המעגל ״
 וגרסת םה״ד ר׳ יוק מריא ובערך ר׳

 יהודה בן פדייה גורס ר׳ יוק גידיא.

 ר׳ יודן בר דודתי. ערך ר׳ יידן ב״ב
 דרש״בי.

ק בריח דר׳ חמא דבפר תחומין. ו  ר׳ י
 נזכר תענית פ״א ה״ז אמר בשם
 חזקיה, ׳ובכתובות פ״ב ה״ט גרם דבפר

 החמין.
 • ר׳ יודן בר חלפיי.

 כן מובא ביוחסין ובםה״ד, והוא בויק״ר
 פ״ז־ג, אך פשט הפשוט שם שא״ר יורן

 שבר (צ״ל רבי) חלפיי בעי.

 ר׳ יודן בר חנין.
 בסנהדרין פ״י ה״א אמר בשם ר׳
 ברכיה. ונשאר לנו ממנו מאמר יקר
 בערלה פ״א ה״ג שאמר םימנא דאכיל
 מן חבריה בהית מסתכל ביה, והואע״ד
 שאמרו ברכות ו: כיון שגצרך אדם לבריות
 פניו משתנות ככרום. ונזכר בהלכה
 בפסחנם פ״ד ה״ד, ובקידושין פ״ב ה״ה
 א״ר יורן בי ר' חנן ערוד. שאינה ערוד.

 תופש את שאינה עדוה.

 ר׳ יודן" בן טרפון.
 בירושלמי שביעית פ״א ה״ו וערלה פ״א
 ה״נ א״ר יורן כד מריפן לעוביה, ונרםת
 פני משה א״ר יוק בן טדפון. ובספר
 אהבת צ״ר בשביעית שם דעתו שצ״ל
 ר״י כר טרפון. ויוהר גראה שגרסת
 הירושלמי כד טריפן לעוביה הוא יוחד
 נכון ופירושו כשגדלו בעוביה כדמובא
 בערוך ערך טרף. מאיכ״ר פ׳ האמונים
 עלי תולע טריפין בקיקלא, והוא לשון יוני

 אמוגימ וננדליס בבגדי תולעת.
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 ר׳ יודן דמן גלילא. ר׳ יוחנן בדיה
 ילמדנו פ׳ אחרי(םה׳׳ד).

 ר׳ יודן מגדלייא.
 בתענית פ״א ה״ג יםיפר שרי יופי בר
 יעקכ פלק למגקרא ר׳ יורן מגדלייא עד
 דחוה חמן נחת מטרא ושמע קליה אמר
ל ״  אלף אלפין — חייבין להודות _ א
 מנ״ל הא, א״ל הכין ר׳ םימץ ר' (רבי)
 מברך, וכן הוא ברכות פ״ט םה״ב, ובב״ר

 פ״יג־טו העתיק ר׳ יהודה מגדלה,

. א י סי קנ ו  רי
 נזכר עירובין פ״ז ה״י והוא ר׳ יהודה

 נשיאה,
 ר׳ ירדן קפודקיא.

 בברכות פ״ר ה״א־כח: אמר קומי ר'
 יופי בשם ר׳ יודה בן פזי, ובפאה פ״א
 ה״ד, כלאים פ״ח ה״א, ר״ה פ״א ה״ח,

 מגילה םפ״ב בעי קומי ר' יופי. •

 אבא יודן רמאה.
 בויק״ר פ״ה־ד יסופר למה נקרא שמו
 רמאי יען שהיה מרבה בנדבות לרמות
 את העם כדי שירבו ליתן גם הם וכל
 מה שהיה נקבץ מכל אנשי העיר היה
 הוא גותן כגגד כולם, ורש״בל עשה לו
 כבוד גדול והשיבו אצלו. ובבמדבר רבה
 פ״ד־ח נקרא אבין רמאה, והמאמר גובע
 מירושלמי היריות פ״ג ה״ד וז״ל רש״בל
 אעל לבצרה והוד, תמן חד רבהון רמייא,
 חם ליה דלא היה רמאי אלא שהיה
 מרמה במצות — נטלו רש״בל והשיבו
 אצלו. וביוחםין נפל ט״ם וצ״ל אבין
 ציפוראה לפניר״יבן אלעזר,..אביןרמאה
 בפ״ג דהוריות בזמן ר״ל, ובזה סרה קושיית

 םה״ך.

 יהוצדק. ר׳ יהושע בן יהוצדק פסחים
 צה:.

 יהושע.
 ר׳ יוחגן בן יהושע (ב! חמיו דריע) ידים

 פ״ג' מ״ה.
 ד׳ י

 . ובו׳ וחכ״א וכוי, ומהלשון הזה משמע
 שרי יורן אמר שבריבי היה דורש, אבל
 המקור הוא ספרי ראה פסוק ולקחת את
 המרצע ושם איתא א״ר אלעזר יורן
 בריבי היה דורש, א״כ הוא ר״א בן

 ־ שמוע.
 ר׳ ׳יוק בריבי.

 גזבר ויק״ר ספ״לו אמר בשם ר'ברכיה
 אם ראית זבות אבית שמתה וכוי, אבל
 נפל ט״ם שם כי המאמר גובע מירושלמי
 םגהדריןפ״י ה״א ושם כהוגן •ר' יודן בר

 חגין בשם ר׳ ברכיה.

 ר׳ יודן ברבי שמואל.
 ״ י גזבר ויק״ר פ״טו־ב. וגראה שצ״ל ר'

 יודן בשט ר׳ שטואל (בר נחטני).

 ד, יודן בר׳ שמעון.
 גזבר ב״ר פ״ד־ב. ושם פ״ה־ב ר'
 ברכיה בשס ר׳ יורן בר״ש, ואולי צ״ל

 ר״י בדי סימון.

 ר׳ יורן בר שקלי.
 גזכר כחובות פ״ט ה״י הבגים שאלה

 לפגי ר' יוםי ב).

ק גידיא-גיריא-מריה. ערך ו  ר׳ י
 ר׳ יורן בר גודייא.

וק דיפו.  ר׳ י
 נזכר ויק״ר פ״כ־י ר׳ פנחס בר חמא
 בעי טיניה, ובבמדבר רבה פ״ב־כדנורם

 ר׳ יוחנן דיפו.

 . ־ ר׳ יודן דבפר אימי.
 י בירושלטי שבח פ״טז ה״ו שפ״א נפלה
 דליקה ופרס גולחיה על גדישו וערק
 נורא. ובנדרים פ״ר םה״ט גרס ד׳ יוגה
 דכפר איטי ובל״ס שהיה כחוב ר״י ונעשה

 מזה ר' יונה.׳

ק דמן גלייא. ו  : י ר׳ י

 נזכר הנחומא אחרי״ד, ובויק״ר המאמר
 ד׳ יודן נלייה. ובב״ר פ״נא־יא ר׳ יודן

 דמן גלוי זרש״בנ משום ר׳ אליהועיני,
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 ומדב גידל שהיה ג״כ אח״ב בא״י. וגסה״ד
 מביא שגזכר זבחים לב: אך גדםא שלגו

 שם דב הושעיא.

 ר׳ יהושע בר אבין.
 בירושלמי יומא פ״ג סה״ה ר׳ יהושע
 בר אביין (וצ-ל אבין) ר' סימון בשם ר'
 אגייגי בד סיסי טעם דהדין תגייא שלא
 יהו אוטרין ראיגו כה״ג ובו׳. ובויק״ר
 פ״ידד, רו״ר פ״ב־י ר״ה בשם ר׳ יהושע
 בר אבין ור׳ זכריה חתגיה דר׳ לוי בשם
 ר׳ לוי אין בעל הרחמים גוגע בגפשות
 החלה. ובפדר״כ םה: המאמר ר״ה ור״י
 בר אבין חתגיהדר׳ לוי והוא מ״ם וצ״ל
 כבויק״ר. וברו״ר פ״ג־ו ר׳ מגחמא בשמ
 ר׳ יהושע בר אבין דרשה יקרה ממגו. וכן

 גזבר ב״ר פ״ו־ה ובסוף איכ״ר.

 ר׳ יהושע בן אבירם. .
 גזבר באס״ר פ״ה־ד, ובמד׳ שמואל
 פ״יג־ה המאמר ר׳ יהושע בריה דר׳
 בירי״ ובילקוט אסתר שם בדיה דר׳ ברי
 וצ״ל בירי, ובםה״ר העתיק בדיה דר׳

 כגגדי.

ב יהושע בדיה דרב אידי.  ר
 אביו רב אידי היה גקרא רב אידי בר
 אבין, ויסופר פסחים מט. שגשא כהגת
 וגפיק מיגיה תרי בגי םמיכי רב שישא
 ורב יהושע. ואביו רב אידי בר אבין היה
 בזמן רבא ור״פ כמבואר בערכו, ובגו רב
 יהושע היה גדול הדור בזמן רב אשי
 כשבת יא. שאיקלע לבי רב אשי. עבדו
 לו עיגלא תילתא א״ל למעום מר מידי
 — א״ל בתעגית חלום יתיבגא, ובתעגית
 יב ן גרסי שאיקלע לבי רב אסי וצ״ל רב
 אשי או שהוא רב אסי שהיה חבידו דרב
 אשי וכמבואר בערכו. וביבמות לוג הקשה
 לו רב אשי הכי השתא, וגזכד בהלכה

 בעירובין פב מו״ק ה״
:  והיה בפטירת רב כהנא בפסחים ג
 ר״ב חלש שדרוה רבנן לרב יהושע בדיה

 דר״א

 ר׳ יוסי בן יהושע חולין נו:.
 ר׳ שמעון בן יהושע ילמדנו בשלח כן

 הוא בםה״ר.

 י רב יהושע.
 רב הונא בדיה דדב יהושע ברכות כב:.

 רב ודננא בריה דר״י פסחים קי:.
 רב נחמיה בריה דר״י מו״ק יט:.

 רב שישא או ששת בדיה דר״י פסחים
 קמי.״

ב יהושע.  ר
 גזבר פסחים גג: אמר רב יהושע דרש
 דבא, ואולי הוא אבי רב הוגא בדיה
 דר״י הנודע, ובדק״ם ליתא תיבת רב
 יהושע. ובשבת קנא: מצינו א״ר לוי א״ר
 פפי א״ר יהישע לאתר ג׳ ימים כריסו
 נבקעת וכוי שם צ״ל ר׳ יהושע דסבגין

 כמבואר בערבו.
 ר׳ יהושע אוניא אי אונייא.

 גזבר תמיד בירושלמי כערלה פ״א
 סה״ב, שבת פ״ב רה״ד א״ר שמואל בר
 יצחק הגי ר׳ יהושע אוגיא. ובשבה פ״א
 םה״ד תני ר״י אוגייא לוסר את ביציהן,
 •שמה שנזרו על בנוהיהן אין הבונה בגיתיהן
 •ממש שהיא דאורייהא אךהכונה ביציהן
 שבישל עכ״ום ומביא הגי ר׳ ישמעאל ואת

 בה היענה זו ביצת היעגה.
 ומזה אנו רואין שהיה מהתנאים השונין

 ברייתות. •

 יהושע איש עוזא. (תנא).
 גזבר נדרים לח: תניא יהושע איש

 עוזא אומר וכוי.

 ר׳ יהושע בר אבא.
 בשבת קבו., מו״ק ה: אמר משמיה
 דעולא, וב״ב טו., מנחות ל. ר׳ יהושע
 ב״א אמר רב גידל אמר רב, וביוטא
 מב: מתיב ועל קושייתו אמד אביי הייגו
 תיובתא, מזה משמע שהיה קודם אביי,
״ גראה  ויען שגקרא תמיד בשם ״רב,
 שהיה ירושלמי וקבל שם תורתו מעולא
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 ודי יהושע בן נתירא וכן הוא במתגית*
 דבני מערבא, ובגמרא שש מובא א״ר
 יהושע ב״ב מעשה והיו נוחרין ערוריאית
 לאריות באיסטריא של מלך והיו עולי
 רגלים שוקעין עד רכובותיהן בדם. וביבמות
 פ״ח מ״ר העיד על בן מגוםת שהיה
 בירושלים סריס אדם ויבמו את אשתו
 לקיים דברי ר״ע. ופרה פ״ב מ״ר, מחלוקת
 ר״ע ור״א ור׳ יהושע ב״ב, ולגרסת
 הירושלמי גזבר פאת פ״ג מ״ו מחלוקת
 ר״א ר׳ יהושע ר״מ ור׳ יהושע בן בהירה
 והלכה כדבריו וכן הוא במתגיתא רבני
 מערבא, וגרפא שלגו ר׳ יהודה בן בתירא,
 וכן גזבר שבת פ״יב מ״ה כתב אות
 אחת נוטריקון, ריב״ב מחייב וחכמים

 פוטרין.
 וכן גזבר מנחות סח: מחלוקת ר״א
 ר׳ יהושע ר׳ ישמעאל ורי״בב. ובתענית
 ג, ר׳ יהודה אומר משום ר' יהושע יאח״כ
 אמר ר' יהודה משום בן בתירא ואמרו
 שם שהוא ר׳ יהושע בן בתירא וזמגין
 דקרו ליה בשמא דאביו שזה היה קודם
 שנסמך, ולבתר דנסמך קראו לו בשמו.
 ומזה הוציא הרמ״בם בהקדמתו לזרעים
 שכ״מ שנזכר סתם בן בתירא הוא ר'

 יהושע ב״ב,

 ר׳ יהושע בן גדיא.
 נדפס בסדורים מאסר ממנו כל העונה
 אמן בע״הז זוכה ועונה לע״הב, אנל
 בתנחומא צו־ט הגרסא ר׳ יהודה בן גדי*
 ובשאלתות בראשית הגרסא ר׳ חמא בן

 לקיש.

 ר׳ יהושע בן גזורא. עיך ר׳ יושיע
 כר גידרה.

 יהושע בן גמלא כה״ג.
 חכמי ישראל האתרוגים יאמרו כולם
 פה אחר שיהושע ב״ג היה כה״ג בימי
 אגריפוס י השני לערך המש שגים קודם
 החורבן ואשר אחריו היה אך עוד כה״ג

 אחד

 דר״א א״ל זיל בדוק — אשבחיה דגח
 נמשיה קרעיה ללבושיה — ובכי ואתי אייל
 נח נפשיה ? א״ל אנא לא קאמינא ומוציא
 דבה וכוי. וביוחסין מביא ר׳ יהושע בר
 אידי בד אבין ננרא, והאמת אינו כן כי
 ר' אבין גגרא היה בימי ר״ה כשבת בג:
 ובני רכ אידי היה תלמידו דרב חסדא
 בפסחים קא: וא״כ איך יהיה רב יהושע
 כריה בימי רב אשי ו וקרוב לומר שהיה

 נכד רנין הנודע.

 ר׳ יהושע בן אלישע. (״:א יברייתא).
 בנזיר מד. דתניא מעשת שמת אביו
 של ר' יצחק (הכהן, ועיי) בנינזק — ובא
 ושאל את ר׳ יהישע בן אלישע ודי זקנים
 שעמו ואמרו ״לאביו״ בזמן שהוא שלם
 ובו׳, ובמו״ק כ. ושמחות רפ״יב איתא
 בטעות הסיפור הזה וככר הארכתי בערך

 ר״א בר׳ צדוק.

 ר׳ יהושע בן אלם.
 בםה״ד מובא מעשה נפלא ממנו והעתיק
 זאת מספר קטן מעשיוה, ויען שלא נמצא

 במדרש לא העתקנו.

 ר׳ יהושע בן כיתות.
 נזכר ב״ר פ״פד־יח אסר בשם ר׳ יהודה

 ב״ר סימון.

 ר׳ יהושע בדיה דר׳ בירי. ערך ר׳
 יהושע בד אבירם,

 . ד יהושע בד בנימין בר לוי. נזכר
 שהש״ר םפ״ד, ר׳ חונה בשמו.

 ר׳ יהושע בן בתירא. (תנא דמתניתין).
 . הוא היה אחד מב״ב של המשפחה
 היקרה בגי בתירא ששמשו לפי שעה
 בגשיאות קודם הלל, ור׳ יהושע בן
 בתירא היה חבר דרי יהושע ור״ע
 וחבריהם, וכפי הנראה זכה עוד לראות
 את הבית בבנינו בעדיות רפ״ח שהעיד
 על דם נבלות שהוא מהיר. ובמנחות קנ:
 מובא המשגה וגירםין העיר ר' יהושע
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 וירא אלקיפ מרבים, ואם המושל היה
 צדוקי היה מעמיר גם בה״ג צדוקי.

 וכל כהוגחם הגדולה הראו בחג הסכות
 שהיתר, אז שמחה לכל העם אז היה בא
 למקדש לעבוד העבודה ולנסך הסיס,
 וזה ינאי המלך ידוע שהיה צדוקי
 גמור ואף שלא רדף את הפרושים זה
 היה יען שאשתו הצדקת שלמוגין אחות
 שמעון בן שטח לא הגיחה אותו בכל
 כחד, לעשוה כל רע, ועל ידי שמעון ב״ש
 וחכמתו הבריח את כל םנהדרי הצדוקים
 שהקים יוחגן בה״ג בסוף ימיו, אבל זולת
 זה מציגו ביזיפום שהרג' בחייו קרוב
 לחמשים אלף איש מישראל על לא חמס
 בכפיהם, ופ״א הרג במקדש ה׳ ששת
 אלפים איש, וא״כ איך גובל לומר שהוא
 היה עובד במקדש ביו״הכפ מי אשר
 ידיו ננואלו בדמי נקיים? ואם פ״א נסך
 ע״נ דנליו את המים בחנ כדרך הצדוקים

 רנמוהו כל העם באהריניהם.

 יהגה שמעון ב״ש אף שהצליח להחזיר
 עטרת הסנהדרין למקומה כרמובא מגילת
 תענית פ״י, <ןבל ראה בעיני שכלו שהדג
 מראשו מסריח וכ״ז שיתחנכו נערי ב״י
 ללא תורת אמת מנעוריהם אז ממילא
 ידבקו בדרכי הצדוקים ויאבדו לעד,
 ובדאמרו ב״ב בא : מתחלה היו מכניסץ
 ללמוד כבן טו׳ טז׳ שנה — והיה בועט
 ברבו ויוצא, ולבן הסבים בדעתו לתקן
 ולהושיב מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר
 ולעשות חובה על כל איש להביא את
 בנו נער כבן שש, כבן שבע לבית אולפנא
 לשתל דעת ההורה על לב טהור, אך
 אם היה עושה הדבר הגדול הזה בפומבי
 אז בלי שום ספק היו קמו גגדו הצדוקים
 שבאוחו הדור שהם היו שרי המלוכה
 ומגהיגיה בכל כחם לסבל עצתו היקרה,
 לכן חיפש אחר איש אחר שע״י תעשה
 הדבר הזה והי אגה לידו שאז הוצרכו
 להעמיד כה״ג משמש ויהושע בן גמלא

 הכהן

 622 יהושע בן

 אחד בשם מתתיהו בן הפל, ולכן יאמר
 בדו״ד ח״א צד 182 שצ״ל ביבמות םא.
 תחת ינאי המלך אגריפוס המלך, ועליו
 תלו כל המעשים הנתלים שהוא תקן שיהו
 מושיבין מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר
 ולהכניס אותן כבן שש או שבע שנים
 בב״ב כא. שהוא זכור לטוב ע״ז. ושהוא
 קידש את האלמנה העשירה םרתא בת
 בייחוס בדמובא יבמות פ״ו מ״ד, ועוד

 ועוד.

 ופלא גדול איך לא ראו החכמים האלו
 שהיזיפום בעצמו יאמר שיהושע בן גמלא
 כה״ג היה רשע האוכל שאר עמו והפשיט
 עורם מעליהם ואשר קירב את החורבן
 ככל אחיו הצדוקים, ונם לו יהיה צדיק
 אי אפשר כלל לתלות עליו התקנה הגדולה
 י הזאת יען כי ימי כהונתו היה בעצם ימי
 המבוכות והמלחמות שהיו קודם החורבן
 ולכן גם אם תקן שיחו מושיבין מלמדי
 תינוקות בבל עיר ועיר מה תועלת היה
 אז, ואיך יאמרו חז״ל אלמלא הוא נשתכחה
 תורה' מישראל, וגם איך אפשר לומר
 י שטעו על אגריפוס המלך לקרא אותו
 כשם ינאי ? ולא תהא תורה שלמה שלגו

 כשיחה בטילת שלהם.
 אבל האטת יורה דרכו כדעת הנאון
 כעד״הר בח״א צד 464 ונם אנחנו הארכנו
 כזה בערך שטעון הצדיק, שבבל יטי
 החשמונאים חוץ מיוחנן כה״ג שהוא
 בעצמו עבד העבודה כמקדש ביו״הכפ,
 כמעט כולם היו אך בשם כה״ג בענייני
 הממשלה שהיה במקום מלך, וכולם היו
 טרורין במלחמות כמעט כל ימיהם וכמה
 שגים לא היו בירושלים בלל, ובפרט יגאי
 כן יוחנן שהיה חולהגישגים, ולבן בע״ב
 אני צריכץ לומר שהיה כה״ג אך בדרך
 רשמי בין ישראל לעמים כמושל 'ביהודה,
 אבל בה״ג המשמש היה י המיר 'איש אחר
 ואם המושל היה מושל ביראת אלקים
 היה מעמיד כה״ג — משמש, גדול בתודה
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 לשבח. וגם מזה ראיה גדולה שאין זה בן
 גמלא שהיה קודם החורבן כי א״ב מי
 הוא הםזכירו הלא בזמן קצר נחרבה

 הבית ובזבזו את ההיכל,
 ומרתא בת בייתים הנזכרת בגימין נו.
 שהיתה בזמן החורבן היא אשה אחרת או
 ששמה היה באמת מרים בת בייתום
 וכדמובא באיכ״ר פ״א־מז אך שם נשתבשה
 המעשה מאוד וכבר הארכתי בערך מרהא

 כת בייתום.
 אבל יהושע בן גמלא מי שהיה כה״ג
 קודם החורבן והיה מכת הצדוקים כדמיבא
 בקדמוגיות היהודים לא גזבר בשום מקום
 בכ׳ התלמודים כמו שלא גזברו בל
 הכה״ג הרשעים וזכרם נאבד מן העולם,

 ר׳ יהושע בן הורקנוס.
 גזבר, במשגה םוטה פ״ה ם״ה בי ביום
 דרש ר׳ יהושע ב״ה לא עבד איוב את
 הק״בה אלא מאהבה — א״ר• יהושע מי
 יגלה עפר מעיניך רי״בז — והלא יהושע
 תלמיד תלמידך ובו׳ (ופוש״י שתלמיד ר׳׳ע
 היה), ומזה אנו רואין שהיה בשעת
 המחלוקת דר״נ ודי יהושע ע״פ הכלל
 שאמרו ברכות כח. שב״מ שאמרו בו
 ביום הבוגה על היום שהורידו את ר״ג

 מגשיאותו.

 ר׳ יהושע בר זידל.
 בירושלמי תרומות פ״ח ה״ג וע״זפ״ב
 ה״ג יםיפר שר״י בר זידל חלה ונכנסו
 אצלו ר״ז יד׳ הושעיא ב)(ובע״ז איתא בטעות.
 ר׳ יהושע) ודי בין בר כהנא ור' חנניה
 חברון דרבנן (בתרומות חסד תיבת חברון
 דרבנן), יהבי׳ אמרו הא מרא שמועחא
 והא מרא רעוברא. ולא גזבר עוד בשום

 מקום.
 • ר׳ יהושע בן זירוז

 • בן חמיו של ר׳ מאיר.
 • היה תלמידו דר״מ כחולין ו: ובירושלמי
 דמאי פ״ב ה״א העיר לפגי רבי על ר״מ

 שאכל

 הכהן שלא היה מחכמי ישראל אבל היה
 ידוע לשמעון ב״ש שהוא חמים דעיםעס
/ ונם אז היתה האלמנה  הפרושים ותורח ה
 העשירה הנודעת בשם מרתא בת בייחוס,
 ואפשר שהיתר• רעה המלכה אחות שמעון
 ב״ש, וע״י עצת שניהם נתארכה האלמנה
 העשירה ליהושע בן גמלא והיא הביאה
 למלך ינאי כסף רב להקימו לכה״ג. וזה
 מפורש יומא יח. א״ר אםי תרקבי דדינרי
 עיילא ליה מרתא ב״ב לינאי מלבא על
 דאוקמיה ליהושע ב״ג בכהני רברבי.
 וביבטות םא. א״ר יוסף קטיר קא חזיגא
 הבא, פי' שבאטת לא היה ראוי לאותה
 אצטלא אך ע״י עשירות אשתו גתמגה

 לכה״ג.
 וע״י האיש הזה הוציא שמעון בן שטח
 אח מחשבחו מכח אל הפיעל, והצדוקים
 לא חשדו אח הבה״ג ברב או בטעט שירו
 אוחזה בעצה שטעון ב״ש כי ידעו אוחו
 היטב שהוא איגו מחכטי ישראל. וזה
 שאטרו ב״ב כא. ברם זכור אותו האיש
 לטוב ויהושע ב״ג שמו שאלמלא הוא
 גשחכחה חורה טישראל שבחחלה — עד
 שבא יהושע ב״ג ותיקן שיחו מושיבין
 מלמדי תיגוקות בכל עיר ועיר וטכניסין

 אותן כבן שש וכבן שבע.
 י ובירושלמי כתובות ספ״ח יאמרו ששמעון
 בן שטח התקין שיהיו התיגוקית הולכים
 לבית הספר. ולא שהירישלטי חילק על
 הבבלי, אך משני התלטודיס נידע לגו
 איך נהיה הדבר הנמל הזה, ולכן בירושלמי
 שחושב שם כל תקנות שמעון ב״ש חושב
 נם התקנה הנמלה הזאת לו כי היה
 להם בקבלה שממנו יצא הדבר הזה,
 ובבבלי כשבא לםפר ממעשי יהושע ב״נ
 יסופר שהוא היה המתקן יען שאין המצוד.
 נקראת אלא על מי שגומרת והוא היה

 הנומר והמוציא מכה אל הפועל.

 וכ; נזכר לשבח ביומא פ״נ מ״ט בן נמלא
 עשאן (להקלפי) של זהב והיו מזבירין אותו
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 זכאי, ואף שבאבות פ״ב מ״ח חשבו בין
 תלמידיו אחר ר' אליעזר, אבל באמת היה
 כבר תלמידו עוד טרם שההחיל ר׳ אליעזר
 ללמוד כמפורש בפרקי דר״א רפ״א.
 כשבא ר״א לפני רי״בז ללמוד חורה
 וכששאלו שיםעוד אצלו א״ל בבר םעדתי
 אצל ר׳ יהושע בן חנניה ור׳ יוסי הכהן,
 שלח ושאל להם, ור״א היה אז עדיין

 ע״ה,

 ורבו התפאר בו וקרא עליו באבות
 רר״נ פ״יר חוט המשולש לא במהרה
 ינתק (שרכש לו חורה יראה וחכמה), ובאבות
 פ״ב אטד עליו רי״בז אשרי יולדתו
 (ופוש׳׳י שהיה בקי בכל דבר לימוד ויועץ וקרוב

 למלבות).
 ורבו הקדוש משר לו רוב חכמתו ונם
 מםר לו מעשה מרכבה בחנינה יד:
 שאמרו ר׳ יהושע הרצה דברים לפני
 רי״בז וכוי, ואמרו שם מעשה בר׳ יהושע
 ודי יוסי הכהן שהיו מהלכים בדרך אמרו
 אף אנו נדרוש במעשה מרבבה פתח ר׳
 יהושע ודרש — הלך ר״י הכהן וסיפר
 דברים לפני רי״בז, אמר אשריכם ואשרי

 יולדתכם, אשרי עיני שראו כך.
 ונוסף על י תורתו וחכמתו ברכו ה׳
 בקול נעים, ויען שהיה לוי שימש במקדש
 עם המשוררים כערכין יא: מעשה בר׳
 יהושע בן חנניה שהלך לסייע בהנפות
 דלתות אצל ר׳ יוחנן בן נודנדא, א״ל
 בני חזור לאחוריך שאתה מן המשוררים

 ולא מן המשוערים,•
 י והנה אף שקיאו ״בני״ אבל היה אז
 בל״ס כבן שלשים במפורש חולין בג.
 שלוי עובד עבודה קבוע במקדש אך
 כשהוא בן שלשים. ובסוכה ננ. א״ר יהושע
 ב״ח כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה
 לא ראינו שינה בעינינו, שעה ראשונה
 המיר של שחר — משם לקרבן מוסף

 ובו׳.
 והיה נדול כ״כ נם קודם החורבן עד

 שהניע

 שאכל עלה של ירק בבית שאן וע״י
 התיר רבי את בית שאן, ובשבת קמז.
 •אמר לפני רבי בזו לא חייב ר״מ חטאת.

 ר׳ יהושע בר חטא.
 כן מביא באיצר ישראל מירושלמי
 •שקלים פייה ה״ד, ישם איתא ר׳ חמא
 אבוי דר׳ יהושעיה והיא ט״ם כדמיבא
 המאמר פאה פ״ח ה״ח ר׳ חמא אבוי
 רדי אושעיא, יכבד בארתי בערך נחמני
 שצ״ל נחמני אטה דר׳ אושעיא והוא אבי

 רבה.
 ר׳ יהושע בן חנניה (הלוי).

 אשרי העם שממנו .יוצא איש בזה,
 ׳ואשרי הדור שבימיו יולד איש פלאי כזה,
 ועליו ועל כיוצא בו אמר שלמה בחכמתו
 .ובא איש מסבן ומילט את העיר בחכמתו,
 •כ• באמת הציל את כלל ישראל מסכנות

 רבות ועצומות וכאשר נבאר.
 ר׳ יהושע ב״ח כפי הנראה נולד
 בירושלים עוד בזמן רבן נמליאל הזקן
 לאביו חנניה ואמו הצדיקה וכדמובא
 ברש״י אבית פ״ב מ״ח שאמו נרמה לו׳
 שיהיה חכם, שכל הימים שעברתו היתד.
 מחזרת על כל בתי מדרשות שיבקשו
 רחמים על העובר הזה שיהיה חכם. ואם
 אמו היתה אשה יקרה בזו. בל״ס היו
 אביו ואמו מיקירי ירושלים, ובן מוכח
 מעדות ר׳ דוםא בן הרבנים בירושלמי
 יבמות ספ״א שאמר על ר׳ יהושע זכור
 אני שהיתר. אמו מולכת עריסתו לבית
 הכנסת בשביל שיתדבקו אזניו בדברי
 תורה, (ואפשר שמזה הוציא רשיי מה שמובא
 לעיל והבונה שהיתה אמו מולכת עריסתו הוא

 כשהיתה מעוברת).
 ולא על חנם בקשה רחמים כל כך כי
 עוד בימי נערותו היה ניכר שלנדולות
 נוצר, ואע״פ שהטבע מנעה ממנו את
 ברכת היופי כתענית ז. אבל חכמחו
 הנדולה הביאה אותו שעוד בימי עלומיו
 1כד, לעמוד ולשרה לפני רבן יוחנן בן
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 וכשבא אצלו וקבלו בם״פי מאוד שאלו
 לבסוף מפני מה בני אדם הנכנסין אצלך
 אתה מלקה אותן ולי לא חלקית ? א״ל
תל ודרך ארץ יש בידך  רבי, אתה חבם נ

 ובו׳.
 ובקה״ר פ״דז אמרו ה' תלמידים היו
 לרי״בז בל זמן שהיה קיים היו יושבין
 לפניו, וכן באבות דר״נ םפ״יד יסופר
 כשמתו בניו של רי״בז נכנסו תלמידיו
 לנחמו — נכנם ר' יהושע ואייל רבי,
 רצונך אומר דבר אחד לפניך וכוי.
 וברכות כח: כשחלה רי״בז נכנסו תלמידיו
 לבקרו, כיון שראה אותן התחיל לבכות
 — אייל רבינו ברכנו, א״ל יהי רצון
 שתהא מורא שמים עליכם במורא בשר

 ודם וכוי.

 ודברי רבו הקדוש מה שא״ל אל ירע
 בעיניך על חורבן המקדש ויש לנו כפרה
 אחת כמותה זו נסילת חסדים, .נחקק
 בזברונו ובאשר יסופר ב״ב ם: כשחרב
 ב״המק רבו פרושין בישראל שלא לאכול
 בשר ושלא לשתות יין, נטפל להם ר׳
 יהושע ב״ח והראה להם דרך האמת שלא
 להתאבל יותר מדאי, ואמר להם אין
 גוזדין נזירה על הצבור אלא א״ב רוב

 הצבור יבולין לעמוד בה.
 והנה בל אחר מהחמשה נתלי תלמידי
 דרי׳׳בז ירש אחת ממדות היקרות דרבן,
 כרי אליעזר שמפורש עליו שלא אמר
 דבר מה שלא שמע מפי.רבו, ודי יהושע
 מלבד תורתו וחכמתו שקבל ממנו מסרו
 נם חכמתו הנתלה איך להשיב את
 הצדוקים והמינים הידועים על אולתם,
 שרי״בז נצחם תמיד כב״ב קטו:,' מנחות
 םה., ידים פ״ר מ״ו, ובתוספתא פרה
, יהושע וכאשר נבאר  פ״ב. ובן מצינו בר

 להלן. י ־ *
 והנה אע״פ שהיה הלמידו הגדול
 דרי״בז וישב כל ימיו לפניו, לא מצינו
 שיאמר שום דבר הלכה בשמו חוץ ממאמר

 אגדי

 שהגיע להוראה בי גםמך מרבו הקדוש
 כמפורש בירושלמי םגהדרין פ״א סה״ב,
 וזה שמציגו זבחים קיג. שפ״א מצאו
 עצמות בלשכת דיר העצים ובקשו לגזור
 טומאה על עיר אבותיגו עמד ר׳ יהושע
 על רגליו ואמר לא בושה ובליטה היא
 לנו שנגזור טומאה וכוי, (ובל״ס לא היה »ז

 רבו בירושלים).

 וקודם החורבן כשצר אםפםיינום קיסר
 על ירושלים והפריצים לא שמעו לעצתו
 הטובה דרבן יוחנן ב״ז להכנע לפני
 הרומאים, והוא ראה בעין חכמתו שעתידה
 ירושלים ליחרב יסופר בגיטין נו. שבקש
 עצה מאבא סקרא בר אחתיה איך לצאת
 מתוך העיר, ונתן לו עצה וא״ל נקוט
 נפשך בקצירי — ולימרי דנת נפשך
 וליעילו בך תלמידך— נכנס ר' אליעזר
 מצד אחד ור׳ יהושע מצד אחד, והם
 נשאו. את מטת רבן, ורי״בז שמצא חן
 בעיני הקיסר יסופר באיב״ר פ״א־לא
 שאייל בעי אגא — דבל בר נש דנפיק
 עד ד׳ שעין יהא לשיזבא — ושלח לר״א
 ולר׳ יהושע לאפוקי לד׳ צדוק, אזלון

 ואשבחוגיה בבבא דמדיגה.
 ירי יהושע דבק ברבו ובב״מ שהלך
 רבו שם הלך הוא כאבוח דר״ג פ״ר
 שפ״א יצא רי״בז מירושלים ור׳ יהושע
 הלך אחריו וראה ב״הסק חרב א״ר יהושע
 אר לנו ע״ז שהוא חרב מקום שמכפרים
 בו עונותיהם של ישראל, א״ל בני אל
 ירע לך, כפרה אחת יש לנו שהיא במותה

 זה גמילת חסדים.
 וכן כשהיה די״בז בברור חיל מציגו
 בתוספתא מעשרות רפ׳׳ב ררושלמי דמאי
 רפ״ג שהלך ר׳ יהושע ב״ח אצל רי״בז
 והירה שם. ובדרך ארץ רבה פ״ו יסופר
 מעשה בשמעון בן אנטיפרוס שהיו אורחין
 נכנסין אצלו — ובשעת פטירחן היה
 מלקה איתן, ונשמעו הדביים לפני רי״בז
 וחכמים, ושלחו את ר׳ יהושע אליו,
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 נם עוד טרם שנפרד ר׳ אליעזר מהן
 כמפורש סנהדרין פ״ד ה״יג שאמרו ד'
 אליעזר ודי יהושע ורכן גמליאל םלקץ
 לרימי עלין לחד אתר ואשכחון מיינוקיא
 עבדין גבשושין ואמרין הכין בני א״י
 עכדין וכוי. ובדברים רבה פ״כ־כדמעשה
 שהיו דבוהינו ברומי ר״א ור׳ יהושע
 ור״נ וגזרו שמכאן ועד שלשים יום לא
 ימצא יהודי בכל העולם. וב״ר פ״יג־ט
 מעשה בר״א ודי יהושע שהיו מפרישין

 לים הגדול — כיץ שבאו לרומי וכוי.
 ואח״כ כשנפרד ר׳ אליעזר מהן מציגו
 את ר׳ יהושע המיר ברומי עם ר״ג ור׳׳ע
 ור׳׳א בן עזריה כב״ר פ״ר־ד כשעלו
 הזקגים לרומי שאלו את ר״ג לבמה הנחש
 מוליד, ולא ידע להשיב, פגע בו ר׳
 יהושע ושאלו למה פגיך חולגית, וסיפר
 לו המעשה, ור׳ יהושע א״ל שנחש מוליד
 לשבע שנים והראה לו שכן מרומז
 בהורה. וכן מע״ש פ״ה מ״ט מעשה בר״נ
 והזקנים שהיו באין בספינה ושם היו ר״נ

 ודי יהושע ור״א ורא״בע.
 וכן עירובין רפ״ד מעשה שבאו מפרנדיסץ
 והפלינה םפינהם בים והיו בה ר״ג ד׳
 יהושע ר״ע ורא״בע. ובסוכה מא: מעשה
 בר״ג ור׳ יהושע ורא״בע ור״ע שהיו באין
 בספינה ולא היה לולב אלא לר״ג וכוי.
 ובהיריות י. ר״ג ור׳ יהושע הוי אזלי

 בםפיגחא וכוי.
 וע״י חכםהו הגדולה הרביש לו שם
 אוהבים נאמנים מחכמי אי״הע כאשר
 יסופר בדר״א רבה פ״ה מעשה בד׳ זקנים
 שהלכו למלבות הפנימית והיה להן
 פילוסופוס אחד חבר שם, ואלו הן ר״ג
 ור' יהושע, רא״בע ור״ע — הלך ר' יהושע
 ודפק על הדלה והיה פילוסופוס ההוא
 מחשב בדעתו ואמר אין יזו דדך ארץ

 אלא של חכם וכוי.
 וקיסרי רוסי ראו בי הוא חכם גדול
 אהבו להתוכח עסו כחגיגה ה: שאמרו

 אגדי אחד המובא בסוף עדיות שאמר
 מקובל אני מרי״בז שאין אליהו בא אלא
 לטמא ולטהר ובו׳, וזה נראה יען שכולם
 ידעו שבל תירת ר׳ יהושע הוא מרבו.
 ומלבד מה שקבל מרי״בז מציגו סיטר.
 רפ״ה שאמר ר׳ יהושע כך היה דורש
 זכריה בן הקצב. ובתוספתא סוטה ספ״ה
 א״ר יהושע (לגרסת תוספתא צוקרמנדל) משום
 בן פטורי, י ובמשגה ריש מכשירין אמר
 משום אבא יוסי חלי קיפרי איש טבעון.
 וכן קרא לדי דוסא בן הרבנים ״רבי״

 ביבמות טז..

 והנה אחרי פטירת רי״בז הלכו אזבל
 תלמידיו ליבנה במפורש קה״ר פ״ז־ז,
 ורבן נמליאל נתמנה לנשיא, ואז היה ר׳
 יהושע הא״בד כמפורש ב״ק עד:, והוא
 היה. אחד מהארבעה בסנהדרי יבנה
 שהביגו כמה לשונות כסנהדרין יז:,
 (בגמרא איתא שידעו שבעים לשון אבל ברט״בס
 ה' סנהדרין פ״ב היו איתא שהבינו ברוב

 הלשונות).

 והוא בחכמתו הנמלה ראה והבין כי
 מן השמים המליכו את המסאים, ואם
 יעמדו גגדם ברב או במעט אז סכנה
 כרוכה לכל ישראל, לכן השתדל להתרועע
 המיד עם גדולי רומי שריה ומלכיה. וכפי
 פשטות לשון הגטרא בגיטין גה. שהיה
 ברומי גם קודם החורבן או תיכף אתר
 החורבן שאמרו שס מעשה בר׳ יהושע
 בן חגגיה שהלך לכרך גמל שברומי,
 אמרו לו תיגוק אחד יש בבית האסורין
 — והלך ועמד על פתח בית האסורין
 מצא שהתינוק הוא חכם גדול, עד שאמר
 מובטחני בו שמורה הוראה בישראל,
 ואמר העבודה שאיני זז מבאן עד שאפרנו
 ככל מטון שפוםקין עלי, ולא זז משם
 עד שפראו, וזה היה ר׳ ישמעאל בן

 אלישע. •
 והוא ארח לחברה תסיר עם רבן
 נמליאל ונםע עמו לרומי להםתיק הנזירות

 ר׳
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 ובל חידותיהם והוא נצח אותם והביאן
 לבי קיםר.

 וכתנא דבי אליהו זוטא פ׳׳כנ יסופר
 מעשה נפלא שהקיסר שאלו (שם איתא י׳
ה אך צ׳׳ל כן חנניה וכן הוא ח י  יהושינ P ק
 בםה״ר) כתיב באלהיבם אשר לא ישא
 פנים וכוי א״כ למה חרשים, אלםים,

 סומים וחנרים יוצאין ממעי אמן, א״ל •
 משום שבבר גלויין לפני הק״בה מעשיו
 של אדם (וידוע לפניו שזה יהיה רשע גמור)
 ויאמר לו הקיסר ומי יאמר שכן היא ?
 א״ל תן לי אלף רנדים ושני עדים נאמנים
 ואראך שכן הוא, והלך ר׳ יהושע אצל
 סומא אחד שהיה סימא ממעי אמו וא״ל,
 הקיסר נזר עלי להרנני ויש לי אלף
 דינרין. הא לך הכסף, ואס יהרנני אז
 שלך יהיה, ואם לא תחזר לי. אייל הסומא
 הן לי יהי כדבריך. יהמתין ר׳ יהושע
 שלשה חדשים ובא.אצל הסומא עם העדים
 וסיפר לו שהקיסר בטל נזירחו ממנו,
 ועתה חחזור לי. האייף דינרין שהפקדתי
 אצלך. א״ל הסומא לא היו דברים מעולם,
 והביאוהו לפני הקיסר והכחיש גם בפניו
 נם את העדים. מה עשה ד״י אייל לאותו
 הסומא אוי לך שאין אתה נהנה כלום
 מאותן אלף דינרין כי אני ראיתי את
 אשתך שהיא משחקת עם אדם אחד
 ואמרה לו עכשיו יהרוג הקיסר את בעלי
 הסומא ואגי ואהה נאכל את הדינדין.
 מיד הביא הסומא את הכסף וחגיהן לפגי
 הקיסר — אז א״ל ר' יהושע ב״ח להקיםר
 נאמן הוא אלהינו שעשה אוהו סומא —

 אז הודה הקיסר וא״ל אשרי אלהיכם.
 ואשרי עמו ואשרו מי שזוכה להתעפד

 תחת כפות רגליכם.

 ובתענית ז. יסופר שאמרה לו ברתיה
 דקיםר אי חכמה מפוארה בבלי מכוער,
 אמר לה אביך רמי חמרא במני דפחדא
 למה לא רמי במאני דדהבא וכספא ו
 אזלה ואמרה לאביה לעשות כן, ומצאו

 אח״כ

 ר' יהושע ב״ח הוד. קאי בי קיסר אחוי
 ליה ההוא אפיקורוםא (וצ׳׳ל מינא, דק״ם)
 עמא דאהררינהו מריה לאפיה.מיניה,
 אחוי ליה ידו נמויה עלינו, ושאלו הקיסר
 מאי אחוי לך, א״ל עמא דאהררינהו מריה
 לאפיה מיניה, ואנא מחוינא ליה ידו
 נטויה עלינו. והמין לא הבין תשובת ר׳
 יהושע וכששאליהו לא יבול להשיב, אמרו
 נברא דלא ידע מאי מחוי ליה בטחונ
 (כי ברמז דברו זה לזה) יחוי קמי מלכא ?
 אפקוהו וקטלוהו. וברכות נו. שאלו הקיסר
 אמריתו דחכמיתו מובא אימא לי מאי
 חזינא בחלמאי א״ל חזית דמשחרי לך
 פרםאי ונרבי בך ורעיי בך שקצי בחוטרא
 דדהבא, הרהר כוליה יומא ולאורתא חזא
 (ומזח אנו רואי! שר׳ יהושע ב״ח היח נם חכם
 בהליכות עולם שאז בלים רצה הקיסר להלחם על

 הפרסים).

 ובשבת קיט. א״ל מפני מה תבשיל
 של שבת ריחו נורף,א״ל תבלי; אחריש
 לנו ושבית שמו — כל המשמר את השבת
 מועיל לו. ובחולין נט: א״ל קיסר אלהיכם
 נמשל לאריה מאי רבותיה, פרשא קטיל
 אריא, א״ל לאו בהאי אריא מתיל, כאריא
 דבי עילאי מתיל וכוי. ושם שא״ל קיסר
 'בעינא דאיחזי לאלהיכר א״ל לא מצית
 חזית ליה, א״ל איברא חזינא ליה, אזל
 אוקמיה להדי יומא בתקופת תמוז א״ל
 איםהכל ביה וכוי. ושם ם. א״ל קיםר
 בעינא •לעשות סעודה לאלהיבו א״ל לא
 מצית,׳ אמאי? נפישי חילווהיה וכוי,
 (וכידוע שאז עוד עבדו ברומי ע׳׳ז ולא הבינו

 את אלהי ישראל).

 ־ ובכורוה ח: א״ל קיסר לר' יהושע
 ב״ח נחש לכמה מיעבר ומוליד א״ל לשב
 שני, והא סבי דבי אהונא ארבעינהו
 ואוליד לתלת, הנהו מיעברי הוו מעיקרא
 ד' שנין—והא הכימי אינהו, אנןחבימינן
 מינייהו. א״ל הקיסר •• אי חכימת זיל
 זבינהו ואייודנהו לי וכן עשה. ושם יסופר
 באדיבות איך שבא אצלם וכל טענותיהם
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 של מצרים, ומזה ישער שרי יהושע בן
 חנניה הלך לאלבםנדריא ושם דבר עם
 הקיסר. ובאמת כן מצינו בנדה סט.:
 שאנשי אלככנדדיא שאלו לר' יהושע ב״ח
 יב׳ דברים, ג׳ דברי הבמה, ג' דברי
 הנדה, ג׳ דברי בורוח, וני דברי דרך

 ארץ.
 ובן מציגו שהיה הולך תמיד לבי אבידן
 להתוכח עם המינים כעירוב־ן קא.שא״ל
 ההוא מינא חדקאי (אתם כקוצים) דכתיכ
 טובם כחדק, א״ל שטיא שפיל לםיפיה
 דק־א. ובשבת קנב. א״ל קיסר מ״ט לא
 אתיח לבי אבירן, וזה לעת זקנותו הנמלה

 כמפורש שם,
 והיה גדול כ״כ כעיני הקיסר עד
 שהרשה לבנות את ב״המק כמפורש ב״ר
 פ״סר־י אך הכותים אכלו קורצא בי
 מלכא, והקיסר שלא היה יכול לחזור
 מדבריו התחכם וצוה לבנית את המקדש
 אך יבנהו שלא במקומו, וע״יז נתבטל
הרבר. וכמעט שזה הביא למרוד במלכות,  ׳

 'אך ר' יהושע החכם אמר להם המשל
 הנפלא שפ״א עמד עצם בגרון ארי
 והכריז שכל מי שיוציא העצם אני אתן לו
 שכר הרבה ובא קורא שצוארו ארוך•
 והוציא העצם, ובשבא על שכרו א״ל
ך שתוכל לספר שנכנסת בפי ל  הארי מ
 הארי ויצאת בשלום, וע״יז השקיט המרירה.

 וזה ר׳ יהושע שהיה בקי בכמה לשונות
 ובחכמית ומדעים, זה ר' יהושע שהיה
 הולך ובא בחצרות חורי הארץ ומלכיה,
 זה ר׳ יהושע היה הולך כל היום בתפלין
 והיה קדוש ומהור, ולא נשבח ממנו אף
 רנע אחת שהוא עבד ה' ועבר עמו
 במפורש שבת קבזזישפ״א הוצרכו חכמי
 ישראל לבקש מאת מטרוניתא אחת שכל
 גדולי רומי מצרין אצלה והלך ר'יהושע
 ותלמידיו כיון שהגיע לפתח ביתה חלץ
 תפיליו ברחוק ד׳ אמות ונכנס ונעל הדלת
 בפניהם. אחר שיצא ירד וטבל ושנה

 לתלמידיו

 אח״כ שהיין נתחמץ -— א״ל והא איכא
 שפירי דנמידי א״ל אי הוו םנו טפי הוו
 גמידי. וכן חולין ם. שא״ל בת קיסר
 אלהיכון נגרא הוא, דכתיב המקרה במים
 עליוחיו אימא ליה דנעביד לי חרא
 מסתידיחא ובו׳. ובסנהדרין צ: שאלוהו
 רומיים מנין שהק״בה מחיה מתים ובו׳.
 ועם אנדדינוס קיסר מצינו אוהו הרבה
 פעסים ביחד כב״ר פ״כדדג ששאלו
 מהיכן הק״גה מציץ את האדם לעתיד
 לבא, א״ל מלוז של שדרה, והראה לו
 שהלוז של שדרה קשה כל כך עד שגס
 רחיים לא יכלה לטוחגה ואש לא יכלה
 לשירפה. (בלי ספק היה להם הוכוח אודות עם
 ישראל וריבית הראה לו שאי אפשר לכלותם לא
 במים ולא באש כי השם יתברך שומרם ומצילם)•
 ושם פ״י״ג שאלו כיצר ברא הק״בה את
 עולטו. ושם פ״יג־ט שאלו מי אוקיינוס
 מה אינון. ושם רפ״עח שאלו אתס אומרים

 אץ כת של מעלה מקלסת ושונה וכוי
 ובקה״ר פ״ב־ח א״ל כתיב בהורה ארץ
 אשר לא במסכנות האכל בה לחם, יכול
 את מייתי לי פלפלין וכוי. וברו״ר פ״נ־ב
 א״ל אנא גיב ממשה רכך דאגא חי והוא
 מת — א״ל יכול את לגזור דלא ידלק
 בר נש נור תלתא יומין, א״ל אין. לעת ערב
 סלקץ חרויהץ על איגר פלטין וראו עשן
 עולה מרחוק א׳׳ל מה כן א״ל איפדכיא
 ביש עאל אסיא ובקר יתיה, וא״ל עד רשתי
 המימי לא מיחסי, אז אייל ר׳ יהושע ב״ח
 ראה דעד דאה קיים בטלה נזרחך, ומשה
 רבינו משעה שגזר עלינו לא חבערו —
 לא מדליק יהודאי ניר בשכחא מיומוהי
 ובו׳, ובאם״ר פ״י־יא א״ל אנדרינוס גדולה
 היא הבשבה שעוםדח כץ שבעים זאבים,
ל הוא הרועה שמצילה ושוברן מ  אייל נ

 לפניהם.
 • ובדרכי המשנה צד 84 מביא בשם
 סופר הרומי פלאסיוס שהקיסר אגדרינוס
 ׳סיפר שנשיא היהודים היה באלכםנדריא
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 את דבריך (וע״פ חשבונן היו צריבין לעבר את
 החודש), שלח לו ר״נ לר״י גוזרני עליך
 שתבא אצלי במקלך ובטעותך ביום
 הבפורים שחל להיות בחשבונך והיה ר'
 יהושע מיצר מאוד, אבל ר' דוםא בן
 הרבנים ור״ע שככו את כעסי, וכשבא
 לר״ג ביום הכפורים שחל להיות בחשבונו
 כשראה אותור״ג השתומם על עגותגותו
 ועמד מפניו ונשקו, וא״ל בא בשלומ רבי
 בחכמה ותלמידי שקבלת את דברי. ואח״כ
 אירע מעשה בבכורות לו. שר׳ צדוק
 (שהיה מזקני חכמי הדור והיה בהן) היה לו
 בכור בהמה וכשנתן לו שעירים לאכול
 נפל מום בשפתו(והדין הוא שבהן אינו נאמן
 לומר שנפל מוס בבכור שלו בלי עדימ), ובא
 לפגי ר' יהושע ושאלו אם יש חילוק בין
 כהן ע״ה [שאיגו גאמן] לכהן ת״ח [שגאמן]
 א״ל הן. וכששאל אח״כ לר״ג א״ל לאו,
 א״ל והא ר״י אמר לי הן, א״ל המתן עד
 שיכנסו בעלי תריסין לב״המד עמד השיאל
 ושאל אם יש חלוק בזה בין חבר לע״ה
 אמר לו ר׳ יהושע לאו, א״ל ר״נ והלא
 משמך אמרו לי [שאמרת] הן. יהושע,
 עמוד על רגליך ויעידו בך, והודה ר׳
 יהושע והיה ר״ג יושב ודורש ור״י עומד
 על רנליו ער שריננו כל העם ואמרו
) ועמד. ק ו ת ש  לחוצפית המתורגמן עמוד (
 המעשה הנוראה הזאת שבייש לחכם
 גדול כר׳ יהושע בפני קהל וערה, גם
 האיש היותר עניו לא היה יבול להתאפק
 מלתבוע עלבונו, אבל ר׳ יהושע העביר
 על מדותיו עוד הפעם ושתק אך להחזיק
 את השלום על מכונו, אך אח״כ אירע
 פעם שלישית כאשר יםופר ברכות כז:
 שפ״א בא תלמיד אחד (ר׳ שמעון בן יוחאי)
 אצל ר׳ יהושע ושאלו אם תפלת ערבית
 רשות או חובה א״ל רשות, וכששאל את
 ר״ג א״ל חובה, א״ל והלא ר״י אמר לי
 רשות, א״ל המתן עד שיכנסו בעלי
 תריםין לב״המד. כשנכנסו — עמד השואל

 ושאל

 לתלמידיו — ושאלם בשעה שטבלתי במה
 חשדתוני א״ל שמא ניתזה צינורא מפיה

 על בנדיךא״ל העבודה כך היה.
 ובכל גדולתו וחכמתו לא הועילה לו
 להתעשר ועליו גתקיים וגם לא לחכמים
 לחם והתפרנס מיגיע כפו בקושי גדול
 במפורש ברכות כח. שא״ל ר״ג מבוהלי
 ביתך ניכר שפחמי אתה (ופרש״י שהיה
 עושה פחמים וי״א שהיה נפח ובירושלמי שם
 פיר סה״א שהיה עושה מחטין). ובהוריות י.
 משמע שהיה נורד ונוסע למדינות אחרוה
 למכור םלאבת ירו דאסרו שם שר״נ ור׳
 יהושע הלכו בספינה, בהדי ר״נ הוה(אך)
 פיתא, בהרי ר״י הוה פיתא וסולתא,
 •שלים פיתא רר״נ, סמך אםולתית דר״י,
 א״ל מי הוה ידעת דהוה לן עכובי כולי.
 האי דאייתית כולהא? א״ל כוכב אחד
 • לעי שנה עולה ומתעה אח הספנים —
 א״ל כל כך בירך ואתה עולה בספינה ?
 (ופרש״י ואתה יורד לספינה לסחורה — לצורך

 מזונות),

 וכמו שאמרנו לעיל שהיה בםנהררי יבנה
 הא״בד, ואע״פ שר״נ ידע שר״י חכם
מל ממנו אעפ״כ היה ר' יהושע נכנע  נ
 המיר מפני הנשיא וקראו ״רבי״ כדא״ר
 פ״ה, או קראו ״ר״נ בדבי״ כקידושין
 לב ותמיד עמד לימין ר״ג, ובאשר
 היתה המריבה הגדולה בין ר׳ אליעזר בן
 הורקנוס וחבמים ברין חגור של עכגאי,
 ור״א הביא כל תשיבית שבעולם שהצרק
 אתו, ונם ב״ק יצתה ואמרה שהלכה
 •בר״א, אעפ״ב עמד ר״י על רגליו (והוא
 נמו עמד על דעתו) ואמר, אין אגו משגיחין
 בב״ק, •ונתן צדק לפעלו דר״ג, ונפרדו
 מחברם הגדול והאהוב לעולם ונמנו עליו

 וברכוהו.

 . ובר״ה כה. יסופר שפ״א באי עדים
 ואמרו ראיגהו בזמגו ובליל עיבירו לא
 נראה, וקבלן ר״ג, א״ר דוםא בןהרכגיס
 עדי שקר הס — א״ל ר׳ יהושע רואה אני
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 וכל זה היה אך בדין כללי וכמו
 שאמרנו, אבל אם איש פרטי היה צריך
 לשאול שאלה פרטית מעולם לא בא
 לפני הסנהדרין, ואך כל חכם מוסמך היה
 פוסק השאלה כפי הדין המקובל אצלו,
 כי אי אפשר לומר שכל שאלה ושאלה
 שנשאלה בדיני או״ה או טומאה וטהרה

 הובא לפני הסנהדרין פולו ? ,
 וטטש בב׳ מעשיות הללו אירע שמשאלה
 פרטית נעשה אח״כ שאלה כללית, כי

 כשבא ר' צדוק לד׳ יהושע וסיפר לוי
 המעשה שנפל מום בבכורו ור״י שידע
 והכיר היטב את חבירו ר״צ שלא ישקר
 לכן פסק לו שהוא נאמן. וכן כשבא
 רש״בי לר״י ושאלו אם תפלת ערבית
 רשות או חובה יר״י ירע היטב את
 תלמידו היקר אשר שם לילות בימים ולא
 פסיק פומיה מגרסיה פסק לו שהוא
 רשות, אבל אח״כ כשבאו לפני ר״נ ולא
 סיפרו לו שהיא שאלה פרטית א״ל שאין
 חילוק בין חבר לע״ה, ותפלת ערבית
 חובה שזה היה כבר דבר מוסכם מכל
 חכמי הדור, ולכן כששאלו ר״ג לר״י
 כלום יש אדם שחולק עלי בזה השיב לו
 ר״י לאו, בי גם ר״י לא חלק בזה, ור״י
 לא יכול לספר פרטי הדבר לפגי הסנהדרין
 שמשאלה פרטי געשה שאלה כללי ולכן
 הוצרך לומר לר״ג לאו, אך כשהעיק לו
 ר״ג וא״ל יהושע עמוד על רגליך ויעידו
 בך אז הודה לו ואמר אין החי יכול

 להכחיש את החי.

 גחזור לעניגגו. כשהסכימו להעביר את
 ר״ג התחילו לישא וליתן את מי להקים

 לגשיא תחת ד״ג. את ר' יהושע א״א •
 להקים לגשיא יען כי הוא בעל מעשה
 ויהיה צערא טפי לרבן גמליאל. גוקמי
 לר״ע אין לו זכות אבות (שהיה בן גויס),
 ור׳ אליעזר בן הורקנוס כבר נפרדטהן,

 ונפל הנורל על הצעיר. מהן ר' אלעזר י
 בן עזריה שהיה עשירי לעזרא ועשיר

 מופלג

 ושאל— א״ל ר״ג חובה ושאל ר״ג אם
 יש אדם שחילק עלי בזה א״ל ר״י לאו.
 א״ל והלא משמך אמרו לי [שאתה
 אמרת] רשית, א״ל יהושע, עמוד על
 רגליך ויעידו בך והודה ר״י, ור״ג היה
 יושב ודורש ור״י עומד על רגליו עד
 שרגגו כל העם ואמרו לחוצפית המתורגמן
 עמוד ועמר. ובירושלמי שם פ״ד םה״א
 שאמרו לדי. זינון החזן אמור, התחיל
 ואמר — על מי לא עבדה רעתך תמיד.
 ואז קמו לכבוד ר׳ יהושע כל ראשי חכמי
 הדור ועשו קשר ביניהם להעביר את

 ר״נ מנשיאותו.

 ולהבין איך באמת בדבר כזה אשר
 הצדק היה עם ר״ג ואשר ר״י הודה לו
 העבירו אוהו מנשיאותו, ואיך כיחש
 ר״י ואמר כר״ג בפניו, ושלא בפניו לא
 כן אמר והאם הוציא ח״וש שקר מפיו ?
 אבל הענין כך הוא, שבםנהדרי הנמלה
 מלבד הנשיא והא״בד והחכם היו שם
 חכמי זקני המר שהיו נקראין בעלי
 חריםין הנושאים והמפלפלים בהלכה
 טרם בא הדין לפני הנשיא והא״בד,
 ולמטה מהן היו ת״ח בשם דנין לפני
 חכמים. והיה הסדר כשישבו כסאות לדין
 או להורות, כשהוצרכו לברר איזה דין
 שנפל בו ספק, או כשבא איזה שאלה
 כללית אז בא הדבר בראשונה לפני
 ״הדגין לפני חכמים״ (וכסנהדוין יז: שאמת
 דנין לפני חכמים [בדוד ר״נ] שמעון בן עזאי —
 בן זומא ומ׳) והמה עייני אם השאלה הזאת
 ראוי והנון לעשות ממנה שאלה כללית
 ולהמריח את בל חכמי הסנהדרין, ואז
 בררו מהן אחד שיהיה הוא ״השואל״,
 וכשהתקבצו כל הסנהדרין אז עמד השואל
 ושאל, והחכמים הנקראין בעלי תריסין
 הם שקלו ומרו. וזה שאמרו. סנהדרין
 רפ״ד שדיני ממונות הממאות והטהרות
 מהחילין מן הגדול, ושקלו ומרו בזת עד

 שעמדו למגין ואז נפסקה הדין.
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 מי, של ראב״ע.
 אבל לא נפרד מסנהדרי יבנה והיה
 בא לפרקים לשם ככל חבריו הנתלים
 שהיו להם ישיבות פרטיות, והיו באים
 לזמנים ידועים ליבנה, ובדםצינו אותם
 תמיר ביחד כאשר הבאנו לעיל שנסע
 תמיד ר׳ יהושע עם ר״נ וראב״ע ור״ע.

 הלכותיו במשנה.
 ר׳ יהישע נזכר במשנה קמב פעמים.
 ובאלו המסכתות פאה, כלאים, חלה,
 ערלה, שקלים, יומא, סוכה, ר״ה, נדרים,
 סנהדרין, מנחות, ערכין, המורה, קנים,
 חולין, מכשירין, נזכר. אך פעם אחת

 בכל מסכת.
 ובמסכת מע״ש, שבת, עירובין, אבות,
 נזיר, בכורוח, מעילה, זבים, נזבר ב״פ

 בבל מסבת,
 . ובברכות, תענית, טבול יום, נ״פ בבל

 מסכת.
 ובזכחים, כריתות, ננעים, נדה, מקואות,

 יריט, טהרות, ד״פ בבל מסכת.
 ובשביעית, פסחים, יבמות, כתובות,

 כלים, ה״פ בכל מסבת.
 ובפרה ז׳ פעסים, ואהלות ח״פ, וב״ב
 ט״פ, עדיות יא פעמים, ותרומות ינ׳

 פעמים.
 ובאלו מסכתות לא נזכר כלל מעשרות,
 בבורים, ביצה, מגילה, מו״ק, חנינה,
 גיטין, קידושין, בבא קםא, ב״מ, מכות,
 שבועות, הוריות, תמיר, מדות, עוקצין.

 חבריו בעלי מחלקותו.
 ע״פ רוב חולק עם חברו הגדול ר'
 אליעזר לערך חסשים פעסים. ר״א ור׳
 יהושע שוויץ מציגו כתרומות פ״ח מ״מ,
 מ״י, יבמוח פפ״טז. והיו• חברים ממש
 משך כמה עשרות בשגים עד שגפרד
 ר״א מהן במעשה דתגור של עכגאי,
 ואך קודם פטירת ר״א כא אליו ר'
 יהושע וחכיריו כסנהדרין קא. וקראו אז

 רב•

 מופלג וחכם נתל ומינוהו לנשיא, ואותו
 היום סלקוהו לשומר הפתח, ואתוםיף ד׳
 מאה או ז' מאה ספסלי בב״המד, ובו
 ביום נשנית [מסי] עדיות, ולא היהה
 הלבה שהיהה תלויה בכ״המד שלא
 פירשוה. ורבן גמליאל אף שירד מגדולתו
 אעפ״כ לא סש כל היום מחברתם, ואז
 הראה ר׳ יהושע כהו וגבורתו בתורה
 נגד ר״נ, י וכשבא יהודה גר עמוני לפניהם
 . ושאלם אם מוהר הוא לבא בקהל, אסרו
 ר״נ, אבל ר׳ יהושע עמד והראה לו
 שטעה בזה ומוהר הוא לבא בקהל, אז
 הכיר ר״ג את עיההו בזה שציער לר׳
 יהושע כ״כ עלי חגם, והלך לבית ר׳
 יהושע לפייסו, ומצא שכותלי ביתו שחורין
 הן. א״ל מכותלי ביתך גיכר שפחמי אתה.
 אייל אוי לו לדור שאתה פרנסו שאי
 אתה יורע בצערן של תלמידי חכמים
 במה הם מתפרנסין ובמה הם נזונין. א״ל
 ר״ג נענתי לך מחיל לי, לא אשנח ביה.
 עשה בשביל כביד אבא, מיד מחל לו.
 ׳והלך ר׳ יהושע לבית הועד והודיעם

 שםחל לר״ג, ור״ג חזר לנשיאותו.
 ואז הראה ר' יהושע את מוהר לבו
 וענותנותו ביתר שאת. שעד המחלוקת
 היה ר׳ יהושע האב״ר, וכשחזר רבן
 גמליאל לנשיאותו לא יכלו לדחות לנמרי
 את ראב״ע שמעלין בקודש ולא מורידין,
 אז מחל ד' יהושע את כבוד גדלו לר׳
 אלעזר בן עזריה ונחמנה לאב״ד החת
 ר' יהושע כמפורש בירושלמי ברכות פ״ד
 םה״א שנהמנה ראב״ע לאב״ד, ובבבלי
 שם אמרו שהתקיגו שר״ג ידרוש ב׳

 שבתות וראב״ע שבת אחת.
 ״ וכפי הנראה הלך אז ר׳ יהושע ויםד
 את '"ישיבתו.. הפרטית בעיר פקיעין
 כסנהדרין לב: י שאמרו אחר ר' יהושע
 לפקיעין. ובחגיגה נ. מעשה בר׳ יוחנן כן
 ברוקא ור׳ אלעזר חםמא שהלכו להקביל
 פני ר׳ יהושע בפקיעין ושאלם שבת של
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 ה״א-ג. ובן הוא בבבלי בדפוס שאלוגיקו.
 אבל ריב״נ היה חבירו ממש כעידובין
 מא. כשרצה ר״י לבטל דבריו של ר״ג
 עמד ריב״נ על רגליו ואמר, יהושע, אין
 שומעין לך. ובספרי דברים פט״ז א״לר׳
 יהושע לר״ג עד שאתה המה עלי, חמה
 על שני תלמידים שיש לך ביבשה ר״א
 חםמא ור׳ יוחנן בן גורי. וקראם תלמידי
 ר״ג יען שהוא היה הנשיא. ובהוריות י.
 גרם ר׳ יוחגן בן גודגדא והוא טעות
 הדפוס שריב״ג היה קשיש הרבה גם
 מר״י כערכין יא: שקראו בגי והיה בזמן

 הבית.
 ר׳ ישמעאל היה צעיר הרבה מר״י
 כדמובא לעיל שפדאו ברומי, אבל היה
 חביב על ר״י שקראו ישמעאל אחי כע״ז
 פ״ב מ״ה. ור׳ ישמעאל שאל ממגו
 שאלוח בכלאים פ״ו מ״ר. ובבכודוח ב.

 א״ל ר״י צאו וא״ל ישמעאל מעיה.
 מחלוקת ר״י עם. ר׳ גחוגיא עדיות

 פ״ו,מ״ג.
 העיד עם ר׳ פפייס עדיות.פ״ז מ״ו

 וחמורה פ״ז מ״ה.
 עם ר׳ צדוק היה במשתה בגו של
 ר״ג כקידושין לב:, העיד עמו עדיות

 רפ״ז ובכורות פ״א מ״ו.
 ר' עקיבה היה מקודם תלמידו כברכות
 םנ. שא״ל בן עזאי לר״ע עד באן העזת
 פניך ברבך? (ר׳ יהושע). ובסנהדרין סח.
 אמדו שר״ע למד לפני ר״א ולא סברה
 ובא לפגי ר״י ואםבריה גיהליה. ובר״ה
 כה, א״ל ר״ע רבי! תרשגי לומר לפגיך
 ר״א שלמדתגי. ומע״ש פ״ב מ״ז אר״ע
 אני עשיתי לר״ג ור״י את כספן דיגרי
 זהצ, ובסוכה פ״ג מ״ט אר״ע צופה הייתי
 בר״ג ור״י — והן לא געגעו אלא באנא.
 ובכריחוח פ״ג מ״ז, גגעים פ״ז מ״ר אמר
 ר' עקיבה שאלתי את ר״ג ור' יהושע.
 ובסנהדרין פ״ז מי״א, מכיל יום פ״ג מ״ד

 ד״ע משום ר״י.
 י • אבל

 רבי (נדי להפים דעתו) ושם סח. כשגפטר
 ר״א עמד ר׳ יהושע על רגליו ואמר
 הותר הנדר. ובירושלמי שבת ספ״ב
 כשנפטר ר״א נכנס ר׳ יהושע וחלץ
 הפליו והיה מגפפו ומנשקו ובוכה ואמר
 רבי רבי דבב ישראל ופרשיו הוהד
 הנדר, ובשהש״ר פ״א שהיה נושק האבן
 שישב עליה ר' אליעזר ואמר האבן הזאת
 רומה להר סיגי, וזה שישב עליה דומה

 לארון הברית.

 עם ר״ג חולק בברכות פ״ד מ״ג,
 שביעית פ״ט מ״ה, תרומות פ״ח מ״ח
 פסחים פ״ו מ״ב, יבמות פי״ג מ״ז,
 כתובות פ״א ט״ו, ז, ח, ט. וד״ג קראו
 יהושע כמע״ש פ״ר, מ״ט, והמחלוקת
 הגדולה בדבר קידוש החודש כר״ה פ״ב

 מ״ח מ״ט.
 מחלוקת עם ראב״ע שביעית פ״א מ״ח
 וקראי ״אלעזר ב״ע״, כמע״ש פ״ה מ״ט,
 ואמר עליו חגיגה ג, אין דור יתום שר׳
 אלעזר בן עזריה שריי בתוכו, אבל ר״י
 היה זקן הרבה ממנו, וארח לחברה עמו

 כמה פעמים לרומי כרמובא לעיל.
 מחלוקת עם ר׳ טרפץ פאר. פ״ג מ״ה,
 כלים פי״א מ״ד, וקראו ״טרפון אחי"

 כידים פ״ד מ״ג,
 מחלוקת עם ר׳ יהודה בן בתירה פאה
 פ״ג ט״ה, פסחים פ״ג מ״ג. שניהם

 העידו עדיות פ״ח מ״ג. י
 ועם סתם בן בתירא זבחים פ״א מ״ג.
 העיד ר׳ יהושע ור׳ יקים איש הדר

 עדיות פ״ז מ״ה.
 מחלוקת עם ר׳ יוחגן בן גורי באהלות
 פי״ד מ״ג, ובעירובין יא. מעשה שהלך
 ר' יהושע אצל ריב״ג ללמוד תורה אף
 על פי שבקי בהלכות כלאים — א״ל
 ר״י, דבי׳ אי גפגים כאן מהו לזרוע כאן
 א״ל ביי מותר, ובאמת צ״ל ר׳ יהושע
 בן קדחה כגרסת ר״ה, וכן הוא בפירוש
 בירושלמי עירובין פ״א ה״ט וסוכה פ״א



 בן חנניה 633

 ר״י. וכחגיגה מו. מעשה בדיב״ח —
 וראהו גן זימא ולא עמד מלפניו א״ל

 מאין ולאין בן זומא,
 שטעון בן עזאי אימר משום ר״י כיומא
 פ״ב מ״ג, ובתענית פ״ר מ״ר א״ל ב״ע
 לר״ע כך היה ר״י שונה. מחלקותן סוטה

 פ״נ מ״ר.
 שטעון התמני דן לפניהם בקרקע
 כסנהדרין יז:. מחלקותן יבמות פ״ד מ״0
 וכן מצינו ר' יוחנן בן ברוקה ור״א
 חםמא היו תלמידיו כמפורש חנינה נ.
 שהלכו להקביל פני ר״י בפקיעין — א״ל

 תלמידך אנו ומימך אנו שותין.
 ובסה״ד מביא שרי סימון אמר בשמו•
 וכן ר' תדאי, והוא מירושלמי ברכות
 םפ״ו אך שם חסר תיבת בן לוי שאמרו־

 משום ריב״ל.
 והנה אף שהלכותיו במשנה לא רגו־
 כ״כ אבל בתוספתא ובנמרא ובמכלתא
 ספרא וספרי רבו מאוד ואין זה מעיך
 מלאכתנו להביאם, ונביא אך אחרים מהן
 מה שהטה שייכים לאנדה אשר מהם:

 אנו רואין את נודל ידיעתו בהרת העולם....
 ודבריו הצחות שימש נם להלכה, כברכות.
 פ״א מ״ב שאמר תפלת השחר עד נ'

 שעות שכן דרך בני מלכים וכוי.
 ושם פ״ד מ״ר אומר המהלך בדרך־
 במקום םבנת מתפלל תפלה קצרה ואומר

 הושע את עמך את שארית ישראל בכלי
 פרשת העכור יהו כל צרכיהם לפניך.
 ובכתובות פ״א מ״ו לא מפיה אנו

 חיין.
 שם פ״ב מ״ו הפה שאסר הוא הפה:

 שהתיר.
 סוטה פ״נ מ״ד רוצה אשה בקב
 ותפלות מט׳ קבין ופרישות. חסיד שוטה

 ורשע ערום ואשה פרושה ומכות פרושין י
 הרי אלו מבלי עולם.

 ושם פ״ט מ״יב מיום שחרב ב׳יהמק,
 אין

 ר׳ יהושע

 אבל אחייב נהנדל ר״ע ונעשה כחבר
 לו בפסחים פ״ט מיו אר״י אין לי לפרש
 אר״ע אני אפרש. וכן ביבמות פ״ח מ״ר,
 פרה רפ״א אר״י בך שמעתי סתם אר״ע
 אני אפרש, ובפסחים פ״ו ה״נ א״ל ר׳
 יהושע לר״א (על ר׳ עקיבה) הלא זה העם
 אשר מאסת בו צא והלחם בו. ובר״ה
 כה. וסוף מכות אייל ר׳ יהושע, עקיבא

 נחמתני.
 מחלוקותם ברכות פ״ר מ״ג, ,פסחים
 פ״ו מ״ב, שביעית פ״א מ״ח, פ״ג מ״י,

 יבמות פ״ר מ״נ, נדרים פ״י מ״ו,

 תלמידיו הגדולים. •
 ר׳ אלעזר בר יהודה איש ברתותא
 אומר משמו טבול יום פ״נ מ״ד, פסחים ינ,
 ד׳ אלעזר (בן שמוע) קראו ר״י בני
 והוא קראו רבי, מד׳ משלי פ״ה, פ״ו.
 ובנזיר פ״ז מ״ר ר״א משום ר״י, אך
 בגמרא שם נו: אמרו שר״א שמע זאת
 מר׳ יהושע בן ממל וריכ״מ משום ר׳

 יהושע.
׳ יהודה) תלמידו  ר׳ אלעאי (אבי ו
 כפאר, פ״ו ה״ב, פסחים לח: שאמר

 שאלתי את ר״י.
 אוגקלוס הגר אמר תרגום של תורה
 מפי ר״א ור״י כמגילה ה., ובב״ר רפ״ע
 שעקילס הגר גבגס אצל ר״א א״ל הרי
 בל שבחו של גר שגאםר ואוהב גר לתת
 לו לחם ושמלה — גכגס אצל ר״י
 התחיל מפייסו בדברים — אמרו אלולי
 אדיבות פנים שהאריך ר״י עם עקילס

 היה חוזר לסורי.
 אבא חנן משמו נדה כט.,

 חנגיה בן אחיו קיבל ממנו כנדה כד:.
 . ר׳ יוסי משמו פסחים קג.

 ר׳ ישבב משמו חולין פ״ב מ״ר.
 ר׳ נהוראי משמו נזיר ה.

 שמעון בן זומא חולק עמו כנזיר פ״ח
 מ׳׳א, וביבמוה פ״ר מ״יג אר״ש בן זומא
 מצאתי םגילת יוחסין — לקיים דברי
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 מפיו לומד בושני מדבריכם ב״ש ואח״ב
 נטפל לו אחד מתלמידי ב״ש וא״ל טעמן,
 אז הביר טיד עווחוחו והלך ונשתטח על
 קברי ב״ש אמר נענתי לכם עצמות
 ב״ש — וכל ימיו הושחרו שיניו מפני
 תעניותיו. ולכן כששאלו אוהו ביבמות
 טו: צרת הבת מהו א״ל מפני מה אתם
 מכניסין ראשי בין שני הרים גדולים בין
 שני מחלוקת גדולות בין ב״ש ובית הלל

 מתיירא אני שמא ירוצו גלגלתי.
 והיה בקי בכל מיני ערמיםיות הרמאים
 כאשר יסופר דא״ר פ״ה שפ״א בא אליו
 עני אחד והאכילו ואח״כ העלהו לעליה
 לישן, ור״י בחכמתו הנדולה שלא ידע
 אותו חשדהו שמא אינו אדם הנון הוא
 לכן נטל הסולם שלא יבול לירד. בחצי
 הלילה עמד האיש ונטל כל הבלים ורצה
 לירד ונפל ונשברה מפרקתו, למחרת
 מצאו ר״י אמר לו ריקה אי אתה יודע
 שמאמש היינו זהירין בך. מבאן אד״י
 לעולט יהיו כל ב״א בעיניך כלםטים והוי
 מכבדן כדייג, וכן בקידושין לא. שא״ל
 מבין ריסי עיניך גיכר שבן אלמגה אח.
 והעניו הנחל הזה היה לפעמים קשה
 כארז כי כשבא בענין כללי למען החזיק
 אח השלום וכדומה מצינו המיר הלשון
 עמד ר׳ יהושע על רגליו ואמר כברכוח
 בו:, ב״מ גט ז, סגהדרין סח., זבחים קינ.׳
 בבורוח לי., אי שאמר אין משגיחץ בב״ק

 כברכוח נב., עירובין ז., ב״מ גט:.
 ובצדק אמר מימי לא נצחני אדם חיץ
 מאשה תינוק וחינוקוח כדמובא עירובין
 ננ., דרך ארץ רבה פ״ו ואיכ״ר פ״א־ט,
 שפ״א נחארח אצל אלמנה אחה יום ראשון
 הכניסה לו הבשיל ואבל ולא הגיח פאר,

 כן ביום שני, ביום ג׳ הקדיחתו מלח,־
 כיון שטעם' משך ידו מהחבשיל ואבל אך
 פח. אמרה לו למה אין אחה אוכל
 החבשיל א״ל כבר םעדחי מבעוד יום,
 אמרה לו אם סעדה מבעוד יום מפני מד,

 לא

 אין יום שאין בו קללה ולא ירד הטל
 לברכה, ונוטל טעם הפירוח.

 ומאמרו היקר אמה פ״ב מ״יא שאמר
 איזהו דרך טובה שידבק בה האדם חבר
 טוב. עין הרע ויצה״ר ושנאת הבריות

 מוציאין את האדם מן העולט.
 ובנדה םפ״ו אמר עד שאתם מתקנות

 את השוטות תקנו את הפקחות.
 ובנמרא ברכות טז: איזהו ע״ה כל

 שאינו מניח תפלין.
 ופסחים סח: חלקהו (לידט) חציו לה׳

 וחציו לבם.
 שם קד. כל החוחם מקדש ישראל
 והמבדיל בין קדש לחול מאריכין לו

 ימיו ושנוחיו.
 וביבמוח סב: נשא אשה בילחחו ישא

 אשד, מקנחו וכוי.
 ׳וב״ב ס: אין גוזרין נזירה על הצבור

 אא״כ רוב הצבור יכולין לעמוד בה.
 ובסנהדרין צז: אם אין ישראל עושין
 השובה מעמיד להם מלך קשה כהםן

 ומחזירן למוטב.
 ומאמרו היקר שהשיב לאנשי אלכסנדרי
 בנדה ע: מה יעשה אדם ויהיו לו בנים
 זכרים אמר ישא אשד, הוננח לו ויקדש
 עצמו. מה יעשה אדם ויחכם, ירבה
 בישיבה רמעט בסחורה וישא ויחן באמונה.
 ופסק סנהדרין קח. שחסידי אוה״ע

 יש להם חלע״הב.
 ומאמריו הצחים המיבא בשמי במדרשים,
 כייק״ד פכ״ח־ג שאמר םנטרך אנא ולית

 את יהיב לי םנטרוחי.
 ובקה״ר פ״ד־־ה מלה בסלע משתיקא

 בחרין כאבן טבא.
 יבויק״ר פל״ד־ח אמר יוחד ממה
 שבע״הב עושה עם העני, העני עושה עם

 בעה״ב.
 ועסק בעצמו בג״ח כד״ר פ״ד־ח שהלך

 עם ר״ג לקבץ כסף.
 ועגוחגוחו גדלה כ״כ עד שפ״א גזרקה
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 הוראות. וידוע שר״נ נפטר קידם ר״א
׳ ור״א נפטר קודם ר׳ יהושע.  כנ״מ נט:
 כגיטין פג. וכבר בארנו בערך ר״א שגם

 הוא נפטר אחר חורבן ביתר היינו לערך..
 נה אחר החורבן, א״ב חי ר' יהושע לערך.
 לטעלה מתשעיט שנה. וכן משטע שבת
 קנב. כששאלו הקיםר ם״ט לא ילך לבי
 אבירן א״ל טורי תלנ םחדוני נלידין״

 כלבוהי לא נבחין, טחנוהי לא טוחנין.
 ופטירתו מצינו חגיגה ה: שאמרו
 כשנפטר ר׳׳י א״ל רבנן מה תיהוי עלן
 מאפיקורםין א״ל אבדה עצה מבנים
 נםרחה חכמתם, כיון שאבדה עצה מבנים•
 אז תפרח חכמתם של עבו״ם, וכסוף
 סוטה אמרו משמת ר' יהושע פסקה טובוז
 מן העולם, ובנטרא שם שבטלה עצה
 ומחשבה. ובילקוט תורה רמז תשם״נ
 משמע שנפטר במבריא שגורס כשמת

 ר׳ יהושע נפלה איםטווא של מבריא.
 וכשנפטר ר״י נשאר ר׳ עקיבא רבן

 של כל ישראל. י

 ר׳ יהושע בריה דר׳ טימי.
 ׳בקה׳יר פ״ט־ו ר׳ יצחק בן אלעזר
 קרא לר' יהושע כריה דרי טיטי ולדי
 בורקי עדה קרושה. ונראה שצ״ל די•

 הושעיא בר׳ שטאי.

 ר׳ יהושע בן יאיר.
 בירושלמי תענית פ״נ ה״ד אטד בשמ
 ד׳ פנחס בן יאיר שלשה ברא הקב״ה
 ותהא שבראן ואלו הן כשדים וישמעאלים
 ויצה״ר. ושם א״ר ברכיה ר' אבא בר־

 כהנא ר׳ יהושע בן יאיר בשם רפב״י,

 ר׳ יהושע בן כפוסאי.
 (או קבםא—קבסוי—קופםאי—קפוצאי),

 ראשו מניע עוד בדור ר״נ ור״ע,.
 כתוספתא מקואות שאמרו מעשה בר״ג

 ואוגקלוס הגר — א״ר יהושע בן קופסאי־
 (ובתוספתא צוקרמנדל בן קבוםיי) עמהן

 הייתי ולא טבל ר״ג אלא בים. ובע״ן;

 לב.

 לא טיעטת בפת? שמא פאה הגחת על
 על שגי תבשילין שאכלת ולא הגחת
 פאה? ופ״א הלך ר״י בדרך ומצא תינוק
 אחד יושב על פרשת דרכים א״ל איזו
 דרך קרובה לעיר. א״ל זו קרובה ורחוקה,
 וזו רחוקה וקרובה. ור״י לא הבין בונת
 התינוק והלך בדרך שהיא קרובה ורחוקה,
 וכשבא אצל העיר מצא שהיא מוקפת
 גנות ופררםים וחזר לאחוריו, אייל בני
 וכי זו דרך קרובה לעיר? א״ל אתה הוא
 חכם ישראל? לא כך אמרתי לך שזו
 .קרובה ורחוקה. הלך משם ומצא תינוק
 אחד ובידו כלי מכוסה א״ל מה בידיך
 מכוסה בלי זה? א״ל אלו בעית אםי
 דתדעי מה דאית עמי לא הוות א״ל
 כסיתיה ? פ״א מצא תינוק אחד א״ל
 מימיה של עיר מה הן א״ל מת איכפת
 לך השום והבצלין מרובין (שר״י שהיה עני
 וא״ל התינוק שדוך עשיר לשאול על דבר המים

 אבל עני צריך לשאול על בצלים, מהרז׳׳ו).

 •כשנכנס לעיר מצא תינוקת עומדת
 על המעין אמר לה השקיני מים אמרה
 לו לך ולחמורך. כיון ששתה ופנה לילך
 אמר לה בתי עשית כמעשה רבקה,
 אמרה לו אבל אתה לא עשית כמעשה
 אליעזר. ופ״א היה מהלך ר״י בשרה
 ומצא ריבה אחת אמרה לו מפני מה
 אתה מהלך בשדה ? אמר לה בדרך אני
 •מהלך, אמרה לו זו היא דרך שכבשוה
 לסטים שכמוחך. ועליהם אר״י'אשריכם
 ישראל שכולכם חכמים מנרולכם ועד

 קצנכם.
 בדבר משפחהו וב״ב מצינו בפסחים
 מט. שאשהו שנשא היהה כהנית וחלש,
 אמד, לא ניחא ליה לאהרן דאדבק בזרעיה
 דהוה ליה חהנא כי אנא.. ולא נמצא
 בשום מקום אם היו לו בנים או בנות.
 וכפי הנראה האריך ר׳ יהושע ימים
 כמו שבארנו לעיל שהיה בשעת החורבן
 קרוב לשנות בינה י יען שהורה' י נם אז
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 מדכר שמיה דאבוך ונם מזה משמע קצת שלוי
ת יה: אף ו נ ו ב  לא היה אביו כי בלוי אשכחן נ
 ששם יסופר ע״ד הצחות ודרך חידות, שמפני
 שלא סליק למתיבתא דר׳ אפס לא הניחו לו

 ליכנס בג׳יע עד שבקש שמואל עליו).
 ובן מציגו שנקרא כמה פעמים בשם
 ״בד לואי״ כשבת קנו., כתובית עז:,

 סנהדרין צח.
 הוא זבה עוד לקבל מרבינו הקדוש י
 ואף שלא שלא מצינו שדבר עמו פא״פ,
 אבל מצינו שיספר מעשיות מרבי כמו
 עד ראיה כשבת מו, אמר פ״א הלך רבי
 לדיוספרא. וביבמות סא: אמר עיר אחת
 היתה בא״י שקרא עליה ערעור ושינר
 רבי את ר׳ רומנום וכוי, ובכתובות בז.
 ריב״ל משתעי מעשה בא לפני רבי וכוי,
 וכן מצינו ריב״ל אמר רבי כיומא ו.

 סט, מגילה פ״א ה״א.
 ויען שמקומו הקבוע היה בדרום יהודה
 בעיר לוד ואפשר שגולד שם לבן קבל
 שם מג׳ גדולי הדור שהיו שם. מר׳
 אלעזר הקפד (שהיה מלוד כתוספתא סוף
 אהלות) כע״ז מנ. אמר ריב״ל פ״א הייתי

בריבי. ובחולין,  מהלך אחר ר״א הקפר4
 גו: ריב״ל הרא ליה ההיא תרגגולתא

 שדריה לקמיהדר״א הקפד בריבי.
 וכן קבל הרבה מבר קפרא (שהיה ג״ב
 בלוד) וכדמציגו שאמר משמיה כברכות
 לד., שבת מ. עה. קח: קיח., פסחים
 בו., סוכה לח:, תעגית כו:, מו״ק ג:,

 כתובות נץ. קד., נדרים פז., קידושין פ., .
 חולין ה., מה, צח.

 והשלישי הוא יהודה בן פדיה בן אחותו
 של בר קפרא (שהיה ג״ב בלוד) בתנחומא
 וארא־ב אריב״ל ששים הלבות למדתי
 מיהודה בן פדיה בחרישת הקבר. וב״ר
 פצ״ד־ה אריב׳׳ל חזרתי על כל בעלי
 אנדה שבדרום — עד שעמדתי עם יהודה
 בן פדיה. ואמר כשמו כערלה פ״א סה״נ,
 עירובין פ״י הי״ב, פסחים פ״ו ה״א, פ״ן

 הי״ב, חגיגה פ״ג ה״ר.

 ואפשר

 לב. רשב״ג אומר משים ר׳ יהושע בן
 בפוםאי. ובכורות לה: חולק ר״י בן
 כפוסאי עם רשב״ג ור' יוסי. ובתוספתא
 דמאי פ״א ה״י ובירושלמי שם פ״ג ה״ד
 ר׳ יהושע p קופםאי (בירושלמי איתא קבסוי)
 אומר כל ימי הייתי קירא פםוק זה —
 ולא מצאתיו אלא באוצר יבנה. ובבורות
 לט. מחלוקת ר״י בן קפוצאי עם ר׳

 חנינא בן אנטינגום.
 ור״ע ראה כי ברכה בו ונתן לו את
 בתו לאשה, והאריך ימים עד רבי כשבת
 קמז. יהושע בן כפיםאי חתנו של ר״ע
 אמר לפגיו רבי בזו לא חייב ר״ע חטאה
 א״ל דקדק ד״ע ע״ב, שלשל רבי טליתו.
 ובירושלמי פסחים פ״ו ה״א־לו. אטד ר׳
 יושיע בן קבסא כל ימי הייתי בורח מן
 השררה עכשיו שנכנסתי כל מי שהיא
 בא ומיצאגי בקימקים הזה אני יורד לו.
 וכעין זה אמרו במגחוח קט: על ר׳

 יהושע בן פרחיה.

 ר׳ יהושע בן לוי.
 האמורא הפלאי הזה אשר אמרו עליו
 שנכנס חי לג״ע, ואשר גגלה אליו אליהו,
 ונק־א תמיד בשם ״ר״י בן לוי״ לא נודע
 מי היא ״הלוי". יש מחכמי האחרונים
 אומרים שלוי בר סיםי תלמיד רבי הנודע
 היה אביו, אבל אי אפשר לומר כן כי
 לא נמצא בשום מקום שיאמר בשם אביו
 אי שיזכיר את שמו. ולוי היה בר בבל,
 וריב״ל היה בר א״י כיבמית מה. ושניהם

 היו במעט בזמן אחד.

 וכן לא נוכל לומר מה שקראוה בן
 לוי הבונה שהיה לוי אף שבאמת היה
 לוי כמפורש חולין קמו:, ברכות פ״ה
 ה״ה, מע״ש פ״ר. ה״ה, גיטין פ״ה ה״ט,
 כי מסנהדרין צח. משמע ששם אביו היה
 ״לואי״ שאמרו שם שא״ל (משיח) שלום
 עליך בד ליואי וכשבא לאליהו וסיפר לו
 לו א״ל אבטחך לך ולאבוך לעלמא דאתי
 (ופרש׳׳י דאי לאו צדיקים גמורין אתם לא הוה
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 והנה אם נאמר שר״ח נפטר קודם
 רבי א״ב היה זה עוד בחיי רבי, ואף אם
 נאמר שרבי נפמר קודם אבל לכל הדעות

 לא האריך ר׳ חייא ימים אחר רבי,
 וריב״ל שהיה בא לפרקים לציפורי
 מקום בית ועד הנדול התרועע שם עם
 ר' חנינא שהיה הדיש בישיבה ואף שר׳
 חנינא היה קשיש מריב״ל כמפורש יומא
 מט. שאמר,- לי התיר ד׳ חנינא. ובשבת
 קנו. א״ר חנינא פרקי א״ל לבר לואי לא
 מזל יום נורם וכוי. אבל מציגו, בכלאים
 פ״מ ה״נ שר׳ חנינא שאל מריב״ל,
 ושניהם בצירוף ר׳ יונתן הצעיר מהם
 עלו לירושלים כמע״ש פ״נ ה״נ. ובשבת
 פי״ד ה״ד שר׳ חנינא וד׳ יונתן עשו
 לריב״ל רפואה. ובברכות פייה ה״א
 שריב״ל ודי חנינא םלקון לקיםרין קומי
ם) וכשראה אותם קם  אנטיפותא (חכו
 מלפניהם, א״ל לטה אתה קם מפני
 היהודים הללו ז אייל יען שאפיהון דמלאכין
 דאיתי. וב״ר פע״ח־ה ריב״ל םליק לרומי
 כיון דאחו לעכו נפק ר׳ חנינא לקראתו
 אשכחיה מטלע א״ל את דמית לסבא
 (יעקב). ובתענית פ״נ ה״ד יםופר שפ״א
 עשו תענית בציפורי ולא נחית מטרא
 וריב״ל עבד תענית בדרומא ונחית
 מטרא. אמרו ציפוראי, ריב״ל מחית
 מטרא לדרומא/ ור׳ חנינא עצר מטרא

 ושלח לריב״ל שיבא לציפורי.

 וכן מצינו שחולק עם בני ר' חייא
 בזבחים קטז.

 וחולק עם רב כסוטה מה:, מגילה
 פ״א ה״ז.

 וכן ר׳ שמלאי היה כחבר לו כברבוה
 לו:.

 תלמידיו ואומרי מאמריו.
 ד׳ אבא משמיה ביבמות עה:, ר״ה

 רפ״ג.

 ר׳ אבהו בשמו כשבת פ״א םה״ג,

 וכשאקלע

 ואפשר שלבן לא מציגו אותו בישיבת
 רבי כי מכון שבחו היה בדרום והיה בא

 אך לפרקים למקים רבי.
 וכן מציני שאמר בשם ר' אנטינגום

 הוריוח פ״נ ה״ד.
 בשם ר' הושעיא ירישלמי סיף חגיגה.
 וכן אמר בשם ר' יהודה נשיאה
 (נכד רבי) כבכורוח לו: שאמרו שם ר״י
 נשיאה משמיה רריב״ל ואמרי לה ריב״ל
 משום ר׳ יהודה נשיאה, וספק היה
 להנמרא אם הוא ר׳ יהודה נשיאה השני
 שאז אמר י בשם ריב״ל שהיה חלמידו,
 או הוא ר״י נשיאה הראשון ואז אמר
 ריב״ל משמו, וכן ביבמוח פ״ח ה״א ר'
 יהודה נשיאה היה בלודקיא אצל ריב״ל
 וכשרצה לילך משם א״ל ריב״ל שילין
 כאן יען שיש לו ניוריח ליטבל למחר
 ומםפקא לר״ז מפני מה עכבו אם מפני
 כבוד זקן או מפני שאין מטבילין בלילה.

 בשם ר׳ יוסי בן שאול כביצה יד: כז.
 בשם ר׳ יגא• כקידושין פ״ג ה״יב.

 מעדוחו של ר' גחוגיא מברה חוורן
 בגדה פ״ג ה״ג.

 בשם רפב״י כפ׳ רבחי םפ״ברעשדת
 הר בדוה.

 משום קהלה קדישא דירושלים כרייה
 יט:. .

 אבל מה שטציגו קה״ר דפ״ד ר׳ יהודה
 בר׳ אלעאי בשם ריב״ל הוא בל״ם ט״ם

 וצ״ל להיפוך.
 ומציגו שעוד בימי ר׳ חייא היה כבר
 גדול הדור והרביץ חורה בישיבה בלוד
 מחוך הרחבה כאיכ״רפ״ג׳־ו שאמרו ר'
 חייא רבה אזל לדרומא ואיחקבל גבי
 ריב״ל אייחו לקמיה כ״ד חבשילין. אייל
 בשבחא מה אחון עבדין * א״ל אגן כפלין
 להון. לבחר יומין אחא ריב״ל לטבריא
 ואחקבל גבי ר״ה רבה ויהיב לתלמידיה
 דרכמונין ואמר להם זילו ועבידו לרבכון

 כמנהגיה.
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 ר׳ יופי ברי חנינא בשמו ביומא רפ״ח,
 מחלקותן ברכות כו:.

 ר׳ יוחנן אריב״ל כסוכה לב., ור' יוחנן
 אמר עליו דבר זה שסע בריבי(גדול הדור)
 כקידושין פ:, ובירושלמי ע״ז פ״ה ה״ז

 א״ר יוחנן יפה למדנו רבי (ריג״ל).

 ר׳ יוסי בן נהודאי שאלו כחולין נז:.
 . ר' יוסי ברי סימון בשמו כמע״ש

 פ״ד ה״ב.
 די• יעקב בר אחא בר אידי בשמו

 כדמאי רפ״א.
 ר' יעקב כר אידי אדיב״ל כעירובין
 מו. (מו״ק כז. לגרסת דק״ם), יבמות ם:.
 נדרים נו:, ניטין לט., קידושין עה:,
 חולין ה. יט. צח., כלאים ספ״ד, תענית
 פ״ד ה״ד, ובביצה כה: שלח ד׳ יעקב
 בר אידי, זקן אחד היה בשכונתינו —

 ובאו ושאלו לריב״ל.
 ר׳ יצחק בר אמי אריב״ל כחולין מט.
 ר׳ יצחק הקולה בשמו כפאר. פ״א ה״ה,
 ר׳ יצחק בר נחמני אמר לדידי מיפרשא
 לי מיניה דריב״ל בברכית לד:, חולין
 מה״ בעי מיניה חולין מה., ואמר אני
 ראיתי את ריב״ל וכוי יומא עח:, ובירושל׳
 יומא רפ״ח ריב״נ סליק לנכי ריב״ל
 בלילי צומא רבא. אמר בשמו תרומות
 פ״ח ה״ג, ר״ה פ״ג ה״ד, יבמות פ״ח

 ה״א.
 ר' ירמיה בשמו כתמורה יד:.

 ר' ישמעאל בר אבא אריב״ל כחולין
 קבב.

 ר' לוי בד בידיי בשמו כב״ב רפ״ה.
 ר' מלוך אריב״ל כחולין טט., סוכה

 פ״נ ה״א.
 ר׳ מנא דשאב בשמו כקה״ר פ״רדא,

 ר׳ מדיון אריב״ל כעירובין יט:.'
 ועיין ערכו שהוא ט״ ם.

 ר' מתון אריב״ל כב״ק צו. וכן צ״ל
 בסוכה לב.

 רב נחמן בר יצחק בשמו כעירובין
 רפ״א

 ובשאקלע לאתריה דריב״ל היה עביד
 כוותיה כשבת מו״ יבמות יד.

 ר׳ אבין בשמו כברכות פ״ה םה״נ,
 מע״ש פ״ה םה״ב,

 ר׳ אחא קרטיננאה משתעי מעשה בא
 לפני ריב״ל ב״ק קיר:.

 ר׳ אחא בר חנינא אריב״ל בברכות
 ט., חולין קלב:.

 ר׳ אידי אריב״ל כעירובין ם:.
 ר׳ אלכםנדרי אריביל כברכות נט.,

 יומא ננ:, סנהדרין צח.
 ר׳ אלעזד שאלו כברכות יט., אמר

 בשמו ויק״ר פכ״א-ה.
: יומא  ר' אמי אריב״ל כברכות נ

 םפ״ד, ר״ה דפ״ג.
 ר׳ אסי אריב״ל כברכית כט:, שבת

 עה:, חילין צח.
 ר'ביבי אריב״ל בברכות סב:, מנחית

 קג:.
 ר׳ ביסנא בשמו ביבמות רפ״י.

 ר׳ בירייס בשמו כב״ק פב.
 ר׳ זבידא אריב״ל כש״ר פמ״ד־ט.

 זעירא בר חמא היה אושפזיכניד, ילאחר
 פטירת ריב״ל אמר לרב יוסף בדיה טילי

 מעלייתא ששמע מאביו כיומא עח.
 ד' חייא בר אבא אריב״ל כחולין צח.,
 חלה פ״ב ה״א, ר״ה רפ״נ, יומא םפ״ד.
 ושימש לריב״ל כשבת פ״א רה״ב. ור׳

 יהושע בןלר קראו בני.
 ר' הנין בשמו כב״ב פ״ח ה״ח.

 ר' חנן אבוה דר׳ שמואל בשמו כפאה
 פ״א ה״ה.

 ר' חנן קדטיגנאה משתעי מעשה בא
 לפני ריב״ל ככתובות בז.

 ר׳ יהודה בדיה דר״ש בן פזי בשמו
 כברכית פ״נ ה״א־כ:, מע״ש פ״א ה״א־ב:.
 ר׳ יהודה נשיאה ב) משמיה בבכורות

 לו:.
 ר' יוסי בשמו כערלה פ״א םה״ג.

 י ר׳ יוסי ברי בון בשמו ביומא פ״א ה״ב.
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 בחלק ג' צר 56 יגביה.את מעלת ריב״ל
 למעלה ראש וסופו כדי להשפיל חכמים
 אחרים ויאמר שם ״בימים ההם הוחל
 ״להחרפה טעט מעט קשר האחוה והשלום
 ״שבין ישיבח הדרום ובין ביח הנשיאות.
 ״כי חחח אשר לפנים היו חכמי'הדרום
 ״נכבדים בעיני חכמי הצפון אשר קראו
אוחם דבוחינו שבדרום (עירוני! סה.) ׳  ׳

 ״הנה לפתע פתאום נראה כי היחה רוח
 ״אחרת עמם ונהפך לבם עליהם עד כי
 ״נחשבו בעיניהם טעוטי תודה ונסי רוח
 ״(ירושלמי פשחים פ״ה ה״ג), ונראים הדברים
 ״כי ראשית המדון הזה היתה נסבה מאת
 ״ריב״ל. הנה ידענו כי לפנים היה הרשות
 ״ביד הרב למנות את תלמידיו, אך בימי
 ״רבי. תקנו שיהיה המנוי ביד הנשיא
 ״למנות את מי שירצה ואף בלא רשות

 ״ב״ד (ירושלמי סנהדרין פ״א סה׳׳כ) — והנה
 ״ריב״ל היה הראשון אשר מלאו לבו
 ״אותו לעבור את מצות הנשיא והחזיר
 ״הדבר לישנו והיה ממנה את כל תלמידיו
 ״לכל • הדברים הצריפים מנוי, לדון
 ״ביחידי ולהתיר נדרים ולראית כתמים
 ״ולהתיר בכורות (ירושלמי סנהדרין שפ
 ״ונדריס םפ׳׳י), ואמת הדבר כי היה לו
 ״לריב״ל סבה נדולה להתקומם בה בנלוי
 ״נגד זכיות הנשיא, והיא יען שקנא
 ״קנאת רבי בר קפרא שלא נסמך ולכן
 ״התאמץ ריב״ל לשבור הכח הזה ביד
 ״חזקה, עכ״ל. והפתי המאמין לכל דבר
 הנדפס יאמין באמונה שלמה לכל דבריו
 ובאמת שינה לשון הירושלמי וערבב במה

 דורות ביחד.
 והגה מה שאמר תחת אשר לפנים היו
 חכמי הדרום נכבדין בעיני חכמי הצפון
 אשר קראו אותם רבותינו שבדרום, הבה
 נראה שם מי הוא האומר הלא זה היה
 ר״ל ותלמידי דרי חגינא שהיו כבר בדור
 השני לאמוראי א״י וקראו לדי אפם
 רבותינו שבדרום שהיה בדור הראשון

 כידוע

 רפ״א. ונראה שצ״ל ר׳ יצחק בר נחמן.
 . ר' סימון בשמו כב״ק קמו!, ערכין
 טז. והיה תלמידו המובהק וקבל ממנו

 דרכי אנדה כטבואר בערבו.
 י עולא אמר ריב״ל בפסחים נו:, גיטין

 נ:, ב״מ ט:, חולין קבב.
 ר׳ עוקבא בשמו כיומא פ״א ה״ב.

 מר עוקבא היה מםדר אנדתא קמיה
 כברכות י.

 רבב״ח אריב״ל כברכות כד:, מד:,
 מגילה יב״ חולין מה. מה:. •

 . רבה בר מרי אריב״ל ברבות מד.
 ר׳ שימי בר עוקבא היה מסדר אגדחא

 קמיה ברכוה י.
 שלמון בר לוי בשמו בכלאים פ״אה״ד.
 : שמואל בשמו כאיכ״ר רפ״א, אבל
 בעירובין פ״ב כשהקשה הגמרא מריב״ל
 על שמואל אמרו נברא אנברא קא
 דמית? ונראה שחסר איזה חיבוח אחר

 שמואל.
 ר׳ שמואל בר נדב בעי מריב״ל

 כערכין טז:.
 ר׳ שמואל בר נחמני אמר משמיה

 כחולין צח., סליק לגביה יומא רפ״ח.
 • ר׳ שמעון בר אבא אמר משמו כע״ז
 פ״ב רה״ז, ואייחי גט לקמיה גיטין ה.,
 רשב״ל, בירושלמי מי״ק פ״ב ה״ד
 ריב״ל על לרשב״ל ושאלו א״ ל (רשב״ל)
 איטח רבי שואל והמאמר בב״ר םפמ״ז
 נלקה בחסר, ובזבחים יג: אריב״ל בעליה

 זו שטענו — חהי בה רשב״ל וכוי.
 ד׳ שמעון בן פזי אריב״ל כברכות
 לד. יוטא םט., והיה מסדר אנדתא קמיה

 דריב״ל כברכות י.
 ר׳ תנחום אריב״ל כברכות כח:,

 מגילה כב., סוטה לט: ע״ז םפ״ב,
 י ר׳ תגחום בר חייא בשמו כשבת פ״א

 ה״ד, שקלים רפ״ג, ע״ז פ״ר ה״ח.
 , והיה מסמיך ריב״ל לכל חלמידיו
 כירושלמי נדרים ם9"י, והרב ראה״ו
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 ואחייב אמדו בגמרא שאע״ג שממגין
 זקגים לרבדים יחידים והוא, שיהא ראוי
 לכל הדברים, (היינו שהיא ואוי והגון לדין
 ולהורות כל דכר אז נוכל ליתן לו רשות גפ
 לד׳׳א), ומביא ראיה שריכ״ל היה ממנה
 לכל תלמידיו אך הלמיד אחד היה לו
 שהיה גבן בעין אחת ולא היה יכול
 למנותו יען שפסול לחליצה ולכן לא
 מגה אותו אף לדברים יחידים, וכדאמר
 לעיל שצריך שיהא ראוי לכל הדברים,
 והשתא גלך לתור אחר הבבלי מגין
 יצאה הגזירה, אמרו סנהדרין ה: שפ״א
 הלך רבי למק״א וראה שמגבלין עיסיתיהם
 בטומאה וכששאלים למה עושין כן ? א״ ל
 חלמיד אחד בא לבאן והורה לגו מי
 בצעים אין מכשירין והוא מי ביצים דרש
 להו, תגא באותה שעה גזרו תלמיד אל
 יורה אלא א״ב נוטל רשות ״מרבו״
 (ולא מרבי), ובא החכם הזה ועשה
 רוקח קטורת זרה אשר מעולס לא עלתה

 על לב ריב״ל או חכמים אחרים.
 ופשט הפשוט שעד רבי לא דקדקו
 כ״כ בעגיני הסמיכה וכל רב שבעירו היה
 יבול ליתן רשות להלמידיו לדין ולהורות
 וזה שאמרו בירושלמי םגהדרין שריכ״ז
 מיגה לר״א ור״י, ור״י לר״ע, ור״ע לר״מ
 ור״ש. וידוע שעד רבי היה לכל ראשי
 חכמי הדור ישיבות גדולות מלבד יבנה
 ואושא, וכשגתרבו הישיבות כן גתרבו
 התלמידים, וכשבא דבי ומצא שתלמיד
 אחד הורה וע״י שלא בירר דבריו טעו
 בהוראתו אז גזרו שבל תלמיד שרוצה
 להורות צריך ליטל רשות ״מרבו״ וחו״ש
 לא גזר רבי שאך אליו ישמעון ולא
 לאחר. אבל יען שבימי רבי לא היו
 ישיבות פרטיוה כבימי אביו והוא היה
 רבן של כל בני הגולה לכך אמרו שט
 שחלקו כבוד ״לבית הזה״ וכדמצינו באמת
 שרבי סמך לד׳ חייא ולרב ולרבה בר
 חגא. וכן היה כימי בגו ר״נ, וכן היה

 בל״ס

 כידוע. ומי הוא שקראו לאנשי דרומי
 גסי רוח ומעומי תירה הלא הוא ר' יונתן
 שקרא כן לר' שמלאי ור׳ יונתן היה ג״כ
 בדור הראשון שהיה חלמיד ר׳ חייא, ור'
 שמלאי• היה הלמידו דר״י נשיאה הראשון
 וכחבר לריב״ל בבכורות לו 5, א״ב נאמרו
 שני הדברים בדור אחד ובזמן אחד, ומה
 זה שייך לומד ״תחת אשר לפנים* אך
 האטת שאינם שייכים להדדי, בדרום־לוד
 היו דרים אז כמה מגדולי הדור שהיו
 באמת רבוהיגו כמו ר׳ אפס, בר קפרא
 וריב״ל ויהודה כן פדיה ועוד. אבל היה
 ידוע לדי יונתן שיש בהם גםי רוח
 ומעוטי חורה ולכן לא רצה ללמוד לד׳
 שמלאי אנדה וכמפרש קרבן העדה

 שהחיירא פן ילעיגו עליהם וזה בדוד.
 ומה שמביא מירושלמי שריב״ל היה
 י הראשון שעבר על דברי הגשיא, געחיק
 לשון הירושלמי סגהדרין פ״א םה״ב א״ר
 בא בראשונה היה בל אחד ואחד ממגה
 את תלמידיו כגון ריב״ז מינה אח ר״א
 ור״י, ור' יהושע את ר״ע, ור״ע את ר״מ
 ור״ש, — חזרו וחלקו כבוד לבית הזה
 (בית הנשיא) אמרו כ״ד שמינה שלא
 לדעת הנשיא אין מינויו מינוי, ונשיא
 שמינה שלא לדעת ב״ד מינויו מינוי,
 חזרו והחקיגו שלא יהו ב״ד ממנין אלא
 מדעה הגשיא, ושלא יהא הגשיא ממנה
 ״אלא״ מדעה ב״ד, ושם לא יזכר ולא
 יפקד שם ריב״ל שמיגה לתלמידיו כאשר
 יציין בד״וד אך בנדרים ספ״י שם מובא
 עגין אחר לגמרי ששאלו שם מהו למנות
 זקנים לדברים יחידים ופשטו יען שרבי
 מינה לרב להתיר נדרים ולראית כתמים,
 כשגפטר רבי ביקש רב מד״ג בנו שיתיר
 'לו לראות מימי בבורות. ור״י ברי בון
 יאמר שרבי נתן רשות לרב על הבל אף
 לדון יחידי ולהתיר נרדים ולראות כתמים
 ולראות מומין שבגלוי, ומבט בקש שיחן
 לו רשות גם לראות מומין שבסתר,
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 יהושע בן לוי נם בן שמפרש דברי המשנה
 או דברי הראשונים בפסחים בגו מחן, נדרים .
 מה., נזיר יא., יבמות מח:, גיטין מ. מד., •
 קידושין נא., ב״ק נא:, ב״מ נד:, ע״ז
 לט. מה: נז. מבית ב., חולין מ. נו:
 קבו: קלז., בבורות יא:, ובירושלמי
 עירובי! פ״נ ה״ב אמר מפני מה מערבין
 בחצרות. ושם פ״י הי״נ מפני קלקול
 הפייםות, ובשקלים פ״ה ה״א שתהא בהמה
 מצריה לעולי רנלים, ובתענית פ״א ה״ה
 בבנין של שמחה. ובמגילה פ״א ה״א
 חלקו כבוד לא״י, ומו״ק פ״א ה״ו איזה
 חנוך קברות. ובנימין פ״א ה״א לפי שאין
 בקיאין, ולכן סובר שם שעכשיו שמצמץ
 חברים בחו״ל אין צריך לומר בפ״נ.
 וב״ב פ״ב ה״י מפגי הישוב, ולכן אמר

 ויק״ר פב״א־ה עמוד ברזל משנה.
 וכן דרכו ליתן טעם לדברי הראשונים

 כיוטא סט: שאמר למה נקרא שמן אנשי.

 כה״ג, ובחולין ז: למה נקרא שמן ימיט,.
 ושם צא. למה גקרא שמה גיד הגשה,
 ובירושלמי סובה רפ״ה למה נקרא שמה

 בית שואבה, ובסוכה פ״ר ה״א למה המיר .
 נקרב בד׳ שעות, ושם ה״ג למה י״ה
 ברכות, ובתענית פ״ר ה״א למה מוציאין
 התיבה לרחוב, ובע״ז פ״ב ה״ח למה
 אסרו גבינות של /}ב״ום, ובמגילה כב.
 עשרה פסוקים שקורץ בחורה כננד מי,
 וב״ר פ״נה־ז למה נקרא שמו הר המוריה.

 ודבריו באגדה רבו למעלה ראש ובהם
 הראה אח טוהר לבו ודעוחיו הרבוח
 בהויוח העולם וטבעה. והנה מציגו במם׳

 סופרים פ״טז שאמר הדא אגדחא כחובה י
 הבוחבה אין לו חלע״הב והדורשה מהברך
 (מ«גדף) והשומע אינו מקבל שבר.
 ונראה יען שבימיו כבר היו םפרי האון־
 ביל״רן אשר בדרשוחיהם משכו רבים
 במצודהם, והמון עם לא יבחיגו בין טוב
 לרע בין אמת לשקר יוכל מה שימצא•
 בכתובים קדוש יאמר לו ולין הזהיר

 מאיד

 בל״ס גם כל ימי ר״י נשיאה שהוא היה
 ג״כ ריש הדור כולה, אבל כשנפטר ר״י
 נשיאה וגתחלקה כתר הגשיאות לשתיט
 שר״נ כפי הנראה לא האריך יטים ובנו
 ר״י נשיאה השני לא היה עור ריש
 הדור והיה אך תלמיד ר' יוחנן וכתר
 התורה נתנה לחכמי הדור ואך כתר
 הגשיאות נשארה ביד צאצאי הלל, וכן
 אירע בימי ר״ל שהנשיא מיגר. ריין
 שאינו הנון כסנהדרין ז: לבן שינו התקנה
 ואמרו שהנשיא אינו יכול למנות אלא
 מדעת ב״ד, וכדמצינו באמת שר׳ יוחנן

 הסמיך לתלמידיו.
 וזה שאמדו בירושלמי נדרים שם שריב״ל
 מני לכל תלמידיו יען כי ימי פעולת
 ריב״ל היתה נם אחרי מות ר״י נשיאה
 הראשין. אבל בל״ס כשמינו לתלמידיהם
 בודאי שלחו אחייב להנשיא שיתן גם היא
 את הסכמתו עליהם, אבל בירושל׳ נדרים
 שם לא ידברו מענין זה ושם שקלו וטרו
 אם אך למנית לדברים יהירים. ובסנהדרין
 שם כשר׳ אבא ידבר מענין מי היא הממנה
 שם לא יזכר שריב״ל מינה לתלמידיו.
 ובדברים הברורים האלו נפל כבירא כל
 חזיונות של החכם הזה, ועליו ועל
 כיוצא בו נאמר חכמים הזחרו בדבריכם
 בי ת״ל הבבלי והירושלמי שוכן בתוכנו,
 ובל דבריו עורבא פרח, ובר מן דין
 מצינו בקידושין לנ: שרב יוםף בן ריב״ל
 התחתן עם בית הנשיא בחיי אביו ואמר
 אני איני כדי לעמוד מפני בני אלא משום
 כבוד בית נשיא, וא״כ ׳איך נאמר שרצה

 לעקור כבוד בית הנשיא ?
 ונחזר לעניננו. הגה יען שימי פעולתו
 דריב״ל נופלים בדור הראשון והשני
 לאמוראי א״י ואז כבר נחתמה המשנה, ונם
 הברייתות כבר נםדרו ע״י ר׳ חייא ובר
 קפרא וחבריהם כי בישיבת ר״נ בר רבי ודי
 יהודה נשיאה עסקו כבר בפירושי המשנה
 והברייתות לבן מצינו על פי רוב דברי ר׳

21 
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 ובבורות מד: לא יהיה בך עקר מן
 התלמידים.

 ובפאה פ״ב ה״ו אמר אפילו בל מה
 שתלמיד ותיק עתיד להורות לפני רבו

 כבר נאמר למשה מסיני.

 בעניני תפלה.
 ברכות ח. שאמר לבניו קדימו והשיבו
 ועיילו לבי כנישתא בי היכי דתורכו חיי.
 ושס ה: המתפלל לא יהא דבר חוצץ

 בינו לבין הקיר.
 ושם ח: אסור לארם לעבור אחורי

 בית הכנסת בשעה שהצבור מתפללין.
 ושם בז. אסור לעבור כננד המתפללין.
 ושם ל: א״ת בהדרת אלא בחרדת.
 ושם מז: לעולם ישכים ארם לב״הבנס
 כדי שיזכה וימנה עם עשרה הראשונים.
 ובשבת קיט. כל העונה אמן יהש״ר

 בכל כחו קורעין לו גז״ר.
 וב״ב כה. אמר באו ונחזיק טובה

 לאבותינו שהודיעו מקום תפלה.
 ובסנהדרין צא: כל האומר שירה

 נע״הז זוכה ואומרה לע״הב.
 וברכות ספ״ה אמר אם עשו שפתותיו
 של אדם תנובה (אם סדורה תפלתו) יהא

 מבושר שתשמע תפלתו.
 ושם ה״ד שאירע פ״א שהש״ץ דלג על
 ברכת המיגים ואמר שאין מחזירין אותו

 (שמא מין הוא).

 אהבתו לעמו ומלמד זכותן
 מאמריו היקרים במגחות גג: למה
 גמשלו ישראל לזית — מה זית זה אין
 עליו גושרין — אף ישראל אין להם בטילה

 עולמית.
 ובע״ז ד: כל מצות שישראל עושין
 בע״הז באות ומעידות אותם לע״הב. לא
 עשו ישראל את העגל אלא ליתן פ״פ

 לבעלי תשובה.
 ובכתובות קיב. פ״א איקלע לגבלא —

 אמר

 מאוד ע״ז׳• והעיד שמעולם לא הסתכל
 בספרי אנדה אלא פ״א, אבל הוא בעצמו
 היה דרשן גדול והיה לו בישיבתו
 תלמידים מיוחדים המסדרים (בע״פ) דברי
 אגדה לפגיו כברכות י:, וב״ק גה. שא״ל
 רחב״א לד׳ חגיגא בן עגיל כלך אצל
 ר׳ תגחום בר הגילאי שהיה רגיל אצל

 ריב״ל שהיה בקי באגדה.
 ומה שמציגו שבת קגו. כתיב אפיגקםיה
 דריב״ל, שם לא כתב שום דבר הלבה

 או אגרה כמפורש שם.
 והיה גדול כ״כ בעיגי בני דורו עד
 שחברו מאמרו היקר שאמר עתיד הקב״ה
 להגחיל לכל צדיק וצדיק ש״י עולמות
 שנאמר להנחיל אוהבי יש, לםוף משגת
 רבינו הקדוש, ובן נזבר בברייתא באבות
 פ״ו מאמרו היקר שאמר בבל יום ויום
 ב״ק יוצאת מהר חורב ואומרת אוי להם
 לבריות מעלבונה של תורה שבל מי
 שאיגו עוסק בתורה נקרא נזוף — שאין

 לך בן חורין אלא מי שעוסק בת״ת.
 וחביבותית לתודה ולת״ח היתה עד
 להפליא כברכות ח: שאמר הזהרו בזקן

 ששכח תלמודו.
 ושט יט. כד המספר אחר מטתן של
 ת״ח נופל בגיהגם. בכ״ד טקוטות בית

 דין מנדי; על כבוד הרב.
 ושם בא: בל המלמד לבנו תורה מעלה

 עליו הכתוב כאלו קבלה מהר חורב.
 ובעירובין נד. המהלך בדרך ואין עמו
 לוייה יעשוק בתורה. חש בראשו יעםוק
 בתורה — חש כבל גופו יעסוק בתורה.
 ובמגילה בז. בית הכגסת מותר

 לעשותו ב״המד.
 ובכתובות צו, כל מלאכות שהעבד
 עושת לרבו תלמיד. עושה לרבו חוץ

 מהתרת מנעל.
 ושם כח. אסור שילמוד לעבדו חורה.

 ובחולין צב. גפן זו חורה. *
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 וברכות יג: לייט אמאן דגני אפרקיד.
 ואמר נדרים סד: בל אדם שאין לו

 בנים חשוב כמת.
 . ומו״ק בז: לא אזיל לבי אבלא אלא

 למאן דאזיל בלי בני.
 ובכתובות נ. אמר כיון שבנים לבניך

 שלום על דייני ישראל.

 בהשגחה פרטית.
 סיפורי היקר ג״ר רפל״ג ותנחומא
 גח־ח שפ״א עלה לרומי וראה שם עמודים
 של שיש ומקושטים בבל מיגי פאר ויופי
 ואח״כ ראה עגי אחד בתכלית העגיות
 יושב, וקרא על העמודים צדקתך'כהררי

 אל, ועל העני משפטיך תהום רבה.
 ובר״ה יא. אמר כל מעשי. בראשית

 בקומתן — לדעחם — לצביונט נבראו.
 ופסחים קיח, בשעה שאמר הקב״ה
 לאדם קיץ ודרדר הצמיח לך זלגו עיניו
 דמעוח אמר אני וחמורי נאכל כאבים
 אחד ז כיון שא״ל בזיעת אפיך האכל

 לחם נתקררה דעתו.
 ובתענית ח. כל השמח ביסודין שבאין

 עליו מביא ישועה לעולם.
 ובנימין פח. לא חרבה ירושלים עד

 שעבדו בה ז' בתי דינים ע״ז.
 ופסחים נ. עתיד הקב״ה להוסיף עד

 ירושלים עד שהסוס רץ ומציל.
 ומכות י. מי נדם לרנלינו שיעמדו

 במלחמת שערי ירושלים.
 וברכות נט. לא נבראו רעמים אלא

 לפשוט עקמומית שבלב.
 ובעירובין כב. היום לעשותם ומחר

 לקבל שכרן.
 ובע״ז יט. אשרי מי שמתנכר על יצרו.

 ידיעותו והשקפתו בענייני העולם.
 ממאמריו היקרים קידושין עא. כפף

 מטהר ממזרים.
 שם עא: אם ראית ב׳ משפחות המתגרות

 זו בזו שמץ פסול יש באחת מהן.

 ובסנדירין ]

 אמד עגלים בין הנפנים — ארץ הכניסי
 פירותיך וכי'.

 וברכות ז. יסופר שפ״א רצה לקלל
 ההוא מין שהיה בשכוגותו שצערו אבל
 לבסוף חזר בו ואמר ורחמיו על כל

 מעשיו כתיב.
 ובויק״ר פט״ז־ו כל האומר לש״הר

 עובר על ה׳ חומשי תורה.
 וברכות גה: הרואה את הכירו לאחר
 שלשים יום אומר שהחיינו, לאחר י״ב

 חרש אומר מחיה המתים.
 וביוטא יט: אמר כל החושד בכשרים

 לוקה בגופו.

 במדות ענוה.
 מאמרו היקר בע״ז כ. שעגוה גדולה

 מכולן.
 ובסוטה ה: בא וראה כמה גדולימ

 נמוכי הדוח לפני הקב׳׳ה.
 ובסנהדרין מנ: כל הזובח את יצרו —
 מי שדעתו שפלה מעלה עליו הכתוב

 כאלו הקריב כל הקרבנות.
 וברבות פ״ה ה״ה אמר מימי לא

 כרכתי לפני כהן.
 ומע׳׳ש פ״ר. ה״נ שבימיו בקשו להמנות
 שלא ליתן מעשר לכהניס אמרין יעול
 ריב״ל דהוא מסייע לליואי, על וסייע

 לבהנים.

 במדת הצניעות.
 מאמריו היקרים יבמות סב. כל היודע
 באשתו שהיא י״ש ואינו פוקדה נקרא
 חוטא, חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה

 שהוא יוצא לדרך.
 ובעירובין ק: כל הבופה את אשתו
 %לרבר מציה הייין לו בנים שאינן

 מהיננין.
 ושבועות יה: בל הפורש מאשתו םמיך

 לוסתה הויין לו בנים ראויין להוראה.
 וב״ב ט: כל הרניל לעשות צדקה
 הריין לו בנים בעלי וגמה בעלי אנדה יכו׳.
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 אעפ״ב יםופר בקידושין ל. ר׳ חייא ב״א
 אשכחיה לריב״ל דשדי דיםתנא ארישיה
 וקא ממטי לינוקא לבי כנישתא איילי מאי
 כולי האי? א״ל מי זוטר מאי דכתיב
 והודעתם לבניך — וסמיך ליה יום אשר
 עמדת לפני ה״א בחורב. וכן היה מחמיר
 על עצמו והיה צם שני ימים בתשעת
 באב ובעשרה באב כתענית פ״ד םה״ו,
 יען שבו נשרף בית המקדש ובטי התחילה

 הפורעניות.
 וחביבותיה להרביץ תורה נדלה כ״כ
 עד אשר העמיד את עצמו בסכנה היוהר
 נדולה כאשר יסופר כתובות עז: שהיו
 במקומו אנשים מוכי שחין — בעלי
 ראתן ומין החולי הזה הוא היותר מסוכן
 להתדבק באחרים עד שרי יוחנן הכריז
 הזהרו מזבובי בעלי ראתן, ור״ז לא הוה
 יתיב בזיקיה, ור״א לא עייל באהליה,
 ור׳ אמי ור׳ אםי לא הוי אכלי נם הביצים
 דההיא מבואה, אבל ריב״ל לא הביט ע״ן
 'והיה מידבק בהו ומושיבן אצלו ועסק
 עמהם בתורה, ואמר כתיב אילת אהבים
 ויעלת חן, אם חן מעלה על לומדיה

 אנוני לא מנני?
 ומעולם לא עבר אשבועתיה.

 והנה איש פלאי כזה אשר בו נקבצו
 כל המרות טובות, לא לפלא שזכה לנלוי
 אליהו, כאשר יסופר עליו בסנהדרין צח.
 ריב״ל אשכחיה לאליהו דהוה קיימי
 אפתחא דמערתא דרשב״י, א״ל אימת
 אתי משיח, א״ל זיל שייליה לדידיה —
 אזל לגביה א״ל שלום עליך דבי ומורי,
 א״ל שלום עליך בר ליואי, א" ל לאימת

 אתי מר, א״ל היום. אהא לנביה אליהו #
 וסיפר לו שא״ל שלום עליך בר ליואי,
 א״ל אבטחך לך ולאבוך לעלמא דאתי,
 אייל שמשיח א״ל שיבא היום ולא בא,
 א״ל הכי אמר לך היום אם בקולו תשמעו.
 ומכות יא. ההוא נברא דאבליה ארי
 ברחוק ג' פרסי מיניה דריב״ל ולא

 אשתעי

 . ובסנהדרין ז: עשרה שיושבין בדין,
 קולר תלוי בצואר כולן.

 ושם לט. כמתוקנים שבהם לא עשיתם
 במקולקלין שבהם עשיתם.

 וברבות יט. אל יפתח אדם פיו לשטן.
 ופסחים נ. אל יוציא אדם דבר מגונת

 מפיו.
 ובזבחים פח: שני דברים לא מצינו

 להם כפרה שפיכות דמים ולשון הרע.
 ובויק״ר פט״דה מלה בסלע משתוקא

 בתרין (ויש שגווסין שס סתם ו׳ יהושע).
 ושם פט״רט הדר שטיא לאורח שטותיה.
 ומדי תהלים פ״ו־ו אין הקב״ה מקלל

 לרשעים אלא בבושה.
 ובמע״ש פייה םה״ב אמר הלכה שהיא
מה טיבה צא  .־רופפת ואין אתה יודעי

 וראה היאך הצבור נוהנ.

 זבן היה בקי ברפואות ובטבעיות.
 ככתובות םה: שאמר מוםיפין לה יין

 שהיין יפה לחלב.
 ובנימין ע. מפרש מאי דלריא (מין חולי).
 וב״ק פ. שחין שהביא הקב״ה על

 המצרים לח מבחוץ ויבש מבפנים.
 וברכות ג: שעיין בטבעת התרננול.
 וזה שאמר ר״ה כו, מי נתן לשבוי בינה

 זה תרנגול.
: אמד ד׳ משמרות הוי  וברכות נ

 דלילה.

 והיה נאה דורש־ ונאה מקיים
 כמו שהתפאר בעצמו מו״ק פ״נ ה״א

 שלא החרים אדם מעולם.
 וברכות פ״ה ה״ה מימי לא ברכתי

 לפני כהן.
 ובשבועות טו: שהיה רגיל לומר ויהי

 נועם קורם שנתו.
 וברכות ד: אמר אע״פ שקרא אדם
 ק״שיבב״הכנס מצור, לקרותה על מטתו.
 ואף שהיה איסתניס גדול עד שהיה
 צריך לנעול מנעליו ביוה״כפ כיומא רפ״ח,
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 "ובנו הוליד בן חבם בשם ר׳ מיאשא
 שזכה ללמוד לפני זקנו ריב״ל בברכות
 כג: כד:, כתובות עד,:. ובירושלמי שבת
 פ״א ה״ב דיב״ל היה רגיל לשמוע
 פרשתא מן בר בייה. פ״א על ריב״ל
 לרחוץ בדיומסין דטבריא ונזכר שלאי למד
 עדיין עם ב״ב ויצא' תז׳ומי ללמוד עמו

 (והמעיטה מובא בקצרה בקידושין ל.),
 ואז התרועע עם ר״י ור״ל וזה שאמרו
 ב״ד פצ״ד־ה אר״ח כד אתא ריב״ל
 לטבריא שאל לר״י ור״ל. וכן מו״ק פ״ב
 ה״ד ששאל לרשב״ל והוא א״ל אימת

 ״רבי" שואל.
 פטירתו וימי שני חייו.

 בכתובות עז: יסופר שיען י שסיכן
 עצמו ולמד עם בעלי ראתן לכן אמרו

 למה״מ זיל עביר ליה רעותיה (קודם•
 פטירתו), אזל איתחזי ליה׳ א״ל אחוי לי
 דגבתאי, א״ל לחיי, אייל הב לי םכינך
 דלמא מבעתת לי באורחא, יהבה ניהליה,
 כי מטא לההם דלייה קא מהוי ליה שוור
 נפל לההיא גיסא, נקטא בקרנא דנלימיה,
 א״ל בשביעתאדלא אתינא, אמר קודשא
 ב״ה אי איתשיל אשבועתא ניהרר ואי
 לא, לא ניהדר. א״ל הב לי סכינאי לא
 הוה קא יהיב ליה, נפקא ב״ק ואייל
 ה0 ניהליה — מבריז אליהו פנו מקום

 לבר ליואי.
 ואס כי בל״ם חכמנו ז״ל במליצות
 ידברו אבל מזה אנו רואים את גודל
 ריב״ל בעינו בני דורו עד שראו עין בעין
 שגזרכך גופו כ״כ עד שאמרו שנכנס

 בחיים לג״ע כדרא״ז פ״א.
 וזבה לאריכת ימים כאשר אמרנו לעיל
 שעוד בחיי ר' הייא כבר היה נדול הדור
 ותלמידיו עמו. וחי גם כשהיה כבר ר'
 יוחנן ור״ל בטבריא. ובירושלמי ע״ז פ״ג
 ה״א אמרו זבדיי בר לייאי יד.׳ יוסי בר
 פיטרס וריב״ל אמרץ תלתא פשוקין
ו ח״א על זאת יתפלל בל הסיד ר ט פ נ  ו

 אליך

 אשתעי אליהו בהדיה ג׳ יוטי.
 ובירושלטי תרוטות םפ״ח עילא בר
 קישב תבעתיה טלכותא ערק ללוד לגביה
 ריב״ל וריב״ל מסרו למלכות, ולא נראה
 אליו עוד אליהו. וצם כמה תעניתא
 ואתגליה ליה א״ל ולמסורת אני עלה ?
 אייל ולא משגה עשיתי ? אייל וזו משנת

 חסידים ? ,
 וב?׳ר פל״ה־ב ששגיהם ישבו ולמדו
 יחד. ובפדר״כ . ק^ו. שהראה לו אליהו
 ה^בניט טובות. וברכות נא. שמ״המ מסר
 לו ג' דברים שיזהר מן הסכנה. ופטירתו
 אשר יםופר עליו גפלאות וכאשר נבאר.

 אשתו ובניו ובני ביתו.
 ריב״ל גשא את בת ת״ח אחד בשם
 ד׳ יוסי בר פיטרס כמבואר מו״ק פ״ג
 ה״ה־יג: וילדה לו בן יקיר בשם רב
 יוסף שלמד עמו תודה כשבת סח:,
 ובפסחים נ. יסופר שפ״א חלה רב יוסף
 בגו ואתגגד (גוע ופרחה רוחו) כי הדר א״ל
 אבוה מאי חזית, א״ל עולם הפוך ראיתי
 עליוגים לטטת ותחתוגים למעלה, א״ל
 בני, עולם ברור ראית. ואנן היבי התם,
 כי היכידאיתו אנן הבא. (וברו״ר רפ״;

 מובא המעשה ע״ש בן בנו בטעות).

 ובנו התחתן עם בית הנשיא בחיי
 אביו בקידושין לג:, ורב יוסף בנו אטד

 משמיה תעגית פ״א ה״ו.
 ובפי הנראה היה לו כן אחרבדמציגו
 ברכות ח: שאמר ריב״ל ״לבניו" קדימו
 והשיבו ׳ועיילון לבי eנישתא בי היבי
 דתאריכו ימים. אבל ע״פ סיבה מת בנו
 על פניו כקה״ר פ״י־ה שאמרו בדיה
 דריב״ל בלע חד נחש ורצה חד מין
 לרפאו ע״י לחש ולא הניחו אביו ואמר
 מומב לו למות מלשמוע הלחש הזה והוד,
 כשגגה שיצאה מלפני השליט ונח נפשיה.
 אבל בירושלמי שבת פ״ד ה״ד וע״ז
 פ״ב ה״ב יסופר המעשה על שם בן בגו,
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 את ראכ״ע. ואין ראיה• כ״כ מזה, כי
 בעריות נזכרו כמה תנאים מדור הקורס•

 ונם מדורות המאוחרין.

 ר׳ יהושע בר נחמיה(הכהז). י
 הוא היה מרבנן דאגדתא לערך ברור׳
 הרביעי לאמוראי דא״י. ונזכר פ״א!
 בירושלמי שקליס פ״ב סה״ג שאמד בשם
 ריב״ז לפי שעברו על עשרת הדברות
 יהיה נותן כל או״א עשרה גרה, וכן הוא
 בפרר״כ יטז, ובן גזבר ב״ר רפ״ח ר״י
 בר נחמיה ור״יברםימון בשם ר׳אלעזר,
 ובפס׳ רבתי פ׳ ביום כלות אר״י הכהן

 בי ר׳ גחמיה כך אר״א.
 ושמ פ׳ בחדש השביעי ר״י בר נחמיה;
 בשם ר״ה בר יצחק, ובשם ר' חגין
 פדר״כ גב., וב״ר פ״ח־י רפי״ד, פל״ז־ב.
 פ״ם־י, ויק״ר פל״ו־ר ר״י בר גחמיהבשם
 ר׳ חנינא בר׳ יצחק, ובמד׳ תהלים•
 פע״ח־כא א״ר יהישע הבהן, צ״ל שם
 ר״י •הכהן בר נחמיה בשם ר״ה בר יצחק..
 ובמדי תהלים רפ״פ ר״י הכהן בר

 נחמיה בשם ר׳ שמואל בר יצחק.
 ובויק״ר פל״ג־ד, במ״ר פ״ב־כ ר״י־
 בר גחמיה ור׳ לוי בר חייתא ור' אבא
 בשם ר׳ הייא בר אבא. וכן גזבר בשם
 זה בפרר״ב סד., תנחומא וירא־יד^

 ראה־מו.
 אבל מה שמצינו בירושלמי תענית.
 פ״א ה״ו ר״י בר נחמיה סליק לנכי
 ריב״ל הוא ט״ם וצ״ל ר״ש בר גחמגי

 כיומא רפ״ח.
 וקרוב מאוד לומר מה שמציגו בתגחומא׳
 גשא־כה א״ר יהושע הכהן בשם ר׳
 אלעזר הוא ר״י הכהן ברי גחמיה כי
 המאמר הזה מובא בפס׳ רבתי פ׳ ויהי

 ביום כלות־יאע״ש ר״י הכהן ברי נחמיה •
 כך א״ר אלעזר. ובן נקרא לפעמים בשם
 ר׳ יהושע הכהן בר נחמני בבחנחומא
 תשא־ה והמאמר מובא• בפסדר״כ יז:

 ע״שר״י בר נחמיה הכהן. וכן גזבר בשם.

 ר׳

 אליך, וח״א וישמחו בך כל חיםי בך
 וח״א מה רב טובך אשר צפנת ליראיך.
 אבל לא שנפטרו בזמן אחד כי חמיו
 משמע שנפטר עיר טרם שנולד בנו רב
 רב יוסף שקראו על שמו, וזבדי בר לוי
 יסופר בקה״ר פט״ו־י *חמד לראות פני

 ריב״ל בחלום לאחר מותו.

 ר׳ יהושע בן לוי בר שלום.
 נזכר ויק״ר פט״ו־טז. ובל״ם היה כתוב
 ר״י הלוי והוא ר' יהודה הלוי כר שלום

 הנודע בשערי אגדה.

 , ר׳ יהושע בן לקיש.
 נזכר בתוספתא פ״א דםנהדרין אך
 צ״ל ר׳ יהודה בן לקיש כגרסת תוספתא
 צוקרמגדל, וכן הוא בהרי״ף והרא״ש
 בםגהדרין ו:, וכן הוא בשאלתות משפטים.

 ר׳ יהושע בן ממל. (תנא)•
 נזכר נזיר גו: א״ר אלעזר (ב; שמוע)
 כשהלכתי לעררםקיא מצאתי את ר׳
 יהושע בן פתר ראש (ובתוספתא דנזיר פ״ה
 איתא ר׳׳י בן פתירא) שהיה יושב ודן לפני
 ר״מ בהלכה. א״ל בלום אתה בקי בר׳
 יהושע בן מטל אמר לי הן אייל (ר״א)
 כך אמר לי ר׳ יהושע בר ממל משום
 ר׳ יהושע. ובתוספתא רנזיר איתא שר״מ
 אמר עליו שהוא בעל הלבות. ובתוספתא
 אהלות םפ״ד איתא בטעות שהיא בעל

 מלאכות היה.

 ר׳ יהושע בר מנחמה.
 נזכר ב״ר פנ״ג־י. והמאמר בבמדבר

 רבה פכ״נ־ז ע״ ש ר׳ ינאי הכהן.

 ר׳ יהושע בן מודא.
 (תנא נזכר כמשנה).

 בעדיות פ״ב מ״ב שלשה דברים אמרו
 לפני ר׳ ישמעאל ולא אמר בהם לא
 איסור ול* היתר ופירשן ר׳ יהושע בן
 מתיא, וביוחשין יאמר שהיה בזמן שמינו



 ר׳ יהושע בר נחמן—נהמו :ני—יהושע בן פרחיה 647

 היה סיס וכוי, והוא ט״ם וצ״ל כדמובא
 בשהש״ר פ״א־ה ר׳ יהושע בן לוי.

 יהושע בן פרחיה,
 וגיתא• הארבלי קבלו (החורת) מיוסי
 בן יועזר איש צרירה ויוסי בן יוחנן איש
 ירושלים כאבות פ״א מ״ו. והוא היה
 הנשיא •וניתאי האב״ד במפורש חנינה
 פ״ב מ״ב וחולק שם עם ניתאי ברבר

 סמיכה ביו״ט.
 ימי נשיאותו נופלים בזמן יוחנן כה״נ,
 ולבסוף כשנעשה צדוקי כאשר יסופר
 קידושין סו. והרנ את חכמי ישראל, ברח
 אז לאלכסנרריא של מצרים כמפורש
 סנהדרין קז: שאמרו לעולם תהא שמאל
 מחת וימין מקרבת — לא כיהושע ב״פ
 שדחפו בשתי ירים, יהושע ב״פ מאי היא
 בדקטלינהו ינאי מלכא (הוא יוחנן כברכות
 כט.) לרבנן אזל יהושע ב״פ ואותו האיש
 לאלכםנדריא של טצרים [שטעון בן שטח
 אטמרתיה אחתיה], כי הוה שלמא (וזה
 היה לאחר מות יוחנן כה״ג ואריםטובלוס בנו
 שמלך אך שנה אחת ואשתו שלמונין אחות
 שמעון ב; שצח נישאת לינאי בן יוחנן והיא
 פעלה שלא ירדוף עוד את הפרושים כמבואר

 בערכו) שלח ליה שמעין בן שטח מיני
 ירושלים עיר הקידש ליכי אלכםנדריא
 של מצרים אחותי. בעלי שרוי בתוכך
 ואנכי יושבת שוממה (וזה יען שהיה ככר
 הנשיא ולכן קראו אותו בעלי, אבל.בחגיגה פ״ב
 ה״ב יסופר שם כשברח יהודה בן טבאי
 לאלכסנדריא של מצרים ושמעון בן שטת התחבא
 אז מפני ינאי וכתבו ליהודה מיני ירושלים —
 עד מתי ,ארוסי" יושב אצליכם יען שלא היה
 עוד נשיא, וכמבואר באריכות בערך שמעון בן

 שטח), קש אתא ואיתרמו ליה ההוא
 אושפיזא עבדו ליה יקרא טובא אמר כמה
 יפה אבסניא זו, אייל (יש׳׳ו) רבי, עיניה
 טרוטות, אייל רשע בכך אתה עיםק —
 שמתיה. אתא לקמיה כמה זימנין א״ל
 קבלון לא היה קא משנה ביה. יומא חד
 הוה קא קרי ק״ש אתא לקמיה, סבר

 לקבוליה

 ר׳ יהושע בר נחמן בויק״ר פ״ב־ג,
 פםדר״כ קלט., איב״ר פ״ב־ב.

 האימרים בשמי מציני אך בפדר״כ
 קעב: ר׳ מנחמא בשם ר׳ יהישע בר

 נחמיה.
 ובפתחתא דאיכה־א ר׳ יהישע יד׳
 נחמיה בשם ר׳ אחא נראה שצ״ל ר'

 יהושע ב״ר נחמיה,

 ר׳ יהושע בר נחמן - נחמני. ערך
 ר׳ י יהושע בר נחמיה.

 ר׳ יהושע בר סימון.,
 נזבר ויק״ר פל״ר־ח אסר בשם ר׳

 לוי, ובל״ם צ״ל ר' יהודה בר׳ סימון.

 ר׳ יהושע בן עוזאה.
 ביומא מז: א״ר יוחנן בעי ר״י בן
 עוזאה — אר״י הדר פשטה ריב״ע,
 וגרסת הב״ח ודק״ס ר׳ יהושע עוזאה,
 ולפי זה נזכר נדרים לח: תניא ר׳ יהושע
 איש עוזא אוטר, א״כ הוא תנא דברייתא.

 ר׳ יהושע בנו של ר׳ עקיבה.
 נזכר פסחים קיב. ז׳ דברים ציה ר״ע
 את ר׳ יהושע בנו. ושביעית י. א״ר יוסי
 שאל ר׳ יהושע בני של ר״ע מר׳׳ע.

 וכן הוא בתוספתא ריש ננעים.
 ובתוספתא כתובות פ״ד וירושלמי שם
 פ״ה ה״ב מעשה בר׳ יהושע בן ר״ע
 שנשא אשה והתנה עמה שלא לזונה
 ולא לפרנסה אלא שתהא זונתו ומפרנסתו
 ומלמרתו תורה (כדי שיכול ללמוד תורה).

 ועיין ערך ר׳ יהושע בן קיחה.

 ר׳ יהושע בן פדייה.
 בםה״ד מביא שנזכר במדי משלי פ״ו,
 אבל הוא ט״ס כי היה כתוב ר״י בן
 פדיה והוא ר׳ יהודה ב״פ הנודע, ונשתבש
 בדפוס וויניציא כדמובא בהנהות ר' שלמת
 בובער בהערה יג׳. ובילקוט שה״ש רמז
 תתקפב ר׳ יהושע בן פריה אומר לא
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 הראשונים. דעת רש״י בשבועות ו.>
 בכורות נח. שאמר בן עזאי כל חבמיי
 ישראל דומין לפני כקליפת השום חוץ
 מן הקרח הזה היינו שקאי על ר״ע,
 והא דגרסי בכוליה הש״ס ר' יהושע בן
 קרחה הוא בנו של ר״ע. וכן פירשרביגו
 נרשום בבכורות שם. וכן פירש הרשב״ם
 בפסחים קיב. וכן פי׳ ר״י ב״ב קיג.
 חור״ה ומטו וכולם הביאו הגמרא דבכורות.
 ובגמרות שלגו איגה מפורש שבן עזאי
 אמר כן על ר״ע. ובבכורות נח. תוד״ה חוץ
 מביא דעתרביגו נסים שמה שאמר חוץ
 מן הקרח הזה כוגתו על ר״א בן עזריה
 דאמדו שהיה קרח. אבל לא נמצא•
 בירושלמי שלנו. וכן לא מצאתי בירישל'
 בבורות הנדפס כעת. אבל בערוך ערך
 קרח מביא הנרםא שאמר ב״ע חוץ מן
 הקרח הזה ומנו ר״ע בר יוסף, משמע

 שכן היה גרסתו בנמרא.
 אבל רבותינו בעלי התוספות בשבת
 קן., פסחים קיב., ב״ב קיג. ובכורות נח,
 דחו דבריהם שאי אפשר לומר שמפגי׳
 שפ״א קרא בן עזאי לר״ע קרח יקראו
 לבגו בב״מ בן קרחה ולא בן ר״ע, ועור
 הביאו ראיה ממגילה כח. שרבי בקשי
 מריב״ק לברבו ואייל יה״ר שתגיע לחצי

 ימי, ואם היה בן ר״ע הלא כשמת ר״ע'
 נולד רבי, ואפילו אם נאמר״שר׳ יהושע
ת  בנו נולד בשנה הראשונה שנשא את ב
 כלבא שבוע ולכל היותר היה אז ר׳
 יהושע בן קרחה בן ק״מ שנה דבפחות
 מע׳ שנה לא היה מברכו ורבי היה אן•׳
 בן ששים א״כ במה ברכו? ולכן אומר
 ר״ת בשבת קן. וב״ב קיג. דקרחה הוא

 אדם כם1 קרח.
 (ונם׳׳הד הקשה הא לא מםקי נשמו דושעי,.
 אכל לא קשה מידי דהלא הזיק. שכניו נזכרו
 תמיד בתהליס בשס משכיל לבני קרח, ועוד

 י אפשר שלכן שינו שמו מקרח לקרחה).
 והנה הראיה שהביא ר״ת ממגילה
 כבר הארכנו בערך ר״ע שהיה לו כברי

 לקבוליה אחוי ליה בידיה הוא סבר
 מידחא דחי ליה אזל זקיף לבינתא
 והשתחוה לה. אייל הדר בך, א״ל כך
 מקובלני מטך בל החוטא ומחטיא את
 הרבים — ואמר מר שהוא כישףוהםית

 והריח את ישראל.

 ויען שהיה באלכםנדריא מצינו בתוספתא
 מכשירין פ״ג שאמר הטים הבאות
 מאלכםנדריא טמאין מפני אנטיליא שלהן,
 אמרו חכמים א״כייהיו טמאות ליהושע
 ב״פ וטהורות לכל ישראל. (ובספר כ״ופ

 פ״ה גרס ר׳ יהושע בן פרידא).

 ונשאר לנו מאטרו היקר באבות פ״א
 מ״ו שאמר עשה לך רב וקנה לך חבר
 והוי דן את כל האדם לכף זכות. ובמנתות
 קט: אמר בתחלה כל האומר לי עלה
 ולגדולה) אגי כופתו ונותנו לפני הארי,
 עתה כל האומר לי לירד ממנה אני
 מטיל עליו קימקום של חמין. ובירושלמי
 פסחים פ״ו ה״א יסופר זאת על ר׳ יהושע

 בן קבםא.
 ובילקוט חקת רמז תשסא מספרי זוטא
 מביא שפ״א שאלו להלל באיזה לבוש
 הפרה נשרפת — א״ל אני ראיתי את
 יהישע בן פרחיה ששרפה בגדול, אייל אנו
 ראנגי ששרפה בלבן. ולפי שידוע לגו
 שהלל נעשה לנשיא כשהיה בן שמוגים
 קרוב מאוד לומד שראה את יהושע ב״פ
 בימי עלומיו. וכדמובא בפרה פ״ג מ״ר,
 שיוחנן כה״ג עשה פרה ובל״ס געשית
 ע״י יהושע ב״פ שהורה איך לעשות

 אותה.
 ותלמידיו שקבלו ממנו המה שמעון בן

 שטח ויהודה בן טבאי.

 ר׳ יהושע בן פתר ראש. ערך ר׳
 יהושע בן טטל.

 ר׳ יהושע בן קרחה.
 בדבר התנא הגדול י הזה מי הוא
 אביו קרחה, מצינו מחלוקת בין דבותיגו
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 ובחולין נ! איזהו כרם הפנימי סניא
 דיבי.

 ומאמריו הקרים באגדה
 מצינו: ברכות ז: שאמר לו הקב״ה
 למשה כשרציתי לא רצית, עכשיו שאתה

 רוצה איני רוצה.
 ובמנילה יג. אסתר ירקרקת ודתה.

 ושם• מו. מלאכי זה עזרא.
 ושם טו: מה ראתה אסתר שזימנה

 להסן,
 ובסנהדרין ו: מנין לתלמיד שיושב
 לפני רבו וראה זכות לעני וחובה לעשיר
 מנין שלא ישתוק תלמוד לומר לא תנורו

 מפני איש.
 ושם ז. אמר מצוה לבצוע,

 ושם צט. כל הלומד הורה ואינו חוזר
 עליה דומה לאדם שזורע ואינו קוצר.

 . ושם בא. נדר נדול נדרה המר באותה
 שעה.

 ושם צד. פרעה שחירף בעצמו נפרע
 הקב״ה ממנו בעצמו.

 וכן נשארו לנו מאמריו היקרים ע״י
 האמוראים כדמצינו שר׳ חייא בר אבין
 אמר משמו כיומא לט:, מגילה יר.׳
 גיטין גז:, ב״ב צא!, ובב״ק לח: א״ר
 חייא בר אבא בשטו לעולם יקדים ארם
 לדבר מצוד. וכוי וצ״ל ר׳ חייא בל אבין,
 ובכתובות סח, תגי ר׳ חייא בר רב
 מדיפתי ריב״ק אומר בל המעלים עיניו

 מן הצדקה כאלו עובד ע״ ז.
 וכן נזכר באגדה במגילה כה:, מו״ק
 בג., ב״ב טו: סנהדרין יט: קח., זבחים

 קב. קטו:, מגחות גו:.

 והיה לו תמיד ויכוח עם הצדוקים
 כשבת קגב. שא״ל ההוא גוזאה מהכא
 לקדחינא כמה הוי, א״ל כמהכא לגוזגיא.
 חזייה דלא סיים ממאניה א״ל דעל סוס
 מלך דעל חמור בן חורין ודםגעלי
 בריגלוהי בר איגיש וכוי א״ל גיזא גוזא

 ג׳

 ר׳ יהושע

 בן כשגשא את בת כלבא שבוע כמפורש
 באדר״ג רפ״ו וכשברך את רבי היה אז
 בבר לערך קם שגה ולכן ברכו שיגיע

 לגבורות.
 אבל מצאנו קצה ראיה שריב״ק אינו
 בן ר״ע מסנהדרין קי: שאמר ריב״ק עלי
 זבח, אלו ר״ע וחבריו ואם היה אביו

 היה לו לומר אלו אבא מרי וחבריו.
 מי היו רבותיו מצינו בתוספתא ננעים
 פ״ז ה״ג וכלים ב״ב פ״ב שאמר בשם
 דאב״ע. ובירושלמי כלאים פ״ד ה״ב א״ר
 יוחנן מעשה שהלך ריב״ק 'אצל ר׳ יוחנן
 'בן גוריי לנננינר הראהו שדה אחת —
 אמר כזה כן מחיצת שבת, משמע קצת
 שקבל ממגו. ובעירובין יא: איתא שר״י
 בן חנניה הלך אצל ריב״ג והוא ט״ם
 וצ״ל כבירושלמי וכן הוא שם בפ״א
 בעירובין, וברפ״א דםוכה, וכן הוא

 נרסת ר״ח.
 ר׳ יהושע בן קדחה נזכר במשנה ד׳

 פעמים וכולם דברים הניטים לאנדה.
 בברכות פ״ב מ״ב אמר למה קדמה

 שמע לוהיה.
 ור״ה פ״ד מ״ר אמר ועוד התקין ריב״ז.
 ונדרים פ״נ מי״א אמר נתלה מילה.
 ובסנהדרין ־ פ״ז מ״ר. אמר בבל יום

 רנין את העדים בבינוי.
 אבל בברייתא בנמרא מצינו הלכות

 ממנו.
 בכתובות כו: שעדות מצטרפות אפילו

 בזה אחר זה,
 ובקידושין מא: שלוחו של אדם כמוהו.
 ב״מ קר, דורש לשון הדיוט שהמלוה

 את חבית לא ימשבגנו יוהד מחובו.
 וע״ז ו: מלוה בשטר אין גפרעין מהן,

 מלוה ע״פ גפרעין מהן.
 .ושם ז, אומר אדם לחבירו הגראה
 שתעמוד עמי לערב. בשל הורה הולך
 אחר המחמיר, נשל סופרים הולך אחר

 המלןיל•.
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 קוצים אני מכלה מן הכרם, שלח לו
 יבא בעל הכרם ויכלה את קוציו.

 ובן מציגו שהיו לו תלמידים כמפורש
 ויק״ר פ״ד־ו.

 ובויק״ר פ״א־ג וקה״ר פ׳ הבל הבלים
 ר' שמואל ב״נ בשמו.

 ובתנחומא חקת־בא ר' ברכיה בשמו,
 וכן בפסדר״ב לח.

 הכת לאריכת ימים הרבה כמפורש
 במגילה כח. שאייל רבי במה הארכת
 ימים א״ל קצת בחיי ? א״ל רבי! תורה
 היא וללמוד אגי צריך. א״ל מימי לא
 גסתבלתי ברמות אדם רשע. בשעת
 פטירתו אמר לו רבי ברכגי, א״ל יהי
 רצון שתגיע לחצי ימי ושאלו ולכולהו
 לא? א״ל הבאים אחריך בהמה ירעו?
 וכיוחסין כותב שריב״ק חי כופל שגותיו
 של רבי (והוא ע״ש ותגזור אומר ויקם לך),
 והקשה בם״הד דלםא חי ריב״ק אחר
 ברכה זו שגים הרבה? ובמחילה מכבודו
 הלא מפורש שם שברכו בשעת פטירתו,
 ובכתבי רח״וו כותב בשם האר״י ז״ל
 ששגי ריב״ק הוי. ואם קבלה היא גקבל,

 ר׳ יהושעיא בדיה דר׳ שמאי.
 בירושלמי כתובות פ״ב םה״ד ר׳ יוסי
 בר בון ור' יהושעיא בידיה דר׳ שמאי
 ח״א וכוי. ובאמת צ״ל ר׳ הושעיא כדמובא
 תרומות פ״ג ה״ג וגשמט הקו מן ר׳

 ונתחבר לתיבת הושעיא.

 ר׳ יהושע בדיה דר׳ תנחום בר׳
 חייא דבפר אגון. ערך ר׳ יוסי.

 ר׳ יהושע דםכנין.
 היה מרבגן דאגרתא בא״י תלמיד ר׳
 לוי הגורע בשערי אגדה, כברכות פ״ד
 ה״א, מגילה פ״א רהי״א ויק״ר פ״יח־א,
 הנחומא נדדכ, לך־יב, י א״ר אבא בדיה
 דר׳ פפי ר׳ יהושע דםבנין בשם ר׳ לוי,
 וביומא רפ״ד איתא בשם לוי וצ״ל ר׳

 ליי,
 יכן

 ג׳ אמרת לי ג׳ שמעת. הדרת פנים זקן,
 שמחת לב אשה, נחלת ה׳ בנים, ברוך

 המקים שמנעך מכולם.
 יכן מציגי ב״ר פ״ינ־ו עי״ום אחד
 שאלו אנו יש לנו מועדות — אימתי אגו

 ואתם שמחים, א״ל כשירד נשם.
 ושם פפכ״ז שאלו מין אתם אומרים
 שהקב״ה רואה את הנולד והא כתיב
 ויתעצב אל לבו והשיב לו בשעת

 חדוותא הדוותא. _
 ובש״ר פ״ב־ה שאלו עכ״ים אחד מה
 ראה הקב״ה לדבר עם משת מתוך
 המנה — א״ל ללמדך שאין מקים פנוי

 בלא שכינה.
 ובויק״ר פ״ד־ו א״ר אלעשא עכ״ום
 אחד שאל לריב״ק כתיב בתורתכם אחרי
 רבים להטות אנו מרובים מכם מ״מ אין
 אתם משוין עטנו בע״ז. והשיב לו תשובה
 יקרה כי ביניכם כמה כתות יש וכל א״וא
 עובר ע״ז אחרת, והראה לו שבניו כאו״א

 יתפלל לאל אחר (ע״ב אנחנו המרוביפ).

 חבריו
 מצינואת ר׳ שמעון כע״ז ז: ששניהם
 אמרו בין כך ובין כך מקבלין שנאמר
 שובו בנים וכוי. ומה שמצינו מדי תהלים
 פע״רדט שאמר בשם רשב״י בל״ס הוא

 טעית סופר.
 וכן מצינו שחולק עט רשב״נ כנרריט
 לא: ולעת זקנותו הנתלה ישכ ביחד
 עט רשב״ג ולפניהמ ישבו ראבר״ש
 (אחרי פטירת אביו) ירבי, כטפירש ב״מ
 פד:, וכן היא ב״ב קיג. א״ר יגאי אמר
 רבי ומטו בה משמיה דריב״ק. ובטדרש
 תחלים פ״א־ח אמר רבי תטיה אגי היאך
 למדגי ריב״ק. ובן שם פצ״ב־ג שהלכו
 ר׳ יוסי בר׳ יהודה ורבי לשאלו. ובמגילה
 רפ״א הקשה לו ר״י ברי יהודה, וב״מ
 פג: כשמינו לראבר״ש לחפוש ננבי שלח
 לו ריב״ק חומץ בן יין עד מהי אהה
 מוסר עמו של אלקיגו להריגה, שלח לו
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 יהושע דרומיא ג' דברים גזרו נ״ד של
 מטה והסכימו ב״ד של מעלה עמהן וא״ה
 חרמה של יריחו, מגילת אסתר ושאילת
 שלים בשם, ר׳ אבין בשם ריב׳׳ל אף
 המעשרית שנאמר הביאי את כל המעשר.
 ובמכות בג: אייל אביי לרב יוסף אלא
 הא דאמר ריב״ל ג׳ דברים נזרו —/מקרא
 מגילה ושאילת שלום בשם והבאת מעשר.
 (ובערוך ערך שלשה מביא וז״ל בירושלמי, ג'
 דברים עשו ב״ד שלמטה, מקרא מגילה ושאילת
 •שלום בשש וחבאת שלום, ונפל שמה ב׳ טעותים
 א) שצ״ל במנות בבבלי ולא בירושלמי ב) שצ״ל

 והבאת מעשר ולא הבאת שלום).

 ובם״הד מסופק אם ר׳ יהושע דרומאי
 הוא ריב״ל ומפלפל הרבה בזה. ובמבוא
 הירושלמי ערך ריב״ל וז״ל ״וגראה שממה
 ״שישב ריבי׳ל בדרום יחסו לו במכות
 ״כג: המאמר ג׳ דברים גזרו ב״רשל
 ״מטה, וזה המאמר הוא בירושלמי סוף
 ״ברכות לר׳ יהושע דרומאי. אפם שהרכיבו
 ״בבבלי עם זה המאמר־ גם מאמר
 ״דריב״ל בירושלמי שם אף המעשרות
 ״עכ״ל. ואתא אחריו הרה״ג רר״ר בספרו
 סדר עילם פ״יב אית יג־ וז״ל ״ומאמרו
 ״דריב״ל במכות שנוי בירושלמי ברכות
 ״ס״פט. . רק בירושלמי הנרםא אמר ר'
 ״יהושע בן לוי דרומיא (זה שגגה כי •שם איתא
 אך ר׳ יהושע דרומאי) ונראה שקראו כן
 ״לריב״ל, או שט״ם בירושלמי התואר
 ״דרומא,״ ולמדנו מזה שבמבוא הירושלמי
 ״שגג בזה, עב״ל. ושנה דברו בספרו
 אהבת צי״ו ברכות צד 215 וזה לשוגו
 נהערותי לם״ע הוכחתי בדור שזהריב״ל
 ולא כמו שכתב הרז״פ שזה אמורא אחר.
 ופלא גדול על ם״הד והחכמים
 הגדולים האלו איך אפשר לומר שריב״ל
 הוא ר״י הדרומי, הלא.ריב״ל היה כבר
 גדול בימי רבי ור, חייא ולכל הדעות
 היה בזמן אמוראי דדור הראשון, ור״י
 דרומאי. היה תלמידו דר׳ יוגה א״ב היה
 ד׳ דורות אחריי. ואיך לא ראה הדד״ר

 ר׳ יהושע

 . וכן אמר עם ר' חגיגא בר שלקא בשם
 ד׳ לוי כתנחומא הצא־י, פדר״כ כה:,
 ועם ר׳ יהודה בר נירין בשם ר׳ לוי
 כמד׳ שמואל פ״ט, ועם ר׳ מני דשאב
 בשר״ל כתנחומא אחרי־ז, וב״ר פ״טז־נ
 ר׳ חנינא בד אמי בשם ר׳ יהושע דסכנין

 בש״ר לוי.
 ־ וגזכר גם בבבלי ב״ב עה: א״ר לוי
 א״ר פפי משום ר׳ יהושע דםבני ובאמת
 צ״ל א״ר לוי ואיתימא ר׳ פפי משום ר״י
 דסכנין כדטובא בדק״ם. וכן צריך לומר
 בשבת קנא: ושם חסר תיבת דםכנין,

 ועיין ערך ר׳ לוי. .
 * וכן מצינו באיב״ר פ' העיר רבתי עם
 אמר בשם ריב״ל, וב״ר פ״ח־ז בשם ר׳
 שמואל. ובתנהימא ויצא־ו ר' יוםטא בר

 שונס בשמו.
 ונזכר הרבה פעמים במדרשים.

 ר׳ יהושע דרופיא.
 הוא היה תלמידו דרי יונה ודי׳ יוסי
 כסוכה ספ״ר תנא קומי ר׳ יונה. ובהלה
 רפ״א ר׳ יהושע דרומי ר׳ יונה ר' אימי
 בשם ר' יוחנן, וכאן קא השיב הדורות
 כסדרן ר׳ יוחנן שהיה בדור השני ור׳
 אמי בדור השלשי ור' יונה בדור ד'

 ותלמידו ר״י דרומי,
 וכשבת פ״י ה״ה אמר קומי ד' יוסי
 בשם ר' אחא. ובעירובין פ״א ה״ז א״ר
 אחא — קם ר״י דרומאי עם הלמידי ר'
 אחא, וזה היה בזמן אביי ורבא. ובע״ז
 ל: אמר רב ספרא משום ר׳ יהושע
 דרומאי ג׳ מיני ארס הן. והנה ידוע שרב
 ספרא בבר נפטר בזמן אביי כמפורש
 מו״ק כה., ובאמת בירושלמי שבת פ״א
 ה״ר וע״ז פ״ב ה״ח ומובא המאמר בסתם

 בשם והני כן.
 וגזבר ברכות פ״ה ה״ג שאמר ג׳
 דברים רובן ומיעוטן רע ובינוגיתן יפה,
 השאר, והמלח, והסירוב. ושם םפ״ט א״ר
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 והיה עם רבו הקדוש ביום שהרגו אותו
 באיכ״ר פ״ג־ס, ובמדרש משלי פ״ט־ב
 יסופר מעשה בר״ע שהיה חבוש בבית
 האסורים ור״י הגרסי תלמידו היה משמשו,
 ערב יו״ט (בדפוס תוממא איתא ערב יומ
 הכפוריש) נפטר ממגו והלך לביתו, בא
 אליהו ועמד על פתח ביתו א״ל —
 באתי להניד לך שר׳ עקיבא מת בבית
 האסורים. מיד הלכו שניהם — ומצאו
 פתח שער בית האסורים פתוח —והשכיבו.
 את ר״ע על הטטה ויצאו — והיו מוליכץ.
 אותו כל הלילה ער שהגיעו למטרופולין

 של קיםרין וקברוהו במערה.
 וגשאר לגו ממגו אך הלכה אחת בשבת
 קח. ששאלו בייחומי אחר מגין שאץ
 כוחבין חפלץ ע״ג עור בהמה טמאה

 והשיב לו טעם משובח ע״ז.
 וכן מצינו שהיה לו אח בשם גימוס

 כבכורוח י:.

 ר׳ יהושע הלוי בר שלום.
 נזכר בט״ר פט״ו־טז. ונראה שצ״ל ר'

 יהודה הלוי בר שלום.

 ר׳ יהושע חילפיי,
 נזכר בפדר״ב קכה. אבל צ״ל א״ר.
 חילפיי וחיבת יהושע נשחרבב משורה
 שלאחריה, כדמובא בהגהוח רש״ב שם..

 יושוע אחוי דדוריי.
 גזבר בירושלמי מו״ק פ״ג ה״ה שהוה

 ליה אבילות, אתא ושאל לר' אכהו.

 ר׳ יושיע ברגיזורה.
 נזכר בירושלמי שבת רפ״ג שהוה
 משמש קומי ר׳ זעירא. ובתענית רפ״ד
 ר׳ יונה אמר איתפלנון ישוע בר גזירה
 ור״ז. ובריש מד׳ שמואל ר׳ יונה כשם
 ר׳ יהושע בר נזורא כל כדביא בישין
 וכוי, אבל המאמר הזה הוא מירושלמי•
 סוף ברבות ושם ר׳ יונה בשם ר' יוסי,
 בר נזורא, ואולי היה כתוב ר״י ונעשה

 מזה ר' יום• ובאמת צ״ל ר׳ יהושע, :

 יושעה •

 כל זה הלא י.מפורש בירושלמי שר״י
 דרומאי אמר ג׳ דברים ואה״כ א״ר אבין
 בשם ריב״ל אף המעשרות. ואיך לא ראה
 הרז״פ שלא נפל שוס מעות לא בבבלי
 ולא בירושלמי, ולפי דבריו שהמאמר
 הזה שייך לר״י דרומאי א״ב איך יביא
 אביי לרב יוסף ראיה ממנו שהם היו

 קודם לו.
 אבל כבר באר הגאון בעל דו״הר
 כלל גדול כי רוב החילופים שבאו בבי
 >-יהד«לטודים המה יען כי בל מימרא גקבעה
 בגמרא על שם מי שממנו קבלו במתיבתא
 ואשר על פיו נמסר לציבור לראשונה
 וכאשר ידוע המאמר דר״ ז כנות ישראל
 החמירו ע״עוכי׳ ואעפ״כ אמר זאתר״ל
 שהיה הרבה קודם לו, אבל יען שבמתיבתא
 נקבע המאמר ע״ש ר״ז לכן נקרא בשם
 חומרא דר״ז, ומזה באו החילופין בין
 דבבלי והירושלמי, כי בבבלי הובא
 המאמר ע״י אמורא זה, ובירושלמי ע״י
 אמורא אחר. או כמה פעמים שאמרו
 בגמרא אמר פלוני וכן תני בברייתא
 וכדומה, ובדבריו מפורש באגרת דדש״ג
 ח״ב רפ״ר, וכן גס כאן הוא דבר ברור
 שהמאמר שב״ד שלמטה גזרו ג' דברים
 הוא כבר נאמר מריב״ל ולא מרי יהושע
 דרומאי שהיה מאוחר מרב יוסף, וריב״ל
 כשגקבע המאמר על פיו חשב ג' דברים
 מקרא מנילה, שאילת שלום והבאת
 מעשר, אבל בירושלמי הובא והוקכע
 המאמר ע״י ר״י דרומאי אך בלשון אחר
 ותחת הבאת מעשר חושב חרמה של
 יריחו, ובא ר׳. אבץ ואמר משמיה דריב״ל
 שצריך לחשוב הבאת המעשרות. ובזה

 הכל על'מקומו יבא בשלום.

 • •ר׳• יהושע הגרמי. (תנא).
 הוא היה משרתו הנאמן דר׳ עקיבא
 וכשהיה ר״ע בבית האסורץ עמד ר״י
 הגדסי ושימש לפניו כמפירש עירובי! כא:
 (ושם י פירש׳׳י.שהיה טוחן גריסין אז שם מקוש),
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 שהוא ר' יוחנן בן גורי. ובל״ם תיבת
 ״כן נורי״ הוא ט״ס כי ריב״נ היה קשישי
 מבן עזאי. ובאמת בכתובות ח. בתוד״ה
 רב מביאין סתם ר׳ יוחנן שהוא תנא•
 מנזיר פה, וקרוב לומר שהוא הנזכר׳
 נימין סב. העיד ר׳ יוםי המשולם משום
 ר' יוחנן אחיו שאמר משוס ר״א חפמא״

 ר׳ יוחנן.
 • הוא ר׳ יוחנן אשר זכה עוד לראווד
 את רבינו הקדוש וכל חבריו התנאים
 בימי עלומיו, הוא ר׳ יוחנן שקבל מכל
 גדולי תלמידי דרכינו הקדוש, הוא ר*
 יוחנן שראה אחרי פטירת ר״י נשיאה
 איך שירדה כבוד הנשיאות מכמו שהיה.
 הוא ר׳ יוחנן שיסד ישיבתו הנמלה
 בטבדיא, ואשר היא היתד. כמעט הישיבה.
 היחידה בכל א״י, הוא ר׳ יוחנן שזכה
 לאריבת ימים עד שנם נמלי דור הרביעי•
 לאמוראים שמשו עוד בישיבתו הגדולה.
 והוא ד׳ יוחגן אשר התלמוד ירושלמי
 כאשר בידיגו היום הוא כאשר למד
 בישיבתו הגדולה, ולא בא לסידור כללי
 בהבבלי, ולכן קבלה גאמגה בידי רבותינו
 הראשונים שר׳ יוחגן סידר הירושלמי,

 וכמו שולח ממרום כאותה שעה שרטנו•,
 הקדוש זכה את ישראל במשנתו הסדורה
 אז נולד הגאוני הזה אשר מסר לנר
 פירושי המשנה, וכמו רבינו הקדוש שהיה
 ראש הדור כולו, כן היה ד׳ יוחנן בימיי
 פעולתו ראש הדור, כולו, וכל הלכות
 דאסוראים בתלמוד ירושלמי הטה כטעט
 כולם מה שקבלו מפי רבם הגמל. ולא
 לכד הירושלמי אבל גם הבבלי מלא על
 כל גדותיו מתורתו של רביגו הגדול.
 ואחרי פטירת רב ושמואל היה הוא ראש
 הדוד כולו ודבריו היו גחשכו כעיגי חכטי

 בבל כדברי האורים. •
 • והאיש הדגול מרבבה הלזה לא נודע
 לגו מי-היו •אבותיו או משפחתו. ומה
 שמציגו שנקרא בשם ״נר נפחא״ כנ״מ

; ה  פ

 יושעה בריה דרב חננאל. ״..
 גזבר מגילה פ״א ה״ט־יא: אמר צריך
 לכתוב ה׳ למטה. ובש״ר רפ״׳כד המאמר

 ע״ש ר׳ ששא בגו של ד׳ אבא.

 .. יישוע. • . . ..
 ר׳ יוחנן ור׳ ישמעאל בגי יישוע

 יבמות פ״ז ם׳׳הו.
 .יוחאי,

 (יוחא, דברי הימימ א פ״ח־טז),

 • ר׳ יעקב בר יוחאי ילמדנו תשא־ד.
 . ר׳ שמעון בן יוחאי הנודע.

 ובהקדמות הזהר א״ר דחומאי, יוחאי
 חברינו.

 ר׳ יוחי בר יורן.
 בפדר״כ לח. ר׳ יורן בשם ר׳ יוחי
 ברי יורן ור׳ ביכיה בשם ריב״ק. ושם
 בהערה קמ׳׳ד יאמר שצ״ל בשם ר׳ יוסי
 בר יהודה כמו שמובא המאמר ויק״ר

 פ״יא־ו.

 מר יוחנא בדיה דרב חנא בר אדא
 או בר ביזנא.

 בחולין קלנ. שרכא ורב ספרא איקלעו
 י לנביה עכיד להו עגלא תילתא, וזה היה

 עוד בחיי רב יוסף כמפורש שם.

 מריוחני.
 במו״קכד. לגרסת הרי״ף ודק״פשבעי
 משמואל. וגרסא שלגו ר׳ יוחגן. ובע״ז
 מזג אמר אביי אמר לי מר יהודה דבי

 מר יוחגי טחגי ריחים בעמדי.

ת רטיבי.  י יוחני ב
 נזכרה י לגגאי בסוטה בכ. ופירש״י
 אלמנה מכשפה היתד. והיתד. מרטה את

 הכריות.
 ר׳ יוחנן. (תנא).

 (יוחנן בן יאשיהו המלך, דברי הימים •״ג־טו).

 • בנזיר פה. דתניא וכמה שיעור תפיסה
 א״ר יוחנן משום בן עזאי וכוי. ופי׳ התופ׳
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 ״דםבי״ ושמעית קליד. דרי שמעון בן
 אלעזר יתיב מתני.

 וכפי הנראה, יען שדרכו של רבינו
 הקדוש היה להשתדל עבור יתומים
 כדמצינו ב״מ פה. בבן ר״א בר׳ שמעון
 ולבן בתו דר׳ טרפון, לכן כששמע רבי
 שההיא איתתא רארחה שניבא עלית
 ואמר בטרם אצרך בבטן ידעתיך נשאר
 אחריה בן יתום מאב ואם, לכן כשנתנדל
 ר׳ יוחנן ורבי ראה כי ברכה בו נתן לו
 מהלכים בין תלמידיו בישיבתו הנדולה.
 ואירע פ״א שזכה לישב קמי רבי בפסחים
 ג: הנהו תרי תלמידי דהות יתבי קמי
 רבי וחד מינייהו ר׳ יוחנן חד אמר מפני
 מה בוצרים בטהרה — אמר (רני)
 מובטח אני בזה שמורה הוראה בישראל,
 אבל יען שהיה עוד עול ימים לא זכר.
 להיות נמנה בין תלמידיו, וכמו שאמר
 ר׳ יוחנן בעצמו חולין קלז: דבירנא כד
 הוי יתיבנא אחר יז שורן אחורי דרבי
 ונפקי זיקוקין דנורי מפומיה דרב לפומיד.
 דרבי — ולית אנא ירע מה הן אמרין.
 ושם נד. אמר לר״ל כל אותן שנים
 ששימש אותו תלמיד (רנ לרבי) בישיבה
 אני שמשתי בעמידה (הוא היה יושב ואני
 עומר שהוא חשוב ממני, רש׳׳י. ועוד אפשר
 לפרש יען שקשות מיושב ורכות מעומד כמגילה
, ובירושלמי ביצה פ״ר, ה״ב ר׳ יוחנן  כא:)
 ור״ל תרוייהן אמרין אגן לא זכינן
 לאורייתא אלא בנין דחמינן אצבעתיה
 דרבי מן.נולניקון דיריה. ובל״ם הוא
 בדרך מליצה ששימש אוהו אך מעט,
 ולכן לא מצינו את ר׳ יוחנן שיאמר
 הלכה בשם רבי אך במנחות פת: ובסוטה
 ל: לגרסת ע״י. ובירושלמי ע״ז פ״ד ם״הא
 אר״י יפה למרגי רבי. וזת יען שלא
 הגיע עדיין למעלה בד שיכול לקבל
 תורת רבינו הקדוש מפיו, וקבלן אח״כ
 ע״י תלמידיו ר׳ חנינא ור׳ אושעיא ור׳

 ינאי.

 ומה

 פה:,• וכן סנהדרין צ. שדייל קראו בר
 נפחא (ופירש״י נראה למורי דאביו של ר׳ יוחנן
 הוי נפחא ולהבי מיקרי ברנפחא ואית דמפרשי
 בר נפחא ע״ש יופיו), ובירושלמי ר״ה פ״ב
 ה״ד, א״ר יונתן ראה לשון שלימדנו בן
 הנפח. וכן כתובות בה: כשבעס ר״ל על
 ר״א, א״ל שטעית מילי דבר נפחא.
 ובחולין נד: א״ר חנינא פתוראת עילא
 מינאי הוה קאי בר נפחא. ומכל המקומות
 האלו עדיין לא יאירו לנו אם שם אביו
 היה נפחא או שאביו היה נפחא, או

 שנקרא כן ע״ש יופיו,
 ואך זאת ידוע לנו שנולד בציפורי
 בזמן שרבינו הקדוש היה דר שם, וכאשר
 אמרנו שר״י היה עול ימים בפטירת
 רבי וכאשר נבאר באריכות. וידוע שרבי
 היה בציפורי יז שנים א״כ בל״ם נולד
 ר' יוחנן בציפורי. וזה שמצינו ביומא
 פב: ההיא עוברא דארחה (אשה מעוברת
 הריחה ריח מאכל ביום הבפוריש) אתו לקמיה
 דרבי א״ל זילו לחושו לה דיומא דכיפורי
 הוא, לחושו לה ואילחישא. קרי עליה
 בטרם אצרך בבטן ידעתיך ונפיק מינה

 ר׳ יוחנן.

 ובירישלמי שם פ״ח ה״ר מובא המעשה
 ע״ש ר׳ טרפון ע״ש.

 ולדעת התום׳ עירובין צא. ד״ה מי,
 •שמפני זד, קראוהו ״ד' יוחנן מלחשך".
 אבל ר׳ יוחנן לא זכה לראות אה
 •הוריו היקרים במפורש קידושין לא:
 •כשעברתו אמו מת אביו וכשילדתו מתה
 :אמו, והוא ניחם אך בזה שהוא פטור
 ממצוה החמורה מצות כבוד אב ואם
 •שאי אפשר לקימה כראוי ואמר אשרי מי
 •שלא חמאן, ואך היה מכיר את הנשים
 שהיו בשעת לידתו כירושלמי כתובות

 פ״ה ה״ו.
 ואבי אביו או אבי אמו לקחו כבן לו
 וגתגדל אצלו כמפורש בירושלמי מעשרות
 פ״א רה״ב שאר״י רכיב הוינא על כתפי
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 ממנו בנימוסיא דבוראו הוא עםיק.
 וכשהיה בישיבת רבי זכה להכיר את
 ר׳ חייא כחולין נד., ובירושלמי סנהדרין
 פ״א ה״א ר' יוחנן אזל מיתן קומי ר'
 חייא רבה אייתיכ גבי חד תלמיד. וב״ט

 מ. אר״י א״ר חייא.
 וכן קבל מרב כברכות מה: דקאמר
 הגמרא דשמיע להו מרב מקמי דגחית
 לבבל. ובםגהדרין פ״ג ה״ו רב נפק
 למיתרי משכין לר׳ חייא רבה עבי בחד
 אתר ואשכח ר׳ יוחנן יתיב ומקשת וכוי,
 ולכן היה כותב ר' יותנן לרב נם בהיותו
 בבר גדול הדור, ״לקדם רבינו שבבבל/

 כחולין צהז.
 וכן ראה את אכיה דשמואל בפסחים
 פ״ה םול׳ב שאר״י על דא אמר לי אבא

 בר אבא.
 אבל רבותיו המובהקין אשר קבל
 רובו תורתו מהם המה ר׳ אושעיא תלמידו
 הגדול דר׳ חייא כעירובין גג. אר״י ית
 ימים גידלתי אצל ר׳ אושעיא בריבי —
 כשהייגו למדין תורה אצל ר׳ אושעיא.
 היינו יושבין ד׳ ד' באמה. ודי יוחנן אמר
 עליו שהוא כר״מ בדורו שלא יכלו
 חבריו לעמיד על סוף דעתו, ולבו כפתחו
 של היכל. יבחנינה ז. אר״י עד שבא ר'
 אושעיא בריבי ולימד. ובן פסחים 3א״
 שאל לר' אושעיא. וביבמות גז. בעי מרי
 אושעיא — אישתיק ואח״ב בא ר״ל ובעי
 מיגיה והשיב לו, א״ל ר׳ יהודה גשיאה
 לר׳ אושעיא אטו ר' יוחנן לאו גברא
 רבה הוא? וכן מובא ביבמות פ״ח םה״ב״
 ובזה אנו רואין שנם בהיות ר״י ור״ל
 כבר גדולי הדור נם אז למד אצלו. ובן

 נזיר טו: הקשה לר׳ אושעיא.
 ונם כשיסד ר׳ יוחנן ישיבתו בטבדיא,
 והיה מנדולי הדור אעפ״ב היה הולך לר׳
 אושעיא להתיר לו םפיקותיו כירושלמי
 עירובין רפ״ה ר׳ יוחנן בשם ר׳ הושעי*
 מוסיפין — תלת עשר שנין עביר עליל

 ״קומי

 ר׳

 ומה מאור צדקו דברי רבינו הרמב״ם
 בהקדמתו ליד החזקה שמונה את ר׳ יוחנן
 בין תלמידי דרבי, ובפירוש אמר שר״י
 היה קטן שבתלמידיו ואח״ב היה תלמיד
 ר׳ ינאי. ואין כונת הרמב״ם כאשר חשב
 עליו הראב״ד שהיה מב״ר, ולכן השינ
 עליו, וכונתו היה אך לומר שהיה

 בישיבתו, וזה אמת וכמפורש לעיל.
 וכאשר זכינו לבאר כל זה א״ב בלי
 ספק נולד בציפורי (כי רבי היה יז שניט
 האחרונים בימי חייו בציפורי) והיה בפטירת
 רבינו הקדוש כבן טו שנה, וכבר בארנו
 שרבי נפטר תק״ה לשטרות א״ב זכיגו
 לירע שרי יוחנן נולד לערך ת״צ לשטרות.
 וכפי י הנראה היה מקום זקנו בעיר
 טבריא באשר יספר ר' יוחנן ב״ב צא:
 ואמר נהירנא בר הוו קייטין ד' םאין
 בסלע י והיה נפישי נפיחי כפן ״בטבריא"
 מדלית איסר, ומכל טאטריו שם משמע
 שיספר מה שהיה בילדותו, וכרמצינו ב״ב

 ז: שרבי פתח אוצרות בשני בצורת.
 ואבותיו הניחו לו נחלאות רבות שדות
 וכרמים כין טבריא לציפורי אך הוא
ת שיכול ללמוד תורה  מבר הכל כ
 כמפורש שהש״ר פ״ח־ז ר׳ יוחנן הוה
 מטייל וםליק מטבריא לציפורין והוד!
 רחב״א סמך ליה מטון חד בית חקלא
 אר״י הדין בית חקלא הוה דית וזבינתיה
 בנין מלעי באורייחא, מטון חד בית
 זיתא ואמר כמו כן מטון חד בית ברט,
 והתחיל רחב״א לבכות וא״ל בכי אנא
 דלא שבקית לםבותיך כלוט, א״ל חייא
 בני ונקלה זו בעיניך מה שעשיתי
 שמכרתי דבר שניתן לששה ימים —

 אבל התורה ניתנה לארבעים יום.
 ועמלו בתורה נדלה כ״כ עד שאמרו
 ברכות פ״ה ה״א שר׳ יוחנן הוה יתיב
 קרי קומי כנישתא דבבל בציפורין עבר
 ארכוגא (שר) ולא קם מקמיה ובעי
 (עבדי השר) להכוחו, אמר להם הרפו
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 שכ״ז שחזקיה רבו היה קיים לא היה
 ר״י ריש ישיבה.

 . מחלקותן מצעו בעירובי; נ., מו״ק י.
 יג:, חגיגה. ח. ט., גיטץ נג. פד:
 םגהדרין פו., ע״ז לח:, זבחיט גו., מגהות

 קד: חולין קל., נדה ד.
 ובן קבל מר׳ חנינא בר חמא בהוריות
 פ״ב ה״ח שר׳ יוחנן דרש פ״א בבית
 המדרש דדי בנאי בצפורי, ור׳ חנינא
 הוה מיםמך בר׳ חייא ב״א וראה שבולט
 רצץ לשמוע דרשות ר' יוחנן, א״ר חנינא
 בריך רחמנא דחמא לי פירין עד דאנא
 בחייט. וכל אנדה פשטית ליה חוץ ממשלי
 וקהלת. ובירושלמי ב״מ ספ״ב מספקא
 להו אי ר' חנינא היה רבו המובהק אי
 לא. ובר״ה פ״ב ה״ה ר' חנינא פתח
 (הדרשה) ור יוחנן ורשב״ל חתמין. ובנדה
 כו: א״ר יוחנן חוכמתיה דרי חנינא
 נרמא לי דלא אחזי דמא מטמינא מטהר,
 מטהרנא מטמא. ובשבת 'מז. אר״י א״ר

 חנינא.
 אמרי תרוייהו כתובות מח.

 הקשה לר׳ חגיגא גיטין נא.
 מחלקיתן מצינו שבת קנו., יומא ד:,

 גיטין ג., םוטה ו., מנחות כו: צד:.
 וברכות ה: יסיפר שפ״א חלש ר״י
 על לנביה ר' חניגא א״ל חביבין עליך
 יםורין? א״ל לא הן ולא שכרן —יהיב

 ליה ידיה ואוקמיה.
 ובירושלמי ביצה פ״א ה״א יםיפר
 שמפני שני דברים נחת ר' יוחנן מן
 ציפורץ לטבריא כי ר׳ חנינה (ובשביעית
 רפ״ט גרם ר׳ הוני* דמן חוורין) הורי לציפוראי
 בםפחי חרדל ובביצה כר׳ יהודה, עאל
 ר' יוחנן ודרש לון כרבנן — אמר מה
 איתיתון לי ההן םבא דאנא שרי והוא
 אםר, והמפרשים שם פירשו שר׳ יוחנן
 אמר כן על ר׳ חנינא, ואם כי הלשון
 משמע כפירושם, אבל איך אפשר לומר
 כן שר׳ יוחנן יאמר על רבו דברים כאלו,

 ובפרט

 ״קומי רביה דלא צריך ליה". וכן חלה
 פ״א סה״ד ר׳ אימי בשם ר׳ יוחנן על
 דבר זה הלכתי אצל ר׳ הושעיא רבה
 לקיםרין וא״ל וכוי. ובתרומות פ״י רה״ב
 אר״י כשהיינו הולכץ אצל ר׳ הושעיא
 רבה לקיפרין ללמוד תירה. ובתענית ט.
 שא״ל ינוקא דר״ל לר׳ יוחנן לא הוד.

 צריכנא לך ולד׳ הושעיא רבך.
 מחלוקוהם חנינה ט. זבחים קינ.

 וכן רבו הנדול ר׳ ינאי כמפורש
 חולין קלז: שהיה רבו. וביבמות' צב.
 אייל ר' יוחנן רבי! לא משנתינו היא זו.
 יוכן ב״ב קנד: אר״ז אס יכפור ר׳ יוחנן
 בד״א תלמידו יכפור ברי ינאי רבו?
 ובירושלמי כתובות פ״ט םה״ב, קידושין
 פ״א ה״ד איתא בפירוש שהיה תלמידו,
 ובכלאים פ״ח ה״א וסוטה פ״ב ה״ה
 •ויבמות פ״א ה״ב קרא ר' ינאי על ר״י

 בני אל ילוזו מעיניך.

 בעי מר׳ ינאי כשבת קט. (ור׳ ינאי
ן לי ולך) ר״ה טו., ב״ב י  .הושיבו א״ב מד, ב

 יא. ע״ז נב.
 שאל מר׳ ינאי ברכות פ״נ פה״א,
 ..ובדביר. ל: אר״י אני ראיתי את ר׳

-ינאי דצלי וכוי.
 ר״י א״ר ינאי כשבת לט:, ב״ב קינ.,

 הולין לד:.
 ר״י משוס ר׳ ינאי כקידושין םז:,

 ב׳׳ק קטו.
 ואמרו ב״מ פה. שר׳ יוחנן יושב
 (בישיבה של מעלה) אצל ר׳ ינאי. יבע״ז לו.
ל היה לי אצל ר׳ אםי ת  אר״ז צער נ
 יר׳ אםי אצל ר״י ור׳ יוחנן אצל ר׳ ינאי.
כך חזקיה בנו של ר' חייא היה רבו  ו
 .כשבת קיב: ועירובין כד. שאייל ר׳ יוחנן
 •לחזקיה, רבי! שנית לנו סנדל —
 ואמרינן לך מ״ש — ואמרת לן עליה,
 וחזקיה אמר עליו לית 'דין בר אינש
 :או כנץ דין בר אינש. ודעת התום׳
 .בנימין פד: וב״ק קיז: ומנחות בנ:
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 ר״י אמר ריב״ל סוכה לב.
 מחלקותם סוכה מד., יומא ם:, מגילה
 כז., יבמות לט. םה:, גיטין ה:, ב״בצו.

 קטז., מגחות כו: צה.
 וכן אמר משום ר׳ אלעזר דמן רומה

 כגיטין םו:.
 וכן מציגו שבת קיג. שר״י בעי מרי

 יהודה בד ליואי.
 ובן אמר ר׳ יוחגן בעי ר׳ יהושע בן

 עוזאה כיומא מה.
 וכן אותיב לר' יהודה בר׳ שמעון
 כב״ב קמי., ור״י שלת אליו שאלות
 הריאה עם בועות כחולין מה. יאמר
 משמו ב״ב קיד : (ופי׳ הרשב׳׳ם משום שלא

 היה רבו מובהק לכן אמר משום).

 וכן מציגו ששאל לר״ג בגו של רבי
 כחולין קו.

 וכן אר״י תני בדדלא כמכות יד:,
 כלאים פ״א ה״ו.

 תני זבדי בן לוי בזבחים כה:.
 ואמר לבני ר' חלפתא דמן הונא
 (או חיפא) הכי אמר אבוכון גיטין פו:.
 ואמר משים ר׳ יוסי בן זמרא כברכות ז.
) י:, שבת קה.׳ עירובין פז:, ח  (לגרסת הב״
 כתובות צו., םגהררין פט:, ערכין טו:)
 ובשבת קיח. אמר משום ר׳ יוסי וגרסת

 הדי״ף ר״י בן זמרא.
 משום אבא יוסי בן אבאי או אבא
 בזבחים כה: צז., ובתעגית פ״ד ה״ה משום

 ר׳ יוסי בר אביי וצ״ל אבא יוסי.
 משום ר׳ יוסי בן יהושע כחולין גו:,

 גרה כד., וירושלמי שם פ״ג םה״ב.
 משום ר׳ יוסי בן קצרתת כשבת קגא:,

 וםגהדרין קנ: לגרסת השאלתות.
 משום ר' יוסי בן נהוראי כבי׳מ מא.,
 ואמר בעי רב יוסף איש הוצל יומא גב.
 בשם ר׳ מגחם דמן גליא כברכות

 פ״ד ה״ד ועיין ערכו.
 בשם ר׳ מנחם יודפאה בזבחים קי:.

 י בשם ר׳ גחוניא איש בקעת בית חורתן

 כםו״ק

 ובפרט שהיה אז ר׳ חניגא זקן גדול.
 ובדו״הר ח״ג פ״טז יאמר שר׳ חנינא אמר
 בן על ר׳ יוחנן וגם זה אי אפשר לומר
 יען שר׳ יוחנן לא היה אז עדיין אינש
 סבא כי זה היה קידם שיסד ר״י ישיבתו
 בטבריא ובארנו לעיל שרי יוחנן נולד
 לערך ת״ץ לשטרות ור' אושעיא רבו
 נפטר לערך עיר טעט קידם ד' אלפים
 שהיא תקנ״ב לשטרית יר׳ ייחגן יסד
 ישיבתו יג שנה קודם פטירת רבי כדטיבא
 לעיל, א״ב היה אז ר' יוחגן לערך אך
 מ״ט שנה, וא״כ איך יקראהו ר' חנינא

 .״ההן סבא״?
 אך כבר בארנו בערך ר׳ חנינאשהוא
 ר' חנינא בר סיסי שהיה אז דיין בציפורי
 ועליו אמר ר״י מה איתיתון לי ההן סבא,
 ומפניו הלך לו ר״י לטבריא ויסד שם
 ישיבתו הנתלה. וכן שננ בזה הרה״ת

 ר״ז באכאר בחלק אמוראים צד 6.
 והראה״ו בה״ג צד 67 מצא מקום
 להתנפל על ר׳ יוחגן שהיה בו מרת
 •יהירות מזה הטעשה, וטעה טעות גדול
 ואדרבא בזה אנו רואין את גורל ענוותנותו
 שהניח את ר׳ חנינא (בר סיסי) במקומו

 והוא הלך למק״א.
 ובמו״ק כד. יםופר א״ל לר״י גח גפשיה
 דר׳ חגיגא קרע עליה יג אצטלי דמלתא
 ואמר אזל גברא דהוה מםתפינא מיגיה.
 ובירושלמי שם פ״ג ה״ח שר״י שמע
 דר״ח חלש סלק למבקריה, בדרך שמע

 שמת וקרע עליו בגדיו הטובים.
 •; וכן קבל מרי בנאה. בעי מיגיה כב״ב

 גז:.
י אמר משמו יבמות עא:, גיטין ס., • 
 ב״ב גז:, ע״ז ה:, פאה ר״פא־ב:, שבת

 פ״י ה״ו, פסחים רפ״י.
 • וכן קבל מריב״ל כירושלמי בכורים
 פ״ב ה״ב שא״ל ר״י לא כן אלפן רבי.
 ובע״ז פ״ב ה״ז ה״ח אר״י (שלא בפניו)

 על ריב״ל יפה למדגי רבי.
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 משום ר׳ אלעזר בר׳ שמעון כביצה
 טו:, סנהדרין מג: פג:, חולין פט.,
 מנשבת לא. משום ר' אלעזר צ״ל ר״א
 ב״ר שמעון. ובסוטה רפ״ן והמאמר נשנה
 בב׳׳ר פ״כ־ו ושם בטעות ר״א בר׳ סימון
 (וזה שהביא בשפר בו״ל להביא ערך ר״א בד׳

 סימון) ובעירובין סד:, מכות כ: חסר
 תיבת בר׳ שמעון.

 וכן אר״י מקובל אני מר״א ברי צדוק
 ע״ז פ״ב ה״ט.

 בשם ר״א בנו של ר״י הגלילי ויק״ר
 פי״ח־נ פ״יט־ה ורפ״כ.

 בשם ר' יהורה בר אלעאי בברכות
 לה:, פסחימ קיר., יומא י״ ניטין פא.
 משום ר' יהורה בן בתירא ע״ז ל:.

 בשם ר׳ יהושע בן חנניה פסחים עט.,
 מנחות כי.

 בשם ר׳ יוסי הגלילי תמורה ג.
 משום ר׳ ישמעאל כפםחיט עט״ חגיגה
 ט., יבמות מה. סח: עד., קידושין עה:
 עז. פ:, סוטה טז. כו:, זבחים פו., ואמרו
 בפירוש יומא ג: שר׳ ישטעאל היהרבו.
 משוט ר״מ מגילה כז״ חגיגה טי:,
 סוטה לה. לו: מב: מוי, קידושין גז:,

 ע״ז בד:, תמורה ג.
 בשם ר׳ עקיבה כד״ר פ״ב־כב.

 בשם רשב׳׳ג מגילה כז.
 משום ר׳ שמעון בן יוחאי כברכות ז:
 י. לא. מג: נה., שבת קיח:, עירובין
,  סד:, סוכה כט:, ביצה טז., יומא ה:
 יבטות כג. צז. קג., כתובות גב. גדרים
 מה. סד:, קידושין גז., סוטה ד: יב:
 לב: לה. מב., ב״ק יז., ב״מ כז. נח.
 גט., ב״ב קט:, סנהדרין לט: מו: ע.
 צ,קג., שבועות יה:, ע״ז ד:, מכות ידן,
 מנחות כו., כריתות כז., גדה בא: נו.
 סא. ובירושלמי תרומות פ״יא סה״ב.
 ואטרו בפירוש ב״ב קטז. שרשב״י היד,

 רבו.
 אבל בלי שוס ספק שר׳ יותנן לא ראה

 אף
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 כמו״ק ג:, תענית ג., סוכה מד., זבחים
 קי:, ובירושלמי שבת פ״א ה״ט (ושפ ר׳

 הוניא).
 בשם ר' םימיי כירושלמי ריש מעשרות.
 משום ר׳ שמעון המחוזי כסוכת מה:.
 משמו דבר פדייה בשבת פ״א ה״ב.

 מהלקותו עמו תמורה י.
 משום ר' פנחס בן ערובא כברכות

 לח:.
 וכן קבל הרבה מר׳ שמעון בן יהוצדק
 כיומא מג:, דאמרו שם לא מיבעיא
 לתנא דלא ציית ר' יוחנן אלא אפילו
 לרביה (ר׳ שמעון בן יהוצדק) נמי לא ציית
 וכן הוא ר״ה לר:, ומציגו תמיד שאומר
 ר״י משוס ר״ש בן יהוצדק בפסחים צד.:,
 סוכה בז., תעגית כח.׳ יבמות עט:,
 כתובות עב:, ב״ב צז., םגהדרין עד.
 צ:, ע״ז מז., גדה י:, מעשרות פ״ג ה״א,
 ערלה רפ״א. ור׳ יוחנן היה בפטירתו
 כירושלמי ברבות פ״ג סה״א, ששאל ר׳
 יוחנן לר' ינאי קומי ערםית דר״ש בן

 יהוצדק.
 ואין זה ר׳ שמעון בן יהוצדק הנזכר
 בסנהדרין כו. שהוא היה במו תלמידו

 דדי יוחנן וכדכתבו שם התום'.
 וכן מצינו אר״י בעי ר׳ אחאי בריבי

 בבכורות כד:.
 וכן בעי ר׳ יוחנן תני ליה רב תחליפא

 ממערבא במנחות יד.
 וכן מציגו שר״י איקלע לפרוד מקום
 בר קפרא (לאחר פטירתו) אמר כלום יש
 משנת בר קפרא? תנא ליה ר׳ תנחום
 דמן פרור כע״ז לא., מחלוקת ר״י וב״ק

 ע״ז לח:.
 ומכל גדולי הדור האלו קבל ר׳ יוחנן
 בין רב בין מעט אבל זכה לראותם, ויש
 שהיו רבותיו המובהקים ויש שאינם

 מובהקים,
 אבל מה שמצינו שאסר בשם ר׳
 אלעזרבן יעקב בברכות מו:, םוטהמג:.
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 כשנכנסו לעיבור שגה ור״י היה הקטן
 שבהט אמרי לי אמור הרי השנה מקודשת
 בעיבורה, אמר הרי השנה מקודשת
 בעיבורה (מפיק ה״א) א״ר יונתן ראה

 לשין שלימדני בן הנפח.
 וכן היה בקי גדול ברפואות כשבת קט:
 דאמר האי טאן דבלע חיויא לוכליה
 כשותא במלחא וכוי. ושט קי: כמה
 רפואות ממגו. וכן אמר שם הרוצה
 שיסרס תרנגול יטול כרבלתו ומסתרס

 םאליו.
 יבניטין ע. מי שאיני בקי בד״א —

 אר״י הן הן החזירוני לנערותי.
 וב״מ כט: שאטר כסא דחרשין ולא

 כסא דפישרין וכוי.
 ובע״ז כח: שד׳ אבהו חש באודניה

 ואורי ליה ר״י וכוי.
 ובירושלמי תרומות םפ״ח אמר בל
 כל האברים תליין בלב והלב תלוי כבים.
 והטבע העניקתו ברוב טובה שהיה
 בעל כחגדול ככתובות סב. שפ״א סליק
 בדרגא והוה סטכי ליה ר׳ אטי ודי אםי
 איפחתא דרגא מתותיה, סליק ואםקיגהו,
 א״ ל רבגן ובי מאחר דהכי(שאתה בעל כח
 גדול) למה לך לםיםמבי ? א״ל אס כן מה
 אניח לעת זקנה. וגם היה בעל בשר

 בברכות יגן,
 ויותר מכל נתברך ביופי כב״מ פד.
 שא״ר יוחנן בעצמו אנא אשתיירי משופרי
 ירושלים. האי מאן דבעי מיחזי שופריה
 דר״י נייתי כסא דבםפא — וניהרר ליה
 כלילא דוורדא םימקיה לפומיה ונוהביה
 בין שמשא לטילא ההוא זהרורי מעין

 שופריה דר׳ יוחנן.
 וברכות ה: אמרו שעור בשרו היה
 מבהיק כ״כ עד כשגליא לרדעיה ונפל
 גהורא, ור״א בכי ואמר האי שופרא

 דבלי בארעא.
 ואך הדרת פנים לא הוה ליה כב״מ
 פד. אך הוא לא התגאה במתנה הזאת

 ואדרבה

 אף אחד מאלו ואך יען שהיה בידו קבלות
 משמם גקראו רבותיו.

 וכן מה שאמר רש״י ביבמות םא:
 ד״ה אמר לה דהאי מעשה בסוף ימיו
 של רשב״ג הוה, מדקא מםהיד עליה ר'
 יוחנן שהיה אמורא וסוף ההגאים והוא
 ראה את המעשה עב״ל. בל״ס בונת
 רבינו לומר שרי יוחנן הביר עוד החכמים
 שהעירו שראו המעשה מרשב״ג וזה

 ברור.
 אבל מה שכתב בס״הד שרי יוחגן
 אמר בשם ר׳ בנימין בר לוי, והוא מאס״ר
 פ״דז באמת נפל שם ט״ס וצ״ל ר' יורן
 והיה כתוב ר״י ונעשה מזה ר' יוחנן.
 ומה שמביא שר׳ יוחנן אמר לא כן אלפן
 ר׳ איתי, מבכורים פ״ב ה״ב הוא שננה
 בי שם איתא שר׳ יוחנן אסר לר' ינאי
 לא כן אלפן רבי, ראיתי או דאיתי

 בנריס.
 ומה שמצינו ערלה רפ״ב שרי יוחנן
 שאל לנמליאל זונא, עיין ערכו שגמליאל

 זונא לא היה אפילו מתלמידי דר״י.
 ומה שמצינו סנהדרין םפ״ב שר״י קרא
 לדי חנינא בר סיסי ״רבי" לא שהיה
 רבו אך הוא כמו מר בבבלי ועיין ערכו.
 ומת שמצינו כתיבית פ״ד ה״ד ר'
 יוחנן בשם רשב״ל נאמד כאן שומה, הוא
 ט״ס וצ״ל בשם רשב״י כי בן הוא המאמר

 בכתובות מו. ע״ש רשב׳׳י.
j והגה מלבד מה שקבל מכל גדולי הדור 
 את תורתו השתדל להשתלם בבל דבר י!

 חכמה וקבל מרבותיו גם מעשה מרכבה
 בחגיגה יג.

 . וכן השתדל עוד מנעוריו ללמוד חכמת
 העיבור כאשר יסופר בירושלמי מו״ק פ״ב
 םה״ג כשהיו מקדשין ב״ד את החורש
 היו עושין סעודה והיה הולך ר״י למהר
 לקבץ הפירורין ואבל, ואמר יהי חלקי

 עם דאכלין הבא אתמול בערב.
 ותפלתו נתקיימה כר״ה פ״ב ה״ו
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 כנגד מ׳ יום שנחנה תורה ועייל לקמיה
 דר׳ יוחנן. והוא היה הדיש והראשון
 בישיבת ר׳ יוחנן וכאשר נבאר הלאה,
 וכשנפטר ר׳ יהודה נשיאה וכל הדור
 הגדול ההוא, ירי ינאי שיסד ישיבתו
 בעכברא היה כבר זקן גדול וטאיר עיניו
 כהי, ור׳ אושעיא רבי דר״י הלך לקיםרין
 ויסר שטה ישיבה גדולה, אז אירעטעשה
 נפלא כאשר יסופר תענית בא. שאילפא
 ור' יוחנן חדו נרםי באורייתא, דחיקא
 להי טילתא טובא (שלא היה להם במה
 להתפרנס) אמרו גיקו וגיזול וגיעבד עיםקא
 ונקיים בנפשין אפס כי לא יהיה • בך
 אביון. אזלו אוהבי תותי גורא רעיעא
 הוו קא כרכי ריפתא אתי תרי מלה״ש
 שמע ר׳ יוחנן ראמר הר להבריה גישדי
 עלייהו האיגורא ונקטלינהו שמניחיןחיי
 עולם ועוסקין בחיי שעה. א״ל אידך
 שבקיגהו דאיכא כהו חד דקיימא ליה
 שעתא. ר' יוחנן שמע אילפא לא שמע
 אמר, מרשמעי אנא ש״מ לדידי קיימא
 לי שעתא. ר׳ יוחנן הדר אילפא לא הדר.

 ור׳ יוחנן ראה כי בציפורי מקים
 הנשיאים לא פה המקום ליםד מתיבתא
 רבתי יען ששם היה הדיין ר' חגינא בר
 סיסי וגם ר׳ חנינא שהעיד על עצמו
 שהאריך יסים היה אן זקן גדול מאיד,
 ולכן בלי ספק ע״פ עצת רבותיו ר׳ ינאי
 ור' אושעיא היה שהמתיבתא הגדולה
 שהיתר, עד בת תחת יד הנשיאים תתיסד
 בעיר טבריא. ולאט לאט התקבצו אליו
 כל חכמי הדור ואח״כ כשנפטרו גם רבותיו
 אז באו כל תלמידי ר׳ חנינא ור׳ אושעיא

 לר׳ יוחנן ובאשר נבאר.
 ואך בבבל 'נשארו רב ושמואל שנהגו י
 ישיבתם הרמה, ור׳ יוחנן היה כותב תמיר

 לרב לקדם רבינו שבבבל כחולין צח
 ושם קלן: בי םליק איסי בר דייני שאלו
 מאן ריש סדרא בכבל א״ל אבא אריבא,
 א״ל אבא אריכא קרית ליה ו (ולא אמרת

 רביגו

 ואדרבה ירע והאמין שכל מה שברא
 הקב״ה לכבודו ברא, ולכן הוה אזיל
 ויתיב אשערי טבילה אמר, כי םלקן
 בגות ישראל מטבילת מצוה לפגעו בי
 כי היכי דליהוו להו בגי שפירי כווחי,
 נמירא אורייתא כוותי. וכשא״ל רבנן לא
 מסתפי מר מעינא בישא? א״ל אנא
 מזרעא דיוםף קאתינא — שאין העין

 שולטת בהן.
 . וע״י יפיו הציל נפש אחת מישראל
 היא ניהו תלמידו, חברו, גיםו ויד ימינו
 ר׳ שמעיין בן לקיש כאשר יסופר שם
 שר״י הוה קא סחי בירדן חזייה ר״ל
 ושוור לירדנא אבהריה א״ל (ר׳ יוחנן)
) שופרך לנשי ל ״ י  חילך לאורייהא א״ל (
 (ובבר באמו בערך ר״ל ששניהם היו אז עולי
 ימים) אייל ר׳ יוחנן אי הדרת בך יהיבנא
 לך אחותי דשפירא מינאי. קביל עליה —
 אקרייה ואתגייה ושוייה גברא רבא. .

 ובע״כ צריכים אנו לומר שזה היה
 בימי נעוריהם כי אי אפשר לומר שזה
 היה לעת זקנת ר׳ יוחנן כי א״כ איך
 א״ל יהיבנא לך אחותי דשפירא מינאי
 הלא ר׳ יוחנן נשאר יתיס מאב ואס
 מיום הולרו א״ב היתה עוד זקנה מר׳
 יוחנן או תואמות. ובן מצינו עירובין
 םה: שעוד בחיי ר' אפס כבר הגיע ר״ל
 להיות גדול הדור. וכן ביבמות גז. בחיי
 ר' יהודה גשיאה הראשון ודי אושעיה
 קראו אותו גברא רבה. וקשה מאור לומר
 כדעת התום׳ ב״מ פד. ועירובין םה. שר״ל
 היה מקודם גברא רבא ואה״כ חזר
 לליסטות ואח״ב החזירו ר״י למוטב,
 חו״ש לא תהא כזאת בישראל. והאטת
 יורה דרכו כאשר בארנו ששניהם היו
 עולי ימים ור״י היה קשיש ממנו מעט
 ולכן נשא את אחותו שהיא היחד, אז

 בעצם ימי עלומיה,

 ודייל • דבק ברבו עד שאמרו תענית
 ח. שר״ל היה מסדר מתניתיה מ׳ זימנין
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 שמצינו בבוריס פ״ב ה״ב שרי יוחנן שאל
 ממנו, ובויק״ר ספ״כב אומר בשמו, אעפ״כ
 חשבו כחבר לו בנימין עח: שאמר ר״י
 עליי ידעין חברין בבלאי (ר׳ יונתן) לפרושי
 כי האי טעמא. ובברכות רפ״ט ששניהם

 אזלי לדרומי,
 והראש והראשון בישיבתו הנדולה היה
 גיסו רש״בל ככתובות נד: שאר״י עליו
 מה אעשה שכנגדי (אנוש כערכי) חולק
 עלי. וכמה פעטימ ׳מצינו איתי ביה ר״י
:  לר״ל כחגיגה ז., םוכה מו:, יבמות י
 לה: סב., כתובות לה״ גזיר טז:, קידושין
 נט., םנהדרין קיא:, חולין עד: עה..
 ובירושלמי ברכות פ״ח ה״ז קראו לר״י
 ולרש״בל שגי גדולי עולם, ובעירובין פ״א
 ה״א אמרו כף רש״בל לר״י וטלטל. ור'

 יוחגן קראו מר כיומא ג:.
 ויסופר בשגהדרין רפ״ב שפ״א דרש
 רש״בל גשיא שחטא מלקין אותו — שמע
 ר״י גשיאה וכעס עליו וברח רש״בל,
 לטחר סלק ר' יוחגן לבית ועדא וסלק
 ר״י נשיאה א״ל למה מרי לא אטרת לן
 מילה דאורייתא ז והשיבו כי חסר לו ידו

 האחרת והוא רש״בל.
 וכן עוד בחיי רב כששלח את תלמידו
 דב כהנא לר״י יסופר ב״מ קיז. כשבא
 לב״המד אשבחיה לר״ל דיתיב וקא מסיים
 מתיבתא דיומא לרבנן אמר להו ריש
 לקיש היכא וכוי. ומזה אנו יודעין שגם
 בבבל ידעו שד״ל הוא יד ימינו דרי יוחנן,
 ולבן מצינו שהיה לר״ל נם םתורנמן

 ח. ועיין ערבו.
 ושני לו היה ר׳ אלעזר בן פדת כשבא
 לא״י היה תלמידו דר׳ חנינא וכן שימש
 את ד׳ אישעיא ואחרי פטירת רבותיו
 ישב לפני ר' יוחנן עשרית בשנים והיה
 רבו.המובהק כיומא ננ. שאמרו ר״א כד
 הוה מיפטר מיניה דר״י כד הוה בעי ר״י
 לפגויי הוה נחין קאי ד״א אהבתיה עד דהוה
 םיכסי ר׳ יוחנן מיגיה, וכד הוה געי ר״א

 למנויי

 רבינו בלשון ככור. רש״י), ואף שר״י כעצמו
 קראו ״אבא" כחולין פד. שאמר ר״י
 ״אבא״ ממשפחת בריאים •הוה, שם קראו
 דרך כמד ולא קראי אבא אריכא. ושם
 נד. כששאלו ר״ל מנו רב ומנו רב ולא
 ירענא ליה, א״ל ר״י ולא נהירא ליה
 לאותו תלמיד ששימש את רבי רבה ור׳
 חייא והאלקים בל אותן שנים ששימש
 י אותו תלמיד בישיבה אני שמשתי בעמידה

 ומאן גבר הוא נבר בכולא.
 אבל את שמואל החשיב כחבר כחולין
 צה: כשנפטר רב היה שולח לשמואל
 לקדם חבירנו שבבבל אך היטב חרה
 לשטואל ע״ן ואטד לא ידע לי מידי
 דרמה אנא, כהבשדר ליה עיבורא דס׳
) השתא חושבנא ; נ  שני, אמר (ר׳ יוה
 בעלמא ירע, כתב שדר ליה תליםר גמלי
 ספקי טריפתא, אמר (ר׳ יוחנן) אית לי
 רב בבבל? איזיל איחזייה, א״ל ליגוקא
 פסוק לי פסוקך א״ל ושמואל מת אמר
 ש״מ נח נפשיה דשמואל. ולא מציגו
 בשום מקום שידבר עם שמואל פא״פ
 אף ששמואל היה אסיא דרכי, אבל כפי
 הנראה לא התעכב בא״י זמן רב, ואפשר
 שר״יהיה אז אצל רבותיו. ומה שמצינו
 מו״ק כד. בעי מיניה ר״י משמואל נראה
 יותר גרסת דק״ס שצ״ל מר יוחנא בעי

 משמואל.
 ואחרי פטירת שמואל היה באמת ר'
 יוחגן ריש הדור כולו גם בא״י גם בבבל
 והיה שטו גדול כ״כ בבבל עד שאמד
 (רב אדא בד אחכה) בע״ז מ. מג׳ קראי
 שמיע לי מרב ושמואל ור' יוחגן. ורב
 יהודה היה שולח לשאול מר׳ יוחגן
 כקידושין לט. שאמרו חריפי דפומבדיהא
 אין ערלה בחו״ל שלחה רב יהודה לקמיה
 דר״י, שלח ליה סתום ספיקה ואבד ודאה
 — וכל האומר איי ערלה בחו״ל לא יהי׳

 לו גין וגכד וכוי.
 גם ר' יוגתן הלטירו דר׳ חייא אף
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 ר׳ אבא בר כהנא בשמו כתנחומא
 שמיגי־י, במדבר־ז, ב״ר פ״כו־ז פ״צא־ג,
 במ״ר פ״א־ח, שהש״ר פ״ד־ד, איכ״ר

 פ״ב־יז, פ״ג־ז,ומד׳ תהלים פ״קג־ח.
 ר׳ אבא דקיםרין משמו כרייה פ״ר

 ה״ר.
 ר' אבא היה תלמידו המובהק תני
 קמיה דר״י כשבת קו./ ע״ז כו., ב״ק פ״ח
 ה״ו. יתיב קמיה דר״י כב״ק כ:. בעי
 מר״י כסוטה מו., אמר שנה לי ר״י
 כניטין מד:. אמר לדידי מיפרשא לי
 מיניה דר״י ככתובות נז.׳ גיטין פז., ב״ב
 קעו., ובירושלמי פסחים פ״ב םה״ב אמר
 ר' אבהו פתח לנו ר' יוחנן פתח מאיר
 כאורה. והיה חביב על ר״י עד שקראו
 בגי כברכות פ״ב ה״א. ופ״א חש באורגיה
 ואודי ליה ר״י בע״ז כה:. וכן מציגו במה
 פעמים ר׳ אבהי אר״י כברכות יד. ובכמה

 מקומות כמבואר בערכו.
 רבין אר״י כברכות לז., שבת ה., והביא
 תורת ר״י לבבל כמבואר בערכו. וכן
 מצינו שלח רבין משמיה דר״י במנחות

 נז :, חילין מט 5.
 ר׳ אדא דמן קסרי קמיה דר״י כמו״ק
 כ:. אמר בשמי כברכות ספ״ד, ר״ה פ״ד

 ה״ד, וסיף ר״ה. יבמי״ק פ״נ ה״ה־ינ.
 ר' אידי דקיםרין בשמו.

 ר' אחא בשמו כמע״ש פ״ב ה״ג.
 ר׳ אחא בר אבא אר״י כשבת קיג:,

 וצ״ל ר׳ חייא בר אבא.
 ר׳ אחא בב״ח אר״י בע״ז לח:, מנחות

 לא:.
 ר׳ אחא בר יעקב אר״י ככתובות עד:.
 ר' אחא בר רב עויא משמיה בפסחים

 לנ:.
 ר׳ איבו בשמו כב״ר פ״פב־ה.

 ר׳ אייבו בר נגרי תלמידו כר״ה בא..
 ר' אחייה בשמו ככתובות פ״י םה״א,
 ר׳ אידי אבוה דר׳ יעקב בר אידי,
 הוא הבר בי רב דחד יומא ור׳ יוחנן

 בקשו

 למנויי הוה קאזיל לאחוריה עד דמיכסי
 מיניה דר״י. יר״י החשיבו מאוד ביבמות
 עב: שאמר לר״ל ראיתי לבן פרח שיושב
 ודורש כמשה מפי הנבורה, ונתעלה כ״כ
 עד שנעשה לתלמיד חבר דר״י במפורש

 סנהדרין רפ״א וכבר הארכתי בערכו.
 וכן ר׳ אמי ירי אםי כשעלו לא״י זבו
 עוד לשמש את ר׳ חנינא ור׳ אושעיא,
 ישבו אח״כ לפני ר׳ יוחנן כל ימיו והיו
 תלמידיו היותר מובהקין כמבואר בערכם.
 ובן ר' הייא בר אבא ורב שמן בר אבא
 כשבאו לא״י היו תלמידי דר׳ חנינא,
 שמשו אח״כ כל ימיהם את ר׳ יוחנן והיו
 תלמידיו המובהקים, והאחרון היה משמשו
 כשבת פ״ו 'סה״ב שהיה מושיט לר״י

 הסנדלים, ומבואר באריכות בערכם.
 וכן ר׳ חייא בר יוסף אף כשבא לא״י
 הביא תורתו בידו מצינו אותו קמיה
 דר״י כשבת מה., חולין מה., אמר
 לשמעתתא דרב קמיה דר״י כגיטין לט.,

 חילין גד..

 נל תלמידיו ואומרי מאמריו.
 ר׳ אבא אר״י כעירובין מי:, שבת
 פ״ג ה״ז, יומא פ״א ה״א, גדדים פ״א
 ה״א, נזיר פ״ב ה״י, ובמדרשים בבמה

 מקומות.
 • ר׳ אבא בדיה דר׳ חייא בר אבא אר״י
 כברכות ה. מג: םא:, מי״ק כב״ גיטין
 עו:, תמורהיד:, דמאי פ״ה ה״א, תרוןות
 פ״ה ה״א, שבת פ״ג ה״ז, יבמות פ״ו

 ה״א, ב״ב פ״ח ה״א, ע״ז פ״א ה״ר.
 > ר׳ אבא בר יסא בשמו כםגהדרין פ״ר

 ה״ח, וצ״ל ר׳ אבא ר' יםא בשר״י.
 ר' אבא בר ממל לא מציגו בשום
 מקים שיאמר בשמו אך בחגיגה פ״א ה״א

 מזכיר מחלוקת בין ר׳ יוחגן ושמיאל.
 ד' אבא בד יעקב אר״י ככתובות עז.,
 גימין גט., ב״מ לח., ובירושלמי בבמה

 מקומות,
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 ר״ה רובא דציפורין בשר״י. ולגרסת
 היוחסין קרא לד׳ יוחנן רבי רבה בחולין

 גא״
 ד״ה אר״י כברכות כד:, ערלה פ״א
 ה״נ. ובמו״ק כ. מצינו אר״ה ארח״בא
 אר״י - ואמרי לה א״ל ר׳ יוחנן לרח״בא
 ולר״ה, ובל״ס הוא ר׳ הונא שעלה לא״י

 והיה תלמידו דר״י.
 רב הושעיא. ר' יוחנן רצה למיסמכו
 ולא הוה מםתייעא מלתא א״ל לא נצטער

 מר כסנהדרין יד.
 ר׳ זירא היה תלמידו בבכורות ל.,
: א״ל ר״י כ״כ יש בידך.  ובנימין מ
 ובקידושין נב. ר״ז א״ל להא שמעתא
; תענית ז., ז  דר״י. ר״ז אר״י כברכות מ

 ב״ב קלז..
 זעירא אר״י כע"! ננ., ובקידושין עא:
 יסופר שזעירא הוו קא משתמיט מר״י
 דא״ל נםיב בדתי יומא חד הוה קאזלי
 באורחא מטו לעורקמא דמיא ארכביה
 לר״י אכתפיה וקא מעבר ליה אייל אורייתן

 כשרן בנתין לא כשרן?
 ר׳ זכאי תני קמיה דר״י בעירובץ ט״
; ור״י א״ל פוק תגי לברא. ז  יבמות ע
 וקראו ר״י בבלאי כשבת רפ"; יבמות

 פ״ח ה״ג.
 זכאי טבחא בשר״י כמגילה פ״ד ה״א.
 ר' זריקא אר״י כניטין בג., ברכות

 רפ״ה, יבמות פ״ח ה״א.
 רב חביבא עיין ערכו.

 ר׳ חוגיא בשמו ב״ר פ״צח־ה.
 חזקיה בריר. דר׳ פרגך אר״י כברכות

 םג..
; ז  ר׳ חייא בר אבין אר״י כעירובין מ

; נזיר םא.׳ גיטין םד״  מגילה ו
 ר׳ חייא בר אדא בעי קומי ר״י

 כירושלמי ריש מעשרות.
 ר' חייא בר אשי אר״י בפסחים כז, אך

 שם צ״ל ר׳ חייא בר אבא.

 ר׳

 בקשו שלא יעניש לרבנן כחגיגה ה:.
 ר׳ אילעאי או אילא או אלעאי או ר׳
 לא אמר כמה פעמים בשם ר׳ יוחנן
 כשבת ה., עירובין פא ; מו״ק ה, ב״ק
 עא. קז:, זבחים ח:, ערכין ו., חולין נ.,

 כלאים פ״מ ה״ב ובכמה מקומות.
 ר׳ אלעאי בן ברכיה אר״י כסנהדרין

 קד: לגרסת ע״י ודק״ם.
 ד׳ אלכסנדרי בשר״י כב״ר פ״עא־;

 חנחומא לך־א.
 אמי שפיר נאה אר״י בניטץ מא..

 ר׳ אסי בר אבא אר״י ביבמות לט:
 לגרסת הרי״ף.

 ר' בא בר זומרא היה המתורגמן
 בישיבת ר״י בלשונות שלא הבין כירושלמי

 נדרים ספ״י.
 בהא אר״י כתםורה כט״

 ר׳ בורקיי בשמו כיומא פ״ה ה״ו.
 רב ביבי אר״י בפסחים גג., ב״ק םא..
 רב ביבי בר אביי [צ״ל אבין] אר״י
 — אר״ז אנא ורב ביבי הוה יתיבנא קמיה

 דר״י כנדה כה:.
 רב ביבןבשר״י כברכות פ״ח ה״ב.

 בלווטי אר״י כערכין יא..
 ר׳ בגימין בר גידל אר״י כחולין קבה.
 ר׳ בגימין בר יפת אר״י כשבת גג.)
 פסחים גד., כתיבית עז., פסחים פ״ב ה״ה,
 תגחומא לך־יא. והיה תלמידו כמבואר

 בערכו.
 ר' ברכיה בשמו כתגחומא תזריע־יא,

 ויק׳׳ר פ״ר־ב.
 רב גידל אר״י בגדה כד..

 ר׳ דיםתאי ברי מתון אר״י כיומא ל:
 וצ״ל ר׳ יוסטאי.

: ובכמה  רב דיטי אר״י כשבת ז. ח
 מקומות כי היה מהנחותי להביא תורת

 א״י לבבל ומבבל לא״י.
 רבנן דרומאי בשר״י כב״ר פ״עא־ז.

 רב הונא ציפוראי אר״י כר״ה לד:
 לגרסת דק״ס ובירושלמי ברכות ספ״ד



 יוחנן

 לנשיא היה זה עוד בתיי ר' ינאי שהיה
 אז זקן גדול מאוד ואז הראה ד' יוחנן
 להנשיא שאין לו שום תוחלת להיות ריש
 מתיבתא וצריך להכיר את מקומו וזה
 מפורש בירושלמי ב״ב פ׳׳ח םה״יא וזי׳ל
 ר׳ ינאי ור׳ יוחנן הוון יהבין עאל ר״י
 נשייא ושאל וכל בת — א״ל ר׳ יוחנן
 איתא מן תמן לית אהן נוברא בעי

 מישמע מילה דאורייתא.

 ובסנהדרין רפ״ב כשבעט הנשיא על
 ר״ל וברח ממנו ובשבא הנשיא לבית
 ועדא ושאל לר״י למה לית מרי א״ל
 מילי דאורייתא אייל שחסר לו יד ימינו
 הוא ר״ל ואז הלך ר״י נשיאה בעצמו
 והוציאו ור״ל אייל ומה את סבור שבשביל
 היראה אפחד מלומר האמת? ומני אז
 הביר הנשיא את מקומו ומצבו החרש
 והיה תלמיד מקשיב לר״י כל ימיו כמפורש
 ר״ה כ. שר״י נשיאה שלח לר׳ אמי הוו
 יודעין שכל ימיו של ר״י היה מלמדנו•
 ועמד תמיד לימין ר״י להעמיד הדת על
 תילה כנדה נב. שר״י ותלמידי דר״ח
 עבוד עובדא בדין ממאנת שלא כדין אזל
 ר״י אמרה קמיה דרי״נ והוא שלחבלשא
 (חיל המלך) ואפקוה. ובסנהדרין םפ״ב שפ״א
 סלק ר״י נביה ונפק לקראתו בחלוקא

 רכיתנא אייל חזור ולבוש חלוקך דעמרא -
 משוס מלך ביפיו, ועיין ערבו באריכות.

 ר׳ יורן בשמו כקידושין פ״ב ה״ה, ב״ר
 פ״לב־ד, ויק״ר ר״פ אמור.

 ר׳ יוחנן בר מריא בשמו כפאה
 רפ״א־ב:.

 ר' יונה זכה עוד להיות הלמידו
 במפורש בכורות ל., וישב לפני ר״י כיומא

 פ״א ה״א. אמר משמיה כב״מ נז..
 ר' יוסטאי בר מתון אר״י בזבחים צמ,

 וכן צ״ל ביומא ל 5,
 ר׳ יוסי (חנירו דר׳ יונה) שאל לר״י

 בצידון בברכות לנ. ע״ש.
 ר׳

 664 ר׳

 ר׳ חייא בדיה דר״ה שלח טשטיד. דר״י
 כמנחית לו..

 ר׳ חלבי חילק עם ר״י כע״ז לה:.

 ר׳ חנא ציפוראי אר״י' כר״ה לד:.
 רב חנא פתוראי. בחולין נד: אמר
 עילה מינאי הוה קאי בר נפחא ובעי מיני
 , דינרי ובעי למיקם מקמיה ולא שבק לי

 ואמר לי שב בני וכי׳.
 רב חנן בר דכא אר״י כברכות נח.

 ועיין ערכו שהוא ט״ס.
 ר' חנינא (או חנניה) הוה קא משתקיד
 ר״י למיםמכיה ולא הוה מםתייעא מלתא
 א״ל לא נצטער מר כסנהדרין יד., אמר

 משמיה ביבמות נח:, מנחות לד:.
 ר׳ חנינא בר יוסף שאל מר״י בעירובין

 'םה:.
 ר' חנינא טירתא קםיה דר״י במנחות
 מה., ובתמורה כט. לא. תני ר׳ חנינא
 טריתאה קמיה דר״י. ובבריתות מ. בעי

 קמיה דר״י.
 ר' חנינא שלקא בשמו כתנחומא תצא־י.
 רב חםדא אר״י בפסחים קיז., .ובמות
 כה:, ע״ז כז., מכות בנ., משמיה דר״י

 כברכות נח:.
 ר' יהודה ור׳ שמעון תלמידי דר׳ יוחנן
 כן מובא בברכות כא : וכן קידושין סו:
 א״ר שמענן אר״י, ובל״ס המת ר׳ יהודה

 בן פזי ור' שמעון בר אבא.
 רב יהודה בר אידי אר״י כר״ה לא.

 יהודה בר נחמן היה הדרשן בב״המד
 דר״י כסוכה רפ״ה.

 ר' יהודה בר׳ סימון בשמו כתנחומא
 נשא־יט.

 ר׳ יהודה בן פזי בשמו טע״ש פ״ר
 ה״נ, סיכה פ״א ה״א־נ:.

 ר׳ יהודה נשיאה השני כבר בארנו
 בערכו שלאחר פטירת ר״י נשיאה הראשון
 בנו ר״נ לא היה ביבלתו להחזיק את
 רסן.הנשיאות וההורה יחד אבל הוא לא
 האריך יםים .וכשנתטנה ר״י נשיאה השני
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 ד׳ יצחק בן אלעזר השפיר לר״י
 כםו׳׳ק כה:.

 ר׳ יצחק בדיה דר׳ חייא כתובה בעמו
 ביבמות פ״יג סה׳׳יג.

 ר׳ יצחק בר טבליי שאל לר״י כדמאי
 פ״ב םה״א.

 ר׳ יצחק בר יוסף אר״י כשבת מה:,
 ובכמה מקומות. וביבמות סד: יספר עובדא

 הוה קמיה דר״י.
 ר׳ יצחק בר יעקב בר גוריא משמיה

 בעירובין סב., מו״ק יה., כתובית מו״
 ר' יצחק בר מתגי הוה מיסמך בר״י

 כע״ז פ״ג ה״יא.
 ר' יצחק דיהבה שאל לר״י כביצה פ״א

 ה״ט.
 ר' יצחק גפחא אתא לקטיה דר״י

 כב״מ כד:.
 ר׳ יצחק פםקאה עם ר״י באיכ״ר׳

 פ״א־לז.
 ר׳ יצחק קסקשאה משמיה כברכות גא.,.
 ובירושלמי שם פ״ו ה״א מ: גקרא בשס

 ר׳ יצחק בר מרי.
 ר׳ ירמיה אר״י כשבת פג:, וביומא•
 פ״א ה״א ר' ירמיה בשס ר״י — א״ל ר׳
 יונה עמך הייתי ולא אמר אלא נשאל.•

 ועיין בערכו.
 ר׳ ירמיה בר אבא ב) אר״י ככתובות•

 קיא., גרה בג:, הנחומא במדבר־כז.
 רב בהגא ג) אר״י בשבת פה:, כתובות

 מו:, ע״ז לה:.
 ר׳ כרוםפדאי אר״י כר״ה מה.

 ר׳ לוי היה דרשן בבית מדרשו כשובה
 רפ״ה. אמר בשמו כתגחומא וישב־ה,

 תצא־י.
 ר' מחסיא בר אידי אר״י כיומא ב..

 ר׳ םישא אמר בעי ר״י כשבת צם:,.
 ר׳ בגחם בשמו כמע״ש פ״ב ה״ג,

 ר' מני א) בעי מר״י במנחות כא״
 רב מרי אר״י כברבת מ..

 רב

 ר׳ יוסי בן יוסי בשמו כברכות פ״ג
 םה״ר, גיטין פ״א ה״א.

 ר' יוסי בר איבו בשמו ככ״ר פ״לד־יג.

 ר׳ יוסי בר זמינא בשמו בבליים רפ״ה.
 ר׳ יוסי בר חגינא םסביה ר״י כסנהדרין
 ל :. תגי קמיה דר״י — יקלםיה במעילה
 טז״ אותיב לר״י קידושין מג:. סחלקיתן

 כתובות פד., נדר בח:, כ׳׳ק למ..
 ר׳ יוסי ממלחיא הספידו ר׳ יוחנן

 כאיכ״ר פ״א־לז.
 ר׳ יוסי צדיינא בשמי בברכות פ״ר

 אה״ד. י

 רב יוסף אר״י כב״ק קלז..
ט:  ר׳ יוסף בר אבא אר״י כברכות נ
 ובב״ר פ״לר־ינ ר׳ יוסי בר איבו בשם ר׳

 יוחנן.
 רב יוסף בר חטא אר״י כניטין לט:,
 ר׳ ינאי בר ישטעאל בשסו כיבטות

 פ״ח ה״א־לו.
 ר׳ יעקב בר אחא בשמו כברכות פ״ז
 ה״ב, שבת פ״א ה״י, סובה פ״נ ה״א

 יבמות פ״א ה״ו.
 ר׳ יעקב אר״י אמר לדידי מיפרשא לי
 מיניה דר״י כעיריבין פ., שמעיה מיניה
 דר״י כקידושין ננ:, ר׳ יעקב אר״י שבת

 פא., ובבמה מקומות כמבואר בערכו.
 ר׳ יעקב בר אידי אר״י כשבת קנ.,
 עירובין מו:, ע״ז ננ:, חולין נז:, ודי
 יוחנן היה מסתמיך עליה כברכות פ״ב

 ה״א־יב: ועיין ערכו.
 ר׳ יעקב נבליא קימי ר״י ביבמות

 פ״ח ה״ב.
 ר' יצחק אר״י כברכות לה: ובכמה

 מקומות כמבואר בערבו.
 ר׳ יצחק איש כפר עכו אר״י כע״זז:.
 ר׳ יצחק בר אלישיב כשם ר׳ יוחנן
 בן מובא ביוחסין והוא מ״ס שהיה כתוב
 בשם ר״י והוא ר׳ יונה ונעשה מזה ר׳

 יוחנן.
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 ר׳ קריצפא בשמו כייק״ר פ״ר־ב.
 רבא אטד הבי אר״י ככ״ב טז:.

 דכא בר^חיננא אר״י כשבת יט״
 רבה בכתובות קיא. שלחי אחוהי דרבה
 שיבא ללמוד תורה בא״י — ויש לך רב
 ומנו ר' יוחנן, ומשמע שעלה לא״י לזמן
 קצר כנדרים נט. שא״ל רב חםדא לרבה
 מאן ציית לך ילר׳ יוחנן רבך. ובעירובין
 כב: בתו״דה קרקפנא כתבו שרבה היה
 תלמידו. וכן מצינו רבה אר״י כב״ב עה:,
 סנהדרין קד. קד : (יג׳ פעמים), ע״ז כז:,

 מכות טז:. י
 רבה בר׳ הינה בעי מר״י במנחות
 נט:, אר״י בפסחים צא., ב״ב קלה:,
 סנהדרין לא., ובירושלמי תרומות פ״א
 ה״ד, עירובין פ״ו ה״ז, שבועות פ״ב ה״ג

 בשם אבא בר חונא בשם ר״י.
 רבה בר בר חנאאמר בברכות כנ.כי
 הוה אזלינן בתריה רר״י, למיכל פירות
 גינוםר שם מד., רבב״ח אר״י כברכות

 יג: ובכמה מקימית כמבואר בערכו.
 רבה בר מרי אמר הבי אר״י כמו״ק

 בה:, סנהדרין קא.. .
 רבה בר נתן בעי מר״י בב״ב קעי..

 רבה בד עולא אר״י בר״ה לא:.
 רבין בר רב חםדא אייתי נימא קמיה

 דר״י,כניטין ה.,
 רב שיזבי אר״י כיומא פא..

 רב שילא דכפר תמרתה בשמו בחנינה
 פ״נ ה״ח.

 רב שישא בדיה דרב אידי משמו כשבת
 קמו:.

 רב שמואל אר״י נדה טו. ונראה שהוא
 רב שמואל בר אבא שאמר מנילה בנ:
 זמנין םניאין הוה קאימנא קמיה דר״י,

 אר״י כנזיר נא 5, ע״ז לו..
 רב שמואל בר יהודה אר״י כשבת לז:,
 יבמות נה:, ניטין טז. בג: מ., סנהדרין

 לא:.

ב  ר

 רב מרי בדיה דר״ה בריר, דרי ירמיה
 בר אבא בשם ר״י כברכות כו..

 ר׳ מרינוסבשמוכן מובא בסה״דוהיא
 מב״ב נו. לפי פי' הרש״בם.

 ר׳ משין בר ננרי בשמו כב״ר פ״פב־ה.
 ר׳ ניחר. בר סבה, ר׳ יוחנן בשם ר״ז
 כן הוא בבלאיט רפ״ט והוא ט״ס וצ״ל

 ר' ניחה ב״ס בשם ר' יוסי בשם ר״ז.
 ר׳ נחום אחוה דר׳ אילא בעי קימי

 ר״י כביצה פייה סה״ב.
 רב נחמן דרש משמיה דר״י כשבת

 קמו:.
 רב נחמן בר אושעיא אר״י כשבת םה:.
 רב נתן בר אושעיא בעי מר״י כשבת
 קב:. וקרא את ר״י נברא רבה שם פא:.

 רב נתן בר טובי אר״י כברכות בח..
 ר׳ סימון בשטו כפםחים פ״ר םה״א.

 וכן צ״ל בב״מ פ״ד ה״ה.
 םביא ור׳ ייחנן דאמרי תרוייהו ביבמות

 טז. ומשמע שהוא שם חכם.
 עולא אר״י בברכות לח: נא: נח:,
 יבטות עז., גיטין לט.יעט., ובנדרים כב.

 אתא לקטיה דר״י ועיין ערכו.
 רב עוקבא מטישן, בסה״ד טביאו בין
 הלמירי דר״י, והוא יען שמצא שאמר
 לרב אשי שבת לן: אנן נעביד בר״י,
 אבל הוא שננה שהיה באמת בזמן רב

 אשי.
 ר׳ עזריה בשמו ככ״ר פ״צח־ה.

 רב עמרם אר״י כשבועות יא:, ובזבחים
 ג איתא רב עמרם בר יצחק.

 ר' פרת אד״י כברכות נד,:, פםחים
 קא., בתיבות סד., ע״ז לח..

 ר׳ פזי בשמו כסנהדרין פ״ב ה״נ.
 ר׳ פנחס בשמו כברכות פ״ב ה״א,

 הנחומא ואתחנךא.
 ר׳ פנחס הכהן בר חמא בשמו כתנחומא

 וארא־ט.
 ר׳ פרנך אר״י כשבת יד., סוכה לב ז,

 םו״ק ט..
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 וחבריו, ויען שהגזירות התגברו מיום
 ליום לא היה להם שעת הכושר לשכלל
 וליפות את הירושלמי כאשר עשו עם
 הבבלי, וגשתייר בלשון שלמדו במתיבתא
 רבתי דר״י, ולכן האטת נחלו רבותינו
 שרי יוחנן חיבר הירושלמי וזה כטו
 שאמרנו יען שלא נשתנה מבמו שהיה
 נלמד בישיבתו מלבד ההוספות ואחייב
 נחרבו כל ישיבות א״י ולא היה להם
 שעת הכושר לשכללו ולסדרו כהבבלי,
 וכמו כן בבבלי אף שרב אשי סדרו מ״מ
 ניתוםף עליו עד דור רבנן סבוראי, אבל
 יען שההוםפית לא מעלה ולא מוריד כ״כ

 לבן נקרא ע״ש רב אשי.

 ובהכרם הדט״ח צד 103 יאמר רי״מ
 כהנא דבר חרש שר׳ יוחנן המסדר
 הירושלמי הוא ר׳ יוחנן בר מריא. וכל

 דבריו המה רוח ודמיון.
 ולמותר לנו להביא את כל הלכותיו
 הרבים כי יאריך יותר מראי בלי שוס
 תועלת ונביא אך דרכו בקודש שדרכו
 היה ככל האמוראים הראשונים לדקדק
 במשנה או בברייתא ולהעמידם על בודים.•
 ואמר ברוב ענותנותו עירובין נג. לבן
 של ראשונים כפתחו של אולם, אחרונים
 כפתחו של היכל ואנו כמלא נקב מחטי

 םידקית.
 והיה דרכו לישב המשנה אליבא חדי'
 תנאי אך להיות בחר טעמא כאשר אמר
 עירובין בז: מאן דמתרנם ל־ בבקר אליבא•
 דבן בנ בנ. וב״מ מא. מאן דמתרנם ליי
 חביות אליבא דחד תנא מובילנא מאניה
 בתריה לבי מםותא. וכשהקשו ממשנה על
 משנה היה דרכו לומר מוחלפת השיטה
 כברכות יז: מט:, עירובין צט., פסחים
 מט. נה., ביצה נ. ט: י., יבמות קד.,

 תרומות פ״ב ה״ה, עירובין פ״ב ה״ד.
 וביבמות בז: אמר לתלמידו ר״י בר׳
 חנינא אחיות איני יודע מי שנאן (ופרש׳׳י
 זו אינה מענה) שכן היה לו בקבלה מפי

 רביתיו

 רב שמואל ברב יצחק בזמנו כברכות
 פ״ג םה״א.

 ר׳ שמלאי בפסחים םב: יסופר שאתא
 לקטיה דר׳ יוחגן א״ל גיתגי מר ספר
 יוחסין, אך צ״ל אתא לקמיה דר׳ יוגתן

 כמבואר בערכו.
 רב שמואל בר נחמני אר״י כברכית

 ט: ועיין ערכו,
 ר' שמעון בן זירוז בסנהדרין יד. שר״י

 היה מצטער למסמכיה.
 ד׳ שמעון בן אליקים יתיב קמיה דר״י
 סנהדרין ל:. ובירושלמי ערלה רפ״א נקרא

 ר״ש בן יקים בעי קומי ר״י.
 ר׳ שמעין בן יעקב דמן צור שאל מר״י

 כברכוה לנ..
 ר׳ שפטיה אר״י במנילה לב..

 רב ששת אר״י כשבת לז..
 ר' הנחוט אר׳׳י כשבת לט:.

 ר׳ תנחום בר חייא בשטו כשבת פ״ א
 ה״ד.

 ר׳ תנחום בר מדיון בשמו כםעשרות
 פ״א ה״ב:

 ר' תנחום דמן פרוור בע״ז לא. ר״י
 איקלע לפרוד ותני ליה ר׳ תנחום.

 הלנות ר׳ יוחנן.
 הלביתיו ומאמריו רבו מלמנות כי
 המה מלאים בכל הש״ם בבלי וירושלמי,
 וכטעט אי; לך םוניא בנמרא שלא נזכר
 בה ר׳ יוחנן. ובעל מחלקוהו היא כטעט

 תמיד ניסו רש״בל או ר״א.
 והלכותיו הובאו לישיבות בבל ע״י
 הנחיתי עולא ורבב״ח, רבין, ורב דימ׳
 וחבריהם כמפורש בערכם. אבל התלמוד
 ירושלמי הוא כמעט כולו שלו, וכמו
 שהבאנו לעיל שנם רבה ור' ירמיה ודי
 יונה זבו לקבל ממנו, ובסוף ימי אביי
 ורבא כבר נהרבו כל ישיבות א״י, ולבן
 אך הוספות חכמי דור אחד נתוספו אחרי
 ר״י וזה דור של ר' מני בנו של ר' יונה
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 הזה שר״י אמ!- שהלכה כרבי מחבריו
 ואדרבא בכ״מ שנמצא שרבי חולק על
 חכמים אין הלכה כרבי כמבואר בערכו.
 והכלל שמצינו הלבה כדבי מחבריו לאו
 ר' יוחנן אמרה אך ר׳ יעקב ור׳ זריקא
 אמרו זה כמפורש עידובין מו:. והמאמר
 המובא בעדיות. פ״א מ״ה למה מזכירין
 דברי היהיר וכוי, כבר בארנו פירושו

 האמיתי,
 נחזור לעניינו. דרכו של ר״י לומר
 תהי בה ר״י ככתובות קז:) קידושין נח :,

 ב״ק קיג., ב״ב לט:, בבורות מב
/ ר״י (  מרגלא בפוטיה דר״י סנהדרין נ
 משתעי ב״ב עד., פסוק לי פסוקך כתענית
 ט., חולין צה:, ואמר תענית ט. ליכא

 מידי דלא רמיזא באורייתא.

 מדותיו היקרות.
 התמדתו בתורה נדלה כ״כ עד שנחלש
 מזה ולא היה יכול לילך בתפלין כל היוס
 והתיירא פן ילמדו אחרים ממנו כיומא
 פו. שאמר היכי רמי חילול השם כנון
 אנא דמםגינא ד' אמות בלא תורה ובלא
 תפלין (ואין הכל יודעין שנחלשתי בגרסתי
 ולמדין הימני להכטל מת״ת, רש׳׳י), ובן מפורש

 בירושלמי ברבות פ״ב ה״ג שבחורף דהוה
 חזק רישיה הוה לביש ב׳ תפלין, ובקיץ
 דלא הוה חזק רישיה לא הוה לביש אלא
 דיד, (ורביגו יונה בפ׳ מי שמתו מביא דר׳׳י לא

 היה מניח תפלין רק מן פסחא לפסחא).
 וכן מציגו יומא פנ: שאד״י פ״א אחזני
 בולמוס ורצתי למזרחה של תאנה וקיימתי
 בעצמי החכמה תחיה בעליה. (ובדאמרו
 שם מי שאחזו בולמוס מאכילי; אותו דבש וכל
 מיני מתיקה שמאירין מאור עיניו של אדם).
 ובירושלמי שם פ״ה ה״ה שפ״א אחזו

 בולמוס ואכל כל מה שהיה לפניו.
 והר״הח ראה״ו בח״נ צד 96 בהערה
 לו׳ הוציא שקר עליו ואמר שאכל דבר
 איסור, אבל מאין הוציא ד״ז ושם לא
 נזכר אך שאבל בל מה שהיה לפניו,

 ונם

 רבותיו שאף שנכתבה במשנה אכל אינה
 עיקר, אבל אמר ומשנה לא זזה ממקומה

 כחילין לב:.
 והוא נתן כלל גדול שהלכה כסתם
 משנה כשבת מי. ושם נסשן כל המקימות

 הנמצא בש״ס.
 וכן נתן כלל ואמר כל מקים ששנה
 רש״בנ במשנתינו הלכה כמותו חוץ מערב
 וצידון וראיה אחרונה כניטין לח. וש״ג.
 ואמר עירובין מו: ר״מ ור׳ יהודה הלכה
 כר׳ יהודה, ד' יהודה ור׳ יוסי הלכה בר׳
 יוסי ואצל ר״מ ור׳ יוסי הלבה כרי יוסי,
 ר' יהודה ור״ש הלכה כר״י. ובמנחות ל.
 אמר הלכה כר״ש השזורי במסוכן ותו״מ

 של דמאי.
 ובספר דו״ד ח״ג צד 65 מצא מקום
 להתנפל על ר׳ יוחנן וז״ל שם, ״והנה
 ״אם נתבונן במעשהו זה בשום לב נראה
 ״כי נתן לטוט מחשבת רבי בסדר משנתו
 ״יערה איתר, עד היסוד בה, בבר ראינו
 ״זאת וניבחני כי חפץ רבי ורצונו בהזכירו
 ״במשנתו דברי כל יחיד ויחיד היתת אך
 ״זאת — שאם יראה ב״ד בדור אחר את
 ״דברי היחיד שנאותים לזמנו שיבול
 ״לסמוך עליהם ובכן ניתנה ההכרעה ביד
 ״כל ב״ר וב״ר לקיימם או לבטלם ואין
 ״אונם. ואולם הבונה הזאת הרעיש ר'
 ״יוחנן בכלליו כי ע״י הכללים — נחשבו

 ״לחק ולא יעבור״.
 ומביא שם בהערה 9 שר״י אסר הלכה
 כרבי מחבריו ומציין ירושלמי יבמות פ״ד.
 וכמה טעותים יש בדבריו' כי זה לשון
 הירושלמי שס ספ״ד, אר״י ב״מ ששנה
 סתם סשניות דרבנן עד שיפרש לו דובו
 (היינו שכ״מ שרבי סתם המשנה דעת רבים היא
 עד שיפרש לו רבו שהוא דעת יחידאי) ורש״בל
 אמר כל סתם משניות דר״מ עד שיפרש
 לו רוכו. ואמר ע״ז ר״ז לא דרש״בל
 פליג (עלר׳יוח>ן) אלא דו חמי רוב סתם
 משגיות דר״מ. וא״ב היכן מצא החכם
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 עגוהגוהו הגדולה נגד רבותיו ממאמרו
 שאמר עידובץ גג. ואגו כמלא נקב מחט
 םידקית. ובירושלמי בבורים פ״ב ה״ב
 יםופר שפ״א אזל לחד אתר אמר, אנא
 בן עזאי דהכא אתא חד םב שאל ליה
 — אמר אזל בן עזאי מהכא, ומני אז
 הכיר עותותו וכאשר יסופר המעשה
 הנפלא בב״ק קיז. כששלח רב את ד״כ
 תלמידו לדי יוחנן וצוהו שלא יקשה לר״י
 ז׳ שנין וכשבא לשם א״ל ר״ל לר״י ארי
 עלת מבבל לעיין מר במתיבתא רלמחר.
 למחר אוהבוה בדרא קמא קמיה דר״י
 אמר שמעתתא ולא אקשי — א״ל לר״ל
 ארי שאמרת נעשה שועל, אמר (רב כה:0
 יהא רעוא דהני ז׳ דרי להוו חילוף ז׳
 שנין דא״ל רב, קם אברעיה א״ל נהדר
 מר ברישא. אמר שמעתתא ואקשיה
 אוקמיה בדרא קמא, ור״י היה יושב אשבע
 בםתרקי שלפי ליה — ער דיתיב ר' יוחנן
נמת  על ארעא. ור״י גבר סבא הוה ו
 עיניו היו גדולות א״ל דלו לי עיגי ואחריה
 (ובאמת היה אז ר׳ יוחנן קרוב לשבעים כי נולד
 ת״ץ לשטרות וזה היה בכוף ימי רב שנפטר
 תקנית לשטרות) דלו ליה במבחלתא דכםפא
 חזא דפרטיה שפיואיה סבר אחוך קמחייך
 ביה חלש דעתיה ונח נפשיה, אך אח״כ
 נתודע לו האמת ובעי רחמי ואוקמיה,
 ובקשו שישאר אצלו ולא רצה, ושאל
 ממנו כל פפיקא דהוה ליה, והיה אומר
 ר״י דלכק אמרי ? דלהון הוא (שהתורה

 בבבל היא).

 ולא בוש לומר תמיד יפת למדני ר'
 אלעזר כירושלמי יבמות פ״יב ה״ו, סנהדרין
 פ״ג ה״ח. וביבמות עב: אמר ראיתי לבן
 פרת שיושב ודורש במשה מפי הנמרה.
 והיה קם אפילו מקמי סבי רארמאי
 והוד. אמר כמה הרפתקי עדו עלייהו דהגי

 כקידושין לג..
 והיה בעל מזג טוב כירושלמי כתובית
 פ״ה כה״ה וב״ק פ״ח ה״ד דבל דהוד,

 אכל היה ניתן לעבדו.
 השק9תו

 ונם אם נאמר כדבריו הלא הדין מפורש
 במשנה יומא פנ. שמאכילין אותו אפילו

 דברים טמאים.
 וכן היה חש בצפירנא (חולי שנים) כיומא
 פד, וע״ז כה. וירושלמי שבת פ״יד ה״ד,
 והיה מאניני הדעת שהיה רייק ממתח
 הבבלי כשבת קמה:, אבל הוא לא הביט
 על הלשותו ועמל בתירה וזה שאמרו
 ברכות יז. ר״י כי הוד. מסיים ספרא
 דאיוב אמר הבי — אשרי מי שנדל בתורה
 ועמלו בתירה יעושה נחת רוח ליוצרו

 ונדל בשס טוב ונפטר בש״ט.
 זהירותו בעניני תפלה מטאטריו היקרים
: איזהי בן עי״הב זה הסומך  ברכות ד
 גאולה להפלה, ושם ו: בשעה שהק״בה
 בא בבהכ״ג ולא מצא בה עשרה מיד
 הוא כועס. שם מו. כל הנפנה ונוטל
 ידיו ומניח תפלין וקורא ק״ש ומתפלל
 בעלה עה״כ כאלו בנה מזבח והקריב
 עליו קרבן. ישם בא. אמר ילואי שיהפלל
 אדם כל היום. ושם כח: אסיר לו לאדם
 שיקדים תפלתו לתפלת הצביר. ושםסא.
 אחורי ע״ז ולא אחירי בהב״נ בשעה

 שהצבור מתפללין.
 ־ ובמגילה בז. דרש ואת הבית הגדול
 סקום שמגדלין בו תפלה. ובירושלמי
 ברמת פ״ר. ה״א אמר צריך אדם להתפלל
 במלןם שמיוחד לתפלה. היגע תלמודו
 בבהכ״ג לא במהרה הוא משבח. וברכות
 ח. כשא״ל איכא סבי בבבל תמה ואמר
 — על האדמה כתיב כיון דא״ל מקדמי
 ומהשבי לבי כנשתא אמר, היינו דאהגי
 להו. ושם טז. תפלתו היקרה שהיה מתפלל
 בתר צלותיה יה״ר שתציץ בבשתגו ותסיט
 ברעתגו ותתלבש ברחטיך — ותבא לפגיך

 מדת מובך ועגותגותיך.
 אהבתו לישראל עלתה עד מרום קצה
 כאשר יסופר יבמות סג: שספרו לר״י
 שאתו חברי (שם אומה אכזרי) לבבל שגא

ל (כפף ונפל מרוב צער). 3  נ



 670 ד יוחנן

 שבת קיא״ גיטין ע. הן הן החזירוני
 לנערותי.

 והיה מטבעו קפדן כדמצינו שהקפיד
 על ר״א תלמידו שלא אמר בשמו כברכות
 פ״ב ה״א, וכן הקפיד על רב כהנא כב״ק
 קיז.׳ ובירושלמי תרומות םפ״ח שקלל
 להנזלנין. וב״ב עה. שפ״א דרש ר״י
 שעתיד הק״בה להביא אבניט טובות
 וםרגליות שהם שלשים על שלשים —
 לגלג עליו אותו תלמיד — אייל ריקא —
 גשא עיגיו בו וגעשה גל של עצמות,
 וזה הביאו לידי הפסד גדול וגורא אשר
 התאבל ונפמר עי״ז כאשר יסופר ב״מ
 פד. שפ״א נחלקו ר״י ור״ל ונזרקה מפיר
 על ר״ל לומר לםטאה בלםטיותיה ידע
 א״ל ומה אהגית לי? א״ל אהנאי לך
 דאקרכינך תחת כנפי השביגה, חלש
 דעתיה דר״י, חלש ר״ל אתאי אחתיה
 קא בכיא א״ל עשה בשביל בנו — עשה
 בשביל אלמנותו — ונח גפשיה דר״ל!
 והיה קא מצטער ר״י בתריה מובא••
 והביאו רבנן את ר״א בן פרת שהיה חריף•
 גדול, אבל לא נח דעתיה ואמר לו את
 כבר לקישא ? — הוה קא אזיל וקרע־
 מאניה וקא בכי ואמר היכא את בר
 לקישא היכא את בר לקישא והוד. קא
 צווח עד רשף דעתיה מיניה בעו רבנן

 רחמי עליה ונח נפשיה.
- וטעות קטן נפל בספרים מה שאמרו
 שבאת ״אחתיה״ וקא בייא, יען כי מצינו
 מפורש בתענית ט. אשכחיה ר׳ יוחנן
 לינוקא דר״ל אמר ליה אימא לי פסוקך
 וכוי ותו אשכחיה לינוקא דר״ל דיתיב
 ואמר אולת .אדם וכוי יתיב ר״י וקא
 מתמה — א״ל הינוקא אטו הא מי לא
 רמיזי — דל עיניה וחזא ביה אתיא אימיה
 אפיקתיה אמרה ליה תא מקמיה דלא
 ליעבד לך כדעבד לאבוך, וזה כבר ידוע
 שאחות ר' יוחנן היתה או תאומית עם
 אחיה או זקנה ממנו לימים כי לר״י מתו

 אביו

 השקפתו בהויות העולם מדבריו היקרים
 ב״מ בט: מי שיש לו גרדי אומן בתוך
 ביתו יגער כסותו בכל יום, מי שהגיח לו
 אביו מעות הרבה ורוצה לאבדן ישתמש
 בכלי זכוכית וכוי. ובםגהדרין לג: אמר
 אדמוקדך יקיד זיל קוץ קרך וצלי. וב״ר

 פ״לב־ח דרגיש ליה ימלל.

 מקראות בימי חייו ואשתו ובניו
 ובנותיו.

 כאשר אמרגו לעיל שאבותיו הגיחו לו
 גחלאות הרבה אך הוא מכרן כדי שיכול
 לעסוק בתורה, והעגי כ״ב עד שרצה
 לילך עם אילפא לסחור, וחיה חי דוחק
 כל ימיו כמפורש שהש״ר פ״ה־ז שרח״בא
 תלמידו בכה ואמר לו בכי אגא דלא
 שבקת לםיבותיך כלום אכל הוא ענה לו

 שהתורה חביבה עליו ביותר.
 ואשתו ילדה לו עשרה בנים אך הוא
: שר״י  לא זכה לגדלם במפורש ברכות ה
 הלך לבקר את ר״א תלמידו חזייה דהוא
 בבי א״ל אמאי קא בבית — אי משום מזוגי
 לא כל אדם זוכה לשתי שלחגות ואי
 משום בגי דין גרםא דעשיראה ביר,
 (שהיה נושא עצם של בן העשירי שמת לו. רש״י
 ור״נ גאון מביא שם שרבינו שרירא ורבינו האי
 פירשו שריי קבר עשרה בנים והעשירי שבהן נפל
 לתוך יורה רותחת ונטל ר״י עצם של אצבע קטנה
 שלו וצררה בסדין והיה מנחם בה אחרים. ואיד
 שנשאר לו בן אחד בשם ר׳ מתנה ושיגרו לבבל
 ולמד תורה לפני שמואל. ועיין בספרי בית ועד
 לחכמים ערך דין גרמא). ומב״ב קטז. משמע

 שלא היו לו. בגים זכרים.
 אבל מצינו שבנות היו לו כקידושין
 עא: שאמר לזעירא אורייתא כשרן כנתא
.  לא כשרן? שרצתשזעירא ישא אתבתו
 ובן מציגו בירושלמי גיטין פ״ז ה״ו שבשעת
 פטירהו צוד, לבנותיו בשיתקדשו יכתבו

 םטפון.
 וקרוב מאוד לומר שלעת זקנותו נשא
 אשה אחרת והולידה לו בנות, וזה שאמר
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 שרי יוחנן מלמדנו פעם ראשונה ושניה,
 והכינה כמו שאמר רש״ג באנרתו ח״ג
 פ״ד בדבר רב אשי שבכל הלהין שנין
 אהדר תלמודיה, וכן עשר. ר' יוחנן עם

 תלמידיו.
 ובן מוכח מנמרא שר״י האריך ימים
 כנזיר נמ. שנשרו שער בית השחי שלו
 מרוב זקנה, וחי לערך מאה ותשע שנים.
 ובפי מה שהאמינו עד היום שרבה חי
 אך ארבעים שנה וידוע מאנדרש״ג שרבה
 נפטר תרלא לשמרוח ונולד תקצא
 לשטרות א״ב נולד אהד פטירת ר״יוגם
 אם נאטר שר״י נפטר תקצט היה אז
 רבה בבן שטונה, ואיך שלחו אחי רבה
 שיבא ללמוד לפני ר״י? אבל כבר
 בארנו שרבה חי ששיט שנה והיה באמת
 בפטירת ר״י קרוב לשלשיט שנה, וזה

 ברור.
 והחכם גרעץ בח״ב צד 330 יאמר
 שר״י נולד תקיב לשטרות ונפטר הקצא
 היינו שחי אך עט׳ שנה. ובמבוא הירושלמי
 ערך ר' יוחנן יאמר שמת ר׳ יוחנן י בן פ'
 שנים שנת תקץ לשטרות וכן מביא שם
 בהוספות שר׳׳י לא האריך יותר מן פ׳
 שגים ואימר שכן כותב רש״ג באגרתו
 ושגגת יצאה מעטו שמעולם לא כתב בן

 רש״ג.
 ובמבוא המשגת צד 28 יאמר שרבי
 נפטר קך שנה אחר החורבן הייגו תקב
 לשטרות. ובן יאמר שם צד 203. ולפי
 חשבונו שר״י חי אך פ' שנה ונפטר
 תקץ לשטרות א״ב גולד ר״י שמונה שנה
 אתר פטירת רבי וזד. ללא אמת כמפורש

 בגמרא שר״י היה תלמידו דרבי.
 ובחגיגה טז: יסופר כשנפטר ר׳׳י פשק
 קיטרא מקבריה דאחד ופהח עליה ההוא
 פפדגא ואמר אפילו שומר הפתח לא
 עמד לפניך רביגו. ובמו״ק כה: שר׳ יצחק
 בן אלעזר ור׳ אמי יהבי שבעה ושלשים
 אחר רבם הקדוש. וכן הספידו ר״א בן

 פדת

 אביו ואמו ביום הולדו. וזה ידוע שר״י
 האריך ימים יותר ממאה שנה וכאשר
 נבאר א״ב איך היה לר״ל ינוקא ואיך
 באה אחותו לבקש ממנו שירחם על
 היתומים. אך בלי שים ספק שבב״מפד.
 תחת אחתיה צ״ל אתתיה, ובאמת
 אחות ר״י כבר מתת ור״ל נשא אשד.
 אחרת אשה צעירה וילדה לו בנים,
 וכשנפטר ר״ל הניח בנים קטנים יתומים.
 וכן מצאתי בדק״ס מביא טכ״י ״אתאי
 רביתהו״ אבל אין אנו צריכין לזה ואך
 נחהך רנל הת״יו ונעשה עי״ז חי״ת וזה

 ברור.
 . וכפי שנראה מירושלמי מנילה פ״א
 רהי״א שר״י חי אחר ר״ל נ׳ שנים ומחצה
 שאמרו שם שר״י לא הלך לבית וערא
 נ׳ שנים ומחצה (וזה מתוך הצער שמת דיל)
 ואז היה הדיש בישיבה ר' אלעזר, וחמי
 ר״א בהלםא למחר םיני ירד וכן היה

 שבא ר״י ודרש להס.

 שנות חייו הארוכים,
 באשר כבר אמרנו לעיל שר״י נולד
 לערך ת״ץ לשטרות, וישיבתו יסד לערך
 תקלט לשטרות כשהיה קרוב לחטשים.
 ורביגו שרירא גאון באנרהו ח״נ פ״ב
 יעיד שר״י נפטר בשני דר״ה ואסרינן
 שטלך ר״י פ׳ שנה, ובשנת תקץ טת ר׳
 יוחגן. ובבר האריך בזה הגאון בעל דוה״ר
 ששני טעותים קטגים גפלו בדברי רביגו,
 א) שאי אפשר בשום אופן לוטר שטלך
 שמונים שנה יען כי אז היה בחיים ר״י
 נשיאה הראשון וכל חברי התנאים ונם רב
 היה אז בא״י כי רב הלך לבבל בשנת
 תקל לשטרות, ואך צ״ל תחת פ׳ שנה
 ס׳ שנה ובן צ׳׳ל שנפטר תקצט ונשמט
 הטי״ת בט״ס. וזה מםש טכון מיום שיסד
 ישיבתו בשנת הקלט ינ' שנים קודם
 פטירת רבו ר׳ אישעיה כאשר באדני
 לעיל, עד הקצט והם ששים שנה. וזה
 'בונת ר׳ אמי שאמר ב״ב קםח. וכי םאחד
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 ר׳ יוחנן בן אחא.
ו ״ ע י א״י כ א ר ו מ א ן ל ר הראשו ו ד ה ב י  ה
׳ יוסי בן ם ר ת יין ע ו ת ש ב ל ש א י ״ פ . ש ח  נ
א ה ת ו לי ר מ א א ר ב א ג א ההו ת ראי א הו  נ
א ת ל גלאי מ א אי ס כ א ל מ ר ר ד ת ב  אשקיגן, ל
ד ח ה ו א נ ה ו ב ל י פ ר א ם ד א א, ח ם הו ו  דעכ״
ר ם א ן ד א ל מ ב ״ י ד , א ה י ת ש ו ב ל י פ  שרי א
ה י ל ה ״ ב י ר ידוע ש . ו י ר וכו ס ר א י פ  ש

. ן ר הראשו ו י ד א ר ו מ א  מ

 יוחנן בן בג בג, (תנא).

א בקידושין י: ״ ך פ בר א ז ם זה ג ש  ב
ה ד ו ה ל ר' י צ נ א נ ב ן בן ב וחנ ח י ל ר ש ב כ  ו
ח ל ך — ש י ל י ע ת ע מ ן ש י ב צי נ ה ל ר י ת ן ב  ב
ך י ב קנ חז ר כן מו מ י ה א ת ה אי א ת א ו ו  ל
רושלמי בי . י ' ת יכו ר ו י ת ר ד ח י ב ק ה ב ת א  ש
כר ז ה ושם נ ז ר ה מ א מ ר ה ״ ה ה ״ ת פ ו ב ו ת  כ
ם ו ק ל מ ב ב , ו ג בג ן בן ב וחנ י י ב ם ר ש  ב
ה ״ פ ת ם ו ב א נ כ ג ב ם בן ב ש ך ב  . גזבר א
ה ך ב ו פ ה ה ו ך ב ו פ ר ה מ ו ג א ב . ג  בן ב
ד מ ל ר מ ק ב : ב ז ן ב בי רו . ובעי ה ה ב ל ו כ  ד
ן א ן מ וחנ ר י ״ רו א נ עו ״ ר ע ש ן ב  שלוקחי
ג נ ב ן ב ב א ד ב י ל ר א ק ב ם לי ב נ ר ת מ  ד

א וכוי. נ ל י ב ו  מ

ן י ר מנ מ ו נ א נ ב . בן ב ם צו י ח ס פ ב  ו
ל ר א מ א . : ז ק ב ״ ב . ו ר ו ק י ן ב ד שטעו י מ ת  ל
א ל ך ש ל ת ש ל א ו ט י ך ל ר י ב ר ח צ ח ם ל נ כ  ת
ן א ר כ מ א ר נ מ ת יב. א ו ר ו כ ב . ו ת ו ש ר  ב

 וכוי.

ר שיש ה ב ״ : ד ה ט ג י ג ח ׳ ב ם ו ת ת ה ע ד  ו
ג ג ב א בן ב ר ק ן ג לכ ר ו ה ג י ה ם ש י ש ר פ  מ
. ׳ ו ה מ ש ף ב ם ו ת ג ם ש ה ר ב ר בן א מ ו ל  כ
ך י ר א א ה ל ב יען ש ת ם כ ת ש ו ב א וט ב ״י  ובתו

ם.  ימי

׳ יהושע, ה בזמן ר י ה ב ש ת ר כ ״ ה ם ב  ו
ד י ע ה ג ״ ח מ ״ ת פ ו י ד ע ו ב ג ו יען שמצי ת נ ו כ  ו
, ויוחנן בן ה ר י ת דה בן ב הו ׳ י ר ׳ יהושע ו  ר
מן ם בז ״ ל ה ב י ן ה כ ב ל ״ ב י ר ח ל ל ג ש ג ב  ב

׳ יהושע.  ר

׳  ר

רושלמי בי , ו ם ס ש ״ ק ד ת ע״י ו ס ר ג ת ל ר  פ
ל ובו׳. ו ל ש י ל ר א הו ס ג ה״ז שרי י ״ ק פ ״ ו  מ
ל הון ת כ ם יתן איש א ו א י ו על א ר  ודורו ק
ה ר ו ה ת ה ן א וחנ ' י ב ר ה א ה ש ב ה א ו ב ה י  ב
. ט ע ב ק ״ ר א ד ת ק ם פ א ב ב ו מ ד ו כ ז יבוזו ל  בו

. ל ״ פ יק״ר ר א בו ב ו ן מ כ  ו
ו א ם ל כ ב ע ש ו י ד י מ ל ר ת ז ע ל ' א ר  ו
א ב ו מ ד ם כ מי ך י י ר א א ה ך ל ; א י ר ח  א
ו ר ט פ ם נ ה י נ ש ב ש ״ ג פ ת דרש״ג ח״ ר ג א  ב

. ו א ם ל כ ב ע ש י י מ , ודי א ת ח ה א נ ש  ב

ו בדיה דרבינא. מ  ר׳ יוחנן אחוד! ד
. צחק ר י נ ב ״ ר ה ל ש ק . ה ת צד ב ר ש כ ז  נ

ב ספרא. ו ׳ יוחנן אחוד! ד  ר
ב י ת א ה״ו ה ״ גה פ י רישלמי חג  גזבר בי

' יוסי (חבירו דר׳ יונה). י ר ר ב ל ד  ע

 יוחנן אחי ר׳ שמעון בן יהוצדק הכהן.
׳ ת ר מ ש א ב ד ה״י ״ ת פ י ח מ  גזכר ש

. א לי מ ט ל ל י ל ג ן ה א מ ו ב ן אחי  שמעו

 ר׳ יוחנן איש בקעת בית חורתן.
גיא. ׳ גחו ך ר ר  ע

 • יוחנן איש ירושלים.
ם ו ג ג י ט ג א ל מ ב ק ת ש ו ג ו ו מן הז  יוסי בג

. ר ״ א מ ״ ת פ ו ב בו א  איש סו

 ר׳ יוחנן בן אליקים,
: ז י ק ק ״ ר ב כ ז נ . ו ן א ביוחסי ב ו ן מ  כ

, ר ז ע ל ׳ א ר ו ד ר י ב ה ח הי , ו ס •פיזרו ו פ ד  ב

. ם קי י ן בן אל ׳ שמעו ו ר נ ל א ש ם ר ג  ו

 יוחנן;בן אלעאי."
ר עז י ׳ אל ר ה ב ש ע : מ ז ה ב ב ו ר ם כ ז  נ
ן וחנ ל י ו ש ת כ ו ס ן ב ו ל העלי י ל ג ת ב ב ש  ש

. ן ה בקיםדי י ל ר מ א י ו ר ס י ק י ב א ע ל  בן א

 ר׳ יוחנן בן אלעזר, י
׳ ח לי ד ח ס ״ ב ב ר ר מ ם גא. א י ח ס פ  ב
׳ ר ר ח י א ת ס נ כ א ג ״ ר פ ז ע ל  יוחנן בן א
ל ב , א ׳ א ובו י ג ׳ יוסי בן לקו ן בר  שמעו

. נתן ו ׳ י א ר ס ר ג מ J ה ת מ ב ש  ב
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 על ר׳ ישמעאל ר״ט ורי״בנ. ופסחים לט.
 חולק עם ר׳ יהודה.

 וכן נזכר כתובית כח :, ושם טט. אומר
 חובת לזון את הכנות לאחר םיתת אביהן.
 וחולק עם ר״ט ודי יהודה. ובנדה טז. אלו
 הן סימני בנרות ראבר׳׳צא — ריבב״א
 משיבםיף ראש החימם — ר' יוסי אומר

 ובו׳.
 וב״ר פ״לד־ח שמוסיף אף הסירוס, אבל

 בסנהדרין נו. המאמר ע״ש ר' חידקא.
 ונשאר לנו ממנו מאמרו היקר אבית
 פ״ד מ״ד כל המחלל ש״ש בסתר נפרעין
 ממנו בנלוי אחד שוננ ואחד מזיד בחילול

 השם.
 והשאיר אחריו בן חכם בשם ר' ישמעאל
 כברכות נט., ומה שמציגו ר״ה לב. ירד
 ר׳ יוחנן בן בריקה לפני רש״בנ צ״ל ר׳
 ישמעאל בנו של רי״בב וכן היא בירושלמי
 שם. ובספרא אמיר־קעז איתא בטעות ר'
 שםעץ בנו של רי״בב וצ״ל ר׳ ישמעאל.

 ר׳ יוחנן בן ברכיה.
 כן מביא היוחסין ממס׳ ם־פרים, ולא

 נמצא במם׳ םיפריס שלנו.

 יוחנן בן בתירא. (תנא).
 נזכר זבחים םנ., אבל גרסת דק״ ש
 ושיטת מקובצת, ובן הוא במנחות ח: ד'

 יהודה בן בתירה,
 ובמנחות מא: אמר, וכבד עלו זקני
 ב״ש וב״ה לעליית יוחנן בי בתידא,
 וגרסת שימה מקיבצת יונתן וכן היא

 בספרי שלח.

 ר׳ יוחנן בן גודגדא. (תנא ימתנית!).
 הוא היה לוי ושימש בב״המק שהיה
 ממינה על נעילת שעדים בתוספתא שקלימ
 פ״ב. ובערכין יא: מעשה בר״י בן חנניה
 שהלך לסייע בהגפת דלתות אצל ר׳ יוחנן

 ב״ג א״ל בני חזיר לאחוריך וכי׳.
 והיה חסיד גדול כדמובא במשנה חנינה

 פפ״ב

 ר׳ יוחנן בן ברוקא. (תנא ימתנית!).

 הוא היה תלמידו הגדול רד׳ יהושע
 כמפורש חגיגה ג. מעשה בר׳ יוחגן בן ברוקא
 ור״א חסמא שהלכו להקביל פגי ר׳ יהושע
 בפקיעין — א״ל תלמידך אנו ומימיך אגו
 שותין — שבת של רא״בע היתה.
 ובירושלסי שם, ובתוספתא סימה פ״ז
 שהלכו מיבנה ללוד, ובתוספתא תרומות
 פ״ז א״ר ישמעאל בנו שר״י בן ברוקה
 מעשה שהלך [אבא] ריב״ב אצל ר׳ יוחנן
 בן נורי לבית שערים, ובירושלמי תרומות

 פ״ח םה״נ איתא להיפוך והוא ט״ס.

 הלכותיו במשנה.
 בעירובין פ״ח ט״ב בענין שיעור עירוב
 החומץ חולק עם ר״מ, ר׳ יהודה וריבב״א
 מבכר בפונדיון מד׳ סאין בסלע, ור״ש,
 ושט פ״י מ״טו חולק עס ר׳ יהודה בדין
 י שרץ שנמצא במקדש ואומר שבהן מוציאו
 בהטיינו שלא לשהות את הטומאה, ונזכר

 קודם ר' יהודה.
 ופסחים פ״ז מ״ט אומר אף זה ישרף

 מיד.
 ובסוכה פ״ר מ״ו אומר חדיות של דקל

 היו מביאין.
 יבמות פ״ו ם״ו שסובר שנם אשה

 מצווה על פו״ר.
 • וכתובות פ״ב מ״א אימר אף חלוק

 קליות ראיה (שהיתה בתולה כשנשאת).
 וב״ק פ״י מ״ב אימד נאמנת אשה או

 קמן לומר מכאן יצא ינחיל זה וביי.
 וב״ב פ״ח מ״ר, אם אמר על מי שראוי

 ליורשו דבריו קיימין.
 ושבועית פ״ז מ״ז אפילו נולד הבן

 לאחד מיתת אביו ה״ז נשבע ונומל.
 ובכירית פ״ח מ״י היורש את אשתו

 יחזיר לבגי משפחה. וחילק על ר״מ.
 ובברייתא גזבר שבת בי. ושם ר׳
 ישמעאל בן ברוקה אוסר(וציל ד׳ יוחנן ביב)
 אין מדליקין אלא ביוצא מן הפרי וחולק
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 ספ״כז אומר, האומר אין הלבה נבראת
 (אי נראית) אין לו חלק לעולם הבא.
 ואמר שם אל תרחק עצמך ממדה שאין
 לה קצבה וממלאכה שאין לה נמירא,

 ואמר שם משל נאה ע״ז.

 ר׳ יוחנן בן התורני. (תנא דמחניתין).
 בסוכה פ״ה מ״ז שב״ה אמרו לב״ש
 לא כך היה מעשה שהלכו זקני ב״ש
 וזקני ב״ה לבקר את ר׳ יוחנן בן החורני
 ומצאוהו שהיה יושב ראשו ורובו בסוכה
 ושולחנו בתוך הבית וכוי. ובמשנה שבגמרא

 גרס בן התורנית.
 ובתיםפתא סובה פ״ב אמר ר״א בר׳
 צדוק כשהייתי למד תורה אצל ר׳ יוחנן
 בן התרבית (ובתוספתא צוקרמנדל בן החורוניוח)
 וראיתיו שאוכל פתו חריבה שהיו שני
 בצורות באתי ואמרתי לאבא אמר לי הולך
 לו זתים, והולכתי לו זתים נטלן ונסתכל
 בהן — א״ל איני אוכל זתים, באתי וא״ל
ל לך וא״ל חבית מנוקבת ״  לאבא, א
 היתד• — כדברי ב״ה להודיעך כח שאוכל
 חולין בטהרה שאע״פ שמתלמידי ב״ש
 היה לא היה נוהג אלא כדברי ב״ה.
 ומובא המעשה ביבמות טו: ושם ר' יוחנן
 התורני. ובספר מבוא המשנה יאמר שקאי
 על ר' צדוק שהוא היה תלמיד שמאי,

 ולא צדק בזה. י

 ר׳ יוחנן בן המשולם.
 בנימין סב. •העיד ר׳ יוסי בן המשולם
 משום אחיו ר׳ יוחנן י שאמר משום ר״א
 חסמא, ובתוספתא דמאי רפ״ג ופ״ו גרם

 משום ר' נתן אחיו.
 רבן יוחנן בן זנאי.

 המלאך הגואל הזה אשר נשלח לנו
 ממרום בדמות איש, כפי הגראה נולד
 בירושלים בימי מלוכת אנטיגנוס בן
 אריםטובלוס או טעט קודם לו, והואע״פ
 מה שאמרו ר״ה לא: וספרי ברכה ס״לו
 שרבן יב״ז חי ק״ך שנה, וכאשר נבאר

 שחי

 ספ״ב יוחנן בן גורגדא היה אובל על
 טהרת הקודש כל ימיו והיתה מטפחתו

 מדרס לחטאת.
 וניכר גיטין פ״ה ט״ב שהעיר ר׳ דברים
 על החרשת — ועל קטנה — ועל הסריש
 — ועל חטאת הנזולה — מפני תקון
 המזבח, והמשנה נשנית נם בעדיות םפ׳ץו
 ושם ר' נחוניא בן נורנדא, אבל במתניתא
 דבגי מערבא גורם ר׳ יוחנן ב״נ, ובן הוא

 ביבמות פ״יר מ״ב,
 ונזכר בברייהא חולין גה: וכבר העיד
 אלעזר ספרא ויוחנן בן נודנדא על הגלודה

 שפסולה.
 ובהוריות י. א״ל ר׳ יהושע לר״נ המה
 על שני תלמידים שיש לך ר״א חסמא
 ודי יוחנן בן גורגדא. והוא ט״ס וצ״ל ר׳
 יוחנן בן נורי כדמובא בספרי דברים

 פסוק טז.
 ובירושלמי תרומות רפ״א שבניו היו
 בולן חרשין ובל טהרות שבירושלים היו
 געשין על גביהן. ומזה אנו רואין שנם
 בניו היו גדולים עוד קודם החורבן, א״ב
 לפלא מה שמצינו בחנינה נ. הנהו תרי
 אילמי דהוי בשבבוחיה דרבי בני ברתיה
 דר׳ יוחנן בן גודנדא ואמרי לה בני
 אחתיה דרי יוחנן [בן נודנרא, דק״ם] דבל
 אימת דהוה עייל רבי לב״מד הוו עיילי
 ויחבי קמיה, ובל״ם היה כתוב רב״י והוא

 ר׳ יהושע.
 ר׳ יוחנן בן דהבאי. (תנא דברייחא).

 היה תלמידו דר׳ יהודה בן תימא
 בסנהדרין ד: שאמר משמו שסומא באחת
 מעיניו פטור מן הראיה. והמאמר מובא
 כחגיגה ב, וערכין ב: ושם םהם ר׳ יהווה
 אך בדק״ם גרס ר״י בן תימא. ובמנחות
 מב: חולק עם ר׳ חגיגא בן גמליאל

 בעגין תכלת.
 וגשאר לגו ממנו מאמר אגדי בגדרים
 כ. שאמר ד׳ דברים סחו לי טלא״הש,
 חיגרין מפגי מה הייין וביי. ובאדר״ג
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 יו״הבפ. וברכות יז. אמרו עליו שלא
 הקדימו אדם שלום מעולם ואפילו נכרי

 בשוק.
 ובירושלמי ברכות פ״ב ה״נ שלא היו
 התפלץ זעץ מיניה לא בקיץ ולא בחורף.
 ובמס' כופרים פ׳׳טי אמר בעצמו אם כל
 הימים יהיו דיו והשמים יריעות לא היו
 מםפיקץ לכתוב מה שלמד מרבותיו ולא
 אצל — אלא כשם שזבוב הזה , וכוי.
 (ובילקוט בראשית פ׳ ויטע העתיק שלא כהוגן).

 וביוחםץ וסה״ד מכיאין שהיה נקרא
 בשם קופת הרובלץ, ושננה היא כי השבח
 הזד• נאמר מפי רבי על ר״א בן עזריה
 כאדר״נ פ״יח. ובםפרי ברכה הלקו את
 שנותיו לנ׳ הלקים שארבעים שנה
 (הראשו:י=) עסק בפרנמטיא, וארבעים שנה
 למד, וארבעים שנה לימד. ובלי שום
 םפק אץ בינת חז״ל לומר שהתחיל ללמוד
 כשהיה בן ארבעים שנה ו כי הלא מפורש
 שבימי עלומיו כבר היה תלמיד מקשיב
 להלל הנשיא, אך כונתם שבארבעים שנה
 הראשונות עסק נם בבחורה להקים פרנסת
 ב״ב, וכשהניע לשנות בינה אז שם כל
 מעייניו אך בתורה וקבל תורת רבותיו
 (כמפורש אבות פ״ב מ״ח שקבל מהלל ומשמאי)
 להיות כלי מוכשר לעמוד בראש העם
 ולהציל את התורה מכליון בימ־ם הרעים
 האלו, כי הוא היה האחרון שקבל מן

 הזונות.

 הוא ראה בעני עמו מיום הולדו,
 בהיותו נער קטן ראה איך העבר האדומי
 לכד המלוכה בחזקת ה־ד ובשפיכה דמי
 עמו במים משך לז' שנה, וביתר שאת
 אחרי מות הורתם בימי מלוכת ארנילום
 הרשע כי בימי הורדום לפחות לא נגע
 לרעה להלל ושמאי ותלמידיהם. היא
 ראה איך נציבי רומי ימיצו לשד עצמות
 אחיו באין מציל, אבל ככר למ־ מרבו
 הקדוש לשאת בדומיה עול הרומאים שמן
 השמים המליכו איתם. ובפרט שראה

 שא ם

 שחי אחר החורבן כעשר שנים, והורתם
 מייך קג׳ בפני הבית, א״ב בעלות העריץ
 הגדול על ככא ממלכתו היה אז רי״מ

 כבן שבע שנים.
 מ* היו אבותיו או משפחתו לא נודע
 לנו מאומה, אך ששם אביו היה זכאי,
 ובעודו בימי עלומיו זכה לישב לרגלי הנשיא
 הלל כמפורש פסחים ג: הנהו הרי תלמידי
 דהוו יתבי קםיה דהלל וחד מיגייהו רבן
 יוחנן ב״ז — חד אמר מפני מה בוצרין
 בטהרה — אמר מובטח אני בזה שמורה
 דוראה בישראל ולא היו ימים מועטין עד
 שהורה, ובל״ס אמר זאת על רי״בז,
 כמפורש סוכה כח. ששמונים תלמידים
 היו להלל — קטן שבבילם רי״בז, ולא
 הניח (מללמוד «>») מקרא, משנה, גמרא,
 הלכוח, ואנדוה, דקדוקי הורה, ודקדוקי
 .סופרים, קלים וחמורים, נ״ש, תקופות,
 נימטריאות, שיחת מלה״ש, שיחת שדים,
 שיחת דקלים, משלות כובהין, משלות
 שועלים, מעשה מרבבה, הויות דאביי
 ורבא, ובירושלמי נרדים ספ״ה שפ״א חלה
 הלל ונכנסו כל תלמידיו לבקרו עמד לו
 רי״מ בחצר אמד להן היכן היא הקטן
 שבכם שהוא אב לחכמה ואב לדורותי
 ונבואת אמת יצאה מפי רבו הקדוש שזה
 הקט; יוחנן יהיה רבן של כל ישראל ואב

 ופטרון לבל העט כולו.
 והוא הרכיש לו את כל הטדות הנדולות
 והיקרות דרבוכטפורש סוכה בח.שמיטיו
 לא שח שיחת חולץ ולא הלך ד׳ אמות
 בלי תורה ובלי תפלין, ולא קדמו אדם
 בכ״המד ולא ישן בב״המד לא שינת קבע
 ולא שינת עראי, • ולא הרהר במבואות
 הטטונפית, ולא הניח אדם בב״המד ויצא,
 ולא מצאו אדם יושב ודומם, אלא יושב
 ושונה, ולא פתח אדם דלת לתלמידיו
 אלא הוא בעצמו, ולא אמר דבר שלא
 שסע טפי רבו מעולם, ולא אמר הניע
 עת לעמוד מב״המד חוץ מע״פ וערבי
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 שהיו הצדוקים אומרים תירש הבת עם
 בת הבן(נשוה) נטפל להן רי״בז א״ל
 שוטים מנין זה לכם — ונצרם. ובמגילת
 תענית מכייס שם וכשגברה יד בית
 חשמונאי ונצחוט ובטלום — עשאוהו יו״ט,
 והוא ט״ם כי רי״בז לא היה אפילו
 בנעירותו בימיהם, ובאמת שייך זה לפ״ד
 כשנבטל ספר גזירות וזה היה בימי

 החשמונאים.
 וכן במג״ת פ״א ומנחות םה. שהבייתוםין
 אומרין עצרת (צריך להיות) אחר השבת
 ונצחן רי״בז. וכן מובא במג״ת פ״ח שהיו
 הצדוקים אומרין שאוכלין מנחת בהמה

 ונצחן רי״בז.
 ובירים פ״ד י ם״ו שהיה לו וכוח נדול
 עם הצדוקים, למה כתבי הקודש מטמאין
 את הידים. ובם״ר פ״יט־ח ששאלו עכ״ום
 אחד טעם אפר הפרה שהוא כמין כשפים
 והשיב לו ראית מימיך אדם שנכנסה בו
 רוח תזזית א״ל הן, ומת אתם עושין לו ?
 א״ל מביאין עיקרין ומעשנין תחתיו —
 ישמעו אזניך מה שאתה מוצא מפיך, כך
 ריח הטיבאה — לאחר שיצא א״ל תלמידיי
 רביני לזה דחית בקנה, לני מה אתה
 אומר, א״ל חייכם לא המת מטמא ולא
 המים מטהרין אלא אמר הק״בה חקה

 חקקתי גזירה גזרתי.
 וכן היה לו תמיד וכיח עם הנמינים
 ושרים בבכורות ה. ששאלו קונטרוקום
 השר (ובסנהדרין פ״א ה״ד קראו אנטונינום
 הגמון) בפרטן לרם אתה טוצא כבי אלף
 וגי מאות בכללן אתת טוצא (אך) כ״ב
 אלף, אותן ג' מאות להיכן הלכו, א״ל

 שהיו בבורים ואין בבור ׳מפקיע בבור.
 ובירושלמי סגהדרין פ״א כה״ב שאלו
 אגגטוס הגמון כתיב השוד יסקל וגם
 בעליו יומת (וכי מה עשו הבעלים) א״ל

 שותף ליסטים בליסטים,
 • ואל ישיבתו הגדולה התקבצו כל חכטי
 הדור, והמובחרים שבהם היו ר׳ אליעזר

 בן

 שאינם שולחים יד בבית ישראל פנימה
 והניחו להם להרביץ תורה ברבים בספורש
 פסחים כו. שרבן יוחנן ב״ז היה יושב
 בצלו של היכל ודורש כל היום כולו
 (שרחוב גדול היה ומחזיק ב״א הרבה היה דורש
 שם מפגי החמה שאין לך בהמ״ד מחזיקן, רש״י).

 • וקרוב מאוד לומר שביםי נשיאות רבן
 גמליאל הזקן היה כמקום אב״ד, אף
ק כי באמת כח זוגות  שנתבטלו הזוגות, י
 כבר נתבטלו מפטירת שטעיה ואבטליון,
 בי הלל ושמאי היו להם שגי בתי מדרשות
 עוין אף שבב״המד היה הלל הנשיא
 ושמאי הא״בד אבל למראה עינים למראה
 עיגי המלוכה לא נשיא היה ולא אכ״ר
 היה אך שגי בתים להרביץ תורה כיכח
 הסנהדרין כבר נוטל מהן עוד טרם עלה

 הלל לא״י.

 וכשהגיע לשנית שיבה אז היה כבר
 מראשי הדור בירושלים כיוטא לט:
 שאמרו ארבעים שנה קודם חורבן הבית
 לא היה גורל עולה בימין — ולא היה
 נר מערבי דולק והיו דלתות ההיכל
 נפתחות מאליהן עד שגער בהן רבן יוחנן
 ב״ן א״ל היכל היכל מפני מה אתה מבעית
 עצמך יודע אני בך שסופך עתיר ליחרב,
 כי באמת התנכרו אז הצרות למעלה
 ראש, וכפי הנראה היה זה אחרי מות
 אגריפוס המלך הכשר, ונציבי רומי מלאו
 בתיהם זהב ממםהד הכהונה הגדולה
 שמכרו למי שנתן כםף תועפית למו. ואז
 התחילו פעס שנית הצדוקים והבייתיםים
 להתנכר, כי הכהנים הנתלים היו כמעט
 כולם מכת הצדוקים, ונם הסנהדרין היו
 מהם, אז ראה והבין רי״בז בעינו שכלו
 כי קרבו ימי החורבן, ולא ממושלי הרומאים
 אך מהרםיך וםחרביך ממך יצאו. ואם כי
 דיתגבר כארי גגד האויבים הפנימים היותר
 משוכגים שרצו להפוך קערה על פיה
 במפורש כ״ב קמו: ככ״ד בטבת (ובמגילת
 יזענית פיה שהיה בכ״ד באב) הבנא לדיננא
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 תשא בעירו), ולפי הירושלמי שבת פ״טז
 ה״ח היה שם ריב״ז יה׳ שנים, אך לא
 מצא את המקום מובשר לתורה כדאמרו
 שם שלא שאלו ממנו אלא תרץ עובדיא,
 אמר גליל גליל שנאת התורה כופך

 לעשות במפיקין.
 ובן הוא במשנה שבת פ״טז ט״ז א״ר
 יהודה מעשה בא לפני רי״בז בערב ואמר
 ובו', לכן הלך לו לעיר יבנה, ובל״ ס
 ההיע׳ן עם מרעהו הנשיא רבן גמליאל
 הזקן. ושם מצא את אשר הפץ, ולאמ
 לאש התקבצו שמה מחכמי הדור ובמשך
 הזמן קבעו להם ב״ד נדול במפורש
 םנהררין פ״יא מייד אין ממיתין אותו
 (לזקןממרא) - ולא בב״ד שביבנה אלא
 מעלין אותו. לב״ד הנדול בירושלים,
 (ופרש״י אש נשאלו לביד שבלשכת הגזית —
 ושהה יבזיש עד שגלתה םנהדרי גדולה ליבנה

 ועדיי[ הבית לףש).

 אבל רי״בז ותלמידיו הנאמנים נשארו
 בירושלים ב׳ ידע היטב אשר הוא בחכמתו
 יציל לפחות הצלה י פורתא, וכן היה כי
 הבריוני נכרו בירושלים, ונם כח הסנהדרין
 בא לידס בסנהדרין פ״ז מ״ב אר״א בר׳
 צדוק מעשה בבת בהן אחת שזנתה
 והקיפיה חבלי זמורות ושרפוה א״ל מפני
 שלא היה ב״ד של א־תה שעה בקי,
 ובנמרא שם נב: אמר רב יוסף ב״ר של

 צדוקים היה.
 וזה היה באמת שנים אחדות קודם
 החורבן שמרדו במלכות דומי ורק
 הממשלה באה לידס. ויסופר גימץ נו.
 באריכות איך שהבריוגי רצו להלהם עם
 הרומאים וא״ל רבנן לא םסתייעא מלתא,
 וכשרצו החכמים לעשות שלום עמהם לא
 רצו הבריוני ושרפו כל אוצרות התבואה

 והאוכל עד דתה בפנא, וריי״בז ראה בי ••
 הגיע העת לצאת מתיך המהפכה, ושלח

 לקרא לאבא סקרא ריש בריוני שהיה בן י
 אחותו א״לער אימת עבדיתוהכי וקמליתו
 לעלםא בבפנא, א״ל מאי איעביד דאי

 אמינא

 בן הולקנוס, ר׳ יהושע בן חנניה, ר׳ יוסי
 הבהן, ר׳ שמעון בן גתנאל ור' אלעזר
 בן ערך כאבות פ״ב מ״ח, ואמר להם
 צאו וראו איזהי דרך ישרה שידבק בה
 האדם ואמר ר״א בן ערך לב טוב, וא״ל
 רבם הקדוש רואה אני את דברי אלעזר
 ב״ע שבכלל דבריו רבריכס. ובל״ס היו
 לו כמה מאוח תלמידים אך המה היו

 המובחרים והגדולים שבהם.
 וכן, היה ר״ג הלמידו כמבואר בערבו.
 וכן ר׳ חגינא בן דוםא היה הלמידו

 בברכות לד..
 ודי נחיניא בן הקנה היה. ג״ב מתלמידיו

 בדמשמע ב״ב ו:.
 ובתוספתא פרהפ״י שמעיה איש כפר

 עוחני שאל לרי״בז,
 וישיבתו נדלה כ״כ עד שדרשו בפתחתא
 דאיכ״ר־יב ואת בל בית גדול זה בית

 מדרש גדול של רבן יב״ז.
 ומושלי הארץ ירעו והכירו כי האיש
 המורם מעם הלזה הוא תלמיד הלל
 האוהב שלום ורודף שלום, ובאשר אמרו
 ברכות יז. שלא הקדימו אדם שלום
 מעולם ואפילו נכרי בשיק. לכן לא הביטי
 עליו בעין חשד כי ידעו היטב שאך
 בתורת ה׳ חפצו ובעניני הטלובה לא
 התערב מעולם, לכן הרביץ תורת בראש

 גלוי באין מהדיר,
 אבל הוא ראה בחכמתו כי האויב
 מבפנים מסוכן יוחד ממאה נציבים
 והגמונים, וראה בי רקבץ עלחה בהם בי
 הפריצים והצדוקים החחילו שגיח להרים
 אח ראשם ועשו חוזה עם שרי המלוכה
 לראוח' אץ ולא להחבוגן, אז גמר בדעתו
 לבנוח קן ההורה במקומ יוחר בטוח,
 במקום ששט לא ישלטו הצרוקימ שלטת
 דהיה בולו קידש לה׳. אז הלך לחור
 סקום מגוחה והלך לעיר ערב (היא עיר
 הסמוכה לציפורי בברכות פיד היא דסלקין המריא
 &ן ערב לציפורין ואמרין כבר שבת ו' חינגא כן



 בן זכאי

 אייל הרי קטלי מחייגת, חרא דלאו מלכא;
 אנא (וכשישמעו יחייבו את ראשי למלך) ותר
 אי מלבא אנא למה לא גאת אלי עד־
 היום ? והשיג לו אם גם אינך מלך אכלי
 אתה עתיר להיות מלך, כי קגלה גידינר
 שירושלים לא תפול אלא ביד מלך, ומה־
 שלא גאתי אליך עד הנה יען שהכרייני-
 שבנו לא שבקוני. וכאשר דגרו זע״ז גא

 שליח מרומי ובשרו שמת קיסר ויועצי־
 המדינה הסכימו להקים אותו לקיסר. ואן
 הוה סיים חד מםאני בעא למסיימא.
 לאחרינא ולא עייל, בעא למשלפיה לאידך
 לא נפק ונבהל, אך ריב״ז הניח דעתו
 וא״ל שזה נהיה אך משמועה הטובה

 הבאה אליו פתאום.
 וימצא מאוד חן בעיניו, אז א״ל,השתא
 צריך אני ליםע לרומי לשים כתר המלוכה
 בראשי ואני אשלח ממלא מקומי שר
 צבא אחר, לכן שאל ממני איזה טובה
 ואני אמלא את דבריך. ובאיכ״ר יסופר
 שבקשו שימחול להם ויעלה מעל ירושלים
 וענה לו שזאת לא יובל עשה ואמר כלום
 אמליכוני בני רומי דנרפי להדא מדינתא ?
 אבל בגיטין יסופר שלא בקשו כזאת מעולם
 בי רבן יב״ז ידע היטב שאפילו אט ימחול
 הפעם מה תועלת הצמח מזה? כי כ״ז
 שהכדיוגי מושלים כה אין שום תוחלת
 להשיב כבוד ישראל כבראשונה, וסוף
 סוף ימרדו ברומי ואז אפילו הצלה פורתא

 לא יהיה.

 וכאשר בא אליו השעה המוצלחת אשר
 קיסר דומי אמר לו כי יבקש ממנו כל
 מה שלבו חפץ, לא עשה כאשר עשה
 יוסף הכהן אשר קבל נחלאות מטיטוס,

 ולא שאל נחלאות, לא בקש את משרת.
 הנשיאות עבורו ועבור בניו אשר באמת
 היה ראוי לאותה אצטלא, לא בקש כסף
 וזהב, אך אז הראה כי הוא באמת מלאך
 שולח ממרום להציל נשמת יעקב סבא,

 גשמת העם כילו, ויבקש מאת הקיסר־

 לאמר
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 אמינא להו מירי קטלו לי א״ל חזי לי
 תקנתא לדידי דא״פוק אפשר דהוה הצלה
 פורתא. אז יעצו שיעשה א״ע חולה ואח״כ
 יוציאו קול שמת ותלמידיו ישאו אותו מן
 העיר וכן עשה, ונכנס ר׳ אליעזר מצד
 אחד ור' יהושע מצד אחר, כי מטו
 לפיתחא בעו הבריונים למרקריה או
 למדחפיה (פן יערים הוא) אמר לחו (אבא
 סיקיא) יאמרו רבן דקרו, פתחו לו בבא
 נפק. ויסופר באריכות באיכה רבתי פ״א־לא
 כשיצא מן העיר ונתנוהו בחד בית עולם,
 נפק לטייל בחיילותיו של אםפםיאנוס
 א״ל אן הוא מלכא, אזלו וא״ל חד יהודי

 בעי למישאל בשלומך, א״ל יבא.
 ונוכל לצייר בנפשנו את הפנישה
 הנכבדה הזאת, כפנישת יעקב ועשו,
 ופגישת שמעין הצדיק עם אביר העריצים
 אלכסנדר מקרון. וזה פעם השלישית ששגי
 גבורי העולם נפנשו יחד, אבל מה מאוד
 שיגו איש מרעהו כרחוק מזרח ממערב.
 מצד אחד עמד איש שחוח יותר ממאה
 שנה, זקגו יורד ע׳׳פ מדותיו אשר תאות
 עו״הז כבר נשכחה מלבו והיה כולו קודש,
 ומעיניו נצצו רשפי שלהבת־יה ואהבת
 עמו. ולגנדו עמד עשו במלא מובן המלה,
 איש אשר חבק זרועות עולם בחרבו
 הקשה, איש אשר עשה לו שם עולם
 בלניוני רומי האדירה, עומד כעת גשען
 על חרבו הנותנת לו כבוד, ומבטי שניהם

 נפגשו יחד.

 מה עמקו היה אז מחשבותיהם, אבל
 מד• רמו מחשבת רבן יוחנן ב״ז ממחשבת
 הגבור הלזה. להגבור הזה היה במו משחק
 ילדים כי במה גחשב לו הזקן הזה, אבל
 יעקב סבא לא חת ולא זע ממגו כי במה
 גחשב לו בל ׳חיילי רומי וחייהם הנופנים
 נגד חייו הרוחניים הקדושים והטהורים,
 ושם מבטחו בה' שיטצא חן בעיני עשו
 אחיו. וכן היה, וראשית דבורו היה לוטד
 לו שלמא עלך מלכא שלטא עלך מלכא,
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 יהושע באביה דר״נ פ״ד שפ״א היה יוצא
 מירושלים ור״י הלך אחריו וראה ב״המק
 חרב, אר״י אוי לנו ע״ז — א״ל בני אל
 ירע לך יש לנו כפרה אחת שהיא כמותה
 ואיזה זה נמילות חסדים. ואף שרי״בז
 בעצמו כששמע שנחרבה ירושלים ונשרף
 ב״המק קרע בנדיי והיה בוכה וצועק
 וםיפד, אבל ניחם בזה שעיר לא אבדה
 תקיתנו ותחת מזבח אבנים בנה לנו מזבח

 שלהבת־יה מזבח מלב מהיר.
 יעביר כל הנתלית שעשה זכה להקרא
 בשם רבן יוחנן ב״ז, מה שלא זכו אך'

 הנשיאים יוצאי ירך הלל הנשיא.
 ובספר דרכי המשנה צד 55) יאמר
 שבכל נוסחאות המשנה יהברייהא איתא
 ״רבי״ ייהנן ב״ז ולא ״רבן״, והוא ללא
 אמת כי בכ״מ נזבר בשם ״רבן״ ואך
 בסימה פ״מ מ״מ משרבי המנאפים פסקו
 המים המרים ורבי יוחנן ב״ז הפסיקן שם
 איתא במשניות בשם רבי יב״ז אבל
 במתניתא רבני מערבא גם שם נרם
 ״רבן״ וכאשר אמרו בפירוש סנהדרין
 מאז כי הוה למד הוה קרי ליה ״בן
 זכאי״ כי הוה לימד הוה קרי ליה ״רבן״.
 וכשהיה ביבנה תקן תקנות כרייה לא:

 שתשע תקנות תקן.
 א) שיריו תוקעין (בר״ה שחל להיות כשבת)

 בב״מ שיש בו ב״ד.
 ב) שיהא לולב ניטל במדינה כל שבעה

 זבד למקדש.
 נ) שיהא יום הנף כילו אסור.

 ד) שיהו מקבלין עדות כל היום.
 ה) שלא יהו העדים הולכים אלא למקום

 הועד.
 ו) שאין הבחנים רשאין לעלות לרוכן

 בסנדליהן.
 ז) שלא ידיו מהללין שבת.אלא על

 ניםן ותשרי.
 ה) נר שנתגייר בז״הז צריך שיפריש
 רובע לקינו, וע״ז ארש״בא שדי״בז נמנה

 עליה

 לאמר ״הן לי יבנה וחכמיה, ושושילהא
 דרבן נמליאל ורופא לרפאות את ד׳
 צדוק״. לב מי לא ירעד מפני קדושת
 גמר האומה הלזה, האם היה אצל אומה
 אחרת אישכזה? לשאול משרת הנשיאות

 בעד זולתו ולא בעדו.
 ובאיכיר שם יסופר שבקשו שלא יחרב
 את פילי מערבאה דאזלי ללוד והקיסר
 א״ל אם יש לך איזה קרוב שאתה רוצת
 להציל טרם שיכנסו האובלםין. ושלח
 לר״א ור״י להוציא לד׳ צדוק ומצאו על
 פתח השער. וכשבא ר״צ לפני רי״בז קם
 מפניו, ור' צדוק היה צם ארבעים שנין
 שלא ליחרב ירושלים וכל מאכלו שהיה
 מייץ גרוגרות וכי הוה אכיל מידי הוה
 םהחזי אבראי, והקיסר ראה שמפני גל
 העצמות הזה קס חבם היהודים ומלא פיו
 שחוק. אך רי״בז השיב לו כי לו היה
 לנו עוד איש צדיק תמים כמוהו לא
 היית יכול לכבוש את ירושלים גם אם
 היה לך אוכלםין כפלים כהיום. וסיפר לו
 חכמתו כשאוכל חד גימזיז ידרוש אח״כ
 מאה דרשות. והקיסר שהביט עליהם
 בעיגי פקיחא המן היטב שאס דייו כל
 ישראל חכמים וישרים במיהם לא היו
 מורדים מעולם בהם, ולכן נתן לו את
 שאלתו וצוה שבעיר יבנה לא יגעו לרעה.
 ור״ג בן ר״ש יצא מסחביאי, וגס נתן לו

 רופא לרפאות לר' צדוק.

 ובזה הציל את שארית ישראל מבליין
 חרוץ כי הומ׳יי קבץ כל חכמי התירה
 למקים אשר מעשייתו בינגו מכבר לעיר
 יבגה אשר משם יצאה התירה והעבירה
 לכל ישראל, ואס שפך ה׳ חמהו על
 העצים והאבנים אבל כלי חמדתו נשארה
 לגו אשר עי״ז נחיה בנוים, ורומי וכל
 מלכי,העריצים כבר נאבדו ואינם ואנחנו
 היים וקיימים לעד ולעילמי עילמים כהיום

 הזה.
 וזה שאמר רי״בז לתלמידו החביב ר׳
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 פורעניות ומזבח סימן כפרה וכוי. ה)
 שבעה גנבים הן, הראשון שבכולם גונב
 דעת הבדיוח, המסרב בחבירו לאורחו
 ואין בלבו לקראיתו ובו/ ובחגיגה ה. אמרי
 אוי ששקל עלינו הכתוב קלות כבחמורות״׳
 ובאבות פ״ב מ״ח מאמרו היקר אם למדה

 תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי.
 לכך גוצדת.

 ובכתובות סו: כשמצא את בתו של
 גקדימון בן גוריון טלקטת שעורים מבין
 טלפי סוסים אמר אשריכם ישראל בזמן
 שעושין רצוגו של מקום אין כל אומה
 ולשון שולטת בהם, ובזמן שאין עושין
 רצוגו של מקום מוסרן ביד אומה שפלה,,.
 ולא כיד אומה שפלה אלא ביד בהמתן.
 ובר״ה יח. משפחה אחת היתה בירושלים״
 שהיו מתיה מהין בגי יחי שגה באו והודיעו
 את רי״בז א״ל שמא ממשפחת עלי אתם

 — לכו ועסקו בתורה.

 ובקה״ר םפ״ד שמעון םיכנא איש עיצה
 היה חופר בורות שיחין ומערות בירושלים
 אמר לרי״בן אגי גדול ממך — וקרא

 עליו פסוק זה וקרוב לשמוע מתת הכסילים׳,
 זבח וכוי.

 ותלסידיו היקרים לא עזבוהו כמו רגע
 והיו הולכין תמיד אחריו כחגיגה יד ?-
 מעשה ברי״בז — ור״א בן ערך מחמד
 אחריו א״ל דבי שגה לי פרק אחד במעשה
 מרכבה — ובן ר׳ יהושע הרצה במעשה•

 מרכבה לפניו — ורי״בז קרא להלמידיו.
 בני בב״ב י., ואמר שם כשם שחטאת.
 מכפרת על ישראל כך צדקה מכפרת
 על העכוים. וכן כתובות םו: שתלמידיו

 היו מהלכין אחריו.
 ובפי הגראד. שאע״פ שבית הועד היה.
 ביבנה ובל התקגות הגקראת , על שמו
 כולם ביבנה נתקן אבל דירתו הפרטית.
 היתד, כעיר כדור חיל וגם שם הרביץ
 תורה, וקרוב מאוד לומר שמפגי זקנותו׳
 הגדולה לא היה יכול לדור כעיר גדולה׳

 כיבגה

 עליה ובטלה מפגי התקלה. ־
 ט) מחלוקת ר״פ ורג״בי אם הוא ברם
 רבעי או •לשון של זהורית. וכמעט כולם

 נשנו במשגה ר״הפ״ד מ״א,ב, ג, ד.
 וגזכר • גם • במשגה שבת פ״טז, מ״ז,
 פ״כב מ״ג, שקלים פ״א מ״ד (חולק עם כן
, וכסוכה פ״ב מ״ה  כובדי כשחיו ניבנה)
 שהיה ביחד עם ר״ג (הזקן) ור' צדוק.
 וכתובות פ״יג מ״ב שגחלקובגי כה״ג עם
 חנן, וא״ר רוסא בן הרכגיס כדבריהם
 ורי״בז אמד יפה אמר חנן. ובעדיות פ״ח
 מ״ג אר״ג — שגזר רי״בז שלא להושיב
 כ״ד וכוי. וכלים פ״ב מ״ב רי״בז אומר
 חצבים גדולים וכוי (אבל בתוספתא דבלים

 נ״ק פ״ב גרם ד׳ נחמיה ורא״בי).

 ובאגדה מציגו דבריו היקרים במשגה
 עדיות פ״ה מ״ז א״ר יהושע מקובל אגי
 םרי״בז ובו׳. ובבלים פ״יז מ״טז ועל כולן

 ארי״בז אוי לי אם אומר ובו׳.
 ובגטרא, ר״ה כט: כשהתקין שיהיו
 תוקעין בשבת א׳׳ל בני בתירה נידון א״ל
 נתקע ואח״כ נידון ובו׳, ובקידושין כב.
 ריב״ז היה דורש את המקרא כמין חוטר
 מה נשתנה אוזן — אוזן ששמעה על הר
 סיני כי לי'בני ישראל עבדים וכוי. וב״ק
 עט: מפני מה החמירה תורה בננב יוהד
 טבגזלן — שזה השוה כבור עבד לכבוד
 קוגו וזה לא השוה. ואסר שם בא וראה

 כמה גדול .כבוד.הבריות וכוי.
 ובתוספתא ב״ק פ״ז המשה דברים היה
 רי״בז אימר כמין חומר, א) מפגי מה
 גלו ישראל לבבל — מפגי שבית אברהם
 משם. ב) מפגי נמה בלוחות הראשוגות
 כתיב והלוחות מעשה אלקים, בשגיות
 והלוחות מעשה משה, ונתן ע״ז משל
 גפלא. נ) אשר נשיא יחטא, אשרי הדור
חטאת על שגגתו  שהנשיא שלו מביא :
 (ומובא על שמו הוריות י.). ד) מה ראתה
 ברזל ליפםל,.יותר מכלמיגי מתכות מפגי
 שחרב ראויה .לעשות הימנו, חרב סימן
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 וכן היה לו כן •גדול בתורה בשם ר׳
 יהודה כנדה טו,

נת ימיו ופטירתו.  ארי
 הנה דעת התום׳ שבת נד: ד״ה הוה,
 שימי נשיאות רי״בז היה שנה אושנתים
 לאחר החורבן, אבל אין בינתם לומר שכן
 היה להם בקבלת כי מנין לנו זאת! אך
 כונתם לומר שהיה לכל הפחות נשיא
 ביבנה אחר החורבן כשתי 1שנים, ואפשר
 שהית יותר, וכן הוא דעת י כל חכמי
 האחרונים שחי אהד החורבן קרוב לעשר
 שנים בדמיכח מתקנותיו המרובין שתקן
 ביבנה, ובן משמע ממה שאמרו דיה כט:
 פ״א חל ר״ה להיות בשבת — א״ל רי״בז
 לבני בהירה נתקע א״ל נדרן א״ל נתקע
 ואח״כ נידון וכוי. ומזה אנו רואין שעברו
 כמה שנים בהיותו ביבנה ועדיין לא תקן
 שיהיו תוקעין בשבת ואך אז כשאירע ד״ז

 אז תקן זאת.
 והאיש הקדוש הזה אחרי הקריבו למזבח
 אהבת עמו את כל ימי חייו ואשר זכה
 לראות פרי עמלו ואשר החזירי עטרת
 הםנהררין לכחה, כשהניע זמנו לפטר מן
 העולם יםיפר ברבות כח: כשחלה רי״בז
 נכנסו תלמידיו לבקרו ביון שראה אותם
 התחיל לבכות א׳׳ל תלמידיו, נר ישראל,
 עמוד היטיני פטיש החזק מ״מ אתת ביבה,
 א״ל אילו לפני מלך ב״וד היו מוליכין
 אותי שהיום כאן ומחר בקבר שאם כועס
 עלי אין כעסו כעס עילם — ואני יבול
 לפייסו בדברים ולשחדו בממון אעפ״כ
 הייתי ביכה, ועכשיי שמוליכים אותי לפני
 ממ״ה שהוא חי וקיס — שאם כועס עלי
 כעסו כעס עילם — ילא אבכה ? א״ל
 רבינו ברכנו א״ל יה״ר שתהא כירא
 שמים עליכם כמורא ב״וד. ותלמידיו
 לא הבינו דבריו העמוקים ושאלו לו עד
 כאן ? (ו.-.ו לא) אמר להם ולואי, . תדעו
 כשאדם עיבר עבירה אימר שלא יראני

 אדם.

 ועליו

 י ביבנה, וזה שאמרו סנהדרין לב: אחר
 רבן יוחנן ב״ז לברור חיל. ובן מציני
 בתוספתא דמאי רפ״נ ומעשרות פ״ב
 מעשה שהלך ר׳ יהושע אחר ריב״ז לברור

 היל.
 ובספר דרכי המשנה צד 66 יאמר
 שהוא הוספה מאיזה תלמיד יען שבסנהדרין
 שם יאמר מקודם אחר ר' אליעזר ללוד
 ואח״כ יאמר אחר רייבז וכוי. וזה ללא
 אמת כי בספרי שופטים איתא כהוגן
 תחלה רי״בז ואח״ב ר״א, וזה כמו שאמרגי.
 וכן הוא מפורש קה״ר פ״ז־ז שכ״ז שהיה
 רי״בז קיים היו יושבין לפניו, כשנפטר

 הלכו ליבנה.

 אם היה רי״בז כהן אם לא.
 דעת רש״י בשבת לד, שהיה כהן והוא
 מתוספתא פרה פ״ג ואהלות פ״טז, וספרי
 ר״פ הקת ששאלו אותו תלמידיו באיזו
 כלים פרה נעשית א״ל בבנרי זהב א״ל
 והלא למדתנו רבינו בבנדי לבן? א״ל
 אם מה שראו עיני ומה ששרתו ירי
 שכחתי וכוי, ובן כתב הדמ״בם בהקדמתו
 לזרעים, אבל דעת התום׳ מנחות בא:
 ד״ה שהבהנים שלא היה בהן ומה שאמר
 מה ששרתו ירי זה היה אך ע״פ הוראתו
 עב״ל, ומה שלא קא השיב בפרה פ״ג
 מ״ה שרי״בז עשה פרה, קרוב מאוד לומר
 שפרה האחרונה שעשה ישמעאל בז פיאבי
 שהיה בזמן אנריפוס השני במבואר ביוםיפ־ן
 אז היה רי״בז האב״ר והיא נעשית ע״י
 ובהוראתו. והנאון יעב״ין הקשה ע״ז
 ואישתמיטתיה שרי״בז חי ק״ך שנה והיה

 תלמידו של הלל ושמאי.

 קורותיו הפרטים מצינו שבן אהד מת
 לו בחייו באדר״נ כפ״יד, ופ״א חלה בנו
 ושלח לרח״בד שיהפלל עליו א״ל אשתו
תל ממך? והשיב לה אני  האם הוא נ
 בשר לפני המלך והוא כעבד לפני

 י המלך.



 יוחנן בר מריה—מריא—מדיא

 כדברי בן עזאי.

 ר׳ יוחנן בנו של ר׳ יהושע בן קרחה,
 נזכר ספרא ריש אחרי בהלכה.

 ר׳ יוחנן בן יישוע.
 בירושלמי יבמות פ׳׳ז סה״ו א״ר מתניה
 םלקית לסחורה ושמעית ר׳ יוחנן ירי
/ ואולי נפל איזה ו י  ישמעאל בני יישוע ו

 ט״פ.
 ר׳ יוחנן בר׳ יודן דמן גלילא.

 נזכר הנחימא הישן אחר/ אבל בויק״ר
 פ״ב־ר ותנחומא אהרי־ד איהא ר׳ יודן
 דמן גלייא, ושם בהערה נוי ישער הרר״שב
 בצדק שמדפיס אחד כתב תחת ר' יורן
 ר' יוחנן, ובא השני וכתב ב׳ נוסחאות,
 ובדפוס כאנטובא עשה מזה המדפים ר'

 יוחנן בד׳ יורן,

 ר׳ יוחנן בנו של ר׳ יוסי בן קיסמא.
 נזכר מדרש תהלים פ״קי־ד. שדרש
 אליעזר בנמטריא שי״ח ומזה שאך עבדו
 אליעזר היה עם אברהם כשנלחם עם
 המלכים, ובמר׳ תהלים הישן הסר תיבת

 בן קיםמא.

 ר׳ יוחנן בר יוסף. ערך ר' יונתן בר
 יוסף.

 ר׳ יוחנן בר יצחק.
 נזכר ילקוט שמואל רמז קיח, כן מובא

 באוצר ישראל, ולא נמצא בילקוט שלנו.
 ר׳ יוחנן בן לוי.

 נזכר ב״ר פ׳׳יג־טו, ובל״ם צ״ל ר׳
 יהושע ב״ל.

 ר׳ יוחנן בר כולדא. ערך ר׳ חנן בד
 ט־לדא.

א.  ר׳ יוחנן בר מריה-מריא-מדי
 היה בזמן ר׳ מנא כירושלמי פסחים
 פ״ה ה״ו. ד׳ מנא אמר זריקה כעין
 שפיכה, ר׳ חנניה אמר — א״ר יוחנן בר
 מריא קרא מסייע ליה לר׳ חנניה, ובפאר,

 רפ״א־ב:

 682 ר׳ יוחנן בר׳ חנינא — ר

 ועליו נוכל לומר ויוחנן רבינו בן מאה
 ועשרים שנה לא כהתה עינו ולא נסתרה
 בינתו עד רגע האחרון, ובשעת פטירתו
 א״ל פנו כלים מפני הטומאה והכינו כסא
 לחזקיהו מלך יה־דה שבא (אלי לליווחי),
 ובסוטה פ״ט מ״טי משמת רבן יוחנן בן
 זכאי בטלה זיו החכמה, ונתקיימה נבואת
 הלל רבו הקדוש שאמר עליו שהוא אב

 לתורה ואב לחבטה.
 ואף שרי״בז נפטר והלך לו אבל תורתו
 נשארה היה בפי תלמידיו הנדולים שהאירו
 עולמו של ישראל בתורתם ובחכמתם
 ובל אהד מתלמידיו ירש איזה מרה טובה

 מ־בו כמבואר בערכם,
 וכן מציגו שהשאיר אחריו בית מדרש
 כעירובין יט. הנא רבה כר מריו; בדבי
 רבן יוחגן בי׳ ז ופירש״י ברייתא שגסררה

 בב״מד כעין תוספתא.
 וכן מציגו מאמריו היקרים בפי האמוראים
 האחרונים כשקדים פ״ב סה״נ ר׳ יהושע
 הכהן ב"ר נחמיה בשמו, וב״ר פ״יט־ו ר׳

 יורן בשמי.
 ר׳ יוחנן ברי הנינא.

 נזכר סנהדרין לח: דרש יב׳ שעות הוי
 היום, שעה ראשינה הוצבר עפרו וכוי,
 וגרסת דק״ס ר' חמא בר׳ הנינא או ר׳

 אחא בר׳ חניגא.

 ר׳ יוחנן בר׳ יאשיה.
 נזכר במכלתא משפטים פ״טז, אך הוא
 ט״ס וצ״ל ר' אח* ברי יאשיה, וכן הוא

 •בילקוט שם.
פר שיחיא.  יוחנן בן יהונתן אריה דמנ
 נזכר יבמות קככ: שהעיד לפני ר׳
 טרפץ על אחר שנהרג ור״ט השיא ע״י
 את האשה, ואמרו שם מעשה באדם אחד

 משמע שלא היה מת״ח.
 ר׳ יוחנן בן יהושע בן חמיו של ר׳

 עקיבא.
 נזכר במשנה ירים פ״ג מ״ה שאמר
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 הבית והביר עיר את ר״ג הזקן בשבת
 קטר. והיא נחשב במעט לדור רי׳׳בז אך
 היה נט בדור ר״נ, אבל רי״בנ נחשב

 לדור ר״ע ורא״בע, ובאשר נבאר.
 ובן מצעו שאמר בשם ר' אליעזר
 הנרול כקירוש־ן לט.׳ ותיספתא כלים ב״ק
 פ״ו ותי״כ שטיני פ״ז־קל ארי״בנ אמרתי

 לו לר״א אם הצילו אהלים וכוי.
 ויש שרוצים לומר שהיה תלמיד ר״נ
 ומביאין ראיה מערכין טז. שארי״בנ מעיד
 אני עלי ש״וא שהרבה פעמים לקה עקיבא
 על ירי שהיתי קובל עליו לפני ר״נ
 בריבי. אבל אין שים ראיה מזה שהיה
 תלמידו, ואך יען שר״ג היה הנשיא ונהנ
 נשיאותו ברמה לבן היו כל חכמי הדור

 נכנעין תחתיו ובאשר נבאר עוד. •
 הוא למר תורה מתוך עוני היותר נדול
 כמפורש בירושלמי רפ״ח דפאה שהיה
 יוצא עם הנמושות ומביא פרנסתו של
 כל השנה, ובספרי דברים־טז כשהיה ר'
 יהושע עם ר״נ בספינה א״ל ר״נ כל כך
 יש בידך ואתה עולה בספינה, א״ל ר׳
 יהושע עד שאתה המה עלי תמה על שני
 תלמידים שיש לך ביבשה ר״א הםמא
 ור' יוחנן בן נורי שיורעין לשער כמה
 מפיית ביט ואין להם פת לאכול ולא בנד
 ללבוש. נתן דעתו להושיבט בראש וכשעלה
 מינה אותם לאיזה שררה. ובהוריות י.
 מובא בטעות ר' יוחנן בן נודנדא, וכבר
 בארנו בערכו שר״י בן נורנדא היה כבה
 זקן הדור בזמן הבית, וצ״ל כמו בספרי.
 וכן מה שאמר ר׳ יהושע עליהם שני
 תלמידים שיש לך, זה נ״ב יען שבולם
 היו בפיפין תחתיו, אבל באמת היו כילם
 גדולי הדור אז ברייה פ״ב מ״ח ׳מעשה
 שבאו שנים ואמרו ראיניהו שחרית במזרח
 וערבית במערב ארי״בנ עדי שקר הם,

 כשבאו ליבנה קבלו ר״ג.
 וכן היה כהבר לר' יתישע כעיריבין
 מא. שלאחר פטירהו של ר״נ נכנם ר׳

 יהושע

 ר׳ יוחנן בן מתיא

 רפ״א־בג אמר בשם ר' יוחנן, ופסחים
 פ״ז. ה״יב אמר בשם ר' פנחס. ונזכר
 תרומות רפ״יא, בבורים פ״נ ה״ד, שבת
 פ״ג םה״א, עירובין פ״ז ה״א, מנילה פ״א
 ה״יב, סנהדרין פ״ז ה״ט, ב״ר פ״יג־ה,

 ויק״ר פ״ככ־ט.
 והיה בקי בחשבון העיבור בע״ז פ״א

 םה״א.
 ר׳ יוחנן בן פתיא.

 נזכר בטשנה ב״מ פ״ז מ״א מעשה בר׳
 יוחנן בן מתיא שאמר לבנו צא ושכור
 לנו פועלים, הלך ופסק להם מזונות,
 ובשבא אצל אביו א״ל בני, אפילו אתה
 עושה להם בסעודת שלמה בשעתו לא
 יצאת ירי חובתך עמהן שהן בני אברהם
 י״וי, אלא עד שלא יתחילו במלאכה צא
 ואמור להם ע״ם שאין לבם עלי אלא פת
 וקטנית בלבד, ומשמע שם שהיה קידם

 רש״בג.
 ר׳ יוחנן בר נחמן.

 גזבר הנחומא וירא־ח ר׳ יהודה הלוי
 בר שלום בשמו, ובתנחומא הישן גרם

 ר׳ יהודה ברי סימון.
 ר׳ יוחנן בן בורי. (תנא דמ-־נה).

 הוא היה גדול הדור בישיבת יבנה.
 ממי קבל תורתו מצינו ב״ק ע. שאמר ר׳
 יוסי כשהלך אבא חלפתא אצל ר' יוחנן
 בן גורי ללמוד תורה ואמרי לה רייבנ
 אצל אבא חלפתא, וא״כ היד. ספק להם
 מי היה הרב ומי התלמיד, אבל בתוכפתא
 מציגו כמה פעמים כלשון האחרון,
 בתוספתא מע״ש פ״א א״ר יוסי בא רי״בג
 אצל [אבא] חלפתא א״ל חלת הריע —
 א״ל אף אגי אומר כן אלא שעקיבא ובו׳.
 ושם ב״ב פ״ב א״ר יוסי בא די״בג אצל
 אבא חלפתא א״ל הרי שהחזיק — א״ל
 אף אגי אומר בן אלא שעקיבא וכוי. וכן
 הוא שם אהלות פ״ה וכלים פ״יא מ״ד.
 והכברא כן הוא בי ר׳ חלפתא היה בזמן



 בן נווי

 שאר המינים טצטרפין זע״ז, חלה פ״ר
 מ״ב.

 מי שישן בדרך — יש לו אלפים אמה
 לבל רוח (ומזה שחפצי הפקר קונין שביתה)
 ודי אליעזר חולק עליו, עירובין פ״ר

 מ״ה.
 וכי מה איכפת להן לעבברין והלא
 אוכלת בין מהרבה בין מקימעא, ב״מ

 פ״ג מ״ז.
 ח׳ שרצים יש להן עורות, חולין פ״ט

 מ״ב.
 הבא על חמותו חייב עלית ג', כריתות

 פ״נ מיו.
 עצם כשעורה שנחלק טהור, אהלות

 פ״ב מ״ז.
 אבן הברד כמים (לעגין מקוד,), מקואות

 רפ״ז.
 הכל הולך אחר המדאה, שם מ״ה.

 ובנמרא בברייתא שבת כו, עמר רי״בנ
 על רגליו (נגד ו׳׳ט ור׳ ישמעאל) ואמר מה
 יעשו אנשי בבל שאין להם שמן שומשמין,
 ופסחים קיד: אורז מין דגן, ובסנהדרין

 פד. זר ששימש במקדש בחנק,
 מקומו הקבוע.

 הנה אע״פ שבל״ס לקח חלק גדול
ל אבל ד  בישיבת יבנה באשר הבאנו ל
 מושבו הפרטי היה בעיר נגנינר כירושלמי

 כלאים פ״ד ה״ה ופ״ו ה״ד מעשה שהלך.'
 רי״בק אצל רי״בנ לנננינר. ובסוכה פ״א
 ה״א גרס לננינר, ובעירובין פ״א ה״ט
 לנגגגד. ובכלאים פ״ו ה״ד מציגו רי״בנ

 שרף כלאי הכרם בנננינר.
 ודעת מבוא המשנה צד 125 שמקומו
 היה בבית שערים כדמצינו בתוספתא
 תרומות פ״ז א״ר ישמעאל בנו של ד'
 יוחנן בן ברוקה מעשה שהלך ר״י בן
 ברוקה (אבא) אצל רי״בנ לבית שערים,
 ובירושלמי תרומות פ״ח םה״ג איתא
 להיפוך שאמר מעשה שירד רי״בנ אצל
 ר״י בן ברוקה אבא לבית שריין. ויותר

 נראה
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 יהושע להפר דבריו של ר״נ עמד רי״בנ
 על רגליו ואמר חזי אנא רבתי רישא
 ניפא אזיל — יהושע, אין שומעין לך.
 ובאהלוה פ״יד ה״ג חולק עם ר׳ יהושע.
 י ומה שמציגו עירובין י: שא״ל ר״י
 לר״ל לא כך היה המעשה שהלך ר׳
 יהישע אצל רי״בג ללמוד תורה — ואמר
 לו רבי, הוא ט״ם וצ״ל ר׳ יהושע בן
 קרחה וכן הוא מפורש בירושלמי כלאים
 פ״ר ה״ב וסוכה פ״א ה״ד וכן הוא גרסת

 רביגו חננאל.
 וקשה מאוד להבין דברי התום' בגזיר

 סה. שרי״בנ אמד משום בן עזאי.
 הכירו הגדול והאהוב היד, ר׳ עקיבא
 כערכין טז: שאמר רי״בנ הרבה פעמים
 לקה עקיבא ע״י — וכ״ש שהוספתי בו
 אהבה. ורוב מחלקותו במשנה היד, עם
 ר״ע ובמה פעמים פא״פ כר״ה פ״ר מ״ה,
 עריות םפ״ב, בבורות פ״ו מ״ו, תמורה
 רפ״א, בלים פ״יז מ״ה, מ״יז, פ״ל מ״ב,
 אהלות פ״ב מ״ז. נגעים רפ״י, פ״יד מ״י,

 עוקצין פ״ג מ״ה, ם״ו.
 וכן בגמרא בברייתא .הולקין פא״פ
 בפסחים לב״ גיטין פט., בכורות מ,,
 וביומא לח. יספר רי״בנ פ״א ׳מצאתי זקן
 אחד ומגילת סממנים בידו — כשבאתי

 וסחתי דברי לפני ר״ע ובו׳.
 ובתיספתא בלים ב״ב רפ״ב א״ר יוסי
 מעשה ברי זקנים שהיו יושבין אצל
 רא״בע חרש בציפורי, ד' חוצפית המתורגמן
 ור׳ ישכב, ור׳ חלפתא ירי״בנ, ובתוספתא
 צוקרמנדל נרם א״ר יהושע ובל״ם הוא

 ר״י בן קרחה, ובד״ש שם נפל ט״ם,

 . הלכותיו במשנה.
 די: יוחנן בן גירי נזיר לוי פעמים

 נטשנה, והלכותיו המפורסמות המה,
 הכבד אוסרת ואינה נאסרת מפני
 שהיא פולטת ואינה בולעת, תרומות פ״י

 ט״יא.
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 כדמשמע יבמות טו. שאמר בואו ונתקן
 להן לצרות — לא הספיקו לגמור את הדבר
 עד שנטרפה השעה. ומה שאמרו שט
 אמר לו רש״בנ מה נעשה להם לצרות
 הראשונות, הוא ט״ם וצ׳׳ל בדמובא

 בתוספתא יבמות פ״א אטר רש״בנ.
 ובאדר״נ ספ״מ אמרו הרואה רי׳׳בנ

 בחלום יצפה ליראת חטא.
 יוחנן בן נרבאי.

 כה״ג בבית שני. בפסחים נז. אמרו
 עליו שהיה רעבתן וכל ימיו לא נמצא

 נותר במקדש.

 ר׳ יוחנן בר׳ סימון.
 נזכר ילקוט שהש״ר רמז תתקפ״ב, והיא
 ט״סיצ״ל ר׳ יהודה בר״ם כדטינא המאמר

 בשהש״ר פ״א־ז.
 ר יוחנן בן פדיה.

 נזכר ילקוט תהלימ רמז תש״ץ, והיא
 ט״ס יצ״ל ר' ייחנן בר מריה בדמיכא

 הטאטר ב״ר פ״יג־ה.

 ר׳ יוחנן בן פזי. נזכר פסיקתא רבתי
 פ' פרח ם״י.

 יוחנן בן פנחס.
 בשקלים פ״ה מ׳׳א שהיה ממונה בבית
 שני על החותמות, ובאליהו זיטא פ״טז
 נזכר ייחנן בן פנחס איטר תבליתא דבבל
 שינייא — תבליתא דחבלא ימא, ר״ע
 אומר אף וכוי, ומשמע מזר, שהיה קודם

 ר׳׳ע ואולי היא שהיה במקדש.

 ר׳ יוחנן בר פפא.
 נזכר ב״ר פ״מה־ד ור׳ עזריה אומר
 אומר בשמו. וכן נזכר שהש״ר פ״ב־./

 ונראה שצ״ל ר׳ חנינא בר פפא.

 ר׳ יוחנן בן קצרתה.
 נזכר שהש״ר פ״ב־ט אמר בשם ר׳
 יונה, והיא מ״שוצ״ל ר׳ יצחקבןקצרתה

 | כר״ר. פ״א ה״א־ב: ורו״ר פ״ה־ו.

 ר'

 נראה נרסת התוספתא כי כן םצינו
 בתוספתא סובה רפ״ב אמר ר' פעם אחת
 היינו באין אני ורא״ברצ אצל ר׳ יוחנן
 בן נורי בבית שערים, אך שט נפל ט׳׳ס
 וצ״ל אטד בריבי כגרסת הגר״א, וקאי
 אר׳ יוסי דלעיל שקראו ר׳ יוסי בריבי,
 כי רבי לא ראה את רי״בנ. ומציגו שר״א

 בר׳ צדוק חולק עמו כנדה מז..
 האומרים בשמו מצינו קידושין לח:
 מנחיח לה: שרי״הנ קבל ממנו הלבה

 מה ששמע מר״אהנדיל.
 ור' יהישע בן ק־חה קבל הרבה ממנו

 כדמיבא לעיל.
 וכן ר׳ ייםי היה הלמידי המובהק
 ויספר תמיד מעשיות שראה ממנו ככתובות
 פ״א מ״י אי״י מעשה בתיניקת — ארי׳׳בנ
 אם רוב יכו', ובן תיםפתא שביעית פ״ז
 אר״י מעשה שזרעו — ובא מעשה לפני
 רי׳׳בנ, ושם מנילה פ״ב אר׳׳י מעשה
 ברי״בנ שקראה (להטגילה) בציפורי בלילה
 א״ל אין שעת הסכנה ראיה (וזה היה
 בלים כשהתחבאו אצל רא״בע כדמובא בתוספתא

 כלים ב״ב רפ״ב). וכן שם יבמות פ״ו.
 ובן אמר ר׳ יוסי בשמו כלים ב״ב
 פ״ז, ובתו״כ שמיני פ״ז השיב ר' יוסי

 לרי״בנ.
 ובן מצינו חילפא בר אנרא אמר בשמו
 כשבת קד.:, ובםה״ד מביא שרש״בי למד
 אצלו ומציין עירובין פ״א, אבל לא נמצא

 שם ובשום מקים.
 באנרה נשאר לנו אך מאמרו היקר
 שבת קד,: שאמר המק־־ע בגדיו בחמתי
 והמשבר כלי בחמתו והמפזר מעותיו
 בחמתי יהיה בעיניך כעיבר ע״ן, ובעדיות
 פ״ב מ״י שאמר טשפט רשעים בניהנם

 מן הפסח ועד העצרת.
 והיה משתבח מאים* בן יהודה בשם
 קופת הרוכלים, ובאדר״נ פ״יח בשם קופת

 של הולכות.
 ובפי הנראה נפטר קידם חירבן ביתר
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 יוחנן בן תורתה,
 יסופר בפסיקתא רבתי פ׳ פרודב
 שישראל אתר מבר פרתו לעבו״ם וחרש
 בה כל ימי השביע, וכשהגיע יום השבת
 לא רצתה הפיה לחרוש שהיתה לימודה
 לנוח ביום השבת,• ורצה הקונה לחדר
 ממקחו, ובא הישראל ולחש באזני הפרה
 וא״ל שכ״ז שהיא היתה אצלו נחה ביים
 השבת אבל עכשיו שהיא נמכרה לנכרי
 מוכרחת היא לעבור, והקונה התיירא
 שמא עשה לה הישראל איזה כשפים,
 אך הישראל סיפר לו האמת מה שאמר
 לה, ועי״ז התגייר ולמד וזכה לתורה וקראו
 לו יוחנן בן תורתה. ובשה״ד מביא זה על

 ר' חנינא בן תורתא.

 ר׳ יוחנן דבית גוברין. ערך ר׳ יונתן
 דבית גוברין.

 ד׳ יוחנן ריפו.
 נזכר במ״ר פ״ב־־בד בעי קומי ר׳ פנחש
 בד חםא כשם ר׳ סימון. ובויק״ר פ״כ־י

 מובא המאמר ע״ש ר׳ יורן ריפו.

 ר׳ יוחנן דמן שטנה. נזכר פס׳ דר״כ
 קפז 5 ר' יצחק בשמו.

 ר׳ יוחנן דצפרץ,
 נזבר שהש״ר פ״ה־פ״יא־ב, מאמרו
 היקר מי שהוא טפש אומר מי הוא יכול
 ללמוד בל ההורה נזיקין שלשים פרקים,
 כלים שלשים פרקים, והחכם אומד הריני
 לומר ב׳ הלכות היום ושתים למחר וכוי.

 ר׳ יוחנן דקרציץ.
 נזכר בירושלמי ברבות פ׳׳ח ה״ו אמר
 בשם ר׳ נחום בר׳ םימאי, ובביצה פ״ה

 ה״ד גרם ר״י דקציין.

 ר׳ יוחנן המנותי.
 נזכר סובה מה: ר׳ יוחגן משום ר'
 שמעון המחיזי משום .ר׳ יוחנן המכות*,
 ומשמע מזה שהיה מההנאים האחרונים.

 יוחנן

 • ר׳ יוחנן בר שאול. •
 כפי הנראה היה מהתנאים האחרונים
 בדור שאחר רבי כעיריבין פא. אמר ר׳ יוחנן
 ב״ש ניטלה הימנה כדי חלתה וכוי,
 וגרסת דק״סוהרא״ש א״ר יונתן בן שאול
 אמר רבי, וגרםא זו היתה לפני היוחסין
 שהביא בערך יוסי בן שאיל ואחיו תלמידי
 רב וצ״ל רבי. ובשבת קבה: איהטר ר׳
 יוסי בן שאול־ אומר — ור׳ יוחנן בן שאול
 אומר נשוש של ספינה וכוי. ובדק״ס גרס
 ר׳ יונתן כן שאול, ואם נאמר שהוא ר׳
 יונתן ב״ש נזבר סנהדרין גז. דתניא ר׳

 יונתן בש״א הרודף אחר הכירו וכוי.
 ונשאר לנו ממנו מאמר יקר בסוטה
 מו. שאמר מפני מה אמרה תורה הביא
 ענלה בנחל אמר הק״בה יבא דבר שלא
 עשה פירות — ויכפר על מי שלא הניחו
 לעשות פירות. וב״ר פ״צד־ג ומד׳ תהלים

 פ״קה־ז ר׳ לוי בשמו,
 ר׳ יוחנן בר שאונה.

 גזבר ויק״ר פ״ה־ב ר׳ לוי בשמו, ובב״ר
 פ״צא-ח גרסי בר שאולה, ובערוך ערך
 בר הדיא גרס בר שחינה, ורעת סה״ד

 שהוא ר׳ חנא שאונה הגזבר ע״ז עד
 ר׳ יוחנן בר שילא, נזכר בירושלמי

 שבת פ״ד םה״א.

 ר׳ יוחנן בן תורתא. (תנא!עיוו דר׳ע).
 בירושלמי תענית פ״ר ה״ה־כא. כשאמר
 ר״ע על בן כחכה שהוא מלך המשיח
 אייל ר׳ יוחנן בן תורתא עקיבא, יעלו
 עשבים בלחייך ועדיין בן דוד לא יבא.
 וש״ר רפ״א שבא לפני ר״ע וא״ל עמוד
 וקרא בתורה א״ל לא עברתי על הפרשה

 ושבחוהו חכמים.
 ונשאר לגו ממנו מאמר ביומא ט.
 שאמר מפני מה חרבה שילה מפגי שהיו
 בה כזיון קרשים וג״ע. ובשהש״ר פ״די
 אומר אע״פ שאדמ מת שפתותיו רוחשות

 בקבר.
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 ומאמרו היקר אבית פ״ר מ״יא שאמר כל
 כנסיה שהיא לש״ש סופה להתקיים,
 ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים,
 ובל״ס אמר זה לחבריו כשהתקבצו בפעם
 הראשונה אחרי חורבן ביתר לבקעת
 רימון כדי לחזק ירים רפות שאם אך

 מחשבתם יהיה לש״ש יעזרם ה׳.
 ובנמרא בברייתא מצינו ברבות כב.
 שחולק עם ר׳ יוסי, ר׳ יונתן בר יוםף,
 ר׳ נתן בן אבישלום, ור״י הסנדלר אומר

 משים ר״ע, יד׳ יהודה.
 ודינו המפורסם כתיבות לד. בדין
 המבשל בשבת חולק עם ר׳ מאיר ור'

 יהורה.
 ובקידושין םנ. חולק עם ר״מ בדין
 האומר לאשר, הרי את מקודשת לי לאחר.

 שאתנייר ם״ל דאינה מקודשת,
 ובתוספתא כלים פ״ר אומר רש״בג

 בשמו ב' הלבות.
 ולא מצינו שמו בישיבת אושא וזה אות

 שנפמר קודם שבאו אל המנוחה.
 ולמה נקרא הסנדלר מביא היוחסין ב׳,
 פירושים, א) שהיה עושה סנדלים, ב)
 שהיה נוקב מרנליות שתרנום ראמות
 וגביש םנדלבון. ומירושלמי שהבאנו לעיל

 משמע שהיה מאלכסנדריא.
 יוחנן חקוקאה.

 נזכר פסחים ינ. שבא לפני רבי לשאול
 ממנו שאחד הפקיד אצלו דיםקיא מלאה
 חמץ ונקבוה עכברים ובו׳. ובירושלמי שם
 פ״א ה״ד איתא המעשה הר בר נש
 אפקיד דיםקיא חמץ נכי ר״ח רבה, אר״י
 בר בין יוחנן חיקוקיא היה, וב״מ פ״נ
 ה״ד ר' יוחנן חקיקה אפקיר נכי ר״ה

 רובא חמץ שאל לרבי וכוי.
 ובפסחים נ: יסופר שפ״א נפק לקרייהא
 ושאלו לו אם חטים נעשו יפות והשיב
 שעורים נעשו יפות, א״ל צא ובשר לםוםים
 ולחסורים. ושם פר״ח שהיה סופ״, ור״י

 פירש שהיה מעיר חקוקה,
 יוחנן

 יוחנן הנזוף

 יוחנן הנזוף.
 בשבת קטו. א״ר יוםי מעשה באבא
 חלפתא שהלך אצל ר״נ בריבי לטבריא
 וטצאו שהיה יושב על שלחנו של
 יוחנן הנזוף ובו', ובתוספתא שם דפ״ג
 גרס ר׳ יוחנן בן הנזיף ובמס׳ סיפרים

 פ״ה חסר תיבת ייחנן הנזיף.
 ר יוחנן הסנדלר. (תנא דמש:ה).

 היה תלמידו הנדיל דר״ע במפירש
 ברכית כב. יבן חשבי בב״ר פ״סא בין
 תלמידי האחרונים דר״ע, ויען ששימש
 את ר״ע ימים רבים יר״ע ירע את תלמידי
 החביב הימב לכן כשישב ר״ע בבית
 האסורין והיוצריבין לשאול שאלה מר״ע
 בענין דין חליצה ולא הורשו לבא אצלו
 אז שם ר״י הסנדלר נפשו בכפו ועשה
 עצמו כרוכל ועבר קימי בית האסורין
 והיה מכריז מאן בעי מחמין מאן בעי —
 חלצה בינו לבינה מהו ור״ע שהכיר את
 קול תלמידו אודיק מן החלון וא״ל אית
 לך כושין אית לך! כשר כירושלמי יבמות

 פ״יב ה״ו.
 ובחגיגה פ״ג ה״א כששקטה מעט
 הארץ מחורבן ביתר והתקבצו בבקעת
 ריטון לעבר השנה היו שט ר׳ מאיר ר׳
 יהודה ר׳ יוסי ור״שר' נחמיה רא״ביור׳
 יוחנן הסנדלר. אמרו כמה מעלות בקודש
 רס״א ינ׳ א״ל ר׳ יוחנן הסנדלר שמשתי
 את ר״ע עומדות מה שלא שמשת ישיבות,
 אמרו, ר״י הסנדלר אזיבםנדרי לאמיתו
 הוא, ועמדו בנשיקה. ומזה אנו רואין
 שהיה תלמידו המובהק דר״ע אף שלא

 טצינו שנסמך ממנו כר״מ.
 וכן קבל טר״י בן בתירה כספרי ראה
 ם״גג מעשה בר״א בן שטוע ור״י הסנדלר

 שהלכו לנציבין ללמיד תירה מרי״בב.
 ונזכר במשנה יבמות פ״יב מ״ה לענין
 חליצה שם״ל כר״ע, עם ר׳ שמעון.
 כתובות פ״ר. מ״ר חולק עם ר״מ בדין
 המקדיש מעשה ירי אשתו. ובכלים פ״ה מ״ה,
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 היו הבה״ג־הנשיאים מרירים במלחמה,
 וכמה פעמים לא היו בירושלים, אבל
 יוחנן כה״ג מצינו אותו שהוא בעצמו
 עבד העבודה ביו״הכפ כמפורש סוטה לג.
 (ששלח את שני בניו אנטיגנים ואריסתובלום
 ללחום עם השמרונים ולהחריב את מקדשם אשר
 בהר גריוים) וכשהיה ביו״הכפ בביתק״הק
 שמע ב״ק שהוא אומר נצחו טליאדאזלו
 לאגחא קרבא לאנטוכיא, וכיונו את אותה
 השעה וכיונו שנצחו אותה שעה, (בן הוא

 בתוספתא •שם פ״יג).
 ועליו אמרו יוטא ט. ששימש בבה״ג
 שמונים שנה, וקשה מאור להבין דבריהם
 הקדושים שאמרו שבמקדש שני שעמד
 ת״ך שנה שמשו בו יותר מנ׳ מאות
 כהנים צא מהם ארבעים שנה ששימש
 שמעון הצדיק ושמונים של יוחנן כה״ג
 וכוי, האם לא ידעו שנם יונתן ושמע״
 אחי יהודה המכבי שמשו. בבה״נ וכן ינאי
 המלך שהיה כה״ג ואח״כ בניו הירקנים

 ואריםטובלום.
 אך מזה ראיה נדולה כמו שאמרנו שלא
 כל הבה״נ שמשו במקדש ביו״הכפ וכל
 כהונתם הגדולה הראו אך ביום החנ בחנ
 הםיבית, ילבן אע״פ שייחנן היה כה״ג
 אך לערך שלשים שנה כמפירש ביוסיפץ,
 אבל אמרו ששימש בכה״ג פ' שנה הכינה
 שכל הכה״ג דהחשמונאים היה לערך
 שםיגים שגה, יזה היה להם בקבלה נאמנה.
 וכן היא דעת משא א״י צד כ. ובפרה
 פ״נ מ״ה שיוחנן בה״ג עשה ב׳ פרות
 אדומות. ובמע״ש פ״ה מ״טו וסוטה פ״ט
 מ״י שהוא העביר המעשר, ובטל את
 המעוררים ואת הנוקפים ועד ימיו היה
 פטיש מכה בירושלים, ובימיו אין ארם
 צריך לשאול על הרמאי ומפורש בגמרא

 םוטה שם באריכות כל תקנותיו.

 ולהבין דבריהם הקצרים מת שאמרו
 בברכות כט. שיוחנן כה״ג שמש בכה״נ
 פ' שנה ולבסוף נעשה צדוקי, איך אפשר
תל שכמותו שהתנהג  שבפתע פתאום זקן נ
 כל י

 יוחנן כהן גדול.
 אבי אביו היה מתתיהו בן יוחנן בן
 שמעון מבני יהוריב בירושלים והוא יושב
 בהר מורעית, והי ברכו בחמשה בנים,
 יוחנן, שמעון, יהודה המכבי, אלעזר,
 ויונתן, ואשרע״י עשה ה׳ תשועה לעמו
 ישראל ועשו שם עולם לא יכרת. וכל
 אי־בעה בניו נפלו בקרב אחרי לחמו
 מלחמת ה' משך כמה שנים, והאחרון
 שבהם היה שמעון ובימיו שקטה ארץ
 יהודה מטלחטה רעש אך טוב לעמו,
 והוא כרת ברית שלום עם ממלכת רומי,
 ועכור כל הטובות שעשה לישראל עמו
 התחילו לכתוב בדברי הימיט ובכל ספריהם
 בשנה הראשונה לשמעין כה״נ שר ונשיא
 ליהירים, ילשמעון כה״ג היה שלשה בנים
 בשם יהירה. מתתיהי, יייהנן (הורקנוס),
 ובת אחת שנשאת לתלמי בן אבובי פקיד
 בערבות יריחו ועשיר גדול. אך הוא היה
 איש רע ובליעל מכת הצדוקים, ובערמה
 הביא אל המשתה שעשה במבצר ״ראך"
 בסביבות יריחו את שמעין.חותנו •ויהודה
 ומתתיהו בניו, ושם הרנם, ונם רצה
 ללכוד את יוחנן בנו, אבל באשר נתודע
 ליוחנן מהר ובא לשערי ירושלים ולכד
 את המלוכה, כן מובא בספרי החשמונאים.
 וע״ז יוחנן כה״ג חולקין אביי ורבא בברכות
 כט. אביי אמר הוא ינאי הוא יוחנן, ודכא
 אמר ינאי לחוד ויוחנן לחוד, ינאי רשע
 מעיקרו ויוחנן צדיק מעיקרו. והאמת בן
 הוא כי יוחנן כה״ג היה צדיק רוב ימיו
תל כ״כ  ועשה משפט וצדקה, והיה נ
 בעיני עמו עד שאמרו ר״ה יח: שהתקינו
 לכתוב בשטרות בשנת כך ובך ליוחנן

 כה״ג לאל עליון.

 וכבר בארנו כמה פעמים דעת הגאון
 בעל ת״הר שכמעט תמיד היו שני כה״נ,
 א) הכה״ג שהוא היה הנשיא במקימ
 •מלך, ב) כה״ג שהיה משמש בכהוגה
 גדולה בבית המקדש, יען שע״פ רוב
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 עם כל רשעתו אעפ״כ לא העי? לעמד
 ע״ז בריש גלוי בחוצות ירושלים, לכן
 הדפו גם אותו וישימו לנה״ג את הפוקד
 הגדול ״מינאלאיס״, ואז הותחלו ימי
 המהומות הגדולות באופן גורא מאוד,
 כאשר יסופר בספר חשםוגאים באריכוה.
 ואז קם לישע עמו ותורתו מתתיהו הכהן
 ובגיו הגמדים וע״י מלחמות גוראותמשך
 זמן שלש שנים רצופות עלה בידי הנאמנים

 לדתם להתגבר על חיוגים.
 וכל בני מתתיהו מתו מות נמרים במלחמת
 הדת, הראשון היה אלעזר אחי יהודה
 המכבי אחרי מלחמותיו הנפלאים ואחרי
 הטהרו את המקדש מתוך שיקוץ משוםס
 אעפ״כ נשארה המצודה ביד פריצי ישראל
 שהרעו כמה וכמה שנים, וכאשר צר יהודה
 על המצודה ללכדו שלחו מלאכים אל
 מלך אאפטר בן אנמיוכום להושיעם והמלך
 שלח מאה אלף רנלי לקראת יהודה.
 ובמלחמה הגדולה הזאת נפל חלל אלעזר
 אח• יהודה מכבי מות גבירים. ושר צבא

 ליזיאש וחילו הגדול צרו על המקדש•
 ימים רבים ואך ע״פ נס נצלו בפעם

 הזאת ועשו שלום ביניהם.
 אך הדקים. והפוחזים המתיונים מבני
 ישראל ואליקים הכהן בראשם הלכו למלך
 סיריא ויצעקו חמם על יהודה ועל עסו,
 והמלך שמע להם וימלא את יד אליקים.
/ ואת השר צבא בבהידם ה ב  להיות ל
 שלח לעשות שפמים ביהודה ועמו. ובאשר
 באו אליקים ובכחידס לירושלים יצאו נגדו
 בל חכמי ישרא•1 לעשות עמו שלום בי
 אמרו הלא כהן ואחינו הוא ולא יבגוד
 באחיו, י וכן היה כי קרא להם לשלום
 ונשבע להם שלא יגע בהם לרעה, אבל
 תיכף חילל את שבועתו ויעש בהם הרג
 רב, ואז נהרג יוסי בן יועזר דודו כמביאר
 בערבו. אז עבדה עוד צרה נוראה על
 יהודה כי אליק־ם גלהם בעד הכה״ג ודם
 רב שפך, וירא יהודה שאליקים ועדת

 המרעים

 כל ימיו ע״פ חורה הפרושים והיה צדיק
 גמור, ונם נחה עליו לפעמים רו״הק, איך
 יתהפך להיות רשע גמור ולהרוג חכמי
 ישראל ולרדוף באף את חכמי הסנהדרין
 ולעשות סנהדרין של צדוקים. צריכין אגו
 לבאר באריכות מעט בעגיני הצדוקים
 איך ומתי נולדו הבת הזה בישראל,
 ויסוד לדבריגו נקח את הרבדים האמתים
 מה שכתב הנאון החכם בעל דו״הר

 בח״א.
ת בשנים לפני ימי השמדות מ  הנה עוד ר
 מאנטיוכוס וטרם עלה על לבו להתערב
 בעניגי היהודים פנימה בעניני הדת, כבר
 נמצאו כתה מבני ישראל שרצו להתדמות
 להיונים והם היו בעלי זרוע ותקיפים
 נמלים, והכתה הזאת נולדה מימות יוסף
 בן מוביא בן אחות חניי בן שמעין הצדיק
 אשר לקח את חקירת המסיט תח״י
 והפשיט עורם מעל עצמותם והוא ובניו
 וכל חברת המיבםין עשו עושר רב מאוד

 מאוד. י
 וזה התחיל באמת כקבלת חז״ל מימות
 אנטיננום איש סיבו ששנים. מתלמידיו
 שהיו נקראין בשם צדוק ומיתוס, ומהם
 יצאו כת הצדוקים והבייתיםים, ובםשך
 עשרות בשנים התחזקו ויקחו את כל
 משרת הממשלה תח״י, ואף כשיצאת
 מדינת א״י מתחת יד מלכי מצרים ובאה
 תח״י מלכי סוריא ונתבטל ממכר המכס,
 אבל כבר היו לבעלי זרוע לומר לנו
 הארץ, והמה השתדלו אצל מלכי םוריא
 שינהיג בארץ יהודה את דת היונים ויהיו

 לעם אחד.
 וראשית מעשיהם היה בעלות המלך
 אגטיוכיס עפיפהאנעם על כסא םיריא קנו
 ושחת אותו בבםפם וזהבם להדיח את
 הישר באדם את חוניו מכה״ג, והרשע
 יאזאן עלה תחתיי, והיא שחת את דרכו
 על הארץ באיפן מבהיל מאיד, אבל הכת
 הגיראה הזאת לא אמרו די, כי יאזא;
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 נתגדל על תורת הפרושים םנעוריו והיה
 לכנו שלם עם ה׳ אלקי ישראל ותורתו
 ולא נמה ימין ושמאל לא מתורה שבבתב
 ולא מתודה שבע״פ ונם לא מיל תקנות
 דרבנן כולם היו קדושים בעיניו, והוא
 בעצמו שימש בכה״נ ותקן תקנות בישראל.
 והסנהדרין היו כולם קדוש• עליון ואשר
 נשיא הסנהדרין היה יהושע בן פרחיה
 ונתאי הארבלי האב׳יד, ובימיו התענגו על

 רוב שלום.
 והפושעים והחמא־ם אשר רצו להתבולל
 עם היונים אשר כל מגמתם היה אך
 להיות שוררי העם ולמוץ לשדם ולהפשיט
 עורם ולמלא הוריהם זהב, ראו כי כלתה
 עליהם הרעה כי היונים עלו מן הארץ
 וימין ישראל רוממה, החליפו את שיטתם
 טעט ותחת להתבולל עם היונים אמרו
 מה לנו לתורה שבע״פ ותקנות דרבנן
 וכתשו בתח״המ ואמרו שאך עולם אחד
 יש וצריכים אנו אך ליהנות מן עו״הז.
 וככה הולידו דור חדש ומשורש הנחשים
 יצאו צפעונים, ויען שהמה היו מקרם
 קדםתה התקיפים והעשירים ואוהבי עשיר
 רבים, לכן לא נהו ולא שקטו ובסתר
 רקטו איך לעשות שלום עם יוחנן כה״ג

 ולמצא דריסת הרנל בהיכלו.

 ויוחנן בעצמו ראה והבין שסכנה גדולת
 נשקפה מהחבורה הנרולה הזאת אשר
 יושבים בקרב העם והיה צריך תמיד
 לפחד מפחד האויב מבית ומבחוץ, כי
 ראה בעיניו כי לו איחר את השעה
 כשנהרג אביו ולא קרם לבא לירושלים
 אז היה תלמי עם חבורתו ידם על העליונה,
 ואף שלקח מהן כל השררות ונתפזרו בין
 העם, אבל הםכנה לא עברה, ולכן אף
 שהיה יוחנן נאמן לאלהיו ולתורתו, אבל
 מפני שלום המרינה לא רדפם, ואדרבא
 קרבם אליו ויתן להם מהלכים בביתו
 מעט. ומחשבתו היתה בלי שום ספק
 לטובה כי מעתה יטיבו את דרכם וישיב

 את

 הטרעיט הרעו הרבה יותר מן הגויט, אז
 התחזק בה׳ ויצא שנית לקראתם למלחמה.
 וה׳ עשת תשועה נתלה שנהרנ נקנור
 השר צבא ותהי רוח העט טעט קט,
 אבל אליקים ובכחירם לא אמדו נואש
 ויבאו שנית על יהודה, ובפעם הזאת נפל
 יתירה חלל מות נכורים, ואז כמעט נשאו
 ראש שנית הפריצים ואליקים בראשם,
 אך תומ״י נמשח יונתן אחי יהודה לנגיד
 ואחרי מלחמית רבות נגפו לפני בני
 ישראל ואליקים מת מיתה משינה ובכחירם
 ראה כי מת אליקים שב לארצו, והאיץ
 שקטה שנתים ימים. אך הפריצים פיתו
 עור את מלך םוריא וישלח שנית את
 בכחירס למלחמה אך יונתן ושמעין אחיו
 הכהו מכה רבה ואז עשו שלום ביניהם,
 והחשמונאים קמו ויכריתו את הפושעים
 מקרב הארץ, ואף שנם הכת הארורה
 הזאת אשר נלקח מהם המשרה לא שקטו
 ולא נחו, אבל יד יונתן היתה תמיד רוממה
 עליהם, וכאשר נפל יונתן הצדיק ביד
 טרייפון ויהרגהו, אז הוקם תיכף שמעון
 אחיו לגגיר ולחם מלחמת ה׳ וכמעט כל

 ימי שמעון שקטה הארץ ממלחמה.
 והפושעים והמתיוגים לא גשאו ראש כל
 ימי שמעון אך התחבאו בחוריהם ויקוו
 לבין את השעה המוצלחה להם, ולא נחו
 ולא שקטו עד שכמעמ מצאו חפץ לבבם
 כי אחד מהן היה העשיר חלטי חתן שמעון
 כה׳׳ג והוא הרג את חותנו ושני בניו
 וגם שלח שלוחים לירושלים להרוג את
 יוחנן בנו ונם כתב אל םלך םוריא
 לשלוח לו חיל לרשת את ארץ יהירה.
 ומזה נוכל להבין כי הנחשים • הערוטים
 האלו היו מפוזרימ בכ״מ ותלטי בטח בזה
 כי אוהביו היושבים בירושלים ימהרו להרימ
 ראש, אבל יוחנן שהיה בנזר בעת ההיא
 הקדים את הרעה והמית את השלוחים
 ילכד את ירושלים ואת תלמי גירש,
 ויוחנן כה״ג היה באמת איש צדיק אשר
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 שלמראה עיגים יהיו כל הנכבשים החת
 דת ישראל.

 והנה אף שיוחנן בעצמו היה נאמן
 לדתו ולעמי אבל בניו שהלכו המיר עם
 אבירי הצדוקים נתחנכו על ברכיהם
 מנעוריהם, ובמשך עשרות בשנים ראו
 הצדוקים כי תקעו יתד כמקים נאמן בי

 חצי תאוחם כבר נתנה בידיהם.
 אבל יען שבימיו היו ראשי הסנהדרין
 הארי שבחבורה יהושע בן פרחיה ונתאי
 הארבלי וכל העם היו כרוכים אחריהם
 כמסירת נפש, ונשיא היהודים היה איש
 צדיק והתורה והיראה תתרבה בקרב
 העם, לבן הדקי שן ולא יבלו עשו מאומה,
 אכל הצפעונים האלו האם יסתפקו בהחצי
 שניתן להם ? המה רצו להפוך קערה על
 פיה אך איך אפשר לעשות כדבר הזה
 בלעדי הנשיא — הבה׳׳ג, לכן רקמו במתון
 בסתר למצא עלילה על חופשי התורה
 כי לבם לא שלם עם בית הנשיא ולנתק
 פתיל אהבה המקשר את יוחנן להפרושים.
 יגעת ומצאת תאמין כי כבר נשמע בין
 החיים דברי תלונה על בית הגשיא שלא
 יהגהגו כשירה ולכם חלק מתופשי התורה.
 וגם היה נשמע בין העם קול רינון שגם
 יוחנן בעצמו איגו ראוי להיות בה״ג
 ולעבוד העבודה בעצמו בי אמו נשבית
 במודיעים וע״פ דברי סופרים שבויה

 פסולה לכהונה.
 וקרוב מאוד לומד שהצדוקים בעצמם
 הוציאו הקול הזה עד שנם יחידים
 מהפרושים האמינו בזה, ומהקירי העכביש
 האלו רקמו הבל אמיץ וחזק למשוך בזה
 את יוחנן לחברתם ולנתק פתיל התכלת

 אשר נקשר להפדושים.
 ואחד מראשי הצדוקים בשם אלעזר בן
 פועירה (ונקדםוניות יקרא נשם יונתן) דיא

 היה איש לץ, לב רע ובליעל, היה אוהב
 נאמן ליוחנן כה״נ, וזה כעצמו אות גאק
 שבבר ירד מקדושתו, שאיש משחת המדות

 בזה

 את לבס למוכה, ובפרמ שהמה היו באמת
 אנשי מלחמה מנעיריהס ואילי הכסף
 ובאבות דר״נ פ״ה שהצדוקים היו משתמשים
 בכלי כסף וזהב. ויוחנן שהיה איש מלחמה
 מנעוריו ועשה מלחמות רבות עם כל
 העפים שכני ארץ יהודה בודאי הראו
 דכת הזה גבורתם במלחמה ויתנכרו
 למובה ויוחנן שמח ע״ז בי נעשה שלום

 בארץ פנימה.
 ומה כאור היטב דברו הז״ל במליצה
 שכת נו: בשעה שנשא שלמה את בת
 פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים ועלה
 בו שרטון ועליו נבגה ברך גדול, וזה הביא
 חירבן האימה. כי לו הביט שלמה בעין
 פקיחה היה ריאה כי באמת היתד. זאת
 הסיבה הראשונה לחירבן, כי עי״ז נטלה
 ממנו המלוכה ונתחלקה והתפוצצה לרסיסים
 וכן לו ראה יוחנן כי הצעד הראשון שעשה
 לטובת הצדוקים היה הצעד הראשון למלך
 בלהות ולאבדן האומה לא היה עושת
 בזאת, כי מבלי משים נסחף בזרם הזמן
 אחרי דרכי הצדוקים, כי כשלבד את עם
 אמם הכריחם למול את בשרם ולו שאול
 ישאל את פי הסנהדרין וחכמי התורה
 לא עשה כזאת כי קשים גרים לישראל
 כספחת, ואשר באמת יצא מהן פרח
 הזדון העריץ הרשע הורדום אשר הרג את
 בל משפחת המכבים, ואשר הביא את
 הורכן העם, אבל הוא שמע לעצת
 הצדוקים ועל פיהם שכל בני המדינה
 צריכין להיות תחת דת אחת, אע״פ שירע
 הימב כי המד. גם אח״ב גויס נמירים
 בכל פרטי הדת, וראיה לזה כי גס
 אריסטובלוס בנו שהיה צדוקי גמור כשכבש
 את בגי יטור ג׳׳כ הכריחם לסול את
 בשר ערלתם, ולא עשה כן יען שהיה
 ירא ה׳ אך כמי שאמרגי כי כן היה דרך
 הצדוקים .כשהיה יד היונים רוממה רצי
 שבל העם יתבוללו בחיוגים ויהיו לעס
 אחד, ובאשר זרחה שמש בגי ישראל רצו



 692 יוחנן כהן גדול

 אעשה ? אם אתה שומע לעצתי רומםם,
 ותורה מה תהא עליה ? הרי כרוכה ומונחת
 בקרן דית כל הרוצה ללמוד יבא וילמוד,
 מיד ותוצץ הרעה דהרנו כל חכמי ישראל
 והיה העולם משתומם עי שבא שמעין
 בן שמח והחזיר התורה ליושנה, וחז״ל
 יםפרו בקוצר נמרץ אך את אתרית
 הדברים אבל בקימוניות יסופר באריכות
 יותר ובאמת נמשך הרבר כמה שנים,
 וגס בדברי חז״ל מובא במקומות אתרים
 מעשיות שהמה שייכים לכאן, כי אז
 התפרד יוחנן מאת הפרושים והעמיד
 סנהדרין של צדוקים, והפרושים התפזרו
 לכל רוח, ואז נם יהושע בן פרחיה
 לאלכסנדריא של מצרים ויהי שם ער
 מלוך ינאי בנו, ושמעון בן שמח שהיה
 גיסו של המלך פעל בחכמתו והדף מעט
 מעט את הצדוקים מן הסנהדרין ואז קרא
 ליהושע ב״פ לבא לירושלים כמבואר

 בערבי.

 והחכם דרנבירנ בספרי היקר משא א״י
 צר כב. יאמר בדבר הסנהדרין וז״ל
 ״ואולם מכל הידיעות השעות אשר בספרי
 ״התלמיד המכחישות זא״ז(ואינו מגיא שוט
) ויאמר שייחנן ז ״ א  ,מקום היכן מכחישות ז
 ״כה״ג יסד סנהדרין והיא שים היו יהושע
 ״בן פרחיה ונתאי הארבלי — אבל זאת
 ״יפלא ממנו מה ראה כי בחר בשני
 ״אנשים מעדת הפרושים אשר כבר חלץ
 ״מהן בעת יסד הסנהדרין ויהי לצריהם"
 עכ״ל. יבטחילה טעה טעית נדיל כי
 אדרבא אז ברח יהושע בן פרחיה ושמעין

 יסר אז סנהדרין של צדיקים.
 וכן יאמר שם צד 46 בהערה א) שעל
 ב״ד של חשמונאים היה יוחנן הירקנים
 לנשיא, ובמחילה שערבב ענין אחר
 לנמרי שאף שיוחנן היה גדול בתורה
 ושימש בבה״ג לא היה מעו״לם נשיא
 הסנהדרין, ובאבות ששם ידובר מן מקבלי
 התורה איש מפי איש ויזבר עם שם

 הנשיא

 כזה יהיה אוהב נאמן להנשיא. והוא
 בחלקת לשונו דבר תמיד על לב יוחנן
 ששומע כי חכמי ישראל אין לבם שלם
 עמו, אך יוחנן לא שת לבי לזה. אבל
 הבליעל הזה מצא שעת הכושר להראות

 ל־נשיא כי אמת ידבר.
 •י וזה שיסיפר בקידושין םו. אמר אביי
 רתניא מעשה בינאי המלך(אכיי לשיטתיה
 דאמר ברכות נט. הוא ינאי הוא יוחנן, אכל
 בקדמוניות יסופר המעשה על יוחנן הורקנוס וזה
 כדעת רבא שס) שהלך לכיבלית שבמדבר
 וכיבש שט ששיט כרכים, ובחזרתו שמח
 שמחה גדולה וקרא לכל חכמי ישראל
 — והעלו מלוחים על שלחנות של זהב
 ואכלו (ויקדמוניות יסופר באריכות ששאל
 לחכמים כלום אני עובר על שום דבר שכתורה
 או דרבנן תאמרו לי ואתקן את דרכי ויאמרו לא
 אדונינו), אך אלעזר בן פיעירה הלץ א״ל
 לבם של פרושים עליך. ומה אעשה להם ?
 א״ל הקם להם בציץ שבין עיניך (שאז
 יאמרו האמת), וכן היה שהיה שם זקן אחד
 ויהודה בן גדידיה שמו ויאמר לו ינאי
 המלך רב לך כתר מלכות הנח כתר
 כהונה לזרעו של אהרן שהיו אומרים אמו

 נשבית במודיעים.
 וכאשר אמרגו לעיל שקרוב לומר
 שהצדוקים בעצמן הוציאו הקול השקר
 הזה, לכן כשהתחיל יוחנן לחקור ולדרוש
 הדבר ולא נמצא, ויבדלו חכמי ישראל
 בזעם, ויסופר בקדמוניות שחבמי ישראל
 כעסי על הפרישי יהירה ב״נ שהוציא מפיו
 דבר שקר, אך אלעזר הנבל לא נח ולא
 שקט ויאמר ליוחנן האם תדמה כי באמת
 כועסים על המוציא רבה עליך, נם המה
 יאמינו בזת ואך מתייראים מפניך, ועשה
 הבחנה שאל לחכמי הפרושים שיתנו עונש
 על המוציא דיבה. וכן עשה. וחכמי ישראל
 פסקו כרין המפורש שהמוציא ש״ר לוקה.
 אז מצא הבליעל חרם להתנדר בו ויאמר
 ליוחנן, הדיוט שבישראל כך הוא דינו
 ואתה מלך ובה״ג כך הוא דינך? ומה
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 שנויה מה ששייך לו ולשמו. וזה שאמרו
 שבטל את המעוררין, זה שעיררו עליו
 שהוא בן שבויה כי כיון שנטל תקנית

 דרבנן נתבטלו המעוררין ממני.
 וחז״ל חסו על כבודו ויען שכל ימיו
 היה טוב לישראל נשארו תקנותיו. במשנה
 על שמו לתהלה ׳ולתפארת״ וע״פ עדות
 קדמיניות מלך שלשים שנה, וצור• שאשתו
 תמלוך תהתיו אבל אריסטובלום בנו לא
 שמע לקולו וימת את אמו ברעב והוא
 שם כתר מלכות בראשו, אך מת בדמי
 ימיו כי מלך אך שנה אחת, ואשתו
 שלומינון אחות שמעון בן שטח נשאת

 לינאי אחיו וכמבואר בערבו.

 ר׳ יוחנן מלחשך.
 בעירובין צא. וכן א״ר יוחנן מי לחשך.
 ובתום׳ שם אית דנרםי מלחשך בתיבה
 אחת ומפרשי שקאי על (סיום) ר׳ יוחנן

 יען שנולד מלחש כמבואר יומא פב:.

 ר־ יוחנן פפרא דגופתא.
 בירושלמי כובה פ״ב ה״ה ר׳ הינא
 אזל לעין טב לקידוש החדש והיה צמא
 עד שבא לסוכת ר' יוחנן ספרא דנופתא.
 ובמנילה פ״ג ה״ז איתא ר׳ יוחנן ספרא
 דנופתא ירד (צ׳׳ל עלה) לא״י וראה לבר
 אבינא ספרא קרי שירת הבאר. ובמס׳
 סופרים פי־׳יב ה״ר נרם ר׳ יונתן ספרא

 דנופתרא נחת להבא וכוי.
 אבל אין זה הנזכר בירושלמי ר״פ
 במה בהמה בשס חנן מנופתא כמביאר

 בערכי.

 יוחנן ספרא דרבן גמליאל [הזקף.
 בכנהדרין יא: מעשה בר״נ שהיה יושב
 ע״נ מעלה הר הבית יהיה ייחנן סיפר
 הלז עומד לפניו — טיל איגרתא חדא
 וכתיב וכוי. ובירושלמי סע״ש פ״ה ה״ר

 מרם יוחנן הכהן הסיפד.

 ר׳

 הנשיא והאב״ד שס לא ימצא שם יוחנן
 כה״נ, וב״ד של חשמונאים היא ענין
 אחר לנמרי. וזה כשהיה יהודה המכבי
 ואחיו רחוק מירושלים בעיר מכמש אז
 בל״ם קבעו ב״ר בקרב מחנם, ונשאר
 לנו מתקנוהם שנזרו על נשז״ג כמבואר
 בערכם. אבל מת זד. שייך לימי יוחנן
 כה״נשאזכבר נבטלו ב״דשל חשמינאים,
 והסנהדרין שהיו בימיו ההעננו על רוב
 שלום ויהושע ב״פ בראשם עד שנעשה
 צדוקי •ונזר שכל מי שישמור משמרת
 הפרושים ענש יענש. ובל״ס עמדו הפרושים
 נגדו בכל כחם, והתפרצה הריב ער

 שעשה בהם הרנ רב.
 אבל כל האומר שבמל תורה שבע״פ
 אינו אלא טועה ב׳ א״ב הלא היה צריך
 לבטל מצות פריעה שאינו מפירש בתורה,
 וגס מצות הפלין ובדומה, ובזה היה צריך
 לפהות לאשוף חכמים גדילים לפרש
 התירה ע״פ דרכי החדש, ונם לעשות הג
 השבועית אחר השבת, ואס יארע דבר
 גדיל כזה הלא אז מס״ו כל העם את
 נפשם על זה, וחז״ל לא החרישי מזה.
 אבל האמת שחו״ש לא נגע בשים דבר
 שבתודה שבע״פ, אבל הוא בטל אך
 תקנות דרבנן וטמ־לא נתבטל דין •דשבויה
 ואין כאן לא איסור ולא לעז וזה ברור.
 ובירושלמי מע״ש פ״ה ה״י כשחושב
 שם כל תקניתיו של יוהנן בה״ג, אמר
 דיב״ל ע״ז שיש מהן מה שעשה בזרוע,
 שטה שבטל את ודר מעשר הוא לננאי
 כי משבא אלעזר בן פת־רה ויהודה בן
 פתורה היו נוטלין אותם בזרוע. ואלעזר
 זההואבל״ס הבליעל אלעזר בן פיעירת
 הנזכר קידושין סי. ולולא דאמרו שם שמה
 שבטל את המעיררץ הוא לשבח, וכן
 הוא בבבלי סוף סוטה שמפרש רחבת
 שהיו אימרין עירה למה הישן, אפשר
 לומר שהוא נ״ב לננאי, שכשנעשה צדוקי
 בטל בל תקנית דרבנן והעיקר דין
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 ובן מצינו ר׳ יונה בשם רשב״ל כברכות
 פ״ג ה״א, ה״ד, תרומות פ״ד ה״ב, חלה

 פ״א ה״ג.
 אבל רבותיו המובהקים היו ר' אילא
 כמפורש תרומות פ״ב ה״ד ר׳ יונת ר׳
 יוםי תרוייהון אמרין — א״ל ר' אחא כן
 ר׳ אילא רבכון הוה בה. ובע״ז יג:
 אשכחיה ר' יונה לר׳ עילאי (וצ׳׳ל אילעי
) ושאלו, וביבמות פ״א ה״ב  כגרסת מךס

 אמר בשם ר׳ אילא.
 וכן ר׳ זירא (וכירוע׳למי ר׳ זעירא) היה
 רבו המובהק בבכורות ל. ר' יונה ודי
 ירמיה תלמידי דרי זעירי. ר' יונה אר״ז
 כברכות יד., נימין נמ., ע״ז יד״ חלה
 פ״נ ה״ה. וכן חולין מנ: יונה אמר זירא,
 נרםת דק־׳ס מרי״ף דפוס קושטאנדינא
 ר׳ יונה אר״ז. ובמנילה טז: לנרםת
 הרי״ף וע״י, בעי קומי ר״ז ור״ז איקפד

 לקבליה כערלה פ״נ םה״א.
 וכן ר׳ ירמיה אף שהיה בעצמי תלמיד
 ר׳יזירא אבל היה קשיש מר׳ יונה, ור'
 יונה קבל ממנו כמגילה פ״ר ה״ה ר׳
 יונה ור׳ יוסה עלו למחזיה אפיה לאחוי
 ריהודה בר תמוזה קרוביה דר׳ ייםי בר
 חנינא בכנישתא דסובניא והוה המן ר׳
 ירמיה ועכב א״ל ר׳ יונה וכופין? א״ל
 והא רבך (ר׳ ירמיה) מעכב. וכן חלה פ״א
 ה״א־ב: א״ר יונה איתתבת קימי ר׳
 ירמיה. ושם פ״ב ה״א בעי קימי ר׳

 ירמיה.
 והנה מלבד רבותיו אלו היו בידו

 קבלות מכל גדולי הדור ואמר בשמם.
 אמד בשם ר׳ אבא כברכות פ״ד ה״א,
 קידושין פ״ד ה״י. שאל מר׳ אבא כבלאים

 פ״ט ה״נ, תענית פ״ר ה״א־טז:.
 בשם ר' אבא בר ממל כסוכה רפ״ה.
 בשם ר' אבהו במעשרות ספ״ה, חלה

 פ״א ה״ה, מנילה םפ״א.
 בשם ר׳ אביי בתרומות פ״ה ה״ד.

 בשם ר׳ אהא כברכות פ״ב ה״ר טו:.

 בשם

 ר׳ יוחנן ענתניותא.
 נשאר לנו ממנו מאמר יקר בירושלמי
 ברכות פ״ה ה״א שאמר ברית כרותה
 הינע בתלמודו לא במהרה הוא משבח.

 יוחנן שר הבירה.
 נזכר מדרש תהלים הישן פ״נ. ובל״ס

 צ״ל יונתן שר הבירה ועיין ערכו.

 נר׳יולימנאבר עבד.
 נזכר פם׳ רבתי רפ״ז אמר בשם ר'
 יצהק. והרר״ל שם גירס ר׳ לוליאני בר

 טברי,
 יונה.

 בחולין מנ: יונה אמר זירא, מבלעתא,
 וברי״ף רפום קושטנדינא איתא ר׳ יונה
 אר״ז כדמובא בדק״ם. והפוסקים הביאו

 שאין זה שם חכם אך יונה ממש.

 ר׳ יונה, (אכוה דר׳ מני).
 האמורא הגדול הזה אשר מילא את
 הש״ס ירושלמי בהלכותיו והיה מראשי
 הדור ברור הרביעי זבה עור לקבל מאבי
 הירושלמי ר׳ יוחנן בבכורות ל, ר׳ יונה
 יר׳ ירמיה תלמידי דר׳ זעירי יאמרי לה
 ר׳ יונת ור״ז תלמידי דר׳ ייחנן. והספק
 הוא להש״ם כי באמת קבל ר׳ יונה
 תורתו מתלמידי דר׳ יוחנן יען כי היה
 אז צעיר לימים עוד ור׳ יוחנן היה כבר
 זקן מאוד, אבל זכה עוד להקרא נם בשם
 תלמיד ר׳ יוחנן כר״ז. וכן הוא בירושלמי
 יומא פ״א ה״א ר׳ ירמיה בשם ר׳ יוחנן
 ובנדי הקדש — א״ל ר' יונה עמך הייתי
 ולא אמר (ר׳ יוחנן) עובד אלא נשאל.
 וכן ב״מ נז. ר' יונה ור' ירמיה חרווייהו
 משמיה דרי יוחנן אמרי. ובחלה פ״א
 ה״א־ב ר׳ יונה בשם ר׳ יוחנן, ובאמת
 שניהם היו צעירים וזכי אך לקבל מרי
 ייהנן בסיף ימיו. והיו תלמידים מובהקים
 לתלמידי דד׳ יוחנן, ואך ר׳ ירמיה נדל

 והצליח במביאר כערבי.'
 ו
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 בשם ר׳ שמואל קפורקיא כחלה פ״ו
 םה״א.

 בשם ר׳ שמעון בר אבא בתענית
 פ״ג ה״ט והמאמר הזה נשתבש בויק״ר
 ספ״לה ושם ר' יונה בר אבא, וצ״ל

 בשם ר״ש בר אבא.
 בשם ר' שמעין בד זכריה ברמאי

 פ״ב ה״א.
 בשם ר' שמעון חםירא במעשרות פ״א

 ה״ב, ברכות פ״ו ס־״א.
 בשם ר׳ הנחום בר חייא כברכות

 פ״ה ה״א.
 ובפי הנראה שאחרי פמירת ר׳ אמי
 לא הוקם עוד ריש מתיבתא ואך קבוצת
 חכמים היו בכמה מקומות והיו נקראין
 בשם רבנן דקיסרין, וכן הרביצו תורה
 כציפורי, ואז ר׳ יונה עם הכירו האהוב
 ר׳ יוסי הרביצו תורה הרבה במבריא
 עם תלמידים רבים כסנהדרין פ״א ה״ב
 שאמרו ר׳ חגי פתח ודי יונה ור׳ יוסי
 חתטין. וידוע שר׳ חני היה בטבריא
 כמו״ק כה. וכידוע שר״ח קביר בטבדיא.
 ובשביעית פ״ו םה״א א״ר יונה — אמרו
 לו והרי עמך בטבריא, אך משם אין ראיה
 כ״כ כי שם אפשר שנפל ט״ס והמקור
 הוא מתוספתא שביעית רפ״ד ושש שאמרו

 לר' יהודה הרי הן אצלך בטבריא.
 ושני החברים האלו כצינו ביחד תמיר,
 בשביעית פ״ר ה״ב ר׳ יונה ור׳ יוסי
 התירו לאפות לחם בשבת בשביל אנשי
 החיל, וברכות פיו ה״ה שניהם סלקון

 למשתיתיה דר׳ חיננא ענתנייה.
 ובן נזכרו יחד כרבות פ״ג ה״א ה״ד,

 תרומות פ״ב ה״ד, עירובין פ״ז ה״א.
 ושגיהם עלו למחזיר. אפיה דאחוי
 ריהורה בן המוזה כמגילה פ״ר ה״ה,
 ובברכות פ״ר. ה״א יסופר שבאו שניהם
 לאנטיובא וראם ארסקינם (•ער העיר) וקם
 מקטן ואמר שראה דמותם במלחמה ועי״ן

 נצח.

 כשם ר׳ אמי בחנינה בד:, חלה פ״א
 ה״א ב:.

 כשם ר׳הושעיא כמע״ש פ״ב ה״א.
 בשם רבהמנרנא במעשרות פ״ר ה״ב,

 יבמות פ״ח ה״ו.
 בשם ר' חינה (ר׳ הו:*) בפסחים

 רפ״ח.
 ר׳ הגי בר״ה פ״ב ה״ה. אמרו ריחני

 פתח ור׳ יונה ור' יוסי חתמין,
 בשם חזקיה בחלה פ״א רה״א.

 בשם ד׳ חייא [בד אבא] בחלה פ״ב
 ם״הב, רפ״נ, ריש כלאים, סוף בכורים

 וחגיגה פ״נ ה״א.
 בשם ר׳ חמא בר׳ חניגא כב״ר

 .פמ״ח־יב.
 בשם ר׳ חמא בד עוקבא כעירובין

 פ״נ ה״ז.
 בשם ר׳ חנניה חברון דרבנן כחלה

 פ״ר ה״ד. שאלו מו״ק פ״נ ה״ה.
 בשם רב חסדא כברכות פ״ב ה״ד.

 בשש ר׳ יוסי בן גזירה בירושלמי סוף
 ברבות.

 בשם ר׳ יוסי בר׳ חניגא כברכות פ״ג
 כה״א, כלאים םפ״נ, נזיר פ״ז ה״א.

 בשם ר' ינאי כתרומות פ״ה ה״ב.
 בשם ר' יצחק כר נחמן כרייה רפ״א.
 בשם ר׳ מיישא כבכורים פ״ב ה״ד.
 בשם רב נחמן בר ארא כברכות פ״ב

 ה״ר.
 בשם ר״ג בד יעקב או מר עוקבן
 כעירובין פ״ז ה״א ר׳ יונה ור׳ יום׳ חד
 בשם מר עוקבן וחד בשם ר״נ בר יעקב.
 בשם עולא בר ישמעאל בכלאים רפ*ט.
 בשם ר' קריםפא בירושלמי ריש

 כתובית.
 בשש בר קפרא בירושלמי ריש יומא.

 בשם רב כברכות פ״ר ה״ג.
 בשם שמואל כחלה פ״א ר״הא, קידושין

 רפ״א.
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 ר׳ פיליפא כר פרוטה התיב קםיה
 כטגילה פ״א ם״הא וסופרים פכ״א ה״ז,
 ר׳ פנחס החבר כשמו כש״ר פ״א־יד,
 ר׳ רדיפא בשמו בפסחים רפ״ח, יבמות

 פ״א ה״ב.
 והיה גדול כ״כ עד ששמו נשמע בבבל
 בזבחים קז. שרבא אמר כדר׳ יונה וכוי.
 ור' יונה היה נקרא מתקיפי דא״י
 כתענית בנ: שאייל ר' זריקא לרב ספרא
 תא חזי מה בין תקיפי דא״י לחסידי
 רבבל. חסידי דבבל ר״ה ור״ח — תקיפי
 דא״י כנץ ר׳ יונה אבוה דר׳ מני בי הוה
 מצטרך עלמא למטרא — בעי רחמי
 ואתי מטרא ואפילו ב״ב לא הוי ידעי
 שהמטר אתי מחמתיה, ונראה שנקרא כן
 יען שאמר לר׳ נוריון מו״ק פ״ג ה״ה יג:
 לא ילפינן מן בר נש זעירא. וביומא פ״ח
 ה״ה ונדרים פ״ר ה״ט שפ״א נפלה דליקה
 בשכנותו ורצה עב״ום לכבות ולא הניח
) ונעשה גם וניצל כל ה י  לו (ששבת ה

 השכונה.
 חביבותית לתורה נדלה כ״כ עד שאמרו
 מע״ש פ״ה ה״ג שנתן מעשרו לר׳ אחא
 בר עולאלא מפני שהיה כהן אך שעמל
 בתורה. וברכות פ״ר ה״א כשהיה מתפלל
 בב״הכנס היה מתפלל בלחש, ובביתו
 היד. מתפלל בקול רם בדי שישמעו ב״ב
 וילמדו איך להתפלל. ובסוף פאר, יסופר
 עליו כשהיה רואה עני בן טובים שירד
 מנכסיו א״ל בני שמעתי עליך שנפלה
 לך ירושה — טיל ממני הלואה ואת
 פירע לי, ודרש אשרי ניתן לדל אין
 כתיב אלא אשרי משביל אל דל, (והוא

 שצריך אדם להסתכל במצוה איך זיעשותה).

 ומזה אנו רואץ שהיה עשיר יבדאמרן
 לעיל שהיה מסחרו ביין.

 ובשבת פ״ח ה״אבי הותשתי ר׳ יונה
 ד׳ כוסות בליל פסח הוה כאיב לית ראשו

 עד התנ.
 והיה בקי בטבעות החיות כשבת קנה:

 שדרש
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 גצח. וכן היו שניהם שותפים ביין במע״ש
 פ״ר ה״ו.

 מחלקיהם מצינו בכמה מקומות בירושל׳
 ונם בבבלי במנחות ע: ר׳ יוסי בד זבדא
 (שהוא סתמ ד׳ יוסי דירושלמי) חולק עם ר׳
 יונה. ובנדרים פ״ט ה״א כשמת בן ר׳
 יוסי ובאה השמועה לד׳ יונה כשהיה

 אז בצור השלים כל היום בתענית.
 וכן מצינו ר' יונה ור׳ יוסי נלילאה

 ביחד כברכות פ״נ סד,״ א.
 והנה אף שלא היה ר' יונה ריש
 מתיבתא אבל נהנ ישיבה נדולה ותלמידים
 הרבה לפניו בדמצינו ר׳ אינייא בר סםיי
 סליק לנביה ר׳ יונה כמע״ש פ״ר םה״נ.
 ר' אלעזר בר מרום היתיב קמיה

 בתענית פ״ר ה״נ.
 ר' אשיץ בשמו כתרומות רפ״א.

 ר׳ גוריין היה קטן מר׳ יונה במו״ק
 פ״ג ה״ה יג:.

 ר׳ זבדי בריה דר׳ יעקב־ בר זבדי
 בשמו כברכות פ״א ה״ב ז:.

 ר' חייא בר מרייה בעי קומיה ככתובות
 פ״ט ה״א.

 ר׳ יודן בר פליי התיב קומיה בשביעית
 רפ״ה (ושט בר סדיא בטעות).

 ר׳ יהושע דרומי קוםיה כסוכה ספ״ד.
 ר' יוסי דרומאהקומיה כשבועות פ״א

 ה״ח.
 . י ר' יצחק בדיה דר״ח משמו ביבמות

 פ״יב ה״ד.
 ר' יצחק בר קצצתה בשמו כרייה פ״א

 רה״א.
 ר' לוינטי בשמו כדמאי פ״ז ה״ז, בעי
 מיניה יבטית פ״ט ה״ח, מיסחי עמו שבת

 פ״ג ה״ג.
 ר׳ גיחא בר סבא בעי קימיה כיבמית
 רפ״ט, ובעירובין פ״ב סה״א מצינו ר' יונה
 אמר, ר' נסא שאל מהו לטלטל בין הפסים
 ובב״ט רפ״ג ר׳ נםא אמר בשס ר׳ יונה.

 ומזה משמע שהיו כמו חברים.
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 בכלאים רפ״ט שבע• •קומי ר' מנא.
 ובמו״ק פ״ב ה״ג שאל לדי הונא אס

 מותר לו למכור ספרים במועד.
 ונזכר בירושלמי שביעית פ״ב ה״ז,
 כלאים פ״ח ה״ג ה״ד, עירובי; פ״ג ה״א,
 יומא פ״ה ם״הא, ביצה פ״ב ה״ח, נדרים

 פ״מ ה״א, נזיר פ״ו ה״מ.
 ובשבת פ״ה ה״א ופד״כ יא: נזכר
 בשם ר' יונה בן צרויה. ושס יב. בשם
 ר׳ יונה בן צריה, ובפס׳ רבתי פ׳ השא־
 ס״ח ר׳ תנחומא בי ר' יונה מבוצרצא.

 וכן נזכר במד׳ שמואל פכ״ה.

פר אימי.  ר׳ יונה דנ
 נזכר בירושלמי נדרים י פ״ר םה״ט,

 אבל צ״ל ר׳ יוק כשבת פט״ז ה״ז.

 ר׳ יונה חמוה דר׳ אמי. נזכר נימין
 פ״ב ם״הא.

 יונתן.
 יצחק בר יונתן ירושלמי נדה םפ״ב,

 רבה בר יונתן יומא מז.
 ר יונתן.

 (תנא. הכירו דרי יאשיה.)

 אחרי עיון רב נראה בבירור שכתם
 ר׳ יונתן (הכירו דר׳ יאשיה) ור׳ יונתן בר
 יוסף או ר' נתן בר יוסף הנזכר בבבלי
 ור׳ יונתן בי ר' יוסי הנזכר בירושלמי׳
 כל השמות הללו של הנא אחד הם,
 וזה ר׳ יונתן יען שהיה בר א״י בדמובא
 באנרת דרש״נ ח״ב פ״נ נזכר באבות
 פ״ר מ״מ ר׳ יונתן אומר בל המקיים את
 התורה מעוני סופה לקיימה מעושר וכוי.-
 והמאמר הזה נשנה באבות דר״נ רפ״ל
 ושם ר׳ נתן (או ר׳ יונת;) בר יוסף. ומזה
 אנו רואין שסתם ר׳ יונתן הוא ר' נתן
 או ר׳ יונתן בר יוסף. ובברכות מז:
 חולק עם ר׳ נתן וסובר איזהו ע״ה כל
 מי שיש לו בנים ואינו מנדלן לת״ת•
 ושם ר׳ נתן בר יוסף. ובסוטה כב. ר׳
 יונתן בר יוסף. ובירושלמי סוטה פ״ר׳

 ד״י

 שדרש אפתחא דבי נשיאה, יודע הק״בה
 בבלב שמזונותיו מועטין לפיכך שוהה

 אכילתו במעיו ג׳ ימים.
 וזכה לבן גדול הדור הידוע בשם ר׳
 מגא או מגי, וקבל תירתו מאביו כרמצינו
 בכמה מקומות שאמר, ר' יונה אבא אומר
 כך, כדמאי רפ״ד, שביעית פ״ד ה״ב

 ועוד בכמה מקומות.
 ובמו״ק םפ״א שאל לד׳ יונה אביו,
 ובמנילה פ״ד ה״י ד' מנא כד הוה מורי
 בחבורהא מלין דשמע מן אביו ובו׳,
 ובנדרים ט: מתקיף לה ר׳ מני ור׳ יונה

 משיב לו.
 ור׳ יוגה נפטר קודם חבידו ר׳ יוסי

 כמפורש מע״ש פ״ר ה״ו.
 ומצינו ר׳ חנינא אחי ד' מנא כמו״ק
 פ״ג ה״ה יג: ואפשר שהוא ג״ב בנו של

 ר׳ יוגה.
 ר׳ יונה אביו דר׳ ישמעאל.

 גזבר בירושלמי ריש חלק, אבר יש
 שם ט״ס עיין ערך ר׳ ישמעאל.

 ר׳ יונה בר אבא.
 גזכרויק״ר םפ״להאמר בשם ר׳ יוחנן,
 אך הוא ט״ם וצ״ל כדמובא המאמר
) שמעון ש  תעגית פ״ג ה״ט ר׳ יוגה (בש
 בר בא בשם ר״י, וגשמט בטעות תיבת

 שמעון.
 ר׳ יונה בר פפא.

 גזבר בירושלמי מג־לה כפ״א לגרסת
 הרי״ף אמר בשם ר׳ שילא איש כפר
 תמרהא, ונרםא שלגו ר׳ חנינא בר פפא,

 והטעות בא שמן ח׳ נעשה י״ו.
 ר׳ יונה בר צדייה. ערך ר׳ יונה

 בוצרייה.
 ר׳ יונה בר תחליפא.

 נזכר חולין ל: שרבא היה בריק ליה
 נירא ושחט בה עוף בהדי דפרח.

 ר׳ יונה בוצרייה.
 היה תלמידו דר׳ מנא (כנו של ר׳ יונה)
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 (וכדק׳׳ס ר׳ יונתן בו יוסף), כתובית ס:,
 נדה םא:) תוספתא תרומות פ״ח, כלים
 ב״מ פ״נ, נדה פ״ב. ובבל המקומות
 הללו בא בשם אביו כדי שלא נטעה על
 ר' יונתן אחר, אבל כשנזכר עם הכירו
 ר' יאשיה אז נזכר תמיד בשם סתם ר׳
 יונתי, כי לא נוכל למעות על הכירו
 דר׳ יאשיה לומר שהוא ר׳ יונתן אחר.
 ונזכרו יחד יומא נז:, חנינה יח., נזיר
 ו: לט:, קידושין י., סוטה כד. מו:,
 ב״מ נד. צד:, ב״ב קיז״ סנהדרין נ:

 טו:, מנחות צ:.
 ובמכלתא נזכר הרבה פעמים במחלוקת
 עם ר׳ יאשיה, ובן בכפרי, אבל לא

 נזכר בספרא.
 וזה ר׳ יונתן היה כהן בב״מ צ: בעי
 מיניה ר׳ יונתן מר׳ םימאי חסמה
 מבחוץ מהו — א״ל מבית אביך אתה
 למר יין ושכר אל תשת (ופירש״י כהן
 היה). ולא שהיה תלמידו בי ר׳ םימאי
 היה מהתנאים האחרונים שאחר רבי אבל
 בל״ם שאלו לנסותו, ובדמובא המאמר
 בירושלמי תרומות פ״ט ה״א ר׳ עקיבא
 שאל את ר׳ שמעון בן יוחאי ״מיבדקיניה״

 בית חסם מבחוץ וביי.
 ובדפוס ווינציא איתא בעי ר' יונתן
 מר׳ שמעון וזה הנרםא יותר נכונה
 וכדמצינו במבלתא בשלח מסי ויהי פ״ר

 שאל ר׳ יינתן את רשב״י, אבל
 ל׳ יונתן, (תלמידו דו׳ חייא),

 היה בבלי, והיה תלמידו דר׳ חייא
 ולא היה כהן כברכות יח. ר׳ חייא ור׳
 יונתן הוו שקלי ואזלי בבית הקברות הוה
 קשריא תבלתא דר׳ יונתן. וזה ר׳ יונתן
 הוה רבו דר׳ שמואל בר נחמני שאמר
 תמיר בשמו. וכרמסיים שם ואף ר׳ יונתן
 הדר ביה דאר״ש בר נחמני א״ר יונתן
 מנין למתים וכוי. ובירושלמי ברכות פ״ב
 ה״ג ר׳ חייא רובא ור׳ יונתן הלכו אהר
 מטתו של ר״ש בר׳ יוסי בן לקוניאוהוה

 ה״נ חולקין ר״מ .ור׳ יהודה ור׳ יונתן
 בר׳ יוסי בדין מניקה, ובכתובות ם: נרם
 ר' נתן בר יוסף. וזה ר׳ יונתן ראשו
 מניע עוד לדור ר׳ עקיבה ור׳ ישמעאל
 כירושלמי מעשרות פ״ב ה״ב טז: ר׳
 יונתן בי ר׳ יוסי אומר מנין לתבואה
 שהביאה שליש לפני ר״ה — ר׳ יונתן
 בר׳ יוסי בשיטת ר״ע רבו אמרה, וזה
 כמו שאמרנו יען שהיה בר א״י זכה
 בימי עלומיו עוד לשמש את ר״ע, אבל
 חבירו ר׳ יאשיה שהית בבלי זבה אך
 לשמש את ר׳ ישמעאל יען שר׳ ישמעאל
 הלך םםוך לאדום ואז קבל ממנו. ושם
 התחברו יחד ר׳ יונתן ור׳ יאשיה במנחות
 נז: שאמרו ר׳ יאשיה ור׳ יונתן תלמידי
 דר׳ ישמעאל. ובחולין ע: א״ר יונתן
 נמתי לבן עזאי — נם לי ומה ישמעאל
 אומר בדבר זה — ובלשין הזד. אמר לי
 חבל עלך בן עזאי' שלא שימשת את ר'

 ישמעאל.
 וכלל זה עלתה בידינו שכ״מ שנזכר
 בלא מחלוקת או במחלוקת עם שאר
 תנאים חוץ מר׳ יאשיה גזבר בשם ר׳
 נתן בר יוסף או ר׳ יונתן בר יוסף
 כברכות כב. חולקין ר׳ יוסי, ר׳ יונתן בר
 ייוסף ודי נתן בר אבישלום. וביומא פה:
 חולקין ר׳ יוסי בר׳ יהודה, ר׳ יונתן בר
 יוסף, ור״ש בן מנםיא. ובמיטה כב.
 מחלוקת ר״מ, בן עזאי ר׳ יונתן בר יוםף

 ואחרים.
 ובלי מחלוקת בלשון דתניא ר׳ יונתן
 ב״י אומר כרייה יג., כתובות ס:, חולין
 לא: פנ: ושם קלז.' דתניא ר׳ יוחגן בר
 יוסף אומר הקדיש היה צ״ל ר׳ יונתן
 ב״י. וכן מקואות םפ״ו בתוספתא׳ ר׳
 ייחנן ב״י וצ״ל בנרםת הגר״א ר׳ יינתן

 בר יוסף.
 ובירושלמי כלאים פ״ב ה״ו תני ר'
 יונתן בן יוסי אומר היה שם סלע ארובה
 ובו/ ובשם ר׳ נתן בר יוסף כמגילה לא:,
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 וכקה״ר פ״ה־י ר' יונתן בשם ר' יונתן
 דבית גוברין והוא ט״ס וצ״ל ר' סימון
 בשם ר״י דבית גוברין כדמובא שם

 פ״ג־ב.
 ובםה״ד בערבו מביא ר' יונתן הקשה
 לר׳ שמעון בן יקום, ובמחילה מכבודו
 ששננ בתרתי, כי בעתו לירושלמי
 סנהדרין פי׳נ ה״מ, וז״ל שם ר' יונתן
 יתיב מקשי, א״ל ר' יוסי בר׳ חנינא הא
 שמעון בן יקים, אסר״ ״יקים לעיל״ ולא
 איתכון ריבר״ח אלא שיסמיך לר׳ שמעון
 בן יקים, וחשב סה״ד שרי יונתן הקשה
 לר״ש בן יקים, ובאמת היה מתלמידיו
 וסמביה אז. ב) שצ״ל ר׳ יוחנן ולא ר'
 יונתן כדמובא סנהדרין ל: שר״ש בן
 אליקים וריבר״ח היו תלמידי דרי יוחנן.

 והנה אף שהיה כמו חבר לר׳ הנינא
 וחביריו אבל היה צעיר מהן הרבה, ולבן
 מצינו שמכולן קבל ר׳ יוחנן והיונחשבין
 לרבותיו אבל את ד' יונתן חשבו כמו
 חבר וכדמצינו גיטין עח!, חולין מה,
 שאמר ר' יוחנן על ר' יונתן ידעין חברין
 בבלאה לפרושי בי האי טעמא ? (ופירש״י

 ר׳ יונתן מכיל היה ועלה לא״י).

 וכבר ביטי נערותו של ר׳ יוחנן היה
 בחברתו כר״ה פ״ב ה״ו שאמרו שר׳
 יוחנן נכנס והוא היה הקטן שבהן א״ל
 אמור הרי השנה — א״ר •יונתן ראה
 לשין שלמדנו בן הנפח ובו׳. ובכורים פ״ב
 ה״ד, ויק״ר ספ״בב שאלו ר' יוחנן, וברכות
 רפ״ט ששניהם אזלי לקרייתא דדרומה.
 וכשהיה ר׳ יוחנן כבר אינש םבא היה
 עוד ר׳ יונתן חי כתרומות פ״ח ה״ר שר׳
 אמי• איתצד בםיפסיפה ור׳ יונתן כבר
 התייאש ממנו ואמר יברך המת בסדינו
 אך רשב״ל הצילו ואמר להגזלנין שיבאו

 לגבי סבא (ד׳ יוחנן).
 ובנימין ל: מחלוקת ר׳ יונתן ירי יוחנן.
 וגם את ר״ל קרא מר כקה״ר פ״ג־ד.
 ובסה״ר מביא שרב חביבא היה חבירו

 והוא

 ר׳

 ר' יונתן מפסע על קיבריה וכוי, ומובא
 בקה״ר פ״ט־ה ר״ה רכה ור׳ יונתן הוון
 מהלכין קיטי ערםיה דר״ש בן יוסי בן
 לקוניא הוה טליתיה דר׳ יינתן מהלכא
 על ארונה, א״ל ר״ח, בני טלי טליתך —
 א״ל רבי! לא כתיב וכוי. ובסנהדרין עא.
 א״ר יונתן אני ראיתי (לין סורר ומורה)

 וישבתי על קברו,
 וכן ארח לחברה עם ד' חייא כע״ז
 יז. ר״ח ור׳ יונתן הוה קאזלי באורחא

 מטו להנהו שבילי וכוי.
 וכן קבל ר' יונתן זה מר׳ שמעון בר׳
 יוסי בי לקוניא כירושלמי עירובין פ״ג
 ה״ד ר׳ יונתן אמד קומי ר״ח רובה בשם
 ר״ש בר״י בן לקוניא. ובהוריות פ״ב
 ה״ה שאל ממנו. ובשבועות יח: מובא
 הטאטר בטעות. ובכורות לח: אמר
 רבב״ח (וצ׳ל רנה נר חנא) סח לי ר'
 יוחנן (ונשיצה מקונצת ר׳ יונתן) זקן אחד
 היה בשבונותינו ור׳ שמעון [בן] לקיניא

 שמו — אמר לי שב בני שב וכוי.
 והיה הבר לר' חנינא ור׳ ינאי וריב״ל
 ככתובות מט: ר' חנינא ור' ינאי הוו
 קיימי אתא ההוא גברא גחין ונשקיה לר׳
 יינתן אכרעיה, וסיפר לד׳ חנינא יען
 שבפה לבנו של אותו האיש לזונו,
 ובירושלמי קידושין פ״א ה״ז יסופר המעשה
 שהיה עם ר׳ ינאי. ובתענית פ״ב הי״ב
 ר׳ חנינא ור׳ יונתן תרויהון אמריןבטלה
 מגילת תענית, ובעירובין פ״ו םה״ד ר׳
 חנינא ור׳ יונתן סלקין לחמתה דגדר
 אמרין נמתין עד שיבאו זקני הדרום
 לכאן אתא ר' נתן דרומה ושאלין ליה.
 ובבר בארתי בערכו שצ״ל אתא ד' פס
 דרומא והוא ר' אפס. ובקה״ר פ״ה־י
 ר׳חנינאור׳ יונתן שאלו למגחם טלמיא,
 ור׳ ברכיה בשם ריב״ח אמר שמנחם
 טלמיא שאל מהן. ובירושלמי מע״ש פ״נ
 ה״ג ר׳ חנינא ור׳ יונתן וריב״ל עלו

 לירושלים נתמנו להם פירות ובו׳. .
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 מנחם בשמו בפאר. פ״ו ה״ד.
 ר׳ שמואל בר אמי בשמו ביבמות
 קה., _ ע״ז לה. אך שם צ״ל ר״ש בר

 נחמני.
 ר׳ שמלאי שאלו ב״ר פמ״מ־ח, ובירושל׳
 פסחים פייה רה״ג שרי שמלאי בא אליו
 ובקשו שילמד עמו םפר יוחסין ולא רצה.
 ובפםחים סב: נרםי ר' יוחנן וצ״ל כמו
 בירושלמי. ובקה״ר פ״א־ח שחד מתלמידיו
 ערק להמינים והוא הלך אחריו להצילו,
 ע״ש. ובספר בקורת התלמוד צד 19

 עשה מזה מטעמים כאשר אהב נפשו׳
 ולא ראה שצ״ל גם בפ״ז־כו ר׳ יונתן

 ולא ר׳ נתן.
 מאמריו היקרים מלאים בבל הש״ם
 ומדרשים, ברמובא בספר נחלת שמעוני
 אך הוא ערבב ר' יונתן חבירו דר׳ יאשיח
 ור׳ יונתן הלמירו דר״ח ור' יונתן תלמיד

 ר' יוחנן ביחד.
 וקרוב מאוד לומר שהוא ר׳ יונתן בן
 אלעזר וכמבואר בערכו שר׳ יונתן בן
 אלעזר היה גם כן תלמידו דרי שמעון
 בר״י בן לקוניא, וכן נקרא פ״א בשם ר'

 יונתן בןאלעזר איש הבירה וצ״ע.
 אמו נזכרה ב״מ פד: שאמר ר' שמואל
 ב״נ אשתעיא לי אימיה דר׳ יונתן דאשתעיא

 לה דביתהו דרי אלעזר בר״ש.
 מקורותיו הפרטים מצינו שהיה עשיר
 בדמוכח שבת פ״א ה״ד וע״ז פ״ב ה״ח
 שהיה שולת מתנות להשרים כדי שיהיו
 דבריו נשמעין. ובקה״ר פ״א־ת שנשר

 שערו ונעשה קרת.
 ומקוטו נראה שהיה בטבריא כדמוכח
 קה״ר פ״נ־יד שרשב״ל הוו עליל מן חמת
 רנדר פנע ביה ר׳ •יונתן. ובן עירובין
 פ״ו םה״ד שר״ח ור׳ יונתן סלקין לחמתא
 דגדר, וידוע שחמתא דגדר סמיכה לטבריא

 כמגילה ב: ועירובין פ״ה ה״ז, ויש
 ר׳ יונתן, (חנירו דר׳ אביתר).

 הוא היד. תלמידו דר׳ יוחגן כב״ר פם״ר־ד
 שאמר

 יחיא מנמרא שבת נד: שאמרו רב ור׳
 הנינא, ר׳ יוחנן ורב חביבא — חלופי
 ר׳ יוחנן ומעייל ר׳ יונתן. אך כבר בארת•

 בערך רב חביבאשלא היה בזמנם.
 וביבמות פו: איתמר — פליגי בה

 ר' יונתן וםביא.
 ורוב מאמריו נשארו לנו ע״פ תלמידו
 המיבהק ר׳ שמואל בר נחמני או כאשר
 נקרא בירושלמי ר״ש בר נחמן. ובבבלי
 המה ע״פ רוב באנדה, ובירושלמי המה

 ע״פ רוב בהלכה.

 וכן יםפר ממנו התנהנותיו כיומא ט:
 אדשב״נ כי מטי ר׳ יונתן להאי קרא

 בכי, ושם כב: אמר ר׳ יונתן רמי.
 ופסחים כד., ב״ב קבנ. איתא בפירוש
 שר׳ יונתן היה רבו. ועיין ערך ר׳ שמואל

 בר נחמני,
 וכן ר' אבא בריה דר״ח בר אבא אמר
 בשמו כסנהדרין פ״ב ה״ב, ויק״ר פל׳יודא.

 ר׳ א בהו בשמו כקה״ר פ״נ־נ.
 ר׳ בנימין בד יפת בשמו כב״ר פמ״ג־ג
 אך שם צ״ל בשם ר׳ יוחנן כתנחומא

 לך״א.
 רב ,דימי הביא הלבות בשמו כב״ב

 עד: עט., כבורות נא:.
 ר׳ זעירא בשמו בכלאים פ״ר. ה״ו,

 בתיבית פ״ר. ה״ א,
 רב חםדא.א״ר יונתן ב״ק םז.

 ר׳ יהודה בן פזי בשמו בשבת פ״ד
 רה״ב.

 ר׳ יעקב בר אחא בשמו במע״ש
 פ״נ ה״א, שבת פ״א ה״ד,

 ר׳ יעקב בר אידי בשמו כשבת פ״ר
 מה״ב שאמר לעולם אל ימנע אדם עצמו
 מלילך לב״המד. ובן הוא שבת פנ: ע״ש
 ר׳ יונתן, אבל נרםת דק״ם ר׳ יוחנן.
 ובן שם םפ״יד א״ר יעקב ב״א בשם ר׳
 יונתן בבלמתרפאין חוץ מע״ז. ובפסחים
 בה. המאמר ע״ש ר' יוחנן, בי באמת

 היה ריב״א תלמידו דר׳ יוחנן.
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 ד יונתן בן אבטולמום.
 (תנא דנרייתא).

 נזכר סנהדרין פז:, נדה יט:, דתניא
 ר׳ יונתן בן אבטולמום אומר טנין לפריחה
 בבנדים וכוי. ובזבחים מט: נרם ר׳ נתן
 בן אבטולטום, ובחולין כד: דתניא ר׳
 יונתן ב״א אומר נאמר תוכו לטמא ובו׳.
 ד יונתן בן אלעזר איש הבירה.

 ערך ר׳ יונתן איש הבירה.
 יונתן בן אריה.

 נזכר ילקוט ההלים רמז תתנט אמר
 אטר בשם ר׳ יוחנן, אך הוא טעות הדפום
 וצ״ל בן מריא כירושלמי פאה רפ׳׳א.
 ר׳ יונתן בן בתירא. ערך ר׳ יוחנן

 בן בתירא.
 יוחנן אחי ר׳ דוםא בן הורבנים.

 ביבמות טז. כשבאו ר׳ יהושע וראב״ע
 ור״ע לד׳ דוםא בן הרבנים בענין צרח׳
 הבת שבימיו הותרה צרת הבת לאחין
 כב״ש והחבטים חשבו שהוא דעת ר׳
 דוסא ב״ה אך הוא א״ל שיש לו אח
 קטז ובבור שטן הוא (והגאון צה״ח ישער
 עצ״ל ״בחור ענו!״) ויונתן שטו והוא
 מתלמידי שמאי והזהרו שלא יקפח אתכם
 בהלכות לפי שיש עמו נ׳ מאות תשובות
 בצרת הבת שהיא מותרת — פנע בר״ע
 אקשי ליה ואוקמיה א״ל אתה הוא עקיבא
 ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו
 אשריך שזכית לשם ועדיין לא הנעת
 לרועי בקר. ובירושלמי שם פ״א ה״ו
 יסופר בע״א מעט שיונתן אתי ר' דוםא
 הוה מסביר להם מפני מה צרת הבת
 מותרת ומרוב חריפות לא הבינו דבריו.

 ד יונתן בן המשולם.
 בילקוט טטות פ' ביום שמעו מביא
 מספדי זוטא אר״א בן יעקב פ״א שאלתי
 את יונתן בן משולם ואת יהושע בן
 נמלא אמרו לו שאמר ר״ע — וכשבאתי

 אצל

 שאמר משום י ר' יוחנן. ובנימין לז. ר׳
 יוחנן מםר מילי לדי חייא בר אבא
 ושאלו אם צריך מידי אחרינא א״ל לא
 צריכת. ובנימין ו: שלח ליה ר' אביהר
 לרב חסדא — ר' אביתר אמר זבוב
 מצא לה. ר׳ יונתן אמר נימא מצא לה.
 ואשכחיה ר׳ אביחר לאליד^ א״ל מאי
 קא עביר הקב״ה — א״ל אביתר בני
 כך הוא אומר, יונתן בני כך הוא אומר
 וכוי. וב״ר פ״ט־ה ר׳ חייא בר ברתיה

 דר׳ ברכיה — א״ל ר׳ יונתן וכוי.

 ר׳ יונתן איש הבירה.
 נראה שהוא הנקרא בשם ר' יונתן בן
 אלעזר איש הבירה, ובמד׳ תהלים פ״נ־נ
 רשב״נ עלה מבבל בשביל לשאול ג'
 דברים מצא את יונתן איש הבירה. ובם״הד
 מביא ר׳ יונתן איש קבורת ממדרש הזה,

 ותנחומא מטושמש נזדמן לו.
 ובאנדת בראשית פ״ח ארשב״נ א״ר

 יונתן איש הבירה.
 וכן מצינו הנחומא בחקתי־ד שאל
 רשב״נ את ר׳ יונתן בן אלעזר, א״ל שנה
 לי פרק אחד א״ל לך לבית התלמוד—
 א״ל רבי לא למדתני ובו׳. ומזה אנו
 מאין שהיה תלמידו, והוא סתם ר׳ יונתן
 תלמידו דר׳ חייא שהיה רבו דרשב״נ,
 וכאשר הבאנו שרי יונתן היה חלמידו
 דר׳ שמעון בן לקוניא. וכן מצינו שר׳
 יונתן בן אלעזר היה תלמידו כשבת טט:
 שאמר ר' יונתן בן אלעזר לר׳ יונתן בן
 עבינאי ולר׳ חנינא בר חמא בך אמר
ת ו  ר״ש בר״י בן לקוניא. (ונפשחים נא. כטן

 ר׳ יוחנן)״
 ונזכר בשם ר׳ יונתן בן אלעזר חגיגה
 ב. בהלכה. ובתנחוםא וישלח־כו בשלח־ה,
 ושם הצוה־י מעשה ברי יונתן בן אלעזר
 שהיה יושב — וקרא להלםידים, ובב״ר

 פ״צה־ג נזכר ר׳ יונתי שר הבירה.
 י ר׳ יונתן איש קבורה. ערך ר׳ יונתן

 איש הבירה.
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 הוריות פ״ב ה״ה שרי יונתן שאל טר״ש
 בר״י בן לקיניא, ובעא כיפה מיזרק

 בתריה.

 ר׳ יונתן בר יצחק בר אחא.
 נזכר פאה רפ״ה ושקלים פ״א ה״ב,

 ובפאה בר״ש שם גירם ר׳ יוחנן.

 יונתן בן עוזיאל.
 הוא היה הגדול שכשמונים הלטידיס
 של הלל כסוכה כח: ובשעה שהיה
 עוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד
 גשרף. (והבונה שבל ת״ח שעמד נגדו בהלנה
 לא היה צריך לפלפל עמו הרבה אך בהבל פיו
 הראה לו טעותו. שמעתי מפי ידידי הרב היקר

 ר׳ דניאל הכהן מ״מ בנה׳׳מד דמחזיקי הדת).
 ובמגילה ג. תרגום של נביאים יונתן
 בן עוזיאל אמרו מפי (כמו משוש כדמצינו
 יבמות םז. העיד ר' יוםי מפי שמעיה ואבטליון),
 ונזדעזעה א״י ארבע מאות פרסה על ד׳
 מאה פרסה, יצתת ב״ק ואמרה מי הוא
 זה שגילה סתריי לבני אדם, עמד יונתן
 ב״ע על רנליו ואמר אני הוא שנליתי
 סתריך. גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי
 ולא לכבוד בית אבא עשיתי אלא לכבודך

 שלא ירבו מתלוקת בישראל.
 (ובדבר התרגום יונתן שבידינו היום אמ הוא
 מיונתן בן עוזיאל או אם הוא מאוחר כבר האריכו

 בזה חכמי האחרונימ ואין זה מעין מלאכתנו).
 וב״ב קלג: מעשה באחד שלא היו
 בניו נוהגין כשורה עמד וכתב נכסיו
 ליונתן ב״ע. מבר שליש והקדיש שליש,
 והחזיר לבניו שליש, בא עליו שמאי
 במקלו ותרמילו א״ל, שמאי, אם אתה
 יבול — אמר שמאי, הטיח עלי כן
 עוזיאל, ומזה אנו רואין את נדולתו

 ששמאי האב״ר הלך אליו.

 ד יונתן בן עבינאי.
 (בדור הראשון לאמוראי ארץ ישראל).

 בשבת מט. יתיב ר׳ יונתן בן עכינאי
 ודי יונתן בן אלעזר ויתיב ר׳ חנינאבר
b»x — חמא נבייהו וקא מיבעיא להו 

 ר׳

 אצל ר׳ יהושע וכוי, ובל״ס נפל ט״ס
 בשמות הללו.

 ומה שמביא בם״הד שר׳ יוסי אחיו
 העיד בשמו בשם ר״א חםמא, ובינתו
 לגיטין סב. גדסתני שם ר׳ יוחנן.ובתוספתא

 דםאי רפ״ג גדם ר׳ נתן.

 ר׳ יונתן בן חגי.
 בקה״ר פ״ט־יב ר׳ עזריה ור׳ יונתן
 בן חגי בשט ר׳ יצחק בר מדיון בשם
 ר׳ חנינא יש לך אדט שחוטא בארץ

 ואינו חוטא בשמים וכוי.
 וב״ר פמ״ב־ז אמרו שניהם בשם ר'

 יצחק ואפשר שחסר תיבת בר מדיון.
 ובמד׳ שמואל פכ״ב־ה אמרו שניהם
 בשם ר׳ יצחק בר מריון יפה נןפדנותן

 של אבות מענותנותן של בנים.'
 ובתנחומא ראה־טז ר' עזרית ור׳ יונתן
 בן חגי ור׳ יצחק בר מדיון בשם דיבר״ח
 האוכל פירותיו טבלים כאלו אובל נבלות

 וטרפות.

 ד ׳יונתן בן חלי.
 נזכר בירושלטי סנהדרין פ״ו ה״ה,
 שהוא ור׳ אבודמי בד ברתיה דר׳ טבי

 אמדי בשם ר׳ יאשיה.
 . יונתן בר ר׳ חנינא. ערך יינתן שירא.

 ר׳ יונתן בן חרשא איש גנוסר.
 בירושלמי מעשרית פ״א ה״ב א״ר אםי'
 שאל יוגתן בן חרשא איש גנוסר את
 רבן גמליאל יחכמים ביבנת. ובתוספתא
 כלים ב״ב פ״ר, ה״ב איתא א״ר ייםי
 שאל יונתן בן חרםא אבל בתוספתא

 צוקרמנדל איתא כבנמרא.

 ר׳ יונתן בר יוסי או יוסף. ערך ר׳
 יונתן חבירו דר׳ יאשיה.

 ר׳ יונתן בן יוסי בן לקוניא.
 בשבועות יח. שבעי מר׳ שמעין בן
 יוסי בן לקוניא שקל קלא פתק ביה,
 אבל בגטרא נפל ט״ס וצ״ל כמו בירושל׳
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 וביבמית טי 5 מציגי משפחה גדולה
 היהה בירושליט של בית עבמאי.

 ובםה״ד עירבב כל השלשתן ביחד
 והמה ע״ז ולא ראה שאחד היה הלטיד
 רשב״י והיא בן עםמאי, ואחד חבר לר׳
 חנינא והוא בן עכינאי) ואחד הלמיד ר׳

 יוחגן והוא בן עכמאי.

 ר׳ יונתן בן עמרם. (תלמיד רבי).
 בב״ב ח. יסופר שרבי פתח אוצרותיו
 בשגי בצורת ואמר יכגסו בעלי מקרא
 וכר אבל לא ע״ה, דחק יונתן בן עמרם
 ונכנס יכששאלי אט קרא אי שנה, א״ל
 לא, א״ב בטה אפרנסך? א״ל, רבי,
 פרנסני ככלב וכעורב, פרנםיה. יתיב רבי
 וקטצטער ואמר אוי לי שנתתי פתי לע״ה,
 א״ל ר״ש בריה שטא יונתן בן עמרם
 תלמידך הוא שאינו רוצה ליהנות מכבוד
 התירה מימיי, בדקו ואשבח, אז אמר רבי

 יבנםי כילם.
 ובע״ז לי: אר״ז צער נתל היה לי
 אצל ר׳ אםי, ור׳ אםי אצל ר׳ יוחנן,
 ור״י אצל ר׳ ינאי ור׳ ינאי אצל ר׳ נתן
 (צ׳׳ל יונת!) בן עמרם, וריב״ע אצל רבי.
 (וכתבו התום׳ שהיו נול; בימי רבי ובל״ם כונתן
 מן ר' יוחנן ואילך כי ר׳ אשי ור״ז ידוע שהיו

 אחרונים).
 ונשאר לנו ממנו אך הלכה אחת בחנינה
 כ. א״ר יינתן בן עמרם נתחלפו לו כלים
 של שבת בכלים של חיל ולבשן נטמאו.

 ר׳ יונתן בן שאול.
 נזכר בברייתא בסנהדרין נז., ועיין

 ערך ר׳ יוחנן ב״ש.

 ר׳ יונתן (ולפעמים י נתן) דבית גוברין.
 בירושלמי יבמות פ״א סה״א ר' אבין
 בר ביםנא בשמו. ובש״ר ספמ״ר ר׳ אהא

 בשמו.
 וביומא פ״ז ה״ג ושהש״ר פ״ד־פ״ד ר׳

 סימון בשמו.
 ובקה״ר פ״ג־ב איתא ר' נתן דבית

 גוברין

 ר' יונתן בן אלעזר — א״ל ר״ח בר
 חמא כך א״ר ישמעאל ברי ייםי —הדר
 יתבי וקמיבעיא להו — א״ל ר״ח בר
 חמא — א״ל ר' יונתן בן אלעזר כך

 אמד ר״ש בר׳ יוסי בן לקוניא.

 ר׳ יונתן בן עכמאי.
 (ובכו״פ פכ׳׳ג גרם בן עגמיי),

 היה הלמידו דרי יוחנן כסנהדרין יד.
 ר' יוחנן היה מצטער עליה דרב שמן
 בר אבא דלא הוה נבייהו דליםמכיה. ר'
 שמעין בןזירוד וחד דעימיה ומנו ר׳
 יונתן בן עבמאי — חד דהיה גבייהו
 םמכוהו, יחד דלא היה גבייהי לא כמבוהו.
 ולפי פשטות הלשון קאי על ר׳ יוחגן

 שהוא סטך אחר טהן.
 ובאמת כן מפורש בירושלטי סוף
 תרומות ושבת פ״ר םה״א א״ר אכהו
 שנה לי ר׳ יונתן בן עבמאי — א״ל ר״ז
 ומה היה טיבית? אייל אדם גדול הוא
 ובקי במשנתינו, ופירשה (פירכש) ר׳ חייא
 דבפר החימין קומי רבי ומינתיה חכם
 (וידוע שכל הנשיאימ נקראין בירושלמי בשש

 ובי, או שהוא ר״ת רב״י ר' יוחנן).

 ר׳ יונתן בן עשמיי.
 (בע״י בן עכמאי, ובדק״ס בן חכמאי

 ובתנחומא בראשית־יג גרס בן עכשאי),

 היה הלמיד דר״ש בן יוחאי כמו״ק
 ט. ר׳ יונתן בן עםמיי ודי יהודה בן גרים
 תנו פרשת נרדים בי רשב״י — א״ל
 למדתני רבינו — א״ ל רשב״י לבריה,
 בני אדם הללו אנשים של צורת רם זיל
 נביהון דליברמך — והלך אצלם ובי־בוהו
 יהא רעוא רתזרע ולא תחצר, תעייל ולא
 תיפוק, ליחרוב ביתך וליתוב אישפיזך,
 לבלבל פתורך, ולא תחזי שתא חרתא
 בי אתא לגביה אבוה א״ל לא מבעיא,
 דברובי לא ברבן אבל צעורי צעורן וסיפר
 לו את דבריהן, ואביו פירש לו שהם

 בולן ברמת גדולות.
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 מתון, והוא ט״ם כי ר׳ דוםתאי בר׳ מתון
 היה תנא כדמוכח ברכות ז:, וכן הוא
 הנרסא בדק״ם, וב״ק פ״ז ה״ד ר׳ יוסטא

 בר׳ מתון שאל ור״ל מתיב.
 ר׳ יוסטא בר׳ סימון.

 בירושלמי עירובין פ״ו ה״ל אמר בש״ר
 בייהוס, וכן נזכר שקלים רפ״ב, ואפשר
 שהוא הנקרא במע״ש פ״ר ה״ב בשם ר׳

 יוסי בר׳ סימון.
 ר׳ יוםטא בר שונם.

 היה תלמידי דר׳ מנא (בנו של ר׳ יונה)
 בדמציני שבעי קימי ר' מנא כתרומות
 פי״א ה״ד, מע״ש פ״ה םה״א, שקלים
 םה״א, מנילה פ״א סה״א, וכן אמר בשם
 ר' יהושע דסבנין כתנחומא ויצא־ו, ונזכר
 בירושלמי ברכות פ״ח, ה״ז, שביעית פ״ו
 םה״ב (והמאמר בתנחומא בשלח־יא ר׳ יוסי בר•
 שונם וצ״ל כבירושלמי), חלה פ״ד ה״ד,
 ביצה פ״נ ה״ו, מו״ק פ״א םה״ב, סנהדרין
 פ״ב, ה״נ, ויק״ר פל״א־ט, ובעירובין פ״א
 ה״י איתא ר׳ ייתא בר שונה, אבל
 המאמר מובא כהגון במד׳ שמואל

 פכ״נ-ט.
 יוםטא הייטא דציפורין.

 בשהש״ר ספ״ו יסופר שהוא מצא חן
 בעיני המלך א״ל שאל ממני איזה דבר
 ואתן לך, ובקשו שישומו דוכס על העיר,
 וכשנתעלה לשררה זו כשהיה עובר בעיר
 לא ירעו אם זהו יוסטא חייטא אם לא,
 אמרו! נעשה םיטן כשיעבור על מקום
 מושבו הישן ויסתכל בו, םימן הוא שהוא
 יוסטא חייטא וכן היה, א״ל אתון תמהין

 עלי ואני המה עלי יותר מכם וכוי.
 יוםטי חברא.

-נזכר ב״ר רפ״ו אמר בשם ר׳ ברכיה,
 ובילקוט ההלים רמז קד. חסר תיבת

 הברא.
 ר׳ יוסטינה. ערך ר׳ יוםטא.

 ר׳ יוםנא נזכר ע״ז לז: ר׳ יוסנא א״ר
 אמי.

 ר׳

 גוברין. ושם פ״דדי איתא בטעות ר׳ יונתן
 בשטו וצ״ל ר׳ סימון.

 ובויק״ר פי״דה ר׳ יעקב בשם ר׳
 יהודה בשם ר׳ נתן דבית גוברין.

 ובתנחומא תולדות־כנ א״ר אבא בשם
 ר׳ יוחגן ד״ג ובלי ספק צ״ל ר׳ יונתן.
 ובפס׳ רבתי פ׳ תשא־םו כך פתח ר׳

 יונתן דבית גוברין.

 יונתן הקטוני.
 נזכר בברייתא עירובין צו. חולק עם

 ר' נתן.

 ר׳ יונתן ספרא דגופתא. ערך ר׳
 יוחנן ספרא דגופתא.

 ר׳ יונתן קיפא.
 גזבר בירושלמי סוף מעשרות ר׳ מנחם

 בר מבםימא אתיו דר׳ יוגתן קיפא.

 יונתן שירא.
 ביבמות קבב. א״ר חניגא אמר לי
 יונתן שירא, בבואה אית להו (להשדים)
 בבואה דבבואה לית לחו, (ופירש״י שד היה
, ובנימין סו. איתא בטעות ( ן ה  או בקי ב

 אסר לי יונתן בני.

 ר׳ יונתן שר הבירה. ערך ר׳ יונתן
 איש הבירה.

 ר׳ יוםטא.
 היה תלמידו דר״ל כירושלמי ב״מ פ״י
 ה״ב.ר׳ יוםטא בשם ר״ל התחתון נותן
 הקרה, ובבבלי שם קיז. נקרא בשם
 וסטינא אר״ל, ובדק״ס מביא נרסא יוסטני,
 ובשהש״ר פ״ר פ״ה־ב ר׳ חוניא בשם ר׳
 יוםטא, ונראה שהוא הנזכר ב״ב פ״ח
 ה״ה ר׳ יוםטינה הוה ליה עובדא קומי
 רבנן וחייביניה קם קומי ר״ל, ובכתובות
 רפ״ט רבנן דר׳ יוסטינה בעו קומי ר׳

 יוחנן.
 ר׳ יוםטא בר׳ מתון.

 בזבחים צט. ר' יוסטא בר׳ טתון א״ר
 יוחנן, וביומא ל: הנרסא ר׳ דוםתאיבר'
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 שר׳ יהירה אמר לר׳ יוסי הלשון תניח
 דעתך שהנחת דעתי, ובספר היקר דרבי
 המשנה צד 164, ובמביא המשנה צד
 178 יאמרו שמשפחת ר׳ יהודה לא
 היתה מבבל ובבל המקימות נרסי שי׳
 ייםי אמר כן לר׳ יהירה תניח דעתך
 והטעות יצא ע״י הראשי תיבית ר״י,
 אבל כבר הוכיח הגאון בעל דוה״ר בחי»
 צד 120 שלא משפחת ר׳ יהודה או ר׳
 יוסי היו מבבל, אך ורק מא״י, אבל
 הבונה ביומא ובמגחות יען שהמשגה גינה
 את הבבליים, ורביתינו הקדושים ידעו
 היטב כי בני ישראל היושבין בבבל המה
 ממיב סמלה האומה שלא נתערבו בהן
 שום פסול לכן היה קשה מאוד לר׳
 יהירה אי לר׳ יום* איך יעשו הבבליים
 בן? ובאשר שמע מחבירו כי באמת לא
 בבליים היו אך הבבליים שהתיישבו זמן
 רב באלכםנדריא, ואנשי אלכסנדר יא היו
 קירין איתן תמיד בשם בבליים לבן א״ל
 עבור זה תנוח דעתך, שהסיר חרפה מעל

 הבבליים םנולת האומה, ונחזור לענינני. •

 אביו ר׳ חלפתא זכר, עיר לראות את
 ר״נ הזקן כשבת קמי., והיה ריש בציפורי
 כתענית טז. והוא מסר לבנו ר׳ יוסי רובי

 תירתו, יביצין בוצין מקטפיה י.יריע י
 שלגדולית נוצר באשר יסופר עליו במדי•
 תחלים ספ״ג. ר׳ יוסי בן חלפתא כשהיה

 נער היה משחק עם נערים, ראה איתי י•
 איש אחד א״ל יש לימד לאביך— א״ל
 חייך מה 'איכפת לך, אס האמר לאני
 היא מכה אותי, ואתה מ־גיל לשונך

 לומר לשה״ר, ובן מציגו שאמר הלבית-•:
 בשם אביו ככלים פב״ו מ״ו ר׳ :יוסי ג

 ממהר משום אביו, ובבורות בו. א״ר יוסי
 מודה אבא חלפתא בזה שהוא מותר, י
 ואביו היה קדוש בעיגיו כ״ב עד שאמר

 סנהדרין פ. אפילו אבא הלפתא ביניהן, .
 וכן יספר.הרבה מעשיות מאביו כמב־אר -

 בערכו.

 אנל

 ר׳ יופי(סת=) בן חלפתא.
 זה דבר מיםבם שסתס ר׳ יוסי היא
 בן ר׳ חלפתא שהיה ריש בציפירי וכן
 היא דעתרש״י בזבחיםנח: בסיף העמוד.
 משפחתו וציר מחצבתי מפירש
 בירושלמי העניה פ״ר ה״ב שאמרו
 מנילת יוחסין מצאו בירושלים וכתוב בה
 ד׳ יוסי בן חלפתא מבני יונדב בן רכב,
 וידוע שמשפחת יונדב בן רבב היו מבגי
 יתרו כסנהדרין קד. דאר״י כשבד קראן
 לו ויאבל לחם זבו ב״ב וישבו בלשבת
 הגזית שגאמר ומשפחות סופרים — המה

 הקיגים הבאים מחמת אבי בית דבב.
 י ומשפחת יונרב בן רכב ישבו המיר
 בא״י כמלכים ב־טו וילך משם (יהוא)
 וימצא את יהונדב בן רבב ובו/ובירמיה
 לה יסופר שיונדב בן רכב צוה לבניו
 שלא ישתו יין ולא יבנו בית ולא יטעו
 כרם ויען ששמרו את טצות אביהם א״ל
 ירסיה בשם ה׳ שלא יכרת איש ליונדב
 בן רכב עמד לפני בל הימים, ונתקיימה
 נביאח ירמיה נס בסיף הימים שנצר
 מגזעי יצאי החכמים האלו הטה רבותינו
 ר' חלפתא ודי יוסי בנו והי בני רייוםי.

 וביומא םו: שאמרו שם במשנה וכבש
 עשו לו מפני הבבליים, ארבב״ח לא
 בבליים היו — תנ״ה א״ר יהודה לא
 בבליים היו אלא אלבסנדרונים היו(ומתוך
 ששוגאיס את הבבליים היו קורין אות; על שמן)
 אסר לו ר׳ יוסי תנוח דעתך שהנחת את
 דעתי (ופי' וש״י משפחתו היתה מבבל והיה
 קשה לו הדבר), ובמנחות ק. שאמרו שם
 גסשגה והבבליים אוכלין אוהו כשהוא חי
 אמרו בגמרא ארבב״ח אר״י לא בבליים
 היו—תג״ה ר׳ יוסי אומר לא בבליים היו
 — א״ל ר׳ יהודה תגוח דעתך (ושש
 פירש״י משפחת ר׳ יהודה מבבל היתה לפיכך
 שמח בדברי ר׳ יומי) ובדק״ס ביומא שס

 גורס •במו במגחות שר׳ יהודה אמר כן
 לר׳ יוסי, ובאמת מציגו גם במגחות מה.

23 
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 וכן אמר בכורות י 5 סח לי נימוס אחי
 ר׳ יהושע הנדסי.

 היא ראה בעני עמי איך שכל רבותיו
 יכל חכמי ישראל מיבלים לטבח, היא
 ראה איך שמקום מולדתו היתה בסכנה
 כתוספתא מגילה פ״ב, ובן במדבר
 רבת רפכ״ג בימי ר׳ אלעזר בן פרטא
 בא לגדולי ציפורי כתבים רעים מן
 המלכות וברחו. וכפי הנראה גחרבה אז
 העיר ציפורי וזה שאמרו ב״ב עה: תניא
 ר' יוםי אומר אני ראיתי ציפורי בשלווחה
 והיו בה ק״ל אלף שווקים, ואפשר שברח

 אז לאםיא כב״מ פד.

 ומשם בא והתיישב לפי שעה בדרום
 עם שאר חביריו ור״ע מסר להם את
 תירתו, ואח״כ ראה בעיניו איך שנאסר
 רבו הקרוש כניטין םפ״ו במשנה א״ר
 ייסי נימינו לשליח (לר׳ וזנינא איש אונו'
 שהעלה הליכה מר׳׳ע מבית האסווין), וכשגהרנ
 ר׳׳ ע ונשאר אור מוצל מאש ר׳ יהירה
 בן בבא אשר מסר נפשו והסמיך אוחם,
 אז נתפזרו לכל רוח, ונתבטלו בל
 הישיבות מכל ארץ ישראל עד שלא יכלו
 גם לעבר שנים ולקבוע חדשים בא״י,
 ואז עיבר חנניה בן אחי ר׳ יהושע את
 השנים בבבל בנהר פקור שלא הניח
 כמותו בארץ, עד אשר רחם ה׳ על
 שארית הפלטה ואדריינוס קיםר מת
 בתחלואים רעים ברות סרה ונפש מרה
 ונזירות הקשות עברו מעט אז התעוררו
 חבמי ישראל תלמידי דר״ע והתקבצו
 יחד בבקעת רמץ כירושלמי חגיגה פ״נ
 ה״א שנכנסו ז׳ זקנים'לשם ר״מ, ר׳ יהודה,
 ר׳ ייםי, ר״ש, ר' נחמיה, וראב״י ור'
 יוחנן הסנדלר — ואמרו כל מי שהספיקה
 בידו לעבר את השנה ואינה מעברה
ו עובד ע״ז, ואז שלחו לחנניה ב״א ל א  כ

 ר׳ יהושע לנהר פקוד שלא יעבר עוד
 שנים בח״ל במפורש ברבות ס. וכשהוקלו
 עוד טעט הנזירות התקבצו לאושא

 כשהש״ר

 אבל רבו הטובהק היה ר׳ עקיבה
 במפורש פסחים יח. ר׳ יוסי בשיטת ר״ע
 רבו אמרה, ומביא הלכה למעשה מר״ע
 בכלאים פ״ז מ״ה, תרומות פ״ר מי״נ,
 !ובתוספתא פרה םפ״ד א״ר יוסי בזה
 הלבה קפצתי לפני ר״ע. וביבמות סב:
 כשמתו בל הלמידי דר״ע והיה העולם
 שמם עד שבא ר״ע אצל רבותינו שבדרום
 ושנאה להם ר״מ, ר׳ יהודה, ר׳ יוסי,
 ור״ש וראב״ש והם העמידו תורה אותה
 שעה, אך לא נסמך מר״ע אלא מר׳
 יהודה בן בבא כמפורש סנהדרין יד.
 •שנסמך ממנו בשעת השמד בין אושא

 לשפרעם.
 ולא מר״ע לבדו קבל אבל נם קבל
 ״מכל גדולי חכמי יבנה * כשבת קבה.

 •שהעיד משום ראב״י.
 וכן אמרו בעירובץ לו. שאבטילמים

 ׳.היה רבו.
 וכן אמר משוס ר״ג כתוספתא קידושין

 ל־״א.
 משום ר' יהושע בפסחים קג.

 משום ר' ישמעאל כב״ק נר:, זבחים ם:.
 וכן ישב לרגלי ר״ט כתוספתא שביעית
 יפ״ד אמר ר׳ יהודה מעשה — והיינו
— ע״פ ר״ט א׳׳ל ר׳• יוםי משם  לובלין י
 ראיה עמכם הייתי וכוי. ובתוספתא כלים
 .ב״ב פ״ה א״ר יוסי שאל יונתן בן חרשא

 איש גנוסר לפני זקנים ביבנה.
 וכן קבל הרבה סר׳ יוחגן בן גורי
 •ויספר הלכה למעשה בשמו ככתובות
 מפ״א א״ר יוסי מעשה בתיגוקת—אריב״ג
 אם רוב וכוי. ובתוספתא שביעית פ״ד
 אטד ר׳ יוסי מעשה — ובאו ושאלו
ת ר׳ יוחנן בן נורי, ושם מגילה  א
 &״ב אמר ר׳ יוסי מעשה בריב״נ שקראת
 בציפורי בלילה. ::ואמר בשמו בתוספתא
 בלים כ״ק פ״ב פ״ר, שם ב״ב פ״ז,

 וזו״ב פ' שמיני פ״ז,
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 להן, ביצים מצומקות — ואסר להן. חוד
 כמו שאמרנו לעיל שציפירי נחרבה ואחר
 כך כששבו שנית .לציפורי והתיישבו שם
 הוצרך ר׳ יוסי כריש העיר לתקן שמ
 תקנות שהיתר! כמו עיר חדשה. וזה
 שאמרו קידושין פ״ב מ״ה ד׳ יוסי אומר
 אף מי שהיה עד בערכי הישנה' של

 ציפורי.
 ובסנהדרין יט: התקין ר' יוסי שם
 שלא י תהא אשה מהלכת בשוק ובנה
 אחריה משום מעשה שהיה (וזה יען
t r שנתיישבה מחדש והיו עדיין מכנ״י מועטין 
 ובאו גנבימ . לגנוב ילד האשת וכשהתחילה
 לצעוק בא אליה אחד מן הפריצים וא״ל לכי
 ואראך את בנך וכשבאת שמה עינו אותה.),
 וכן התקין שם שיהא נשים מספרות
 זא״ז. וזה שאמרו עירובין פו: מעשה
 שנעשה בציפורי ע״פ מי נעשה לא ע״פ

 ר' יוםי ? וכן אמרו סנהדרין קט. דרש,
 ר' ייםי בציפירי אחתרין ההיא ליליא ג׳
 מאה מחתרתא בסיפורי אתו וקא מצעדי
 ליה א״ל יהבית אורתה לננבי א״ל מי

 הוה ידענא דאר״י עבי?
 ויםד שם ישיבה גדולה כסנהדרין לב 1
 שאמרו אחר ר׳ יוםי לציפורי ולבן
 כשהתישבי באושא ורשב״ג נתמנה לנשיא
 מינו את ר' מאיר לחכם ואת ר' נתן
 לאב״ד ואת ר׳ יהודה להיות מיריינא דבי
 נשיאה אבל ר' יוסי לא היה יכול לקת
 שום חלק עםהן יען שהיה אסיד לו

 לצאת םשס.
 והיה גדול כ״ב עד שאמדו שאליהו
 הוה רגיל אצלו כסנהדרין קיג: דרש ר׳
 יוסי בציפורי אבא אליה קפדן הוד. רגיל
 למיתיה גביה איכסיה מיגיה ג׳ יומי ולא
 אתא, כי אתא א״ל אמאי לא אתא מר א״ל
 קפדן קדית לי?* א״ל הא רקמן דקא
 קפיר מר. ובן מציגי יבמות םג: אשבחיה
 ר׳ יוסי לאליהו אייל כתיב אעשה לו
 עזי ובו׳. וברכות ג. א״ר יוסי פ״א
 נכנסתי להידבר. אחת מחירבית ירישלים_

 בא

 כשהש״ר פ״ב־ג בשלפי השמד נתכנםי
 רבותינו לאושא ואלו הן ר׳ יהירה, ר׳
 נחמיה, ר״מ ודי יוסי ורשב״י ור״א בנו
 של רי״הנ וראב״י ושלחו אצל זקני הגליל
 כל מי שהוא למד יבא וילמוד וחלקו
 כבור לר׳ יהודה שיהיה הוא ראש
ה אך לא  המדברים מפני שהוא בן ד
 שהו שמזמן רב והלכו משם ליבנה לזמן
 קצר, וכשהיו ביבנה נם שם לא הורשה
 להם לעבר שנים והוצרכו לשלח אח ר״מ
 לאסיא שיעבר שם במנילה יה:, וזה
 שאמרו שבת לנ: כשנכנסו רבוהינו לכרם
 ביבנה היה שם ר׳ יהודה ובו׳. ואז אירע
 המעשה המובא שם שישבו ר׳ יהודה
 ור׳ יוסי ור׳ שמעון, ויתיב יהודה בן
 גדיםגבייהו, ור׳ יהודה דבר בשבחה של
 רומי ור׳ יוסי שתק, ור״ש דבר רעה
 עליהם. הלך יהודה בן גרים וסיפר
 דבריהם וגשמעו למלכות, אמרו, יהודה
 שעילת יתעלה, שמעון שגיגה יהרג, ואז
 ברח רשב״י למערה עם בנו, ועל ר׳

 יוסי ששתק גזרו שיגלה לציפורי.

 ובםה״ד ירצה להגיה שצ״ל יגלה
 מציפורי, וכן הוא דעת חכמי האחרוגים.
 אבל שגו ברואה, כי עיגשו של ר׳ יוםי
 היה שיגלר. למקום מולדתו ולא יצא מקיר
 העיר וחוצה כדי שלא יוכל להתחבר עם

 שאר חביריו.
 והגה אף שרי יהודה מצא חן בעיגי
 המלוכה ובל״ס השתדל להקל הגזירה
 מרי יוסי ובדמצינו ברכות םנ: כשנכנסו
 רבותינו לברם שביבנה היו שם ר׳ יהירה
 ור׳ יוםי — פתח ר' יהודה ראש המדברים
 בכל מקים — פתח ר׳ יוסי בכבוד
 אכםניא ובו׳, אבל ר' שמעין לא נזבר
 שם וזה יען שכבר ברח משם. אבל כפי
 הנראה לא הועילה בקשתי ור׳ יוסי
 הוצרך לילך לציפורי וזה שאמרו שבת
 לח. א״ר חנינא כשהלך ר׳ יוסי לציפירי
 מצא חמין שנשתהה ע״נ כירה ולא אסר
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 מיעד נד פעמים, נשים לנ פעמים,
 נזיקין בט פעמים, קדשים לט פעמים,
 טהרות קלא פעמים, וזה שלש מאות

 וארבעים הלכות ממנו במשנה.
 ובם״הד קא חשיב שבת פ״ו מ״י ונרסא
 שלנו ר״מ, והחסיר מכות פ״ב מ״נ, מקואות

 פ״ו מ״ה.
 ע״פ רוב מחלקותו עם סתם משנה

 והם לערך קם״א פעמים.
 ועם חכמים ששה פעמים,

 עם חבירו ר' יהודה לערך חטשים
 פעמים.

 (ובכולם חשיב ר' יוסי באחרונה חוץ ממע״ש
 פ״ר מ״ז וברכות פ״ב מ״ג שרי יוסי בראשונה).

 עם חבירו ר״מ לערך מב פעמים.
 ועם ר״ש לערך טו פעמים.

 וכן חולק עם ר״א (ב! שמוע) כעירובין
 פ״י מ״ה (ושם איתא בטעות ר' אליעזר וצ׳׳ל
 ר׳ אלעזר ביבמות צו: שנקרע ס״ת בחמתן)׳
 מקואות פ״ו מי״א נדה פ״א מ״ה, אהלות'

 פ״יא מ״ז.
 עם ר״א בר״צ כלים פ״ב מ״ו.

 עם ר׳ יהודה בן בתירה אהלות
 פ״יא מ״ז.

 עם ר׳ נהוראי סוף נזיר.
 עם ר' נתן הבבלי שבת ע.

 עם רשב״ג דמאי פ״ז מ״נ, כלים פכ״ו
 מ״א וב״מ פ״ח מ״ח מעשה בא לפני
 רשב״ג ור׳ יוםי ואמרו יחלקו את חדש

 העיביר.
 עם ר׳ שמעין שזורי כלים פי״ח מ״א.
 • ובן ר׳ יהושע בנו של ר״ע היה חבירו

 שקראו ״יהושע״ כשבועות ו.
 וכן ר׳ יהושע בן קרחה החשיבו מאוד
 שקראו ר׳ יוסי בריבי ספרא שמיני פ״ט,
 אבל מה שסצינו יומא ח. שחולק עם
 ר״מ ור׳ חנניה סנן הכהנים זה בל״ס מן
 מסדרי הברייתות יען שדעת ר״ח סנן
 הכהנים מכריע בין דעת ר״מ ור׳ יוסי,

 הלכותיו

 בא אליהו ז״ל ושמר לי על הפתח —
 וקראו אליהו בני.

 אבל אח״כ כשנתבטלו הנזירות אז
 םצינו את ר׳ יוסי נם באושא בהוריות
 ינ: כשרצו ר״מ ור״נ להעביר את רש״בג
 מנשיאותו, ובשנתודע לרשב״נ נרשם מבית
 הועד, וישבו מבחוץ והיו כותב־ן פתקאות
 עם קישיות והיו שילחץ לפנים, אז אמר
 ר׳ יוסי תורה מבחוץ ואנו מבפנים ?
 וע״פ הרשה רשב״נ להם שיחזרו למקימן.
 והיה הניב בעיני הנשיא מאוד כי ידע
 את ערך נחלתו וקבל ממנו הלכות
 כדמצינו רשב״נ אומר משים ר׳ יוסי
 כמגילה ו:, מו״ק יב ע״ז עה., נדה
 םה:, וברכות כי. ארשב״ג פיא חשתי
 בעיגי בקיסרי והתיר לי ר׳ יוסי בריבי
 (ר׳ יוסי החכם חריף שבדורו, רש״י), ובפסחים
 ק. מעשה ברשב״ג ור' יהודה ודי יוסי
 שהיו מסובין בעכו וקדש עליהם היום
 א״ל רשב״ג לדי יוסי בריבי רצוגך גפםיק
 וניחוש לדברי ר׳ י יהודה חבירנו, א״ל
 בבל יום ויום אתה מחבב דברי לפני ר׳
 יהודה ועכשיו אתה מתבב דברי ר׳ יתודת
 בפני הנם לכבוש את המלבה עמי בבית ?

 הלכותיו במשנה.
 ר׳ יוסי נזכר בכל מסכתות הש״ס חוץ
 מן בכורים, חגיגה, הוריות, מעילה,
 תמיד. ובאלו המסכתות נזכר אך פ״א
 ברבות פ״ב מ״ג, חלה פ״ד מ״ח, בכורים
 אף שלא גזבר בג׳ פרקים הראשוגים
 אבל גזבר בפ״ד מ״ה, ביצה פ״ד מ״ב,
 מנילה פ״ב מ״ג, ב״ק פ״ר מ״ר, שבועות
 פ״ז מ״ר, ובאבות פ״ד מ״ו, (ומה שמצינו
 •שם פ״ב מ״יד ר' יוסי אומר, הוא ר׳ יוסי הכהן
 תלמידו דרבן יוחנן בן זכאי, ובסה״ד שגג בזה),

 ובקנים פ״א מ״ר.
 ובמס׳ עדיות, מדות, ננעים נזכר בב״א

 . ב׳ פעמים, ובכלים לד פעמים.
 בם״ה נזכר בסדר זרעים נד פעמים,
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 מי שיש לו שתי כתי בנות — כולן
 מותרות קידושין פ״ג מ״מ (דלא מעייל אי: *

 נפשיה לכפיקא).

 גר שנשא ניורת בתה כשרה לכהונת
 שם פ״ר מ״ז.

 גר גושא ממזרת קידושין עב:,
 כיצד היא עושה םחורה בפרתו של

 חבירו ב״מ פ״ג מ״ב.
 א״ב מה הפםיד הרמאי שם מ״ר.

 יחלקו את חודש העכור שם פ״ח מ״ח,
 המקיף את חבירו — ועמד וגדר
 את הרביעית משלם את הכל ב״ב פ״א

 מ״ג.
 מתיר בחרדל שם פ״ב מ״י(שעל ר־־״זיק

 להרחיק את עצמו).
 אסמכתא קניא שם פ״י מ״ה.

 כותבין שיבר שס פ״י מ״ו.
 עד שהוזם בדיני ממונות כשר לדיני

 נפשות סנהדרין כה.
 אפילו בחול אסור לשאול כשדים שם

 קא.
 אס שניהם חשודין חזרה שבועה

 למקומה שבועות פ״ז מ״ר.
 הגוסס והיצא ליהרג — נודר ומעריך

 ומקדיש ערכין פ״א ס״ג.
 בל הימים ממהרין בזוחלין פרה פ״ח

 מ״ח.
 שני שבילים — שגי ככרים אהד
 טמא — בין כך ובין כך טמאים טהרות

 פ״ה ט״ה מ״ו.
 וכן דרבו להביא מעשיות מזמן הקדים
/ עירובין  כיומא פ״ו מ״נ, ר״ה פ״א מ
 מז:, חגיגה טז:, כתובות קד,., וכן העיר

 מפי שמעיה ואבטליון ביבמות םז.
 ובן דרכו לדרוש הנקודה כפםחים פ״ט
/ ובטנחות פז:  מ״ב למה נקוד על ה

 למה נקיד היי״ו,
 ולמותר לנו להביא את כל הלכותיו
 שהמה מלאים בכל הש״ס בבלי וירושל׳
 ותוספתא מבלתא ספרא וספרי ומדרשים,

 ונראה

 הלנתיו המפורסמות
 במשנה ובגמרא.

 הקורא אח שמע ולא השמיע לאזנו
 לא יצא ואם לא דקדק באותיותיה יצא

 ברכות פ״ב מ״ג.
 כל המשנה מטטבע שטבעו הבמים

 בברכות לא יצא ברכות מ:.
 אמהות של בצלים פטורים מן הפאה,

 &אה פ״ג מ״ר.
 אין [דין] שכחה לזחים שם דפ״ז.

 אין אדם מקדיש דבר שאיגו שלו
 כלאים פ״ז מ״ר,

 אדגי השדה מטמא באהל כאדם שם
 פ״ח מ״ה.

 שור הבר מין חיה שם מ״ו.
 סמדר אסור מפגי שהוא פרי ערלה

 פ״א מ״ז.
 אנדרוגגוס בריר, בפגי עצמה בבורים

 פ״ר מ״ר,
 כוי בריה בפ״ע חולין פ.

 כחם על הנר — ר' יוסי פוטר בכולן
 חוץ מןהפחילה שבח פ״ב מ״ה (שמלאכה

 שאינה צריכה לגופה פטור).
 הבערה ללאו יצאת שבח ע.

 ספק עירוב כשר עירובין פ״ג מ״ה.

 אין הציץ מרצה על אבילות פסחים עז.
 אם הוציא הלולב בשבת לרה״ר פטור
ו מצוד. ב ד  סוכה פי״ג מ״יד (דשובר מעה נ

 ועשה מצוה פטור).
 גשים סומכות רשות חגיגה מז:.

 עובר פוםל ואיגו מאכיל יבמות פ״ז
 מ״ג.

 אגדרוגנום כהן שנשא בת ישראל
 מאכילה בתרומה יבמות ספ״ח.

 עבר עבירה שיש בה ב׳ מיתות גירון
 בזיקה הראשונה יבמות לב.

 מציאת חרש שוטה וקטן נזל נמיר
 ניטין פ״ה מ״ח (שעשו שאינו זוכה כזוכה).
 נוטינו לשליח שס םפ״ו (דמילי לא

 מימפרן לשליח).
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ת  של אדם מכבדו אלא האדם מבגד א
 מקימו. ׳ '••

 וב״ם עא.. בא וראה סמיות עיניהם
 של מלוי ברבית וכוי. • .

 ואבות פ״ר מ״ו כל המכבד את התורה .
 גופו מכובד על הבריות..

 והוא היה גאה דורש וגאה מקיים כי: :
 הוא עשה עטרת חפארת לחורה ובלעדו

 הייגו ממששין כעור בא«ילההיא הברייתא• -
 היקרה הנקראת םדר עולם כמפורש
 יבמות פב:, נדה מו: שאר״י מאן תנא
 סדר עולם ר' יוסי. וכבר האריך בזה׳
 הרב החכם הנמל ר״ב רטנר נ״י בטוב-

 טעם ורעת.
 והשתבח בזת שאמרו עליו תמיר ר'
 יוםי נמוקו עמו כעירובין גא.,גיטין םז.,

 בכורות לז. ופירש״י פירושו עמו לתת-
 טעם לכל דבריו. וכן מציגו באמת-
 בתרוטות פ״י ט״ג מ״יא, סובה פ״ג ט״יד,
 יבמות פ״ר מ״י, ובפרה פ״ג מ״ג אמר אל

 תתנו מקום לצדוקים לרדות. ובספרי־
 דברים־יג שאלו אריום איזהו חכם, א״ל
 המקיים תלמודו, והוא באמת קיים תלמודו,

 מדותיו היקרות,
 מה שהעיד על עצמו שבת קיח. א״ר.
 יוסי מימי לא אמרתי דביר ותזרתי לאחוריי

 (שלא דיבר מעולם לש׳׳חד על שוס אדם ולכן
 כל מה שדיבר לא התיירא משוס אדם ולא היה
 צריך לה1תכל לאהוריו &! שומע אותו האיש),
 ולא נםתכלתי במילה שלי, מימי לא

 עברתי על דברי חברי יורע אגי בעצמי י
 שאיגי כהן אם אוטרין לי חבירי עלה־
 לדוכן אגי עולה, טייסי לא ראו קורות .

 ביתי אימרי חלוקי,
 ואמר שם קיח j יהא חלקי מאוכלי ג׳

 סעודות בשבת, מגימרי הלל בכל יום,•.' י
 'ממתי בחילי מעיים, ממתי בדרך מצוה, י
 ממכגיםי ־ שבת בטבדיא וממיציאי שבת

 בציפורי, ממושבי בהט״ד ולא ממעמידי־־
 בהט״ד, מגבאי צדקה ולא ממחלקי צידקה,

 יהא

 ונראה בבירור שכמעט כל מקים שנזכר
 במדרשים בשם סתם ר׳ יוסי הוא איגו
 ר' יוסי בן חלפתא אך ר׳ ייםי האמורא
 הירושלמי חבירו דרי יונה. ודי הונא אמר
 כמה פעמים בשמי, ונביא אך ממאמריו

 היקרים באגדה. :
 ברכית ז. שאין מרצין לארם בשעת
 כעסו, טובה מרדות אחת בלבי של אדם

 יותר ממאה מלקיית. י
 שם נג: גדול העינה יותר מן המברך.

 שס ס: אל יפתח אדם פיו לשטן.
 שבת יב: הגבגס לבקר את החולה
 יאטר הטקוס ירחם עליך בתוך חולי

 ישראל.
 יומא עה. בא וראה שלא במרת
 הקב״ה מרח בשר ודם — בו״ד מקניט
 את חבירו יורד־ עמו עד לחייו אבל
 הקב״ה אינו כן קלל את הנחש עולה
י קלל את האשד.  לננ מזונותיו עמו —
 הכל רצץ אחריה, קלל את האדמה הכל

 ניזונין הימנה.
 ומאמרו הנפלא סיכה ה. מעולם לא
 ירדה שכינה למטה ולא עלו משה ואליהו

 למרום.
 ובחגיגה יב: אוי להם לבריות שרואות
 ואיגן יודעות מה הן רואות, עימדות
 ואיגן יודעות על מה הן עומדות, הארץ
 על מה עומדות — תלויה בזרועו של

 הקב״ה.
 ומגילה כד: א״ר יוסי כל ימי הייתי
 מצטער על מקרא זה והיית ממשש
 בצהרים באשר ימשש העור באפילה וכי
 מה איכפת ליה לעור •ין אפילה לאורה
 עד שבא מעשת לידי פ״א הייתי מהלך
 באישון לילה ואפילה וראיתי סימא —
 ואבוקה בידו אמרתי י לו בני אבוקה זו
 למה לך, אייל כל זמן שאבוקה בידי
 בני אדם דואין אותי ומצילין אותי מן

•  הפחתין וכוי. י
 ומאמרו היקר תענית כא 5 לא מקומו
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 שם שרי יהודה יד׳ יוסי הלכו בדרך
 ואחזיר. בולמוס לר' יהודה וכפה לרועה
 ולקח ממי בחזקה את לחמו א׳׳ל ר' יוסי
 קפחת את הרועה, וכשבאו לעיר אחזיה
 בולמוס לדי יוסי והביאו לו כל בגי העיר
 כל מיגי ממעטים, אז א״ל ר' יהודה אגי
 קפחתי אך את הרועה ואתה קפהת כל

 העיר כולה.
 ובנדרים מט: ר׳ יוסי ודי יהודה חד
 אכיל דייםא באצבעתיה וחד אכיל בהוצא

 ובו׳.
 ובירושלמי ברכות פ״נ םה״ד יסופר
 שפ״א הלך בלילה והחמר מחמר אחריו.
 ובאו אצל בור ורצה החמר לטבול א״ל
 שלא יסכן את עצמו, א״ל שהוא בעל
 נדה וא״א, א״ל ייתות ולא יסוק וכן היה.
 ומצינו במדרש שמטרונה אחת (מעובדי
 הנחש) היתד, רגילה להתווכח עמו תמיד
 והוא השיב לה תשובות מחוכמות בב״ר
 פ״ד־ו ששאלה אותו למה לא כתיב
 בשני בי טוב, אייל לפי שלא נגמרה
 מלאכת הסיס ולפיכך כתיב בשלישי

 ב' פעמים כי טוב.
 ושם פי׳׳דז למד, הוצרך הקב״ה ליקח
 הצלע מן האדם בגנבה, א״ל משל, אחד
 הפקיד בידך כסף בחשאי והחזרת לו

 זהב בפרהסיא זו גניבה ?
 ושם רפב״ה שאלה אותו אין אגו
 מוצאין מיתה בחנוך (אע״פ שלא היה צדיק
 גמור) א״ל כתיב ואיננו כי לקח אותו

 אללןים (ש״פ שמת).
 שם פס״ג למה יצא עשו החלה, אייל

 מפד. ראשונה של יעקב היתד.,
 שם פ״סח־ד שאלה מה עושההקכ״ה
 מיום שברא העולם, א״ל יושב ומזווג
 זיווגים, אמרה לו אף אגי יכולת לעשות
 כן לשעה קלה, א״לאם קלה היא בעיניך
 קשה היא לפניו כקריעת ים סוף. גמלה
 אלף עבדים ואלף שפחות וזיוונן, למחר
 באו לגבה בפצועי מוחין ועיגים םוטות

 ורגלים

 יהא חלקי מטי שחושרין ואין בו.
 (ומה שאמרו שם שאמר ר׳ יוסי יהא חלקי
 ממתפללים עס דמדומי חמה, נראה יותר גרסת
 הירושלמי ברבות פ*ד ה״א שרי יוסי נרי חנינא
 אמר זה. ובזה יהיה יותר נכון מה שאמר ע״ז
 שם רבב״ח אר״י מצוה להתפלל cy דמדומי חמה
 ולהיפוך בגיטין נו. א״ר יוחנן ענותנותו של ר׳
 זכריה בן אבקולס וכוי שם צ״ל אמר ר' יוסי כי
 המקור הוא בתוספתא שבת פי״ז ושם איתא
 כהוגן א״ר יוסי. ובן הוא באיכיר פ' בני ציון,

 ור׳ יוחנן לא נזכר בתוספתא).
 ואמר שם קיח. בל המענג את השבת

 גותנין לו נחלה בלי מצרים.
 וכן היה מנהגו לשתוק כמדת חכם
 בשבת לג; שר׳ יוסי שתק, ובנזיר כשנפטר
 ר״מ ואטד ר׳ יהודה שלא יכגםו תלמידיו
 ודחק םומכום וגכגם וכעס ר׳ ירודה, א״ר
 יוסי יאמרו מאיר שכב, יהודה כעס, יוםי

 שתק תורה מד. תהא עליה?
 (ואפשר שקבל עליו המדד. הזאת ממעשה
 שאירע בו כאשר יסופר ביבמות צו: מעשה בבית
 הכנסת של טיריא — שנחלקו ר' אלעזר ודי
 יוסי — עד שנקרע ם״ת בהמתן והיה שש ר׳
 יוסי בן• קיסמא אמר חמיה אני אס לא יהיה

 ב״הכנס הזה בית עכ״ום וכן הוה).
 את חבריו הוקיר יותר מכנפשו כברכות
 פ״ב ה״ז ומו״ק פ״ג ה״ה כשבא ר״מ
 לעירו אמר להם אדם גדול, ארם קדוש,

 אדם צגוע הוא.
 ונשתלם מדד. כנגד מרה כירושלםי
 ברבות פ״ג ה״ד שראו אותו טובל בצינעה
 ביום הספורים ואמרו, אית לך מימר על

 אותו הגוף הקדוש בשוכח ז
 וביומא 9ג: יסופר שפ״א הלכו בדרך
 ר״מ ר' יהודה ודי יוסי, ר״מ היה דייק
 בשמא, ר״י ור' יוסי לא הוו דייקי, מטו
 לאושפיזא שהיה שמו בידור אמר ר״מ
 (בדעתו) ש״מ רשע הוא ר״מ לא אשלים
 כספו אצלו, דיי ור' יוסי אשליטואצלל
 לסוף כיחש להם ואך ע״י עצה ותחבולה
 הוציאו את כספם מידו ומגי אז גס
 המה דייקי בשם, וכשבאו לאושפיזא
 רשמיה בלה לא עיילו לגביה. וכן יםיפר
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 תלמידיו •ואומיי מאמריו.
 הגה אף שלא מציגו לו הרבה תלמידיט
 בשמם אבל בלי שוס ספק היו לר
 הלמידים הרבה. וידוע לגו שמלבד בגיר
 שקבלו ממגו וכאשר נבאר הלאה, מציגו־
 שרבי קבל ממגו כגדה סח: אמר רבי•
 שאלתי את ר' יוסי, ומנחות יד. אמר

 משום ר׳ יוסי. והיה נדול כ״כ בעינירבי•
 כשאמר ר׳ ישמעאל בר׳ יוסי לרבי הלכה:
 משום אביו היה אומר כבר הורה זקן.-
 ודבריו היו לו כדברי האורים שאין להרהר י
 אחריהם, כשבת נא., יבמות קה:, וכשרצה ••
 רבי להקשות על דברי ר׳ יוםי אמר־
 בירושלמי גיטין פ״ו ה״ז אנן עלובייא —
 כשם לבין קה״ק לבין חול בך בין דורינו ־

 לדור ר׳ יום*.
 ובן היה איסי בן יהודה תלמידו כנדרים
 פא. שאמרו איםי בן יהודה לא אתי נ׳

 יומי למתיבתא דר׳ יוסי, אשכחיה ורדימוס.
 בנו של ר׳ יוםי א״ל מ״מ לא אתי מר
 לבי מדרשא, א״ל טעמא דאכוך •לא
 ידענא וכוי, ובירושלמי שביעית פ״ח ה״ה
 יהודה איש חוצי שאל מר׳ יוסי ב״ח
 ואמר לבני אברדימום שישיב לו תשובה,
 יהודה בן אגרא אמר משמו נדה

 גב: גג.
 ר׳ שמעון בן יהודה משמו מע״ש פ״נ

 מ״ו, מכות ב.
 ר׳ שמעון בן יוסי בן לקוגיא שאלו

 זבחים סב:.
 ועל סומבוס אמר ריץוסי אין אלו

 אלא דברי גביאות ב״ב יב.
 ובםת״ד מביא שרי אלעזר דרומא בעי
 מר׳ יוסי, יבמחילה שגגה היא ולא ידע
 שר״א דרומא היה מהאמוראים האחרוגים
 והיה׳ תלמיד דרי ייסי חבירו דרי יונה.

 אשתו ובניו.
 אף ששם אשתו לא נזכרה אבל
 מפורש בירושלמי ריש יבמות שהיא
 היתה אשת אחיו שמת ור׳ יוסי יבם

 אותה

 ורגלים שבורות, אז קראה לריב״ח ואייל
 אלוהיכם אסת ותורתכם גאה ומשובחח.
 שם פפ״דו אפשר יוסף בן r שגה
 בכל חומו ולא עשה הדבר הזה? מיד
 קרא לפגיה כל מעשי ראובן ובלהה,
 ומעשי יהודה ותמר וא״ל אם יוסף חטא
 לא היה הכתוב כםה חטאו כאשר לא

 כסתה חטאיהם,
 ש״ר פ״ג־יב א״ל אלהי (״״ך*) גדול
 מאלהיך, כי כשגראה ה' לטשה בסגה
 הסתיר אך פניו, וכשראה את הגחש
 כתיב ויברח משה, א״ל כשגגלה ה' לאן
 יברח משה כי ה' בכל העולם כבודו,
 אבל הגחש אם יברח ג׳ פסיעות ממגו

 מיד גיצל.
 בס״ר פ״ג־־ב א״ל אלוהכם נותן טובה
 אע״פ שהוא אינו צדיק (כלומר אינו מבחין,)
 הביא לפניה כלכלה של חאנים, והיתה
 בוררת היפה ואוכלת, א״ל את יודעת

 לברור היפה ולא הקב״ה ?.
 קה״ר פ״א־ז שאלו מאידבתיב יהיבחכמה
 לחבימין, והיה צ״ל יהיב חכמה לטפשין ?
 א״ל אם שני ב״א יבאו אליך ללות כסף
 אחד עשיר ואחד עני לאיזה מהן הלוה,
 אמרה לו להעשיר, א״ל ישמעו אזניך

 מה שאתה מוציא מפיך,
 שם םפ״ג שאלו מתו דבתיב ומי יודע
 רוח ב״א העולה היא למעלה, א״ל אלו

 נשמתיהן של צדיקים ובו',
 ובתנחומא בראשית — כתיב למען
 ירבו ימיכם — כימי השמים על הארץ
 אין אתם קיימין אלא כ״ז שש״וא קיימין
 ועתידי,־ ש״וא להתכלות שנאי — אייל
 ממקום שהבאת ראיה משם אביא ראיה

 להיפוך וכוי,
 ובפסיקתא רבתי פ״ב דעשרת הדברות
 שאלו מפגי מה הלמ״ד הוא גבוה מכל
 האותיות א״ל מפגי שהוא כרוז (פי׳ שמכריז
 למוד) ודרכו של כרוז לעמוד במקום גבוה

 ולהכריז.
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 פטירתו.
 כפי הנראה נפטר ר' יוסי קודם ר׳
 יהודה כדטשמע מסוכה יה. כשדרש ר׳
 יהודה א״ל ר' ישמעאל בדי יוםי רבי!
 בך פריש אבא — כך אמר אבא,
 ובספר כפתור ופרח פ״ו צד קו. (הוצאות
 לונ׳ן) מביא מירושלמי מו״ק פ״ג ה״ז
 וז׳׳ל כד דמך ר׳ יהודה הורה ר׳ יוסי לשולל
 למחר, והוא טייס וצ״ל כד דמך ר׳ יוחנן
 הורה ר׳ יםא והוא ר׳ אםי, וזה ברוד.
 ונפטר בעיר מולדחו בציפורי כמו׳׳ק
 כה: כשמת ר' יוסי שפעו מרזבי דציפורי
 דמא, ובירושלמי ע״ז פ״ג ה״א כשמת
 ר״י בן חלפתא משכו צונורות דם
 בלודקיאאמרין דיהיב נפשיה עלגזירתא.
 וכידוע שכל חכמי הדור ההוא היו נקראין
 רבותינו שבדרום, והיא לוד. ובערך מלין
 צד 155 ובספר שבע חכמות ערך
 ציפורי יאמרו שבב״מ פד: צ״ל אביך
 ערוק ללודקיא את ערוק לאשיא היפך

 מגרסא שלנו ואין אנו צריבין לזה.
 ובירושלטי סוף סוטה הספידוהו במלין
 קצרים, ואמרו משמת ר׳ יוסי פסקה
 הביגה. וזה שאמר ר׳ ישמעאל בגו
 בירושלטי גיטין פ״ו ה״ז כשם שבין זהב
 לעפר בך בין דודינו לדור אבי ר׳ יוכי,
 ועליו נובל לומר המאמר היקר שמובא
 סוף בלים אשריך ר' יוסי שנכנסת

 בטומאה ויצאת בטהרה.

 ר׳ יוסי.
 (סתם בירושלמי ולפעמים נלויא ר׳ יםא).

 האטורא הגדול הזה אשר הלכותיו
 טלאים בכל הש״ס ירושלטי וגזכר ע״פ
 רוב ביחד עם חברו ר׳ יונה גשכח כמת
 מלב כי ביוחסין ערך ר׳ מני אומר שהיא
 ר' יוסי ב״ר חנינא או ר׳ יוסי בר אבין,
 ובסה״ד ערך ר׳ יונה אומר שהוא ר'
 אםי, ובמחילה שגגו' ברואה, כי סתם
 ר' יוסי בירושלמי לא ר׳ יוסי בר״ח
 הוא שהיה מתלמידיו המובהקים דרי

 יוחנן

 אוהדי, וחי עמה חיי גחת כמו שאמר
 שבת קיח. מימי לא קראתי לאשתי אשתי
 אלא לאשתי ביתי. ויםיפר ב״ר פמ׳׳ח־ג
 •שפ״א רבתה עם שפחתה ור׳ יוסי גתן
 צדק להשפחה בפגיה אייל אשתו למה
 את מכחישני בפגי שפחתי ו א״ל לא כך
 אמר איוב אם אמאס משפט עבדי ואמתי.
 והיא ילדה לו חמשה בנים נחמדים
 כשבת קיח: שאמר נטעתי ה׳ ארזים
 בישראל, ר׳ ישמעאל, ר' אלעזר ר'
 חלפתא, ר׳ אבטילס, ר׳ מנחם, וזה ר׳
 מנחם נקרא ג״כ ורדיטום שפניו היו דוטין
 •לורד. ובירושלמי שם נקרא אבדימוס.
 ובב׳׳ר פפ״דדה שעיניו היו זמורן

 (בזמורות הגפן) ודמיין לאימיה,
 הנדול שבהן היה ר' ישמעאל שהיה
 חבירו דרבי וקבל הרבה מאביו ואביו
 מסר לו ידיעות יקרות מה ששייכים

 לתולדות ישראל כמבואר בערבו.
תל הדור -ובן ר' אלעזר בנו היה נ
 בפסחים קיז. שאמר ר' יוסי אלעזר בני
 אומר — וחולקין עליו חבריו ונראין
 דבריו מדבריהן. ובמעילה, יז: יסופר
 שהוצרכו פ״א ליסע לרומי לבטל גזירות
 ושלחו את רשב׳׳י ור׳׳א בן ר׳ יוסי אך
 ר׳ יוסי היה מתיירא לשלוח את בנו עם
 רשב״י פן יכעום עליו ויענשו עד שקבל

 רשב״י עליו דלא יענשיה.
 ובן ורדיםוס בנו היה ת״ח בנדרים

 פא. ושביעית פ״ח ה״ח.
 וך' חלפתא בגו היה אבי החכם הגורע
 ר' שמעון בן חלפתא באשר בארתי
 בערכו. וכן מציגו שמת לו בן בחייו
 בסו״ק בא. מעשה ומת בגי של ר׳ יוםי
 בציפורי וגכגס לבהמ״ר ודרש בל היום
 בולו. וביוחםין מביא שהוא ר׳ חלפהא
 בלי שום ראיה, ויותר גראה שלר' יוסי
 לא מת שום בן בחייו. ובםו״ק שם צ״ל
 בגו של ר׳ יוסי הגלילי כדמובא בשמחות

 פ״י.
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 ואמר בשם רשב״ל כברכות פ״ג ה״א.
 וכן מציגו אותו עם ר' יהא (ו׳ אסי)
 כנדרים פ״ו ה״י ר׳ יםא אזל לגבי ר׳
 יוםי — ואפיק קומוי טלופחין — א״ל
׳ ישא) אילין איבון אשישין שאמרו ר ) 
 חכמים. וקרוב מאוד לומר כשגפטרו ד׳
 יוחנן ור״א, ור׳ אמי מלך תחתם אז ישב
 ר׳ יוסי לפני ד׳ אמי וזה שמצינו גיטין
 יז. א״ר אמי א״ר יוחנן — א״ ל ר' אס•
 אלא מעתה — א״ל אין, זמנין אשכחיה
 דיתיב וקאמר — אייל ד׳ אםי אלא
 מעתה — א״ל אין והא זמנין לא אמרת
 לן הבי? א״ל יתד היא שלא תמיט.
 ומי שיש לו נם ידיעה קלה יכיר מיד
 שאין זה מדרך הלשון מחבר לחבר
 ובפרט ר' אמי ודי אםי שהיו שניהם
 שיין ממש, א״ב איך יאמר ר׳ אםי לר'
 אמי והא זימנין לא אמרת לן הבי והוא
 השיבו יתד היא שלא תמוט, שזה אך
 השקלא וטריא בין רב לתלמיד, אך הוא
בו זבידא) שהוא היה  בל״ם ר׳ יוסי (

 באמת כמו תלמיד לר׳ אמי.

 וכשהלך ר׳ אםי וישיבתו לקיסרין, אז
 נשארו ר׳ חגי א׳ ודי יונה ור' יוסי
 בטבריא, ולאחר פטירת ר' אמי ור׳ אם•
 היו המה מגדולי הדור שט כי ריש
 מתיבתא לא הוקם תחת ר' אמי והיה אך
 בבמה מקומות קבוצת חכמים, ובטבריא
 היו המה הראשים ור׳ חגי היה כבר אז
חל כמו״ק כה. וזה שמצינו סנהדרין  זקן נ
 פ״א ה״ב ר׳ חגי פתח, ר'יונה ור׳ יוסי
 חתםין, (ויש ר׳ חגי ב שהיה תלמידו), ושם
 פ״ג ה״ה ר' יוגה ור׳ יוםי הורץ לאפות
 בשבת לארטיקנס — לא אתכוון שמדתון
 אלא אתכוון מיכל פת חמה. וברכות
 פ״ה סה״א יסופר שרי יונה ור׳ יום׳ עלון
 קוטיה ארםקינס (שר) באנטיוכא וכשראה
 אותן קם מפניהם — וא״ל מן קומיה
 אילין יהוראי את קאיס? אייל אפיהון
 דהני אנא חזי בקרבא ונצח, ומזה אנו

 רואין
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 יוחנן, ולא ד' אםי שהיה רבו דר׳ יוםי
 זה, אך בירושלמי נשתבש הרבה פעמים
 מר׳ אסי על ר' יוסי או להיפוך כי
 לפעמים נקרא ר׳ אםי או יסא והוא ר׳

 י יוסי.
 והראש והראשון שזכה לכוון אל האמת,
 הוא הרה״ג רז״פ בספרו היקר מבוא
 המשנה שסתם ר' יוסי בירושלמי הוא
 הנזכר כמה פעמים בבבלי בשם ר׳ יוסי
 בר זבידא או בר זבדא, והוא היה חבירו
 החביב דר׳ יוגה, ומביא ראיה גדולה
 מירושלמי חלה פ״א ה״א שאמרו אם
 השרישי קורס לעומר העומר מתיר, ר׳
 יוגה אומר קורם להבאה ור' יוסי אומר
 קודם לקצירה, והמאמר מובא בבבלי
 מנחות ע. ר׳ יוגה אומר קידם הבאת
 העומר, ודי יוסי בר זבדא אומר קודם
 קצירת העומר. ובזת יתורץ לנו למה לא
 נזכר בשום מקום בירושלמי שם האמורא
 הגדול ר׳ יוסי בר זבידא אשר גזבר
 כבבלי בפירוש שהיה בא״י, וזה יען שר״י
 בר זבירא הוא סתם ר' יוסי בירושלמי.

 וכן מצאתי ראיה בברכות לג: שאמרו
 פליגי בת הרי אמוראי במערבא ר׳ יוסי
 בר אכין ור' יוסי בר זבידא — והד אמר
 מפני שמטיל קנאה במעשי בראשית,
 ובמנילה פ״ר ה״ט ר׳ יוםי בשם ר׳ סימון

 בנותן קצבה על מדותיו של הקב״ה.
 וזה ר׳ יום׳ זבה עוד לקבל מרי אלעזר
 כנזיר פ״ו ה״נ שאייל ר׳ יוםי לר' יעקב
 בר אחא נהיר את דהויתץ קיימין בנזיר
 ואמרינן — ואמר ר' אלעזר מתניתא וכוי,
 (וידוע שר״א ור' יוחנן נפטרו בשנה אחת),
 אבל עיקר קבלותיו היו מתלמידי ר׳ יוחנן
 מי׳ אבא כביצה פ״ה ה״ב ששאל מרי
 אבא, ופאה פ״ר ה״א אמר בשמו ובכלאים
 פ״ו ה״ד א״ר יוסי קשייתא קימיה ר'

 יעקב בר אחא.
 וכן אמר בשם ר׳ סימון במנילה פ״ד
 ה״ש, בעי מר׳ סימון כר״ה פ״ר ה״ב.
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 שאמי לא מפני השישים אלא שהן עושין
 עפר תיחוח — אתא עובדא קושיה י'
 יםא דבי ר׳ בץ אמר יחידי היא ולא
 םמבון עליו דתני עלה רש״א ובו׳. ושם
 בקרבן העיר. מפיש שיי יוסי בי׳ בון
 חולק על י' חנינא, ובמחילה הלך
 בפירושו למרחוק ופשט הפשוט שר״י בר׳
 בון לא שייך לדברי ר׳ חנינא, כי ר׳
 חנינא מתרץ אך דברי הברייתא מה
 שאמרו בין מלמעלה ובין מלמטה צריך
 להרחיק בה אמה וכדמובא בבבלי ב״ב
 כה:, אך כשבא הרין לפני ר״י בר׳ בון
 אמר שכל הברייתא שאמרה שצריך
 להרחיק בין מלמעלה ובו' היא יחידאה
 היינו שר׳ שמעון שנת אותה ואין הלכה

 כדבריו בזה וזה ברור.

 וכשנתרבו הנזירות בא״י וכמה מחכמי
 א״י ירדו אז לבבל כדמובא באגרת
 דרש״ג ח״ב פ׳׳ג וז״ל ובתר הבי (בתר
 רבה ורב יוסי־) אביי ורבא, וגפיש שמדא
 בא״י וגחת מאן דהוה הטן — כגון רבין
 ורב די מי ובולהו נחותי דנחתין להבא,
 אז ירדו נס ר׳ יופי וחבירו ר׳ יוםי בר׳
 אבין. וזה שטצינו.יבמות מה: אמר דבינא
 אמר לי רב גזא איקלע ר׳ יוסי בר אכין
 לאתרין — אמר רב ששת (צ״לרי אישי)
 לדידי אמר רב גזא לא ר״י בר׳ אבין
 הוה אלא ד׳ יוסי בר זבידא הוה, וכן
 מציגו שבת לה: א״ר יוסי — (ונרשם בצדו
 צ׳׳ל רב יוסף עלי חנם) אייל אביי, והוא ר'
 יוסי זה, ושם א״ר יוסי בר זבירא העושה
 מלאכה בשני בין השמשות חייב חטאת
 ממ״נ, א״ל רבא לשמעיה (דר׳ יומי ב׳׳ו)
 אתון דלא קיים לבו בשיעורי דרבנן
 (לפי ששמע ממנו שספק הוא לו), ושם צה:
 אמר רב אםי שמעת כלי חרם שיעורו
 כמוציא רימץ אמר לו רבא ושמא לא
 שמעת וכוי, והיא ר׳ יוסי זה כי רב
 אסי לא היה בימי רבא, ובזבחים עה:
 א״ר יוסי בר זבידא ת״ש על דברי דמי

 ר׳

 רואין שהם היו מראשי נדולי הדור, וזה
-היה כבר כשנפמרו ד׳ אמי ור' אםי.

 וכן מציגו אוהם המיר ביחד כעירובין
 &״ז ה״א ר' יוגה ודי יוסי חד (אמר)
 י בשם מר עוקבן וחד בשם ד״ג בר יעקב,
 וברכות פ״ג ה״א אמרו שגיהם בשם
 דשב״ל, ובמגילה פ״ג ה״א ארסקינס
 איקיד אורייהא בצגבראה (היא עיר קרובה
 י •לטבריא) אתון ושאלון לדי יונה ולד׳ יוסי מהו

 לקרות בספר (בחומש) ברבים. ועסקו יחד
 בפרנמטיא ביין כמע׳׳ש פ״ר ה״מ. והאהבה
 היתה ביניהם כ״כ עד שאמרו בנדרים
 פ״ט ה״א כשמת בן לר׳ יוסי, ודי יונה
 היה אז בצור וכששמע זאת השלים כל
 היום בתענית, וכבר בארתי באדיבות

 בערך ר' יונה.

 ובן היה לו חבר ר׳ יוסי בר אבין
 ודבריהם הובאו לבבל כדמצינו ברכות
 בב. לנ: שבת בא: צו: פליני בה הרי
 אמוראי בםערבא ר' יוסי בר אבין ור׳
 יוסי בר זבידא, או בלשון מתיב ר' יוסי
 בר אבין ואיתימא ר' יוסי בר זבידא
 כברכות ינ., שבת סח., יבמות מה:,
 כתובות מד:, הוריות ד., חולין נה.,
 ובסוכה לז: איתא בטעות בר זבילא וצ״ל
 זבידא, וכן סנהדרין נט: איהא בר חנינא

 יצ״ל זבידא בגרסת דק״ם.

 וכן גזבר בבבלי בשם סתם ר׳ יוסי
 בברכות ד: אריב״ל אע״פ שקרא אדם
 ק״ש — אמר ר׳ יוסי מאי קרא ובו׳
 (ובגליון השים כתב שציל רב אסי או רב יוסף,
 אבל אין אנו צריכין להגיה בי הוא ר' יוסי
 חבירו דר׳ יונה), וכן שבת לב: פליגי בה
 ר" חייא בר אבא (ובפירוש דיג גאון גרס
 ר' אבא בריה דרחב״א והיא הגרסא האמיתית)
 ודי יוסי, והוא ר' יוסי זה. וב״ב כה:
 א״ר הגא ב) בשם ר' יוסי מפגי שםחלידין
 את הקרקע, וכאן לא שלטו ידי המגיהים
 ונשאר הלשון כמו שהובא טא״י. ובשביעית
 פ״א םה״ב מובא זה ע״ש ר׳ הנינא

 נר
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 ה״ד א״ר זעירא ב) קומי ר׳ מגא — א״ל
 כן א״ר יוסי רבן, וכסוכה פ״ב ה״ה שאיל
 לד׳ יוסי, ובשקלים פ״ב ה״ג, סה״ה א״ר
 מגא קימי ר׳ יוסי, ועוד בכמה מקומות.
 ר׳ פנחס בעי קומי ר׳ יוסי כפאה פ״ו

 ה״ב, כתובות פ״ח ה״א.
 ובפסחים פ״ה סה״ג, יבמות פ״א ח״ב
 א״ל ר' פנחס לדי יוסי לא כן אלפן רבי,
 א״ל הא קבוע נבך כמםמורא. וביבמות
 פ״י ה״ה ר' יוסי שאל לדי פנחס חיך
 סב־ רבי (והוא כמו מר בבבלי) א״ ל כר׳
 ירמיה א״ל חזור בך ואי לא אני כותב

 עלך זקן ממרא.
 ובד״ור ח״ג פ״י ופ״יד רוצה לומר
 שר׳ יוסי הזה הוא שחיבר תלמוד ירושלמי,
 ובמבוא הירושלמי צד קא. עוד יאמר
 שרי יוסי זר, עשה מן הירושלמי מהדורא
 קמא ומהדורא בתיא, ומביאין ראיה
 מירושלמי פסחים פ״ר, סה״ג יבמות פ״א
 ה״ב, שאיתא שם במחזורת תגייגא חזר
 בו ר׳ יוסי, אבל הוא טעות גמור כי
 איך יפרשו טה שטציגו שבת פ״א ה״א
 שרב שאל לרבי גתן לו אחר חבילה על
 כתיפ׳ ושכח והוציאה, במחזורה תגייגא
 א״ל חייב, האם גם שם יפרשו שרבי
 עשה שתי מהדורות? הלא מפורש שבת
 ג: שהשאלה הזאת שאל לרבי בשעה
 שלא עסק רבי במםכתא הזאת ור' חייא
 א״ל לרב לאי אמינא לך כי קאי רבי
 בהא מסבת לא תשייליר, במסכת אחרינא.
 אך האמת יורה דרכו שהפירוש הוא
 כדטפרש רב האי גאון מיבא ברשב״ם
 ב״ב קנז: שמפרש כשחזר לימודו פעם
 שגיה, ובדמציגו כיצד, כד: רבי באורתא

 אמר כן ובצפרא חזר בו, וזה ברור.

 והגיח אחריו כן גדול הדור הנקרא
 המיר בירושלמי בשם ר׳ אלעזר בר׳
 יוסי והיה תלמידו כמפורש בערבו. וכן
 היה לו בת שנשאת לד׳ יסא קוצירא

 כמפורש ב״ב פ״י ה״א ואמר בשמו.
 והיה

 בר חמא, ואפשר מה שמצינו מהר וירא
 קיב. במדרש הנעלם רב יוסף כד הוה
 נתית לבבל חמא אינון ריוקיא דהוה
 עיילי ונפקי ביני נשי שפירן ולא חטאן,
 א״ל לא מסתפו אלין מיצ״הר ? א״ל לא
 מקינדוטין משא קאתינא וכוי, הוא זה
 ר' יוסי, יען כי רב יוסף היה בבלי ובל

 ימ־ו בבבל.
 יכפי הנראה לא שהה בבבל זמן רב ;
 וחדי לא״י וכשנפטר ר' יונה אז היה ר׳ |
 יום׳ גדול הדור וכל חכמי דיר ההמישי ׳

 היו הלמידיו, כמפורש מע״ש פ״ר ה״ו
 ש־׳ יוגה גפטר קורם ר׳ יוסי, ושמו
 הטוב הלך למרחוק עד שנט טאלכםנדרא
 שלחי אליו שאלות כקידושין פ״ג ה׳׳יד
 ר׳ תגחום בר פפא שלת שאיל לד׳ יום׳
 תרתין עובדין מן אלכםגרריא(והוא ד יוסי
 שאמר לר' מנא תלמידו סב והתיס), ובן
 ע־רובין םפ״ג ר׳ יוסי משלה כתב להון
 (לבני אלכסנדריא) אע״פ שכתבתי לכם
 סדרי מועדות אל תשנו מנהג אבותיכם
 ג־חי נפש. והבונה כמצה ד: שאמר אביי
 והשתא דירעינן בקביעא דירחא וכוי,
 ובערך מלין ערך אלבםנדריא רוצה לומר
 שה־א ר׳ אסי ולא ידע מן ר׳ יוסי דילן.

 תלמידיו הגדולים.
 ר׳ אבא הכהן קומיה בתנחומא

 בתעלתך־ב.
 ר' אלעזר דרומה בעי קומיה בפאה

 פ״ח ה״ב.
 ר' חנא ב) אמר בשמו כב״ב כה:,

 בעי קומיה בפסחים פ״ד ה״נ.
 ר׳ חנניא (הכירו דרי מנא) בשמו כמע״ש

 פ״ר סה״ה.
 ר׳ יודן קפודקיא אמר קומי ר׳ יוסי
 בשס ר׳ יורה בן פזי כברכות פ״ד

 ה״א־כח:.
 ר' מנא בנו של ר׳ יונה היה תלמידו
 המובהק כשקלימ פ״ז ה״ח שא״ד מנא
 בן אמר ר׳ יוסי רבי, ובתרומות פ״ח
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 הוה שכיח קסיה דר׳ יוסי דמן יוקרת
 שכקיה ואתא לקמיה דרב אשי, יומא חד
 שמעיה דקא גרים, אמר שמואל השולה
 דג מן הים בשבת כיץ שיבש בו כסלע
) ולי מ א מר ן י  חייב (איל ר׳ יוסי בי *י
 ובין סנפיריו, אמר לו ולא סבר לה מד
 דההיא ר׳ יוסי בר׳ אבין אמרה, א״ל
 אנא גיהו וסיפר לו כל המעשה מפני
 מה שבק את ר׳ יוסי דמן יוקרת, והנה
 אע״פ שמבואר לנושר״י בר אבין בא
 מא׳׳י לבבל אבל לא בא בזמן רב אשי
 אך בזמן אביי ורבאעם כל הנחותיוא״כ
 איך אפשר לומר שבא לפני רב אשי?
 וברו״הר ח״ב צד ר״ץ בהערה קענ דעתו
 שהוא בנו של ר׳ בון האחרון, אכל אין
 אנו צריבץ לזה ולהשערות כי גרסת
 דק״ס אמת שבא לפני ״ר׳ אםי״ ומה
 שמביא שם בהערה כ' ראיה משבת
 קיא: שרבא קראו איי שבחבורה שגנח
 היא כי שם הוא ר׳ חייא בר אבין שהיה
 באמת גדול וזקן מרבא במבואר בערכו,
 אבל קרוב מאוד לומר שזה ר׳ אםי אינו
 חבית דר׳ אמי אך הוא ר' יוםי חבירו
 דר׳ יונה, ויען שבבבלי לא היה ידוע
 שמו לכן נשתבש לר׳ אםי הידוע, כי
 אי אפשר לומר שהוא ר׳ אםי שאז לא
 היה ר' יוסי בר׳ אבין עיר מנדולי הדור
 שר׳ אםי ישמע הלבה משמו ולומר לו
 ולא סבר לה מר רההיא ר׳ יוסי בר׳
 אבין אמרה, ובע״ב צריבין אנו לומר
 שהוא ר' יוסי חבית דרי יונה ויען שר׳
 יוסי היה אז מגדולי התר בטבריא לכן
 בא אליו, ומגי אז התחברו ולמדו יהד

 וכאשר נבאר.

 ואפשר שהכיר עוד את ר' יוחגן ולכן
 מציגו ר׳ יוסי ברי בון בשם ר׳ יוחנן
 כתרומית פ״ג רה״ג שקלים פ״ג רה״ב,
 ובפסחים גג: וקידושין לג. קאי על דברי

 ר׳ יוחנן.

 וכן אמר בשם ריב״ל כיומא פי׳אה״ב.

 וקבל

 רב יוסי—ר׳

 והיה גדול כ״כ בעיני תלמידיו עד
 שאמרו ברכות פ״ג ה״א־כ: כד דמך ר׳
 יוסי גטמאו לו תלמידיו (הנהנים) ואכלו
 בשר ושתו יין א״ל ר׳ מנא חרא מן
 י תרתי לא פליט לבון אס אבלים אתם
 למת אכלתם בשר — ואש אין אתם
 מתאבלין למה נטמאתם, והוא ר׳ יוסי
 חבירו דר׳ יונה כי ר׳ אס׳ נאמר שם

 שנפטר קידם ר' חייא בר אבא.

 רב יוסי. מרבנן סבוראי ערך רב יוסף.
 ר׳ יוסי איש צייתור.

 בהנחוטא קדושים־מ א״ר ברכיה מעשה
 היה בקריתנו ברוח אחד שהיה שרד על
 ־ הטעין, בא רוח אחד להזדווג לה, ובקש
 להוציאה משם, היה שם חסיד אחד ור'
 יוסי איש צייתור שמו (ובויק״ו !!ביד־גוס
א יוסי) גגלה לו אותו הרוח א״ל רבי!  אנ
 הרי כמה שנים אני גתץ באן ולא היזקתי
 לשום בדיה, והרוח הזה בא עלי ומבקש
 להוציאני מכאן ולהזיק את הבריות, א״ל
 מה נעשה? א״ל טלו מקליכם ומגליכם
 וצאו אליו — ואמרו שלנו נוצת — ובן

 עשו והכריחוהו משם.
 ובמדי תהלימ פ״ך־ז מובא המעשה על

 אבא יוסי בן דוםתאי.

 רב יוסי בר אבא - בר אבהג
 ערך רב יוסף בר אבא.

 ר׳ יוסי בר אביי.
 בירושלמי תענית פ״ד ה״ה־כ. ר׳ יוחנן
 בשם ר׳ יוסי בר אביי הלוחות היו
 מבקשין לפרוח והיה משה תופשן, ובזבחים
 צז. ר׳ יוחנן משום אבא יוסי בן אבא,
 ושם בה: אר״י משום ר' יוםי בר אבא

 ונראה שהכל אחד הוא.

 ר׳ יוסי בר׳ אבין. (ובירושלמי בר בון).
 , קרוב מאוד לומד שהיד. בנו של ר'

 אבין הנקרא בשם רבין הנחוהא.
 ובתענית בד. יםיפר שר׳ יוסי בר׳ אבין
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 שאל ממנו איזהו המחוור שגבולן א״ל
 והייתם נקיים מה׳ ומישראל.

 ובסוף ימי רב יוםף ותחלת ימי אביי
 ורבא כשהתרבו הנזירות בא״י ובאו כל
 הנחותי לבבל ירדו נם שני החברים
 האלו ר׳ יוסי בר׳ אבין ור׳ יום׳ בר זבידא
 ולבן מצינו אותו ששקיל וטדי עם אמוראי
 דבבל כמו״ק י: אמר רבא פרגמטיא
 כ״ש אסור אר״י בר אבין ובדבר האבוד
 מותר, ובחולין נה. אמר רב עוירא משמיה
 דרבא, — מתיב ר׳ יוםי בר אבין ובו/
 ובל״ם שמע זאת מדכא בהיותו בבבל
 והקשת לו, אך בנמרא נקבע ע״ש רב
 עוירא משמיה דרבא וביבמות מה: אמר
 אמר רבינא אמר לי רב גזא איקלע ר׳
 יוסי בר אבין לאתרין, ושם קבל הלכות
 מדורות שלפניו וכרמציגו שאמר כמה
 הלבות בשם רב בכלאים פ״א ופ״ר ה״ר,
 פםחים פ״ז ה״א, סוטה פ״ר. ה״ב קידושין

 פ״ג הי״ב.
 בשט שטואל ככתובוה פי״ג ה״ב,
 נדרים פ״ר ה״ד עם חבירו ר׳ חייא בר

 לולייני.
 בשם רב הונא כסנהדרין פ״ב ה״א

 ושם םה״א.
 בשם רב חסדא ככתובות םפ״ח.

 בשם רב יוסף כיוטא רפ״ו עם חבירו
 ר׳ הונא.

 בשם (רב) שטואל בר אבא כביצה
 פ״א ה״א־ב:.

 וכן נזכר ברכית יב: על מימרא דאמר
 רב יהודה בר זבידא, ובפסחים יט:

 מתרץ דלא כרב יהודה אמר רב.
 ואח״ב עלה לא״י וכפי הנראה נעשה
 ריש בעיר עכברא כתרומות פ״י ה״ה
 שאמרו הירי ר׳ יוסי בר׳ בון בעכברא,
 ומבבל הביא הלכה אחת בשם רבא
 כירושלמי ביצה פ״א ה״נ שאמר איתפלנון
 ר״ז ור׳ אבא בר יוסף (והוא רב» כידוע),
 ובביצה ח: הלשין אמריבמערבא פליני

 בה

 וקבל מבל תלמידי דר׳ יוחנן מר׳
 •אבהו שהקשה לו בסנהדרין פ״א סה״ב,

 :אמר בשםו ערלה פ״ב ה״ו.
 בשם ר׳ אבא ביבמות פ״ר ה״יא.

 בשם ר׳ בא בר ממל בשביעית פ״ט
 ה״ה.

 בשס ד' אבינא כחלה פ״א םה״נ.
 ובנזיר פ״ט ה״ב אמר בר פיקא שאל

 ׳לרבי וכוי.

 בשם ר׳ יוסי בר׳ חנינא כתרומות
 פ״ט ה״ב, נזיר פ״ד ה״ה, ובמנחות סב.
-אמר על י דברי ריבר״ח זאת אומרת

 שירי מצוה ובו׳.
 בשם ר' יעקב בר דסיי בפסחים פ״ו

 •ה״ה.
 בשם ר' לוי כשבת פ״א סה״ר, סובה

 פ״ד ה״א, (ושם חכר תיבת ר׳).

 בשם רב שמואל בר יצחק במע״ש
 .פ״ר ה״נ.

 וכאשר אמרנו לעיל כשבא לפני ר'
 •יוסי היה כבר גדול הדור עד שר׳ יוסי
 שמע הלכה משמו, ומגי אז היו חברים
 גאמגים, וכאשר בארגו בערך ר׳ יוסי בר
 *בירא שהוא סתם ר׳ יוםי בירושלמי, וזה
 שמציגו תמיד בבבלי מתיב ר׳ יוסי בר
 :אבין ואיתימא ר׳ יוסי בר זבידא בברכות
 גג., שבת סח., יבמות מה:, כתובות
 מד:, היריות ד., חולין גה., ובסוכה לז:
 איתא ר׳ יוסי בר זבילא וצ״ל זבידא,
 •ובסנהדרין נט: איהא בר חניגא וצ״ל
 כבדק״ס בר זבידא, וזה יען שהיו חברים
 גמורים לכן ספק להנמרא מי אמר ההלכה.

 ובן מצינו שחולקין תמיד בשם פליגי
 :בה תרי א מיראי במערבא ר׳ יוסי בר
 אבין ור' יוסי בר זבידא כברבית כב.
 •לג:, שבת נא: צו., ור׳ יוסי בר׳ אבין
 .גזבר תמיד קודם ר״י בר זבידא, כי אפשר
 שהיה זקן ממנו ולבן מציגו שקלים פ״ג
 סה״ב שגמליאל זונא (שהיה בזמן ר׳ יוחנן)
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 פ״ר סה״א, ובימיו כנר נחרבו כל
 ישיבות דא״י,

 ר׳ יוסי בר איבו.
 נזכר ב״ר פ״לד־יג אמר בשם ר׳ יוחנן,
 ואולי הוא הנזכר ברבות נט: בשם רב
 יוסף בר אבא א״ר יוחנן. אך גרסת דק״ס
 סתם רב יוסף וכדטובא כן ברש״בש

 פסחים קא..

 ר׳ יוסי בר איקא. נזכר שהש״ר פ״»
 פסוק טשכני־ד.

 ר׳ יוסי בר אליקים.
 נזכר פ״א בברכות מ: שהעיד משום
 קהלא קדישא דבירושלים בל הסומך נאולה
 לתפלה אינו נזוק כל היום, ואולי הו*
 אחיו דרי שמעון בן אליקים שהיה תלמידי

 הנדול דר׳ יוחנן.

 ר׳ יוסי בן אלישע. (תנא דביייתא).
 נשאר לנו ממנו מאמר יקר בשבת
 קלט. שאמר אם ראית דור שצרות רבות
 באות עליו צא וברוק בדייני ישראל שבל
 פורעניות שבאה לעולם לא באה אלא•
 בשביל דייני ישראל. ואולי היה בתוב ר״י

 והוא ר׳ ישמעאל ב״א.

 ר׳ יוסי בר אלעאי. ערך רב יוסף
 בריר. דרב עילאי.

 ר׳ יוסי ב״ר אלעזר בדיש בן יוחי. *
 בב׳׳מ פה. יסופר שרבי איקלע לאתריה
 דר״א בר״ש (לאחר פטירתו) ושאל א£
 נשאר בן לאותו צדיק א״ל יש לו בן אך
 אינו נוהנ כשורה, אתייד, לנביה ואסמכיה
 ברבי, וטסרו לר׳ שטעון בן יוסי בן
 לקוניא אחוה דאמיה — וכשנדל יתיב
 במתיבתא דרבי, ורבי כששמע קולו אמר
 קול זד. דומה לקול דא׳׳ברש א״ל בדיה

 הוא.
 וכשנפטר רצו להכניסו במערה דאביר
 ולא יכלו—יצהר, ב״ק ואסרה לא מפני
 שזה בדול מזה אך אביו היד. בצער מערה

 כשברח

 ר׳ יוסי בר׳ בון ב)—ר׳ יוסי

 בה ר׳ יוסי בר חטא ור״ז ואסרי לה
 / רבא בדיה דרבייוםף בר חמא ור״ז.

 ׳. . ובשבת פי׳׳ט ה״ג אמר בשם רבנן
 דתמן, וברכות פ״ח ה״א ופסחים פ״יב
 ה״ב ומובא בתום׳ פסחים קו: ד״ה מקדש
 , א״ר יוסי ברי בון נהיגין תמן במקום

 שאין יין ובו׳.
 וב״ב פ״ב סה״ג אמר אינץ רבינין —

 מן קל גורי פרםייא נפל.
 וגזבר הרבה בבבלי כמו״ק כ:, קידושין
 לג., ע״זלג:, זבחים ט. עד: (שמתקיף על
 ר׳ הונא ור׳ חוקיה), ובכורות לג:, ושם
 מה: אמרי במעדבא משטיה דרי יוסי
 ! כר׳ אבין, ובירושלמי גזבר הרבה פעמים
 •, כברכות פ״א ה״ד, בהומה פ״ב ה״ד
 חולק עם ר׳ הושעיא בר שמי, ובנזיר
 פ״ר םה״ד עם ר׳ חייא בר לולייני אםרין

 נשם שמי.
 • וכפי הנראה היה בקי גדול ברפואות
 ממאמרו תרומות פ״ר. ה״ג שאמר כל
 זיעא דגפקא מבר גש סם המות חוץ

 מזיעת הפגים.
 תלמידיו מציגו אך ר׳ הלל חתנו

 כברכות פ״ב ה״ה שהורה לו.
 ורייצחק קםקסאה כברכות נא. שתירגם
 קמיה בשם ר׳ יוחנן, ובירושלמי שם פ״ו
 ה״א־מ. נקיא בשם ר׳ יוחנן בר מרי, ויש

 ר׳ יוסי בר׳ בון ב).
 שהיה תלמידו דר׳ מנא בשביעית פ״ו
 ה״ב שבעי מר׳ מנא, ובכתובות פ״יא ה״ב
 תלמידוי דר׳ מנא אמרין לה הוי מה בידך
 אמר להו ר׳ יוסי כי ר' בון מביון שהיא
 עתידה להישבע בסוף אפילו מה בידך

 אמרין לה תהי.
 ובן מצינו שביעית פ״ו ה״ז, כתובות
 פ״א פה״ה, עידובין פ״ה ה״ן שחולק על
 דברי ר׳ מנא, ובל״ס נמצא במה פעמים
 בירושלמי ר' יוסי ברי בון והוא האחרון,
 וזה ר' יוסי בר׳ מן היה לו בן בשם
 ר' שסואל, וגזבר עוד בירושלמי דמאי
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 ר׳ יוסי בר ביםא.
 נזכר ילקומ איוב רמז תתצז, וברי״ף
 בחולין מו מביא אבא יוסי בן ביסא
 וגרםא שלנו שם מט. רב יוסף בן רופאי

 וצ״ל אבא יוסי בן דוםאי.

 ר׳ יוסי בר גזירא.
 בירושלמי סוף ברכות ר׳ יוגה בשמו
 כל פיטטיא בישין ופיטטיא דאורייתא
 טבין, יהמאמר הזה מובא במ׳ שטיאל

 ושם ר׳ יהושע בן גזירא עיין ערכו.

, p גילאי. (תנא דתוםםתא). D T 

 בתוספתא כלאים פ״ג מעשה היה
 ושאלו את רבן גמליאל א״ל צאו ושאלו
 את יוסי בן גילאי שהוא בר ובקי בהלכות

 כלאי הכרם) יצאו ושאלוה.

 ר׳ יוםי בן דולגאי. ערך ר׳ אלעזר
 בן דולגאי.

 ר׳ יוסי בר׳ דוםא.
 גזכר ב׳׳ר פ״ם־ז, ויק״ר פ״ידה אומר

 אליעזר הוא כגען.
-דוסתא-דוםתאי  אבא יוסי בן דוםאי

 (תנא דברייתא).

 רבותיו מציגו בהיםפהא פאה פ״ר
 שאמר משום ר׳ אלעזר. ובתוספתא תעגית
 פ״ב אמר בשם ר' יוםי הגלילי, וכן הוא
 במגילת תעגית פ״יא, וב״ק יג. אמר, לא
 אמר בי עזאי ובו/ ובתוספתא כלים פ״י,
 מכשירין פ״ב אבא יוסי בן דוםאי ור״י

 בן המשולם אומרין וכוי.
 ורבי אמר בשמו כמה מאמרים כחגיגה
 יג: אמר רבי משום אבא יוסי בן דוכאי
 (ובדק״ס דוסתאי) אלף אלפין ישמשוניה
 וכוי, ומובא בספרי גשא פ׳ וישם לך £לום

 ואמר שם משמיה כמה דרשות ומהן מובא
 בזבחים קטז:. וכן מובא במ״ר פ״יא־ז,
 ובב״ר פ״עדרד איתא בטעות רב וצ״ל
 רבי. וכן בספרי גרס רבי משום אבא בן
 יוםי וצ״ל אבא יוסי ב״ד, וביומא כב:
 רבי אמר כשום אבא יוסי בן דוםתאי

 לא

 (כשברח עם אביו ר״ש) וזה (בנו). לא היה
 בצער מערה. ובתגחומא וירא־לך געתק

 המעשה בטעות.
 ובתוספתא קידושין פ״א מציגו ר' יוסי
 בר׳ אלעזר אומר משום רבן גמליאל כל
 שבידו אומנות דומה לכרם גדור, וקרוב
 לימד שהוא ר' יוסי בדיה דרא״ברש, ור״ג

 הוא בנו של רבי.

 ר׳ ירשי בר אשי. ערך ר׳ יוסי בר
 . יס-אן.

 ר׳ ירשי בר אשיין אי יאשיניאה.
 בעירובין ננ: אמרי כי חות משתעי
 ר' ייסי כר אםיין בלשין חכמה אמר עשו
 לי שור במשפט בטיר מסבן, יכד הוה
 שאיל באושפיזא אמר הכי נבר פום דין
 חי מה זו טובה יש, וביצה ח: א״ר יוסי
 בר יאסיניאה (ובדק׳׳ס יאסיין) ל״ש אלא
 שאינו יבול לכםיתו ובו׳ (וקאי על דברי ר׳
 זירא), ואפשר שהוא יוסי בר אשיאן
 הנזכר בירושלמי סובה פ״ר ה״ו שאמר
 בשם רש״בל. ובהאםיף הרמ״ח צד 189
 רוצה לומר שזה ר׳ יוסי בן אםיין הוא ר׳
 יוסי הנזכר סנהדרין פ״ג ה״ה ר׳ יונה
 ודי יוסי הורץ למיפי לארטיקנס בשבהא,
 והוא טעות כידוע שחברו דר׳ יונה הוא
 ר׳ יוסי בר זבידא, שהוא היה באמת
 מראשי הוראה, אבל ר׳ יוסי בר אםיין
 לא מצינו שהיה מורה הוראה, וזה ברור.

 ר׳ יוסי בר ביבי אי ביבין.
 בירושלמי מנילה פ״ב ה״ט אמר תפלין
 מדובעין הל״מ, ובשקלים פ״ג ה״ב ר׳ יוסי
 בשם ר׳ יוסי בן פזי ור׳ יוסי בר ביבי
 בשם ר׳ שמואל — רבגן רקסרי ר' יוסי
 כר ביבי בשם שמואל — ושם גמליאל

 זיגא שאלו (לנרםת הבבלי).
 וב״ר פ״נב־ה א״ר יום• בן ביבה רחוק
 מרשעים ה׳ אלו נביאי אומ״ה, ובויק״ר
 פ״יא־ח ד׳ ישמעאל בר ביבי ונראה שהיה

 כתוב ר״י ונעשה מזה ר׳ ישמעאל.
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 אמורא תלמידו דר׳ יוחנן צ״ל ר׳ יהודה
 כמו שמובא המאמר בערכין מו. תניא
 ר׳ יהודה אומד עשרה נםיונות וכוי, ובן
 נדפס בילקוט שם הטעות, והר״הח בעל
 מאיר עין לא הרניש בזה, וכן לא הרניש
 שהמאמר מובא גס בפםקתא דר״כ קמנ.

 ושם איתא ר׳ נחמיה.
 הוא היד. תלמיד ר׳ אליעזר כמפורש
 ידים פ״ר מ״ג כשבא ר׳ יוסי בן דורמםקית
 אצל ר״א בלוד, א״ל מה חרוש היה לכם
(p*) בב״המד היום, א״ל גמגו וגמרו 
 עמון ומואב םעשרין מעשר שגי בשביעית
 בבה ר״א ואמר — צא וא״ל אל תחושו
 למניגכם וכוי, ומובא באריכות בחגיגה
 ג: שהלך להקביל פני ר״א בלוד —
 וכעס עליו וא״ל יוסי פשוט ידיך וקבל
 עיניך — לאחר שגתיישבת דעתו אמר,
 יה״ר שיחזרו עיני יוסי למקומן וחזרו.
 ומזה אנו רואין שהיה בשעת המחלוקת

 שהורידו את ר״נ מנשיאותו.
 ובן מציגו שאמר משום ר׳ יוסי הגלילי
 כקידושין לט.) ונזכר מגילה ז., חולין םז.,
 טבלהא בשלח פ׳ השירה פ״א, פ״נ,

 וספרא שמיגי פ״ג, ספרי עקב פ״טו.
 האומרים בשמו מציגו ר׳ אלעזר ב־׳
 יוסי בקידושין לט., ובמבלתא יתרו פ׳
 בחורש פ״א ר׳ אלעזר משום אבא יוסי

 בן דורמםקית.
 רבי יוסי בר הונא.

 נזבר בסנהדרין קד,5 שאמר המאמר
 המפורסם רות בתו של ענלון ב״ב של
 בלק מלך מואב היהה, אך צ״ל ר׳ יוסי
 בר׳ חנינא כדמובא המאמר בנזיר בג./
 הוריות י:, והמאמר מובא בסוטה מ!.
 ושם ר׳ יוסי בן הוני וכן הוא בדק״ס

 בסנהדרין שם.

 ר׳ יוםי בן החוטף אפרתי.
 (תנא נזבר במשנה).

 בכלאים פ״ג מ״ז אמר משום ר׳ ישמעאל
 וחולק שם עם ר׳ מאיר שר״מ אומר

 משום

 לא קשיא כאן בידי אדם ובו׳. והוא ט״ם
 וצ״ל ר׳ אםי כגרסת ע״י ורק״ם כי שם

 קאי על קושיתרש״בג א״ר יונתן.
 ונזכרו דרשותיו בסנהדרין גב. שאמר
 שנייחוטין של אש יצאו מבית קה״ק —
 ושרפום לנדב ואביהו, וכן מובא בשמו
 בספרא שטיני ט' ותצא אש, ובחולין מט.
 םורנא פליגי בת רב יוסף בן מסאי
 ורבנן ונרםת דק״ם אבא יוסי בן דוםתאי,
 וטנחות נב. א״ר יוחנן פליגי בה אבא
 יוסי בן דוםתאי ורבנן, אבא יום* ב״ד
 אומר מפריש לה שני קםצים ובו', וברבות
 מש. פליג עם רבנן אם הטיב והטטיב

 צריכה מלכות.
 ובמדרש תהלים פ״כ־ז מובא מעשה
 ממגו שעבר על מעיין ובאת אליו הריח,
 אך גרסת התגחימא קדושיט־ט ר׳ יוסי
 איש צייתיר עיין ערכי, יבמדרש ההלים
 הישן איתא ר׳ אבא בן דוםאי וצ״ל אבא

 יוסי ב״ד.

p חדמסקית. (תנא נזכר נמשנה), W ר׳ 
 • זה ר׳ יוסי היה מעיר דמשק ולכן גקרא
 בן דורמםקית ולא שאביו היה גקרא כן,
 במפורש ספרי ריש דברים דרש ר׳ יהודה
 משא דבר ה׳ בארץ הדרך ובו' א״ל ר'
 ייסי בן דורמםקית לד׳ יהודה ברבי למה
 אתה מעוות עלינו את הכתיבים מעידגי
 עלי ש״וא שאגי מדמשק ויש שם מקים
 ושמו חדרך, ותרנים יונתן על דמשק
 ״דרמשק", וכן הוא בדברי הימים א׳ יח־ה
 ויבא ארם דרםשק — וישב דוד בארם
 ררמשק, ובשמיאל ב' ח־ה כתיב ותבא
 ארם דמשק— וישם דוד נציבים בארס
 דמשק, כי בלשון ארמי גקראת תרםםקום,
 ושם בספרי קורם המאמר הזה איתא ר׳
 יוסי בר׳ הגיגא אומר הריאימר במדבר
 בערבה אלו •עשר נםיוגות — א״ל ר׳ יוסי
 בן דורמםקית לר׳ יהודה ברבי למה אהה
 מעוות עלינו את הכתובים וכוי, והוא
 מ״ס כי החת ר' יוסי כר׳ חנינא שהיה
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 מי היו רבותיו מציגו במד׳ חהלים
 פ״עח־ו שאמר משום ר' שמעון בר׳ יוסי,
 ר״מ היה דורש, ונראה שצ״ל ר' ישמעאל

 בר׳ יוםי.
 מאמריו היקרים נשארו לנו ע״י ר'
 יוחנן ור״א, וע׳׳פ רוב המה באנדה בברכות
 ז. א״ר יוחנן משום ר' יוסי [בן זמרא,

 ב״ח] מנין שהק״בה מתפלל.
 שם י: כל התולה בזכות עצמו תולין

 לו בזכות אחרים.
 שבת קה. מנין ללשון נוטריקון מן

 התורה.
 שם קיח. אר״י משום ר׳ יוסי [בן זמרא
 לגרםת הרי״ף] בל המענג את השבת

 מתנין לו נחלה בלי מצרים.
 סנהדרין פמ: מאי אחר הדברים, אחר

 דבריו של שטן.
 ערכין טו: כל הטספר לשה״ר כאלו

 כפר בעיקר — ננעים באין עליו.
 ובשני מקומות אמר ר׳ יוחנן בשמו
 הלכה בעירובין פז: לא התיר ר״ח בן
 עקביא אלא בימה של טבריא, וכתובות
 צו. אלמגה ששהתה ב׳ וג׳ שנים ולא

 תבעה מזוגות אבדה מזוגותיה.
 וכן ר' אלעזר אמר משמו כברכות
 לא. דרשה יקרה על פסוק וחנה היא
 מדברת על לבה, אמרה לפניו רב״שע
 כל מה שבראת באשה לא בראת ד״א
 לבטלה — דדים להניק בהן — תן לי בן
 ואניק, — כל היושב בתענית בשבת קורעין
 לו גז״ד של ע׳ שנה. ובירושלמי סנהדרין
 םפ״ז אמר משמו אמ מתכגשין כל באי
 עולס איגן יבולין לברא יתוש אחד ולזרוק

 בו גשטה.
 ובמדרשים אמר בשמו כב״ר פ״מד־יא.
 ובויק״ר פ״טז־ד מאמרו היקר רמ״ח
 אברים יש באדם מהן רבוצין מהן זקופין.
 ולשון זת נתון בין ב׳ לחיים ואמת מים
 עוברת תחתיו ומכופל כמת כפולות בא
 וראה כמה שריפות הוא שורף, אלו היה

 זוקף

 משום ר׳ ישמעאל כל נ׳ דילועץלבית
 סאה, ודי יוסי בן החוטף אומר משום ר'
 ישמעאל כל נ׳ דילועין לבית בור,
 ובירושלמי שם סוף פ״ג אר״י ברי בון
 בא וראה מד. בין תחלת ר' ישמעאל
 לסופו שתחלתו בבית בור וסופו בבית
 סאה. ומשמע מזה שר׳ יוסי בן החוטף
 למר החלה אצל ר׳ ישמעאל ואח״ב ר״מ,
 והר״ש העתיק הירושלמי בהיפוך שר״מ

 למר תחלה.

 ר׳ יוסי בר זבידא. ערך ר׳ יוסי
 (האמורא).

 ר׳ יוסי בר זמינא.
 גזבר בירושלמי כלאים רפ״ה, חגיגה

 פ״ג ה״ב אמר בשם ר׳ יוחנן.
 ר׳ יוסי בן זמרא הכהן.

 היה גדול הדיר בזמן רבי, ירבי התחתן
 בו ככתובות סב: שרבי איעםק ליה
 לבריה עם בת ר׳יוםי ב״ז, והתנה ע״מ
 שילך בנו ללמיד יב׳ שנין עור קודם
 החתונה, אך כשאחלפוה קמיה— א״ל
 איבניס והדר איזיל — עד דהדר איעקרא

 — ובעי רחמי עלה ואיתסיאת.
 אך כפי הנראה היה צעיר הרבה מרבי
 כי מצינו אותו שחי עוד בימי ר׳ יהודה
 נשיאה הראשין כיומא עח. ארבב״ח שאלו
 את ר׳ אלעזר, זקן ויושב בישיבה צריך
 ליטול רשות להתיר בכורות או לא —
׳ וצחק) בר  עמר ר' צמק (וגרסת היוחסין ר
 חלוקה על רנליו ואמר אני ראיתי את
 ר' יופי בן זמרא שזקן ויושב בישיבה היה
 ועמד למעלה מזקנו של זה(שבימיהם היה
 ר׳ יהודה נשיאה) ונטל רשות להתיר בכורות
 א״ל ר׳ אבא לא כך היה המעשה ר׳
 יוסי בן זמרא כהן היה וכוי, ור״א או ר׳
 אבא העידו מה שהיה בזמן ר׳ יהודה
 נשיאה הראשון שאז היה ר״י בן זמרא
 כבר זקן נדול, ובימיהם היה ר״י נשיאה
 השני. וזה שאמר שעמד למעלה מזקנו

 של זד״
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 ובפסחים עג: יוםף בן תנאי, ואפשר
 שהוא הנזכר כנזיר כג. תנא משום
 ר׳ יוסי כר רב (רכי) חוני למה נקוד על

 וי״ו של ובקומה.

 רב יוסף בן חוני(אמורא).
 נזכר סנהדרין קה: מאמרו היקר בבל
 אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידו. ובסוטה
 מז. אר״י בר חוני רות ב״כ של עגלון
 מלך מואב היתה, אך שם צ״ל ר׳ יוסי
 בר חנינא כדמובא המאמר בגזיר בג:

 והוריות י:.

 ר׳ יוסי בן חלפתא. ערך סתם ר׳
 יוסי,

 ר׳ יוסי בר חטא. ערך רב יוסף בר
 חמא.

 ר׳ יוםי בר חגינא.
 האמורא הגדול הזה אשר מאמריו
 והלכותיו מלאים בש״ם בבלי וירושלמי
 לא נודע לגי מי היא ר' חגיגא אביו.
 וקשה מאוד לומר שר׳ חנינא בר חמא
 הוא אביו כי לא מצינו בשום מקום
 שיאמר בשם אביו ר' חגיגא, אך זאת
 ידוע לנו בבירור שהיה מגדולי תלמידי
 דרי יוחנן, ור׳ יוחנן סמכו כמפורש
 סנהדרין ל נ שאמרו ר׳ שמעון בן אליקיס
 (חבית) הוה משתקיד עליה דר״י בד׳
 חנינא למסמכיה ולא קא מסתייע מלתא,
 יומא חד הוה יתיב קמיהדר׳ יוחנן אמר
 להו מי איכא דידע הלכה בד״י בן קרחה
 אי לא, א״ל ר״ש בן אליקים דין(ריבר״ח)
 ידע, א״ל לימא איזו, א״ל ליםםביה מר
 ברישא, סמכיה, אייל בני אמור — הואיל

 ועליה לא תרד.
 וכן מציגו הני קמיה דד״י ור׳ יוחנן
 קלםיה כטעילה טז:, אוהיב לר״י כיבמוה
 כזנ, וב״ק קיב: ההי בה ר' יוחנן—
 קבלה מיגיה ר״י בר׳ חגיגא, ובקידושין

 מג: ארי״ברח מ״מ דר״י.
 וכן מציגו באגדה ב״מ פה ־. שאר״ז

 אמש

 זוקף ועומד עאכ״ו, ובמדי תהלים מובא
 המאמר ושם חסר תיבת ר׳ אלעזר.

 וברק״ר פ׳׳כדה אמר משמו שור גרדף
 מפני ארי — לא הקריבו לפני מן הרודפים
 אלא מן הנרדפים (ו-־ם איתא ו׳ אליעזר
 ג״ר יוסי בן זמרא זצ״ל ר״א כעס ר׳ יוסי ב״ז).
 ובן אמר משמו במ״ר רפ״ה, תנחומא
 ויצא־כא, פסדר״ב יח: (ושם איתא בטעות
 ר׳ אליעזר וצ״ל ר׳ אלעזר). במד׳ תהלים
 פ״כב־יא, פ״צ־ד, פ״קי־ד הדרשה הנודע

 אליעזר (עבד אברהם) בנטטריא שי״ח.
 וכן נזכר בטכלתא בשלח פ׳ ויסעפ״ו
 אמר המטה של םנפירון היה. ובירושלטי
 פאה רפ״א־ג: ר' ברכיה ור׳ חייא דכפר
 תחומין ח״א — ר׳ תגחומא ור' יוסי בן
 זימרא .ח״א כהדא. (ובל׳ס נפל ט״ס וצ״ל ו׳

 יוסי בן זבדי).
 וכן מציגו ר׳ אבין בר בגימין בשמו

 מד׳ משלי פ״טו.
 ר׳ איבו בשמו מדי תהלים פ״קדד,
 אם״ד פ״ה־ב שב״מ שגאמר אחר סמוך,

 אחרי מופלג.
 ר׳ אלעאי בשמו דברים רבה פ״א־יא.

 ר׳ יוסי בר זעירא.
 גזבר בירושלמי כתובות פ״ה םה״א
 אטד בשם די• יוחגן, וכן גזבר גי טין פ״ג

 ה״ב.

 ר׳ יוסי בן ר׳ זעירא דבפר ראמין.
 גזבר זהר שטיגי לט: ושם יסופר טעשה
 נפלא ממנו איך שהיה יהום ופגע ברי
 יהודה ודי יצחק כשהיה ינוקא ואמר להם
 חידושי הורה מה שקבל מאביו וא״למה
 שמך א״ל ייםא, א״ל ר׳ ייסא ההא, ושם
 מא. קראו לו ר׳ ייםא דפשיטא דמהבר
 מרנין (משבר סלעי!) ואפיק שלהובין לכל

 סטר.
 יוסי בן חוני.

 הגא גזבר במשגה זבחים פ״א מ״ב
 שאמר הנשחטין לשם פסח ולשם חטאת
 פסולין ושמעון אחי עזריה חולק עליו.
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 כתוב איכא דאשרי שגם ר' יצחק א״ר
 יוחנן, חוץ ממה שאמר ריגר״ח בשם
 רא״בי, אנל לא שר׳ יוחנן יאמר נשם

 רינר״ח תלמידו. וזה ברור.
 והנה יען שרי יוחנן האריך ימים טובא
 לבן כל תלמידיו הראשונים נעשו אח״ב
 לח״ח שלו ואחרי פטירת ר׳ יוחנן ישבו
 תלמידי דר׳ יוחנן האחרונים לפני תלמידי
 דר׳ יוחנן הראשונים כמבואר בערך ר״א
 ור״ש בן אליקים ור׳ אמי, וכן הוא בר״י
 בר׳ חנינא שיצא מכלל תלמיד, ותלמידי

 דר״י קבלו ממנו וכאשר נבאר להלן.
 ולאי לבר שקבל מר״י אבל נם קבל
 מרש״בל ביבמות פ״ח ה״ו שבעי מרש״בל,
 אמר כשמו כמו״ק פ״נ ה״ה־יב:, סנהדרין
 רפ״ח, נזיר כט., , ומה שמצינו כתובות
 מט: א״ר אילעא אר״ל משום ר׳ יוסי
 בר׳ חנינא הוא ט״ס וצ״ל משום ר׳ יהודה
 בר׳ חנינא כי כן הוא בעירובין יא:
 ובירושלמי כתובות פ״ד ה״ח שהיה ר׳
 יהודה בר״ח רבו רר״ל. וכן בסוכה פ״א
 היא־ג. איתא בטעות רש״בל בשם ר׳
 יוסי בר״ח וצ״ל ר׳ יודה ב״ח כעידובין

 פ״א ה״ט וכלאים פ״ד ה״ב.
 וקרוב מאור לומר מה שמציגו בתוספתא
 סוף ערכין ר׳ יוסי בר׳ חנינא אמר בא
 וראה כמה קשה אבקה של שביעית ומובא
 בשמו ערכין ל, קידושין כ, הוא ט״ס והיה
 כתוב בתוםפחא ריבר״ח והוא ר׳ יהודה
 בר׳ חנינא ונעשה מזה ר' יוסי בר״ח
 ומתוספתא נשתרבב להנמרא, או בע״ב
 צריכין אנו לומר בדעת התום' נזיר כט.
 ד״ה ה״ג שיש תנא בשם ר' יוסי בד״ח,
 וכן מה שנזכר ר׳ יוסי בר״ח בריש ספרי
 דברים בבר בארנו שצ״ל ר׳ יהודה ברבי

 כדמובא המאמר בערכין טו..
 ובן מצינו שאמר בשם רי״בל כירושלמי
 יומא רפ״ח, ובשם מנחם יותפייה כסוכה

 פ״ר ה״ו.
 ובדו״ד ח״נ םפ״ח יאמר ואולי היה

 תחלה

 אמש נראה לי (יחלום) ר״י בר׳ חנינא
 אמיתי לו אצל מי אתה תקוע א״ל אצל ר׳

 יותנן.
 ובירושלמי סנהדרין פ״נ ה״מ ר׳ יונתן
 היה יתיב מקשי — מי איבא דשמע הלבה
 כר״נ א״ל ר' יוסי בר׳ חנינא הא ד׳
 שמעון בן יקים אמר, יקים לעיל — ולא
 אתכוון רי״ברח אלא מםקא ר״ש בן יקים
 לעיל (דליםצלכיה) בגין רהוא אינש רבא.
 ומזה הוציא בספר דו״ד ח״ג םפ״ח
 בהערה 15 שר׳ יוסי בר׳ חנינא לא היה
 הלמידו דר׳ יוחנן, ויאמר שהבבלי בסנהדרין
: שרי יוחנן סמכו הוא משובש וצ״ל  ל
 במו בירושלמי שע״י ר״י בר׳ חנינא
 נסמך ר׳ שמעין בן אליקים. ושכח החכם
 הזה כי ר׳ שמעון. בן אליקיס היה כבר
 נדול הדור נם בימי ר׳ יוחנן שהיה הכירו
 דר״א ושניהם היו דיינים כב״ק קיז.
 ובירושלמי גיטין פ״ה ה״ג שר״א קראו

 רבי.
 ובאמת שגיהם היו גדולי הדור גם
 בחיי ר' יותנן ושניהם היו דיינים ובמפורש
 על רי״ברח שהוא דיינא ונחית לעומקא
 דרינא כב״ק לט״ אך בירושלמי נפל
 ט״ס וצ״ל ר׳ יוחנן ולא ר' יונתן, כי לא
 מציגו בשום מקום שישבו לפני ר׳ יונתן,
 אבל ב' המעשיות אמת ששגיהם נסמכו
 מרי יוחנן, וכולם היו הלמיריו וכדמציגו
 שגם ר״ל ור״א היו כולם בפרפין תחת ר׳
 יוחגן שהיה ריש הדור כולו אחר פטירת

 ר״וש בבבל.
 ובן מציגו שחולק עט ר׳ יוחגן ככתובות

 פד.. גזיר כט., ב״ק לט.
: א״ר יצחק  ומה שמציגו ברכות מ
 א״ר יוחנן א״ר יוסי ברי חנינא משום
 רא״בי, באמת בדק״ם ליתא תיבת אר״י
 א״ר יוחנן, ונראה ששם מחקו תיבת
 ״איכא דאמרי״ בחנם ופשט הפשוט הוא
 כן שמקורם מובא כמה דברים שאמרר״י
 בר׳ חנינא משום רא״בי, ואח״כ היה
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 חנינא. וכן מפירש עירובין מח. מחייך
 עליה (דר״ח) ר״י בי״ח. ובנזיר מי. מתקיף
 לה ר׳ יוסי בר״ח — מחכו עלה במערבא
 ומזה הקשו שס בתום׳ על הכלל שנתנו
 בסנהדרין יז:. והלשון מחכו עלה במערבא
 מצינו'ביצה יר.׳ יבמות פח., ב׳׳ק קב:,

 שביעות לד:.
 והנה מלבד שהיה דיין, הנהיג ישיבה
 גדולה והיו לו תלמידים רבים כדמצינו
 שאמר ר׳ אבהו לדידי מפרשא לי מיניה
, ב״מ קה.,  דר׳ יוסי בר״ח בשבת צד.,

 ר׳ אבהו אריבר״ח פסת־ם ק.. .
 ר׳ אבין אריבר״ח שבת צד:. י
 ר' איבו בשמו פסחים מו.׳ .

 ר׳ אמי בר עוקכאמשמו כתובות פ״ז
 ה״ ז.

 ר׳ ביסנא בשמו שבת פ״ד ה״ב.
 ר׳ ברכיה בשמו קה״ר פ״ה־י.

 ר' גוריון בשמו מע״ש פ״ב ה״ב.

 ר׳ הילא בשמו מע״ש פ״ג סהייב.
 ר' זעירא בשמו מע״ש פ״ג סה״ב.

 ר' זעירא בר המא בשמו יומא רפ״ה.
 ר׳ זריקן בשמו פסחים פ״ה ה״ר.
 ר׳ חזקיה בשמו ברכות פ״ח ה״ז.

 ר׳ חייא בר בון בשמו דמאי פ״ג ה״ד.

 ר' חייא בר גמרא אריבר״ח םומה ז:.
 רב חמא בר עוקבא אר״י בר׳ חניגא
 פסחים נב:, םובהלז:, קידושין עב. וכן

 צ״ל שם גה״
 ר׳ יהודה בן פזי בשמו ב״ק רפ״ם.

 ר׳ יונתן בן חני ור׳ יצחק בר מדיון
 ור׳ עזריה בשמו שאמר כל האוכל פירותיו
 מבלים כאלו אוכל נבילות וטריפות

 כתגחומא ראה־טז.
 רב יהודה בן אחותו כתובות מט:.

 ד' יוסי גלילאה איקלע לאתריה טילטל
 שרגא ואיקפד ריבר״ח שבת מו״

 ור׳ יוגה ודי יוסי גלילאה אמרו נשמו
 ברבות פ״ג סה״א, כלאים ספ״ג שנת פ״ ו

 ה״ר, נזיר פ״ז ה״א.

 ר׳

 החלת תשמישו לפגי ר׳ חמא אביו דר׳
 הושעיא יען שמצינו בשביעית פ״ב ה״ב
 שאמר בשמו. וזה ללא אמת שא״ב יאמר
 ששימש לפני ר״א בן יעקב יען שאמר
 בשמו כמה דברים ז וידוע שרי חמא אבי
 ר׳ הושעיא היה בזמן רבי, א״כ בל״ס
 לא ראהו ריב״ר חנינא. ובירושלמי דפוס
 זיטאמר חסר כל המאמר שהביא החכם

 הזה.
 ובנזיר מב. מציגו שמתקיף ר' יוסי
 ב־׳ חנינא על דברי רב אחא ברית דרב
, ולא שהיה ר' יוסי ( פ  איקא (חבירו דרי
 בי׳ חגיגא בימיו או לומד שהיה ריבר״ח
 מאיחר, כי שם אמדו מחכו עלה במערבא
 • על דברי ריבר״ח, ובימי ר״פ כבר גחרבו
 ישיבות א״י, אבל פשט הפשוט שהובא
 והוקבעה בנטרא הדין שרובו ככולו
 מדאורייתא על שט רב אחא כריה דרב
 איקא, אבל גם בימי ר׳ יוסי בר״ח כבד
 נאמרו הדברים האלה והוא הקשה ע״ז.

 ו.ה ברור.
ב: מצינו ר׳ יוסי בר״ח  ובברכות נ
 *ר״ה אבל גרסת הרי״ף יותר נבץ שצ״ל
 ר׳ יצחק בר׳ חנינא והוא אמר כמה
 פעמים בשם ר״ה, והיה כתוב ר״י ונעשה
 מזה ר׳ יוסי. אבל מצינו שחולק עם ר״ה

 ככתובות םנ..
 חביריו היו כל גדולי הדור כר״א
 שחולקין תמיד כעירובין קג., פסחים ימ:,
 זבחים קטז., מע״ש פ״ד ה״ג. ובעי מר״א

 נדה כב:, (כדרך הבריש ונשאר בתיקו).

 ר׳ אםי כב״ק מב: שא״ר אםי הא
 מלהא מפי דגברא רבה שםיע לי ימני

 ר״י בר׳ חגיגא.
 ר' חלבו ודי עיירא ככתיבית קיב..

 ר' שמעון בן אליקים כדלעיל. מחלקוהן
 עירובין פ״י ה״יב.

 וכפי שאמרגו לעיל היה דיין בעירו,
 וכן אמרו עליו בסנהדרין יז: (שביס שא=רו)
 מחכו עלה במערבא הוא ר׳ יוכי ברי
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 מעשה ומתו בניו של ר׳ יוםי בר״ח ורחץ
 בצונן כל שבעה ואמרו שם שתכפוהו
 אבליו (ענותו בניו זה אחר זה). ולא מצינו
 בשום מקום שהניח בנים או בנות או זמן

 פטירתו.

 ר׳ יוסי בן חנמאל.
 נזכר ילקוט נחמיה רמז תתרעא אמר
 מד״ת נתחייבו וכי', והיא ט״ס וצ״ל
 כרמובא המאמר בירושלמי שביעית רפ״ו
 ושם ר׳ יוסי בר חנינא. ובילקוט נרשם

 ירושלמי שבועות וצ״ל שביעית.

 אנא יוסי בן חנן.
 נזכר במשנה מדות פ״ב מ״ואמד ינ׳
 השתהויות הם כננד ינ׳ שערים. ובפסחים
 נז. אמר אבא שאול בן בטנית משום
 אבא יוסף בן, הנין (בדק״ם מביא גרסא אבא
 יוסי בן ת:ן) אוי לי מבית בייתום — מבית
 קתרוס — מבית ישמעאל בן פיאכו ובו׳.
 ומזה אנו רואין שהיה בזמן בית שני.
 ובזבחים סה. אומר נוטלה ונוטל קורקבנה
 עמה (לעני! מליקת העוף), ובסוטה כ; אס
 יש לה זבות תולה לה נ׳ חדשים — דברי
 אבא יוסי בן חנן, ר״א בן יצחק איש
 כפר דרום אומר — ר׳ ישמעאל אומר.
 ואפשר שהוא ממסדרי הגמרא שאמרו
 מני מתגי' לא אבא יוסי וכוי, ולא שהוא
 חולק עמהם כי היה קדום הרבה מהן.
 ובתמורה יב: יוסף בן חוני אומר בכ׳
 וגי כלים פוסל את המקוה. ובתוספתא
 מקואות פ״ג גרם אבא שאול בן חוגי
 וגרסת הגר״א אבא יוסי בן חוגי ובתוספתא

 צוקרמנדל גרם אבא יוסי בן חנן. ויש

 אבא יוסי בן חנן.
 שאמר משום אבא כהן ברדלא, נזכר
 ספרי דברים פסוק בי. .ובילקוט דברים

 רמז השצט גרס אבא יוסי בן חנניה,

 .ר׳ יוסי בדיה דרבחםדא.
 גזבר זהר הדש רות פ״א ולן על קבר

 אביו

 ר׳ יוסי בר׳ בץ בשמו תרומות פיט
 ה״ב נזיר פ״ד ה״ה.

 ר׳ יוסי בן פזי בשמו שבת רפ״ד.
 ר׳ יעקב בר׳ בון בשמו יבמות פ״י

 ה״ח. קידושין פ״א ה״ב.
 ר׳ יעקב בר אחא בשמו ברבות פ״ח

 ה״ז.
 עם ר׳ ירמיה מציגו אותו בזבחים קח.*
 בעי ר' יוסי בר׳ חנינא — א״לר׳ ירמיה
 תניא, כי ר׳ ירמיה היה כבר נתל הדור

 בימי פעולת ריבר״ח.
 ר׳ נםא בשמו ב״מ רפ״ג.

 מר עיקבא בר חמא אריבר״ח זבחים
 גה: וגרסת דק״ם רב חמא בר עוקבא.

 פוגא שמעיה ב״ב צ:.
 ר׳ קריספא בשמו שקלים פ״ז ה״ב.

 רבץ שלח משמיה סנהדרין נא״ חולין
 קא:.

 רבנן דקםרץ בשמו שבת פ״ב ה״ה,
 פיו ה״ב.

 ר׳ תנחום בר עילאי בשמו הגינה פ״ב
 רה״ב.

 וכן מצינואמרי במערבא משמיה דר״י
 ברי חנינא כב״ב פ.,. חולין נז״.

 מדותיו היקרות מצינו שהיה זהיר מאור
 בעניני תפלת כברכות ו. שאמר שאם
 שנים נכנסו להתפלל וקדם אחד מהן
 להתפלל והמתין על חבירו זוכה לברכות
 הללו וכי׳. יבירושלמי ברכות פ״ר ה״ח
 אמר יהא חלקי ממתפללים עם דמדומי
 חמה (ובשבת קיח: המאמר הזה ע׳׳ש ר׳ יוסי
 בן חלפתא וגרסת הירושלמי עיקר), ושם ח,
 אמר אימתי עת רצון בשעה שהצבור
 מתפללץ, ושם י, מאמרו היקר שהאשה

 מכרת באירחץ יותר מן האיש.
 מםקראיו הפרטים נראה שהיה עשיר
 כב״ב צ: שאמר לפיגא שמעיה אצר לי

 פירי שלש שגים.
 . .והיה לו צער גידול בנים כתעגית יג:
 א״ר אבא הכהן משום ר׳ יוסי הכהן
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 ובירושלמי מגילה פ״א ה״א' שאל לר״י
 בן קרחה,

 ר' יוסי בד״י גזבר במשגה עירובין
 פ״א מ״י, פסחים פ״ד מ״ו (וי״נ שש ר׳
 יהודה). גדדים פ״ח מ״ו׳ גיטין פ״ד מ״ז,
 ב״מ פ״ז מ״ג, סנהדרין פ״ח מ״ג, מכות
 פ״ב מ״ו, זבחים רפ״ו, מנחות םפ״ח,
 חולין פ״א מ״ג, בבורות פ״ט מ״ז, תמורה

 פ״ב מ״נ.
 ובםה״ד קחשיב שנזכר סוטה פ״ט מ״ט
 ושננה הוא כי שם קחשיב הזוגות יוסי
 בן יועזר ויוסי בן יוחנן וע״פ טעות הדפוס

 איתא יוסי בן יהודה.

 הלכותיו המפורסמות.
 שבת ה. נעץ קנה בר״הר ובראשו

 טרםקל וזרק ע״ג חייב.
 שם קיז: שאם גשברה לו חביות בשבת

 מערימין להציל.
 עירובין פ״א מ״י בל מחיצה שאיגה

 של שתי ושל ערב אינה מחיצה.
 עירובין ל: הנכנס לארץ העמים בשידה
 תיבה וטנדול מטהר(דקשנר אוהל זרוק שמיה

 אוהל).
 פםחיט ז. אזלינןבתר מבא.

 שם לט: קמח שנופל לתובו דלף
 אפילו בל היום בולו אינו בא לידי חימוץ•
 יומא פה: אך את שבתותי השםורו

 יכול לבל ת״ל אך חלק.
 שם פח, דיו לטבילה שהיא באחרונה

 (קםבר טבילה בזמנה לאו מצור.),
 סוכה נו: החליל דוחה את השבת.

 ושם נא. שיר של שואבה דוחה את
 השבת.

 נדרים עו: הפרת נדרים מע״ל.
 קידושין כא. דורש ריבוי ומיעוט וריבוי,
 ב״מ פ״ז מ״ג שאינו אוכל (פועל) עד

 שיעשה בידיו וברגליו.
 סנהדרין ח: חבר אין צריך התראה.

 חולין פ״א מ״ג מלא החוט ע״פ רונה,

 ובגמרא

 אביו, ואין זה רב חסדא חבירו דד״נ
 שהוא היה כהן כמבואר בערכו.

 ר׳ יוסי בר׳ יהודה. (תנא דמחניתן).
 הוא היה בן יקיר לד׳ יהודה (שתש)
 בר׳ אילעא׳ כספירש גדרים פ״ח מ״ו ר׳
 יהודה אומר — ר׳ יוםי בגו אומר. וב״ק
 פה. מחלוקת ר׳ יהודה וחכמים ואח״ב
 ר׳ יוסי בר׳ יהודה ואמרו שם שסובר

 •־כאבוה, וכן הוא מגחות םג:,
 ובלי ספק קבל תורתו מאביו וכדלעיל
 שסיבר כאביו, וכן בירושלמי עירובין
 ספ״א אמרו אתייא דר׳ יוסי בד׳ יהודה
 בשימת אביו. י ובירושלמי מעשרות פ״ג
 ה״א רבי ור׳ יוסי בר״י היו מבנימין את
 הכלכלה לאחורי הגגות ראה אותן ר'
 יהודה בר׳ אלעאי א״ל ראו מה ביניכם

 לראשונים וכוי.
 וכן מצינו שאמר משים ר׳ אליעזר
 כפסחיט צר:, סוטה ב:, ומשום ר׳ זכריה
 בן הקצב כב״בקיא. אבל לא היו רבותיו
 כי הס היו שני דורות קידם לו. ובםה״ד
 מביא תוספתא בבורות פ״ז שלש גרנות
 למעשר בהמה בפרס הפסח — דברי
 ר״ע, ר׳ יוסי ברי יהודה אומר — אמר

 בן עזאי וכוי.
 ולפלא על גאין שכמותו יחשב שהוא
 חולק עם ר״ע ובן עזא׳ ואת בן עזאי יחשב
 באחרוגה, ולא עיין שם שבתוספתא בא
 בקיצור מה שמפורש בבכורות גז: גח.
 באריכות כי שם מובא דברי ר״ע במשגה,
 ובברייתא בא ר' יוסי בר״י לפרש דברי
 ר״ע מהו פרס ואימר שאין פרם פחות
 מטו׳ יום, ודברי בן עזאי לא קאי ארבריהם
 בלל אך על דברי ר״מ וד״ש. ופריך
 הגמרא איך יאטר בן עזאי על דבריהט
 הלא הוא היה גדול טבל חכמי הדור
 ומשגי שאמרו זאת מפי חגי זכריה ומלאכי,
 וזה ברור. ובתוספתא מובא הדברים

 בקיצור.
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 יעקב. ונ״ב קיא., 'יבמות קא: חולק עם
 ר׳ אלעזר ברי יוסי. ובנדרים עו: חולק
 עם ר״א בר׳ שמעון. ובשבת קלו., שבועות
 יט:, בריתות יח : שניהם שוין. וביומא
 פה 5 חולק עם ר' יונתן בר יוםף ור״ש

 בן מנםיא.
 וכפי הנראה נפטר קידם רבי כדמצינו
 פסחים קיב: נ׳ דברים צוד. ר׳ יוסי בר׳
 יהודה את רבי אל תצא יחידי בלילה
 ואל תעמיד בפני הנר ערום ואל תכנם

 למרחץ חדש.
 ומה שמצינו תנחומא חקת־כאר׳אירי
 ור״ה בשם ר׳ יוסי ברי יהודה בשם
 שמואל הוא ט״ס וצ״ל ר״ה בשם רב
 יוםף בשם רב יהודה. ונזכר בזהר חיי

 שרה בתוספתא קבנ: עם ר׳ חייא.
 ולא מצינו לו שום תלמיד וזה יען שהוא
 לקח חלק נדול בסידור המשנת וישב עם
 רבי ולכן היו כולם נחשבין לתלמידי
/ וכאשר בארנו בערכו שבימי רבי ב  ר
 נתבטלו כל ישיבות פיטיות ובולם היו
 בפופין לבית הועד הנדול דרבי כדי
 להוציא המפעל הנפלא לאור, וזה היה

 בעזרת כל חכמי הדור ובעצתם.

ר הבבלי. פ  ר׳ יוסי בר יהודה איש נ
 נזכר אבות פ״ר מ״ך אומר הלומד מן
 הקטנים למה הוא דומה לאוכל ענבים
 קהות ושותה יין מנתו, והלומד מן הזקנים
 לה״ד לאוכל ענבים בשולות.ושותה יין
 ישן, ורבי חולק עליו ואמר אל תסתכל

 בקנקן אלא במה שיש בו.

 ר׳ יוסי בן יהושע.
 נזכר חולין נו:, נדה כר. וירושלמי
 נרה פ״ג םה״ב ובכולן ר' יוחנן בשמו.
 ונראה שהיה מהתנאים האחרונים שהיו

 אחר רבי. י

 אבא יוסי בן יוחנן איש ינוח (אי יוני)
 תנא דחומפתא.

 בירושלמי כלאים פ״ב םה״ד ר' לעזר
 בד׳

 ובגמרא שם יח. אע״פ שאין מקיפות את
 כל הקגה שחיטתו כשרה.

 . שם מג. גקבה הטרה טרפה.
 מגחות פד. עומר בא מחו״ל וחדש אסור

 בחי״ל מדאורייתא.
 ערכין כ. אם אמר חצי ערכי עלי לוקה

 בערך שלם.
 באגדה מציגו מאמריו היקרים שבת
 סיט: שאמר שני מלאכי השרת מלוין לו
 לאדם בע״ש מבהב״נ לביתו וכשבא לביתו
 ומצא נר דלוק ושלחן ערוך — מלאך
 טיב אומר יה״ר שתהא לשבת אחרת כך
 וטלאך רע בע״כ עונה אםן, ואם לאו

 טלאך רע ובו׳,
 ובתענית ט. נ׳ פרנסים טובים עמדו

 לישראל משה אהרן ומרים.
 וב״מ מט. מה ת״ל הין צדק — שיהא

 הן שלך צדק ולאו שלך צדק.

 חבריו הגדולים.
 הוא היה הבירו הנדול דרבינו הקדוש
 ובל״ס למדו שניהן אצל ר׳ יהודה, וכדמצינו
/  מחלקותן שבת יח. פז., עירובין ל
 סוכה נ:, חנינה כד:, קידושין כא״
 סנהדרין ח., תוספתא חמורה פ״ד. ומציגו
 את שניהם ביחד בנדרים סב. רבי יר״י
 בר׳ יהירה איקלעו לההוא אתרא. יבירישלמי
 שביעית פ״ו ה״ד שגיהס נחתון לעכו
 ואתקבלון גבי ר׳ מגא (הוא ר׳ מונא התנא
 תלמידו דר׳ יהייה). ובספרי האזיגו פ׳
 ויאמר אליהם, מעשה שבא רביגו מלודקיא
 ונכגםו ר׳ יום׳ בר׳ יהודה ור״א בן יהודה

 וישבו לפניו.
 והיה נדול כ״כ בעיני רבי וחכמי הדור

 עד שלפעמים סתם רבי המשנה אליביה'
 ולבן נקרא ר׳ יוסי בר״י סתימתא כעירובין
 לח:, בבורות נא., ובשלשה מקומות
 כצינו שאמרו בנםרא על סתם ר׳ יוסי
 שהוא ר׳ יוםי בר׳ יהודה כשבת קכא.,

 ם*ף יומא ומכות ו:.
 ובן מצינו ביצה לה: חולק עם ר׳
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 לדגל מלאכתנו נבאר בקצרה, ונמר. דבריס
 בשינוים.

 הגה חכמגו ז״ל מסדו לגו משורת אמת
 באבות ששמעון הצדיק היה משיירי כג״הג,
 וידוע שבג״הג היו מאת ועשרים במספר,
 והראש והראשון שבהם היה הכה״נ, אם
 היה צדיק, כי מלבד שהיה במקום מלך
 וכל הנהגת העם עם מושלי פרסים היו
 תח״י, היה גם מורם מעם בתורה ובחכמה,
 וכבר בארגו שהצדק עם הרם״בס מה
 שכותב ששמעון הצדיק היה כה״ג אחר
 עזרא וכוגתו שעזרא היה כהן המשמש
 והוא היה ראש הכנ״הג, וזה יען שאירע
 שיוחנן כה״ג הדג את יהושע אחיו לכן
 אע״פ שנשאר על מכונו להיות הכה״ג
 בינו לבין המושלים אבל בל״ס לא כיהן
 אז במקדש, וכשבא שמעון הצדיק בו
 נקבצו יחד המלוכה והכהונה יען כי הוא
 היה בחיר היצורים ולכן מצינו שהוא יצא
 לקראת אלכסנדר מקדון ונס שימש
 במקדש, אבל במותו נתבטלה הכג״הג
 מנין ק״ך זקנים, ומגי אז הוקמה סנהדרין
 במקום כנ״הג. ואפשר שזה היה ממלכי
 מצדים שהיו אז שליטים גם על א״י בשם

 הלמי. ־

 וכשמת שמעון הצדיק השאיר אחריו
 בן קטן בשם חגיו ועל כסא הכה״נ עלה
 אלעזר אחיו, ובימיו געתקה תורת משה
 ליונית, ושלח ע״ב זקנים ששה מכל שבט
 כדמובא בקדמוניות. ואם כי אלעזר היה
 איש ירא אלקים אבל לא היה ראוי
 להחזיק רסן הממשלה ונם להיות ראש
 הסנהדרין, ואז הוקם אנטיננוס איש סובו
 שהיה תלמיד מיבהק לשמעין הצדיק

 להיות ראש הסנהדרין.
 ואחרי אלעזר כיהן מנשה דודו זמן
 מצער, ואחריו שבה הכהונה לחוגיו בן
 שמעון הצדיק, אבל הוא לא היה חכם
 לבב וצדיק כאביו וכאשר יתאר אותו
 בקדמוניות שכל ישעו וחפצו היה רק

 לצגור

 כר׳ שמעון אבא יוסי כן יוחנן איש ינוח
 בנדולה נ׳ אםות. ובתוספתא שם גרס
 דאבר״ש ואבא יוסי חגן איש יוני איסרין,
-ובתוספתא צוקרמגדל הגרסא ראבר״ש
 .ואבא ייםי כן הנין איש יאגי אומדין.
: אבא יוסי בן יוחנן איש נ  .וביבמות נ
 ירושלים אומר משום ר׳ מאיר, אפשר
 שהיה כתיב א״י ונעשה מזה איש ירושלים,
: ת״ר — וכשהיא שיחק אומר  ובכריתות ו
 הרק היטב — דברי אבא יוםי בן יוחנן,

 אפשר שהוא אבא יוסי ב״י איש יוני.

 אבא יוסי בן יוחנן איש ירושלים.
 ערך אבא יוסי כ״י איש ינוח.

 יוסי בן יוחנן איש ירושלים. ערך
 יוסי בן יועזר איש צרירה.

 ר׳ יוסי בן יוסי.
 נזכר בירושלטי ברבות פ״נ סה״ד,
 ניטין פ״א ה״א אמד בשם ר׳ יוחנן,
 ובתרוםות ספ״א אטד בשם ר' יצחק בן
 אלעזר. וביבמות פ״ח םה״א חולק עם ר׳
 אבינא בשם ר׳ ירמיה [בר אבא], ונזכר

 סנהדרין דפ״י.

 יוסי בן י ועזר איש צרירה
 ויוסי בן יוחנן איש ירושלים.

 שניהם קבלו התורה מאנטיננום איש
 סובו כמפורש אבות פ״א מ״ר. ומד.
 שכתוב במשנה שם קבלו מהם ויש
 שרוצים לפרש שקבלו מאנטיננוס ונם
 משמעון הצדיק, אין צורך לזה כי בספרים
 המדויקים כתוב קבלו ממנו, ותיבת מהם
 נשתרבב ממה שכתוב אח״כ בכולן ״קבלו

 מהן״ ומהם ההחילו הזוגות בישראל.
 בדבר הזונות שזה היה דבר חדש
 בישראל כי עד שמעון הצדיק ושמעון
 בכלל וגם תלמידו אגטיגנוס לא ידעו אך
 מגשיא אבל לא מאכ״ד, ופתאום גהיה
 דבר חדש וכדי להבין מה הסיבות שהביאן
 לזה גלך בעקבות הרב הגאון החכם
 בדו״הר ח״א שביאר ברחבה, ואגחגו
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 המורים בהם היו הזונות הנודעים בשמם
 יוסי בן •ועזר ויוסי בן יוחנן איש ירושלים,
 ובמחילה מבכורו שטעה טעות נדול
 שמעולם לא היו שני בתי ועד בכל ימי
 הזונות ובמפורש יומא לה. שנם שמעיה
 ואבטליון ישבו בועד אחד ובמקום אחד
 ואך אחד היה הנשיא והשני האב״ד, ואך
 אחרי פטירת ש״וא שנתבטלה בח הסנהדרין
 ונחלקה לה׳ חלקים ע״י נבינום ואבי
 הודדום אז הוקם בית מדרש של שמאי
 להרבצת תורה בלבד, ואח״ב כשעלה
 הלל אז הקים ג״ב בית ועד וכמפורש
 בערכו שלא יבלו לעשות בית אחד

 מכולן.
 ואח״כ כשנטל יאזאן הכה״ג' בזרוע
 והשחית את דרכו באופן נורא, ועור יוהד
 הכה״גמינולעס הרשע, אז בל״ס נתבטלה
 לפי שעה הסנהדרין ובל חבמי הדור
 התחבאו והרביצו תורה בחשאי, וזה
 שאמר יוסי בן יועזר באבות פ״א מ״ז
 יהי ביתך בית ועד לחכמים. ובן חבירו
 יוסי בן יוחנן אמר יהי ביתך פתוח לרוחה
 ויהיו עניים ב״ב ואל תרבה שיחה עם
 האשה. וטובתו שלא להתחבר עם פריצי
 ועשירי העם אך להתחבר עם העניים
 החסידים הישרים והתמימים, והמה התחברו
 עם הכוכב מזהיר מתתיהו בן יוחנן ובניו.

 ואחרי 'פטירת מינולעס הרשע הוקם
 מאת אנטיוכום הרשע אלקימום הנקרא
 גם יוקים והוא היה בן אחותו של יוסי
 בן יועזר. ויםוגר בקדמוניות פ״י כשבא
 אלקימום לירושלים יצאו לקראתו חכמי
 י*ראל, וקראו לו לשלום ונם הוא ענה
 להם שלום ונשבע להם שלא ינע בהם
 לרעה אך תומ״י הפר את שבועתו והרג

 את כל חכמי ישראל.

 וגשאד לגו לפלטה בב״ר פ״םה־כב
 מעשה גורא איך שיויקים היה רוכב על
 סוס בשבת והיו מוליכין לפניו קורה
 לתלות עליו את (דודו הקדוש) יוסי בן

 יועזר

 לצבור כעפר כסף. ואירע פ״א כששלח
 תלמי אייריגיטעס אבי תלמי פילופאטור
 אליו שישלח לו המס העשרים ככרי הכסף
 לא שעה אל דברי המלך, וכמעט שהיו
 בל ב״י בכל רע, בי שלח אליו לאמר
 אם מאן ימאן ליתן לו הסם אז יתן אח
 ארץ יהודה לבז לאנשי צבאותיו. אז קם
 יוסף בן טיביה איש צעיר לימים וחכם
 גדול, והוא היה בן אחות חוניו נכד שמעון
 הצדיק והוא ירד מצרימה וע״י חכמתו
 חכר לו את בל מסחר המס לא לבד
 מא״י אבל גם מכל המדינות ארם וכנען,
 וגעשה תקיף גדול ומילא זהב חוריו ומגי
 אז גחרבו המובםין ולאט לאט למדו דרך
 היונים ומהם צמחו כת הגקראים בשם
 מתיונים, ומני אז לקח לו יוסף וכל כת
 'דיליד- את רםן הממשלה בידו ויפקד
 פקידים בלבבו וימשול ממשלה בלתי
 מגבלה והניו כה״ג היה לו אך צל מושל.
 וכשמת אנטיננום איש. סובו שהיה אך
 ראש הסנהדרין בעניני הדת הוקם אחריו
 יוםי בן יוחנן איש ירושלים לאב״ד ראש
 הסנהדרין אבל כשראו כל העם האסון
 הנשקף מהכת המתיונים להדת לכן נמנו
 ונמרוישעת לעשות לה' ומלבד האב״ר
 צריכים להקים גם נשיא שהוא יהיה
 הראש בכל דבר ועגיגי הדת בין הסגהררין
 לבין העם, ויען שבדברים רבים גהיה בח
 הגשיא החדש ככח שהיה עד עתה הח״י
 חכה״ג לכן בחרו ביוסי בן יועזר שהיה
 ג״כ כהן והיה נקרא חסיד שבכהונה
 והיתד. מטפחתו מדרס לקודש במפורש
 חגיגה פ״ב מ״ז, ומגי אז גתיםדו הזוגות
 שאז היה כמו הוראת שעה הצריכה לכך,
 והם היו ראשי הסנהדרין בסוף ימי חוגיו

 בן שמעון הצדיק.
 ובספר מורה נבוכי הזמן צל 186 יאמר
 ידענו כי מיד בדור שני (אחר אנטיגנום)
 בבר היו לקביעותם ומשנתם שני בתי
 ועד או בתי מדרש גדולים — ראשי
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 שם כשבאו לר׳ ינאי אנשים שאירע להם
 ספק טימאה בר״הר השיבם הא מיא בשיקעת
 דבנהרא זילו טבולי, אבל ייסי בן ייעזר
 התיר להם י הכל כדינא. אבל מהו ד״הד
 ומהו רש״הי, ע״ז בא ר׳ יהודה ונילה לנו
 הסוד שיוסי בן ייעזר נעץ להם קורות
 [ועליהם היה כתיב] עד כאן דשית הרבים
 עד כאן רש״הי ואז ידעו כל העם איזה
 ספק טומאה טהור או טמא. וזה ברור..>

 וכן נזכרו כמשנה חנינה פ״ב ה״ה
 שמהם התחילה המחלוקת הראשונה בדבר
 אס צריכין לסמוך ביו״ט שיוסי בן יועזר
 אומר שלא לססוך ויוסי בן יוחנן אומר

 לםמוך.
 ובתטורה טו: אמרו כל האשכולות
 שעמדו לישראל מימות טשה עד שמת
 יוםי בן יועזר היו למדין תורה כמשה
 רבינו — ואמר רב יוסף ע״ז דופי של
 סמיכה (שעד ימיו לא נחלקו בשום דבר),
 ופריך והא יוסי בן יועזר נופיה מיפלנ
 פלינ בסמיכה ומשני כי איפלג בה בסוף
 שניה דבציר לבא (ונתב ר״נ דבציד לבא
 מרוב הצרות). ובסוטה פ״ט נו׳ט משמת
 יוסי בן יועזר א״צ ויוסי ב״י איש ירושליט

 בטלו האשכולות.
 ואחרי פטירתם הוקמו החתם יהישע
 בן פרחיד, ונתאי הארבלי תלמידיהם
 ובימיהם שקטה הארץ ע״י החםירים בני
 ׳חשמונאי ואז הוחזרו עטרת הסנהדרין

 לכבודם הראשין.

 ובב״ב קלב: יסופר שהיה ליוסי בן
 יועזר בן שלא היה נוהג כשורה ולכן
 הקדיש יוסי בן יועזר את כל נכסיו,
 ואח״כ התחתן בנו עם בת נדל כלילי
 דינאי מלכא (הויו יוחנן הורקנומ), וכשילדה
 אשתו בן קנה דנ ומצא בה אבן טובה
 ומברה להקדש בי״נ עלי״תא דדינרי ולא
 נמצא באוצרם אך שבע והיא בטוב לבו
 הקדיש שש הנותרים וחיה לשיחה, שאביו

 הבנים אחת ובנו הכניס שש.

 ר׳

 יועזר וא״ל ראה סופך המר אף שהיית
 כל ימיך צדיק, ואני רשע ועובר על כל
 התורה ואני מאישר. והשיב לו החסיד
 בלי מורא ופחד אם לעושי רצונו כך
 ק״וח למכעיםיו. ויסופר שם שדברי דודו
 נבנסו כארס בלבבו והלך ואיבד עצמו
 במיתה משונה, וכן יסופר בקדמוניוח
 שאחריתו היהה מות נבל כששלח ידו
 בקודש להרוס החומה העתיקה אשר לבית
 הי. נגפהו ה׳ ויפיל ארצה ולשונו נמקה

 בפיו ויאלם.
 ונשארה לנו לפלטה את מפעלט הטיב
 כשבת יד: ששניהם יוסי בן יועזר ויוסי
 בן יוחנן גזרו טימאה על ארץ העמיס
 ועל כלי זכוכית, ובעדיות פ״ח מ״ד העיד
 יוסי בן יועזר איש צררה על ג׳ דברים
 על איל קמצא דכן, ועל משקה בית
 מטבחיא דאיגון דכיין, ודיקרב במיתא
 מסאב. ובספר דרכי המשגה מפרש הבוגד,
 מה שאמר ודיקרב במיתא מסאב וקרו
) הייגו שחכמי . ז  ליה יוסף שריא (ע״ז ל
 דורו רצו להחמיר על הניגע במת שיהא
 כמת עצמו היינו שיהיה אבי אבות
 הטומאה, והוא אמר שיהיה אך אכ
 הטוטאה. ובספר דו״ד ח״א צד 100
 האריך בזה ויאטר שם כהערה וז״ל
 שרבאבנמרא ע״ז לז: םתר פירוש זה
 וע״ב משבתי ירי ותפסתי פירושו של
 ר״נ היינו שםגק טומאה בר״הר התיר
 להם. ויש להעיר על המעשה שספר שם
 ר׳ יהודה בי יוסי בן יועזר נעץ להם
 קירות ואמר עד כאן רש״הר ע״ב רש״הי,
 ולא נוכל להחליט שהמעשה הזה יש לו

 יחוס עם ההלכה של יושי עכ״ל.
 והיטב דיבר הגאון דוה״ר שלא הבין
 בונת הגמרא שאמרו בפירוש תניא נמי
 הכי רי״א קורות נעץ להם ובו/ והיינו
 כראמר ר״נ שהתיר להם ספק טומאה
 בר״הר, וחכמי הדור אף שידעו שהדין כן
 אבל רצו להחמיר עליהם וכאשר אמרו
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 ר׳ יוסי בר רב בהנא.
 נזכר בירושלמי כרכות פ״ת ה״ב אמר

 בשם שמואל.

 ר׳ יוסי בן ביפר. (תנא).
 אחרי עיון רב נראה בבידור ששני
 תנאים היו בשם זה אך שם הראשון
 נשתבש קצת וצ״ל ר׳ יוםי בן לןיפר,
תל הדור בדור ר״מ  והוא היה כבר נ
 וחבריו, אבל השני היה שמו ר״י בן
 כיפר והוא היה בדור רבי וכאשר נפרש.
 הראשון נזכר ברכות םנ. כשירד חנניה
 בן אחי ר׳ יהושע לעבר שנים בחו״ל
 (ובשנתו מעט באיי מן הנזירות והתקבצו בבקעת
 רימון ר״מ ור׳ יהודה וריש וחבריהם) שלחו את
 ר׳ יוסי בן כיפר (ובדק״פ בן קיפד) ובן בנו
 של ר׳ זכריה בן קבוטל וכשבאו אצלו
 (לנהר פקוד) אמרו לו שבאו ללמוד הורה,
 הבריז עליהם שהם גדולי התר — התחיל
 הוא מטמא והן מטהרי/ הוא אוםר והן
 מתירין — עד שגלו לו על מה באו
 שר^שי חכמי הדור שלחו אותם אליו
 שלא יעבר עור שגים בחו״ל. ומזה אגו
 רואים שבבר בימי חגגיה שהוא היה
 נחשב עוד לדור ר״ע וחבריו היו המה

 כבר גדולי הדור.
 ו!ה ר' יוסי בן קיפד מציגו שאמר
 משום ר׳ שמעון שזורי כרייה יג:, מגתות
 ל 5 (ובגולן !גרסת דק״ם ב; קיפד), תוספתא

 שביעית פ״ב, אבל
 ר' יוסי בן ביפר היה תלמידו דר׳
 אלעזר בןשמועבדא״ר פ״א שדרש משום
 ר״א בן שסוע בל האסורות איסור ערוה
 ובא עליהן צריבות מטנו גט. וכן
 בירושלמי שביעית פ״ב ה״ג תני ר' יוסי
 בן כיפר משום ר״א בן שמוע בש״א

 משקה על הנוף.
 ובן מציגו שאמר משום ר' אלעזר
 ביבמות יא! (ובספרי תצא פ׳ ויצאה מביתו
 איתא בטעות רא״בע), גדה מה, תוספתא
 שביעית פ״ב ה״יד, (ושפ פ ״א היו איתא

 בטעות

 ר׳ יוסי בר יאםיאן. (תנא דברייתא).
 גזבר במגחות ו: שאמרו ולאפוקי מהגי
 הנאי דתניא ר' יוסי בן יוסי בן יאםיין
 ור׳ יהודה הנחתים אמרו וכוי. ובתוספתא
 שם ליתא תיבת בן יוסי וכן ליתא ברק״ם.
 ובע״ז מב. אותיב ר״י לר״ל ר' יוסי בן
 יםיאן אומר מצא צורת דרקון ובו׳.
 ובמכלתא יתרו פ׳ בחדש פ״ג ר׳ יוסי
 ברבי אםי חולק עם רבי אפשר שצ״ל בר
 יאסין, אבל גרסת הילקוט שם ר׳ ישמעאל

 בר׳ יוסי.
 ר׳ יוסי בן יעקב.

 גזבר בירושלמי ברבות פ״ט סה״ב
 שםלק מבקי־א ר׳ יורן מנדליא, עד דהוא
 תמן נתת מטרא ושמע קליד, אמר אלף
 אלפין — חייבין להודות — א״ל הרא
 מנ״ל א״ל הכין הוה ר׳ סימון מברך. וכן
 הוא ב״ר פ״ינ־טו. וכן נזכר פםחים פ״ג

 ה״א וב״קפ״ח םה״א.

 ר׳ יוסי בן יעקב.
 נזכר זהר ריש אידרא זוטא האזינו,

 והיה לפני רש״בי.
 ר׳ יוסי בן יעקב איש בפר אונו.

 נזכר זתר שטות י: שאל לר״ט.

 ר׳ יוסי בדיה דר׳ יעקב בר אידי.
 נזכר ב״ר פ״צח־יז וטדי תהליס פפ״א־ד

 אטד בשם ר׳ אחא.

 ר׳ יוסי בר׳ יעקב בר זבדי.
 נזבר פאה פ״א ה״ה אמר בשט ר׳

 אבהי.
 ר׳ יוסי בר יצחק.

 נזכר ב״ר פ״מא־ד, אך המאמר נשנה
 שם פ״נ־י ושם ד' טיביא בר׳ יצחק וכן

 הוא בילקיט שם.

 ר׳ יוסי בר ירמיה.
 נזבר שהש״ר םפ״ד, פ״דד, ומד׳ משלי
 פ״לא, ופדר״כ פ״יב קא., ובשהש״ר פ״ו

 פ׳ מי זאת ד׳ אלעזר בשמו.
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 בירושלמי שם. ובדרכי המשנה צב 201
 בהערה 9 יאמר שבםה׳׳ד טעה בזה,
 ובמחילה הוא טעה כי לא עיין בירושלמי

 שט.
 וכן נזכר בכורות פ״ג מיג אומד,
 השוחט את הבכור עישר. מקום בקופיץ
ש ל ו ן ת  מכאן ומכאן ותולש השעף _ וכ
 את השער לראות מקום המום. ושם רפ״ו
 אומר יבשה, שתהא נפרכת (ומזה למדנו
 לטיניט שבלולב כסוכה כט: ולריאח במוכה מו:)
 והרמב״ם כתב שנזכר אך פ״א במשנה

 ואולי היה לו גרסא אתרת.
 הוא היה חבירו דר״ש בן אלעזר ור,
 שמעון בן מגסיא, כחולין גז: א״ר יוםי
 בן המשולם מעשה בענבול — א״ל ר״ש
 בן אלעזר משם ראיה וכוי. וכן הוא

 בתוספתא אהלות פ״ב ה״ד.
 והוא ור״ש בן מנםיא היו נקראיןעדה
 קדושה כירושלמי מע״ש פ״ב ה״ד״ ולמה
 נקראין בן מפורש בקה״ר פ״ט־ט יען
 שהיו משלשין היום שליש לתורה, שליש
 לתפלה, שליש למלאכה, ר״א שהיו
 יגעין בתורה בימות החורף ובמלאכת

 בימות הקיץ.
 ובנחות סב. חולק עם חנינא בן חבינאי
 ורבי, ובנימין סב. העיד משום ר' יוחנן
 אחיו שאמר משום ר״א חםמא. ובתוספתא
 דמאי רפ״ג ופ״ו איתא משים ר׳ נתן
 אחיו וצ״ל ר׳ יונתן. ובתוספתא כלים
 פ״ו, מכשירין פ״ב אבא׳ יוסי בן דוכאי

 ור׳ יוסי בן המשולם אומרים.
 וכן נזכר חולין מו בכורות כה. לט:,
 ספרי עקב פ״יא. וכילקומ מטות פ' ביום
 שטעו ארא״ב• שאלתי את ר' יום* בן
 טשולם ויהושע בן נטלא, ובל״ס היא

 ט״ם.

 • ו׳ יוסי בן בהוואי.
 בע״ז נח. יסופר שרי יוחנן בן ארזא
 ור׳ יוסי בן נהוראי הוד יתבי וקא שתו
 חםרא אתא ההוא גברא א״ל הא אשקינן,

 לבתר

 בטעות ר׳ אליעזר). והוא היה חבירו דרי
 דוםחאי בר׳ יגאי (שהיה תלמידו דריט
, כגיטין יד 5 שאמרו שם ( ח  כאבות פ״ג מ״
 ר׳ אחי ברי יאשיה (שהיה בזמן רבי) הוה
 ליה איםפקא רכספא בגהררעא, א״ללר'
 דוםתאי ברי ינאי ולר׳ יוסי בן כיפר
 בהדי דאתיתו אחיוה ניהלי, וקרא לר׳
 אחי מר. ובירושלטי גימין ספ״א סובא
 הסעשה ושם איהא בפירוש שירדו מא״י
 לבבל (לגבות לחכמים מעות). וכן ר׳ דוסתאי
 בר׳ יהודה שהיה חבירו דרבי כערכין ל,
 היה חבירו דד׳ ייםי בן כיפר כתוספתא
 שביעית פ״ב ה״יד שחולקין. וא״א לומר
 בשום אופן שהוא ר״י בן ביפר אותו
 ששלחו לחנגיה. ובםה״ד ערבבן ביחד

 ולא הרגיש בזה.

 ו׳ יוסי בן לקוניא.
 ר' יוגתן בן יוסי ב״ל שבועות יח:.

 ר׳ שמעון בר׳ יוסי בן לקוגיא שבת
 מט:, ועיין ערכו.

 ו׳ יוסי בו ממל.
 גזכר בירושלמי קידושין פ״א ה״ז־יח.
 אטד הדין שכהגת מותרת לצאת חו״ל,
 אבל בסוטה פ״ג םה״ז איתא המאמר
 ע״ש ר' דוםא מטלחיא, ונראה שגשתבש

 בקידושין וצ״ל כמו בסוטה.

 יוסי בו מנשיא.
 בירושלמי סיכה פ״ג םה״ב ר׳ חינגא
 ר׳ פרנך רב מתנה יוסי בר מגשיא בשם
 רב. ובמנילה פ״ב ה״ד ר׳ חלבו רב
 יוסי בר מניישא בשס רב, ואפשר שהוא
 הנקרא בבבלי רב יוסי בריח דרב מנשיא
 מדורל שהיה הלטידו דרב כקידושין עט:,

 נדה כו:.

 ו׳ p W משולם. (תנא דמתניתן).
 בתרומות פ״ד מ״ז רא״א תרומה עולה
 בק״א ור׳ יהושע אימר במאה ועוד, ועוד
 זה אין לו שיעור, ור' יוסי בן משולם
 אומר שעוד זה הוא קב. ובן מפורש
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 ר׳ יוסי בר׳ סימון.
 נזכר מע״שפ״דה״ב אמר בשםרי״בל
 מע״ש שאין בחומשו ש״פ אין מוםיף
 חומש. וכן בילקוט תחלים רמז תש״ם
 א״ר יוסי בר׳ םימון בשם ריב״ל לשעבר
 ישראל היה שמכם וכוי, אכל בפס׳ דר״כ
 קח: גרס ר׳ יהודה ברי סימון. ונראה שכן
 שצ״ל בתנחומא וארא״א ובירושלמי שם.

 ר׳ יוסי בן עזי דברדילה.
 נזכר שקלים פ״ז ה״ה הנדפם בבבלי,
 אבל בירושלמי איתא כהוגן ר' יהודה בן

 פזי דבררילה.

 ר׳ יוסי בן עקביה. ערך איסי בן
 עקביה.

 ר׳ יוסי פן פזי.
 נזכר שבת פ״ר ה״א בשם ר׳ יוסי
 ברי חנינא, ונראה שצ״ל ר׳ יהודה בן

 פזי.
 ר׳ יוסי בן פזי.

 בזהר לך (בסתרי תורה) פח 5 יסופר שר׳׳
 אבא כשבא מהתם הבריז מאן בעי עשירות
 או אורך ימים יבא וישתדל באורייתא,
 ואתא לנביה אחד בשם יוסי וא״ל שרוצה
 ללמוד ע״מ שיתעשר. ואמר לתלמידיו
 דיקראו לוד׳ יוסי מארא דעותרא וכשלמד
 הרבה בא לר' אבא לבקש עשירותו
תל אחד עם  שהבטיחו — אתא עשיר נ
 הרבה זהב ואמר לר׳ אבא בעינא למוכי
 באורייתא ואנא לא זכינא ולכן אס אחד
 ילמוד בעדי אתן. לו כספי וזהבי. וצוה
 ר׳ אבאליתן עשירותו לר׳ יוסי זה, אך
 אה״ב כשנעשה גדול התר בא לר' אבא.
 ובכי על שלקח עכור תורתו בסף, וחלק
 עשירותו לעניים וליתומים, ועל ידי זה
 קראוהו ד׳ יוסי בן פזי(מלשו! פז), וכן׳
 נזכר במדרש הנעלם בראשית פ׳ תוצא

 הארץ, ושם לך פת:.

 ר׳ יוסי בן פטרוס.
 היה חמיו דרי יהושע בן לוי כמפורש

 מו״ק

 לבתר דרמא לכםא אינלאי מלתא דעכ״ום
 הוא, חד אסר אפילו בהנאה וחד שרי
 אפילו בשתיה, ארי״בל מאן דאסר שפיר
 אסר וכוי. ובחולין נז: שאל את רי״בל
 קדירת קנה בכמה א״ל משנה שלמת
 שנינו — א״ל והלא רחל אחת היתה —
 וחיתה, א״ל ועל דא את סמיך והלא

 הלכה רווחת בישראל וכוי.
 ובירושלמי מו״ק פ״א ה״ו חולק עם

 רב חםדא ורי״בל.
 ור' יוחנן קיבל ממנו כב״מ מא. שאר״י
ו דו׳ יוחנן, ופתוס׳ ב  משמי (ופוש׳׳י שהיה ו
 שמ שהיה תנא), ור׳ יוחגן גליג עליו שם.
 וכן מציגו מחלקותם ברכות פ״ט ה״ג.
 ומה שמציגו בשבועות פ״ח םה״א שמע
 ר' יוסי בן גחוראי מה דקאמר ר׳אלעזר
 בשם ר' הושעיה הבוגד, ששמע מרי

 הושעיה.
 ובן נזכר סובה פ״ג ה״יא.

 האוסרים בשמו מצינו ד׳ אחא בשמו
 כברכות פ״גה״ג, סוכה פ״ג ה״ט.

 ר' ברכיה ור' חייא אבוי בשטו כפסדר״כ
 ר״פ ולקחתם, ויק״ר רפ״ל.

 ר׳ יהודה ברי סימון בשמו כויק״ר
 פ״כז־ה, תגחומא אמור־יב.

 ד' לוי בשמו כב״ר םפ״י.
 ד' סימון בשמו כסוטה פ״ט ה״ה.

 ד׳ שמעון בר בא בשמו כנדה רפ״ג.
 ר׳ יוסי בר נחמיה.

 נזכרפםדר״כ ם״פ רני עקרה עם רב
 דוםתי בשם ר׳ לוי.

 ר׳ יוסי בר נחמן.
 נזכר זהר חדש בראשית 8׳ אלה

 תולדות השמים.

 ר יוסי בר נתן.
 ערך ר' א סי בר נתן והוא תנא כב״ב

 קכא..

 אבא יוסי p םימאי. ערך יוסף בן
 םימאי.
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 — א״ל לכשיפול השער הזה ויבנה —
 ואח״ב נתן להם אות ואמר אם כך יהפבו

 מי מערת פמיים לדם וכן היה.
 ונשאר לנו ממנו ב׳ מאמרים יקיים
 באנדה בשבת קנב. אמר מבא תרי מתלת
 ווי לה לחרא דאזלא ולא אתא — ינקותא.
 ובאבוה פ׳ שנו חכמים סיפורו היקר שפנע
 בא״א א״ל רבי, רצונך שתדור עמנו
 במקומנו ואני אתן לר אלף אלפים —
 א״ל אם אתת נותן לי כל כסף וזהב
 שבעולם איני דר אלא במקום תורה —
 ולא עוד אלא שבשעת פטירתו של אדם
 אין םלוין לו לאדם — אלא תורה וטע״ט.
 ובסנהדרין קנ: א״ר יוחנן בשמו נדולה
 לנימה שהרחיקה ב' מש1חות מישראל

 (אבל גרסת השאלתות ו׳ יוסי בן קצרתא).

 וביבמותצו: יסופר שר׳ יוסי ור״א בן
 שמוע נחלקו בדין ננר שיש בראשו
 נלוםטרא ונקיע ם״ת בהמתן והיה שם
 ר' יוסי בן קיםמא אטד תטיה אני אם
 לא יהיה בית הכנסת זו עכ״ום, וכן

 הוה.
 ובםיף יטיו התחוללו על ראש עם
 ישראל גזירות קשות ונוראות שאז היו
 ימי חורבן ביתר וגזרו שלא לעסוק בתורה,
 כאשר יסופר ע״ז יח. כשחלה ר׳ יוסי בן
 קיסמא הלך ר׳ חנינא בן תרדיון לבקרו,
 א״ל חנינא אחי, אי אתה יודע שאומה
 זו מן השמים המליכוה שהחריבה את
 ביתו ושרפה את היכלו והרנה את חסידיו
 — ואתה יושב ועוסק בתודה — תמה
 אני אם לא ישרפו אותך ואת ם׳׳ת באש
 — לא היו ימים מועטין עד שגפמר ר׳
 יוסי בן קיםמא והלכו כל גדולי רומי
 (ובסה״ד האריך בזה. עלי חנט ולא ידע שהיה
 בקיסרי ואשר שמה היו ערי רומי תמיד) לקוברו
 והספידוהו הספד גדול, ובחזירתן מצא•
 את ר״ח בן תרדיון — וכן היה ששרגו

 אותו עם הש״ת,
 ובסגהדרין צח. ים־פד שבקש *תלמידיו

 שיקברוהו

 מו״ק פ״ג ה״ה־יג: ושם רי״בפ חמר
 דרי״בל קדמייא (ופי׳ קרבן העדה שהיה לר׳
 יהושע ביל ב' נשים וזה היה חמיו הראשון. אך
 בסה״ד העתיק הירושלמי בלשון ר' יוסי בר
 פטרום חמוי דרי״בל הוה ליה עובדא (אבילות)
 קדמייהו שלח ליה בר קפרא ב׳ תלמידים דילמדו
 עמיה וכוי. ומשמע מדבריו שכן היה לו הגרסא

 בירושלמי, ולא שהיה לו ב׳ נשים).

 וב״ר פ״צד־ה ב״ק ור׳ יוםף (צ׳׳ל יוסי)
 בר פטרוס ח״א מה אבא היה להומ וכוי.
 ובוי״קד פ״ז־ב זבדי בר לוי ור' יוסי בן
 מרמס (וצ״ל פטרום) ורבגן ח״א וכוי. וכן
 הוא בפדר׳׳כ קנח., ובירושלמי ע״ז פ׳׳ג
 ה׳׳א ותנחומא מקץ״טו זבדיי בר לוי ור'
 יוסי בר פיטרם ורי״בל אמרו ג' פםוקין
 כשטתו על זאת יהפלל כל חסיד וכוי,
 ובמר׳ תהלים פ״ח־י איתא בטעות ר' יוסי

 בר פנחם.

 ר׳ יוסי בר פנחס. ערך ר׳ יוסי בן
 פטרום.

 ר׳ יוסי בן פרטא. (תנא).
 נזכר נדרים מא. אמר בשם ר׳ אליעזר,
 ואולי צ״ל בן פרידה שהית תלמידו

 דר״א.
 ר׳ יוסי בן פרידה

 תלמידו החביב דר׳ אליעזר כעירובין
 יא:, ותוםגתא שם פ״א מעשה שהלך
 ר״א אצל ר׳ יוסי בן פרירא תלמידו
 לאובלין א״ל בגי וכוי. ובירושלמי שם
 פ״א ה״ב קראו יוסי בן יוםי 3ן פרורא..

 ר׳ יוסי בן קיםטא. (ת:א).
 הוא היה גדול הדוד בזמן ר׳ חנינא
 בן תרדיון ומקורב ואהוב למלכות. והגה

 אף שלא גזבר שמו במשגה אבל ידוע.
 לגו שהרביץ הורה הרבה בקיםרין (היא
 העיד שבנה הורדום לכבוד הקיסר אויגוםטום
 כדמוגא ביוסיפון ספר ה׳ םפ״ט. ושם מערת מי
 פמיים שמשם יוצאין מי הירדן כברכות נה.)
 עם תלמידים, כמפורש סנהדרין צח.
 ששאלו לו תלמידיו אימתי בן דוד בא
 א״ל מתיירא אני שמא תבקשו ממני אית
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 הצדק עם היוחסין ונפל אך טעות קטן
 וצ״ל כביוחםין השלם ר׳ יוסי בן שאול
/ ואח״כ אומר רב יוסף ב  ואחיו תלמידי ר
 בר אדא, ואין זה שייך לדי יוסי בן שאול.
 ומה שלא מצינו רב יוסף בר אדא לא
 קשה מידי כידוע שלהיוחםין היה כמה

 גרסאות שונות.
 והגה אף שהיה תלמיד דבי היה
 אמורא כשבת קבה: איתמר ר׳ יוסי בן
 שאול אומר סואר של קורות הוה, ור׳
 יוחגן בן שאול אומר גשוש של ספינה

 הוה.
 ובירושלמי תרומות פ״ח ה״ג ר' יוסי
 ב״ש משתעי אהן עובדא באשה אחת
 שרצתה לעשות מצות והבעל לא הניחה.
 פ״א האכילה לעני אחד 'וכשהרגישה
 שהבעל בא החבאתו בחדר אחר, וכשנתנה
 לפני הבעל לאכול התנמנם וראה האורח
 איך שבא נחש והטיל ארס במאכל שלפני
 הבעל וכשניער ורצה לטעום המאכל רץ
 האורח ומנעו, ופסק (ר׳ יוסי בן שאול)
 'כיון שהזהירו לכן לא השיר על יחוד.

 ובעין מעשה זה מצינו בנדרים צא.
 האומרים בשמו מצינו ר׳ חייא בר
 נמדא כר״ה כד., מו״ק כב., כתובות קד״

 ריב׳^ בשמו כביצה יד. כז״
 ר' יעקב בשמו כשבת נ״

 ר׳ יוסי בר׳ שלום.
 נזכר מד׳"תהלים הישן רפ״עב, וכבר
 העיר הרש״ב שם שצ״ל ר׳ יהודה בר׳
 שלום, ובםה״ד ערבבו המדפיסים וכתבו
 ר׳ יוסי בן שלום אמר עזים היו לאבא
 וכוי שח״ט םע״ב, ולא ראו שהמאמר
 עזים היו לאבא שייך לערך הקורם לר'
 יוסי בן דולגאי, והבא צ״ל ר' יוסי בר׳
 שלום משח״ט סע״ב וזה ברור. ומשכיל

 לאיתן לא הרגיש בזה.

 ר׳ יוסי בן תדאי. (תנא).
 גזבר ד׳׳א רבה רפ״א זו שאלה שאל

 ר׳

 שיקברוהו ויעמיקו את ארונו שאין כל
 א־ון וארון שבא׳׳י שאין סוס של מדי

 איבל בו תבן.

 ר׳ יוסי בר קםריי.
 נזכר שהש״ר פ״ו־ד חולק עם ר׳
 הנחומא על הפסוק ומבני יששכר יודעי
 בינה לעתים שר׳ יוסי ב״ק אומר לעבורים
 והמאמר נשנה במ״ר פ״יג־טז ושם ר׳
 יוסי וחסר תיבת בר קםרי/ ובאם״ר רפ״ד
 הגרסא ר׳ יוסי בר קצרת וצ״ל בר קסריי.
 וב״ר פ״כב־יד אבא יוסי בן קיסרי קרן
 הצמיח (לקין), ועיין ערך ר׳ יוסי דמן

 קסרי.

 ר׳ יוסי בר קצרתא.
 מצינו שבת קנא: שר׳ יוחגן אמר בשמו,

 וכן בסנהדרין קג: לגרסת השאילתות.
 וכן נזבר ב״ר רפ״יד, חנחומא נח־א,
 מצורע־יז. ובירושלמי שבת פ״ב ה״ו דרשה
 יקרה ממנו למה נמסרו מצות חלה
 והדלקת הנר לאשה. ובר״ה פ״ר ה״ה
 א״ר תחליפא קיםריאה קרא אומר בן יום
 תרועה ועשיתם, ר׳ לעזר בי ר׳ יוסי בר
 קצרתא בכל הקרבנות כתיב והקרבתם
 וכוי. ונראה שצ״ל ר׳ לעזר בשם ר׳ יוסי
 בר קצרתא. ובמדרש תחלים פ״עח־ז ר׳

 שמעון בר חנן בשמו.

 ר׳ יוסי בן שאול.
 היה תלמידו דרבי. בעי מרבי כנדה
ב: ורבי א״ל ברוך אתה  'כי:, ע״ז נ
 לשמים שהחזרת לי אבדתי. ר״י בן שאול
 אמר רבי כעירובין פא., ר״ה כד. ל.,
 ביצה יד. כז., מו״ק כב., מעשרות רפ״ג.
 גיטין פ״ד ה״ר. ובשבת ג. איתא ר' אסי
 בר שאול וצ״ל ר' יוםי. וביצה ז. ז:
 איתא ר׳ יוסי ב״ש אמר רב וצ׳זל אמר

 רבי.
 וביוחסין מביא וז״ל יוסי בן שאול
 ואחיו תלםידי רב יוסף בר אדא. ותפשו
 בםה״ד שלא גמצא כן כבל הש״ס, אכל
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 בזמן רב יוסף ואב״ ורבא) ושאלו מ״ט שבק
 את ר׳ יוסי דמן יוקרת וסיפר לו מה
 שעשה שפ״א שכר פועלין ולא הביא
 להמ מזונותיהן ובקשו מבנו שיתן להם
 מה לאכול, והיו יושבץ תחת תאנה אמר,
 תאנה תאנה הוציאו פירותיך ויאכלו פועלי
 אבא, אפיקו ואבלו, אדהבי אתא אבוי —
 וא״ל בני אתה הטרחת את קונך להוציא
 פירות שלא בזמנה תאםף שלא בזמנך,
 ובן היה לו בת יפת תואר מאוד. ראה
 אביו פ״א איך שאדם אחד מסתכל
 מאחורי הנדר לראותה, ושאל את האיש
 על מה הוא מסתכל, אייל אם ללוקחה
 לא זכיתי, לראותה לא אזכה ? אמר לה
 בתי קא מצערת לברייתא שובי לעפרך,
 ואם על בנו ובהו לא חיים, עלי דירי

 חיכי חיים? ולבן הלך ממנו.
 ויסופר שם שהיה משכיר חמורו ולערב
 אם היו נותנין עליו השבר הקצוב היה חוזר
 לביתו, אבל אם פיחתו או הותירו לא
 היה זז ממקומו. ופ״א שבחו זונ נעלים
 עליה ולא זזה ממקומה ער שנטלו איתם

 ממנה.
 , ר׳ יוםי דמן קםרי.

 נזכר סנהדרין קא. באגדה. ובפדר״כ
 קלב. חולק עם ר״ל, ובאיכ״ר פ״ד־יח

 גרם ר' אסידקיםרין וזה בונת םה״ד.

 ר׳ יוסי דפקיעין.
 מובא ממגו מעשה גורא בזהר בייק
 רך: איך שהיה מת ור׳׳א בר׳ שמעין אזל
 לגמול לו חסד ואחייב חיה כב׳ שנים.

 ר׳ יוסי דרומייא.
 בירושלמי שבועות פ״א ה״ה אמר
 קומי ר׳ יונה, ונראה שצ״ל ר׳ יהושע

 דרומייא.

 ר׳ יוסי הארוך תלמיד רבי.
 בב״ר פ״צז־ג וש״ר פ״ב־ה אמרו שב״מ
 שר׳ יוסי הארוך היה גראה ידעו שנש רבי
 שם, שהוא היה המשמש לרבי. והרד״ל

 כפרש

 ר' יוסי בן תדאי איש מבריא את ר״נ.

 ר׳ יוסי בן תחליפא.
 נזכר מד׳ תהלים פ״עב והיא ט״ם וצ״ל

 ב; חלפתא.
 ר׳ יוסי בדיה דר׳ תנחום מבפר אגין.
 נזכר בירושלמי שבת פ״ב ה״ו יםפר
) אחא בעי מיפרוש ו  מעשה (באחד שעפ
 (ליש) מן חנא ועד חנובה — איתחמי ליה
 אבוי (ואיל) ונם קבורה לא היתד, לו, ולא
 שמע לא לדין ולא לרין. והמעשה מובא
 ב״ר פ״ו־ה ובקה״ר פ״נ־ב ושם נרםי ר׳
 יהושע בריה דרי תנחימא דכפר חנון,
 ובילקומ ישעיה רמז שיז נידם ר׳ יהושע

 בריה דר׳ תנחום בר ׳ חייא.

. ד  ר׳ יוסי ב
 בן נזכר בירושלמי ברבות פ״ח ה״א
 אמר גהיגין המן בסקום שאין יין וכוי,
 והמאמר י מובא בתום׳ פשחים קו: ד״ה
 מקרש ושם ר׳ יוסי ברי בין, ובל״ס היה
 כתוב בר״ב והוא בר׳ בין ואח״כ גפל
 הבי״ת וגשאר ברי. וכן גזבר בשם זה

 דמאי פ״ב סה״א.

 ר׳ יוסי גלילאה
 בשבת מו. ובירושלמי שם פ״ג ה״ז
 שאיקלע לאתריה דר׳ יוסי בר׳ חנינא
 טילטל שרנא ואיקפד ריבר״ח. והוא עם
 ר׳ יונה אמרו תמיד בשם ר׳ יוסי בר״ח
 כברכות פ״נ םה״א, כלאים םפ״נ, שבת

 פ״ז ה״ד, גזיר פ״ז ה״א.

פר דן.  ר׳ יוסי דנ
 נזכר דמאי פ״ב ה״א אמר בשם ר׳

 [יוסי] בן מעדיה.

פר חנן. נזכר זהר לך פז:. דנ סי ו י ׳  ר

 ר׳ יוסי דמן יוקרת.
 בתענית בנ: יסיפר שר׳ יוסי בר אבין
 הוה שכיח קמיה דר׳ יוסי דמן יוקיית,
 שבקיה ואתא לקמיה דרב אשי (וגרסת
 דקיש ר' אשי והוא האמת כי שניהס היו בגי איי
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 רא״בע להחבורד, השגיח אחר החורבן
 ואת רי״הג להחבורה השלישית יען שלא
 גשאר לגו כמעט מאומת משמות חבמי
 הדור שהיו בגליל או בשאר ארצות חוץ
 מחכמי. ירושלים וחכמי יביה, ולכן לא
 ידוע לגו מי היו רבותיו של רי״הג וימי
 פעולתו שמה, ונחשבו ימי פעולת רי״הג
 אך אח״כ כשבא ליבנה וזה היה זמן רב
 אח״ב ולבן נחשב לדור שאחר רא״בע

 אף שהיה בימי עלומיו רבו.

 וזה שיסופר זבחים נז. ומפרי קרח מ״ב
 כשנשאלה שאלה בכרם ביבנה — נענה
 ר״מ — היה שם הלםיד אחד שבא לב״המד
 לפני חכמים החלה (בפעפ הראשונה) ור׳
 יוסי הגלילי שמו, א״ל רבי מנין לך, ואז
 הראה כחו וגבורחו לפני ר״מ ור״ע.
 וקרוב מאוד לומר שר״ע היה זקן הרבה
 ממגו יען שהאריך ימים, ולכן קראו שם

 רי׳ע ״בני".
 וכן מציגו בתוספתא סוף מקואות וספרי
 חקת םל״ג שאמר ר״ט ראיתי האיל מננת
 זה ר״ע, והנה צפיר העזים—בא מן הנגב
 זה די״הנ. ובאמת החשיבו מאוד ר״ע
 וא״ל לא לכל אדם (אחזור בי) אלא לך
 שאתה הוא יוסי הגלילי, ובחגינה יד. אמר
 לר״ע עקיבא, עד מתי אתה עושה שכינת
 חול. ובזבחים פב, וספרא אמור פ״ז אמר
 לר״ע אפילו אתה מרבה בל היום כולו

 איני שומע לך.

 וכן חולק עם ר״ע בפסחים פ״ז מ״א,
 כתובות פ״נ מ״נ, ב״ק פ׳יח מ״ו, סנהדרין
 פ״י מ״ו, מכות פ״ב מ״ז, בכורות פ״ב

 מ״ו.
 עם ר״מ ור״ע כפרה פ״ג מ״ד, נדה
 פ״ה מ״ח, הוריות פ״ב מ״ה ובכולן גזבר
 רי״הג תחלה, חוץ מסוטה פ״ח מ״ה
 ועירובין צו., ר״ה יד., מגחות לו: שגזבד

 ר״ע תחלה.
 ובמנתות פ״ה מ״ח חולק עם ר׳ חניגא

 ב״ג בענין מהו מרחשת ומחבת,

ן כ  י

 .מפרש שהוא הנקרא כתובית קנ. בשם
 ייוסף הפני שאמר רבי עליו ועל פנחס
 לאפרתי הם שמשוני בחיי הס ישמשוני
 במותי ונפטרו קידם רבי. וכן נקרא
 בירושלמי כתובות פ״יב ה״ג בשם יוסד,

 חפגי.

 ר׳ יוםי הגלילי.
 התנא .הגדול הזה אשר גזבר במשגה
 ב״ה פעמים לא נודע לנו לא משפחתו
 יואבותיו או ממי קבל תורתו, וכשבא
 .׳בפעם הראשונה לפני ך״ט ור״ע אז היה
 יבכר גדול הדור וזה הייה ביבנה כמפורש
 זבחים גז., וזד- אות שתורתו קבל כבר

 ־מרבותיו שבגליל.
 והנראה דבר קרוב אל האמת שר׳
 •יוסי הגלילי היה כבר גדיל הדור עוד
 קורם החורבן כחבריו ר״ע ור׳ יהושע
 ור״א אבל הוא לא היה בתוך המהפכה
 וכידוע שעל ארץ גליל לא עברה רעת
 הרומאים כעל ארץ יהודה ובמקומות
 הרבה לא עברה הרב כלל עליהם כי
 קבלו עליהם אח עול הרומאים בם״פי, ולשם
 ברח ר׳ עזריה אבי ר' אלעזר.עם בנו
 שהיה אז עול ימים ואותו מסר לר״י
 הגלילי ללמדו תורה וזה שמצינו בירושלמי
 כתובות פ״יא ה״ג שלרי״הנ היה אשה
 רעה (ובב״ר פ״יז־ג מפורש שהיתה בת אחותו)

 והיתד, מצערת לו הרבה ורא״בע שראה
 איך שרבו מצטער הרבה א״ל דבי!
 שבקה ותן לה גט בריתות א״ל איגי
 יכול יען שכתובתה מדובה, א״ ל אגא
 יהיב לך (שרא״בע היה עשיר גדול בידוע וגט
 אותו מציגו *מקומו הקבוע היה בציפורי כתוספתא

 כליפ ב״ב פ״ב שהיא בגליל). ורא״כע כפי •
 הגראה היכף אחר ההורבן כשהתקבצו"

 ליבנה ושקטו ממלחמה אז בא רא״בע
 לשם וכשהיה כבן חי׳ שנה זבה לעלוח
 על כסא הגשיאוח, אבל די״הג נשאר
 במקימו שגים הרבה. ולכן הצדק עס
 הרם״בם בהקדמתו לזרעים שמונה את
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 ומציגו אותו הסיד עם הארבעה זקנים
 כמו״ק כה: כשמתו בגיו של ר' ישמעאל
 נכנםו ד׳ זקנים לגחמו ר״ט רי״הג דא״בע

 ור״ע.
 ובגיטין 8ג. לאחר פטירתו של ר״א
 נכנסו ד׳ זקנים להשיב על דבריו רי״הג
 ר״ט רא״בע ור״ע — א״ל ר׳ יהושע אין

 מושיבין את הארי לאחד מותו.
 ובספרי עקב פ' והיה וכבר היה ר״מ
 ורי״הנ ור״ע מסובין ושאלו אי למוד

 נדול.
 ובקידושין מ: חסר תיבת הגלילי,

 ובספרא מצורע קנב׳ מציגו שחולק
 עס בן עזאי וא״ל פרשה, א״ל ב״ע אין
 מפרשים לחכם אייל שנהו א״ל איןשונין

 לחכם.
 ובילקוט חקת פ׳ ולקח אלעזר מביא
 שפ״א היה רי״הנ יושב ודורש בפרת

 בטבריא ור׳ שמעון בן חנינא עמו.
 באגרה לא מצינו לו הרבה אך דבריו
 שאמר יקרים המה מאוד כסנהדרין עב ז
 שנותן טעם לרין בן ם״ומ ואמר הניע

 תורה לסוף דעתו וכוי. .
 ושם צ. הגיע תורה לסוף דעתה של

 ע״ז.
 ובגדה לא. בא וראה שלא במרת
 הק״בה מרת ב״וד— ואלו הק״בה צר
 העובר במעי אשה וכולן עולין למין אחד.
 ובויק״ר פ״ט־ט אמר גדול השלום

 ובו׳.
 טדותיו היקרות מציגו שגשתבח מאיסי
 בן יהודה באדר״ג םפ״יח שהוא מלקט
 יפה יפה בלא גסות הרוח. ושמו
 גשאר לברכה בפ• דורות האחרונים
 כברכות פ״ה ה״ב, תעגית פ״א ה״א
 ארש״בנ בשעה שישראל באין לידי עכירות
 — הגשמים נעצרין והן מביאין להס זקן
 אחד בגון ר' יוסי הגלילי והוא מפגיע

 בעדם ומיד הנשמים יורדין.
 והמעשה הידוע בכתובות פ״יא ה״ג

 וכן חולק עם סתם משגה כעירובין
 פ״א מ״ז, גימין פ״ב מ״ג, בכורות רפ״ח.
 הולק עם חכמים בבורות פ״ב מ״ו,
 זבחים פ״ח מ״ב, פ״יג מ״ב, פרה פ״א

 מ״ב.
 וטח שטצינו קידושין לט., מנחות לח:
 שאמד משום ר׳ יוחנן בן נורי לא שהיה
 תלמידו אך חברים היו ושמע ממנו ב׳

 הלבות הללו מה שקבל מר״א הנחל.
 הלכותיו המפורסמות מצינו ברכות פ״ז

 מ״ג אמר לפי רוב הקהל הן מברכין.
 ובכורים פ״א מ״י אין מביאין בבורים

 מעבר הירדן.
 ופסחים לב. חמץ בפםח מותר בהגאה.
 וכתובות פ״ג מ״ג גערה שגתארםה

 וגתגרשה אין לד, קגס.
 וב״ק פ״ח מ״ו בושת משלם לפי

 כבודו.
 ושם יג. קרשים קלים ממון בעלים

 (וכן עזאי חולק עליי).
 ושם טו. תם משלם הצי כופר.

 וב״מ פ״ב מ״י אם היה עליו יותר על
 משאו אין זקוק לו.

 וסנהדרין פ״י מ״ו עיר הנדחת אין
 ע־שין אותה אפילי גנות ופרדסים.

 ושבועות כא. לאו שאין בו מעשה אין
 לוקין עליו חוץ מגשבעומימר ומקלל את

 הכירו בשם.
 וע״ז פ״ג ה״ה דבר שמחובר לקרקע

 אינו נאסר בע״ז.
 וחולין פ״ח מ״ר בישול בשר עוף בחלב
 אינו מן התורה ובשבת קל. שמותר
 אפילו מדרבנן ובמקומו היו איכלין ב״ע

 'בחלב.
 ובבורות רפ״ת אם נשא שפחה
 ונשתחררה או נכרית ונתגיירה (אע״פ עילדה
 בגיותה) הבן הראשון שילדת לו אחיכ

 היא בכיר לנחלה ולכהן.
 וכן נזכר שביעית פ״ד מ״ו, חילץ פ״ה

 מ״ג.
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 שם בשמו כל הארצות׳ היה רואה וכוי.
 ובתוספתא מקיאות ספ״ג מציגו אבא יובף

 החורגי השיב לר׳ ישמעאל.

 ר׳ יוסי הנהן.
 תלמידו השלישי דרבן יוחנן ב״ז כאבות

 פ״ב מ״ח ורבו קראו חסיד, ובאדר״נ קראו .
 חסיד שבדור.

 ובחגיגה יד: יסופר שהוא ור׳ יהושע
 היו מהלכין בדרך אמרו אף אגו גדרוש
 במעשה מרבבה פתח ר׳ יהושע — הלך
 ר׳ יוסי הכהן וסיפר דברים לפגי רי״בז
 אמר לו אשריכם ואשרי יולדתכם אשרי

 עיני.שכך ראו.
 מהלכותיו נשארו לנו אך בעדיות פ״ח

 מ״ב שהעיד עם ד' זכריה בן הקצב על •
 תינוקת וכוי. ובאבות פ״ב כשאמר להן
 רי״בז צאו וראו איזהו דרך ישרה —
 א״ר יוסי ((הכהן)) שכן טוב, וכן להיפוך
 איזהו דרך רעה שיתרחק בו האדם אמר
 שבן רע. ושם אמר יהי ממון חברך
 חביב עליך כשלך והתקן עצמך ללמוד
 חורה שאינה ירושה לך וכל מעשיך יהיו

 לשם שמים.
 ובמבוא המשנה צד 129 בחב שהמאמר
 הזה הוא רי״הג אמרו ושגג בזה ולא
 עיין במקומו. ומה שקראו שם םחם ר׳
 יוסי יען שחשבו מקידם בשמי במלואו,

 וזה ברור.
 ובשבח יט. אמרו עליו על ר' יוסי
 הכהן יאמרי לה ר׳ יוסי החסיד שלא
 נמצא בחב ידי ביד עב״ים מעילם. ימזה
 משמע שר״י הכהן איני ר״י החסיד, אבל
 בדק״ס מביא גרסא יקרה אמרו על ר'

 יוסי הכהן החסיד.
 ומציגו אותו בזמן ר״ג כר״ה יז:
 כששאלה בלוריא הגיורית את ר״ג —

 נטפל לה ר' יוסי הכהן אמר לה וכוי.
 ואפשר מה שאמרו בירושלמי סוף
 סוטה משמת ר' ייםי חסירא ור״י קטונתא
 פסקי אנשי חסידות, הוא ר' יוסי הכהן

 אכל י

 איך שפירגס את גרושתו המרשעת.
 האימרים בשמי מציגו ר' אלעזר

 •בזבחים מד.. י
 ר׳ יהודה בשבועית בא..

 אבא יוסי בן דוםתאי כתוספתא תענית
ב  ״

 ר׳ יוסי בן דורמסקד. בקידושין לט״
 ר׳ נתן במנחות לח:.

 ר׳ שמעין בן אלעזר כחולין עה..
 זבעירובין גג: יסיפר עליו שפ״א אזל
 באורחא אשבח לברוריה (בת ר׳ חנינא ב!
 תרדיון) אמר לה באיזו דרך נלך ללוד,
 אמרה לי גלילי שוטה לא בך אמרו חכמים

 אל חרבה שיחה עם האשה.
 ומציגו שהיה לו שלשה בגים אחר
 שמח על פניו כשמחיח פ״י, ירי אליעזר
 •(הבירו דר׳ יהודה) ככרכיה סנ:, ור׳הנינא
 .גדול הדור בזמן רש״בנ באישא כר״ה

 לב..
 פטירחו לא מציגו בשום מקומ ובפי
 •הגראה הלך לו לגליל קורם חורבן ביתר

 ושם גפטר.
 ר׳ יוסי החורפ. (תנא דברייתא).

 נזכר מנחית לז. אמר מציגי ימין
 •שנקרא יד, ודי נתן אימר א״צ וכוי.
 •ובמבלתא בא פ״יז נשנה המאמר ושם
 •אבא יוסי ור' יונתן, וצ״ל ר' נתן. ובספר
 שארית יעקב כתב (מובא בסה״ד) מת
 שמצינו בכורות מג. ר׳ יוסי אומר אין
 היום אלא שכוחל ב׳ עיניו, הוא ר' יוסי
 החורם ונקרא כן ע״ש ההלכה הזאת.
 ואפשר שזה בונת רש״י במנתות לז.
 שמפרש החורם, חוממו שקוע. שקשה
 מאור לומר יען שהיה חוטמו שקוע לכן
 •יכךאוהו בשם ננאייזה, ואך כונת רש״י
 לימד שזה ר׳ יוסי אמר הדין אין חרום
 אלא שכיחל ב׳ עיניו יהייני שחוטמו

 שקיע.
 אבא יוסי התורני.

 מציגו ילקיט פנתש רטז תשע״ו שאטדו
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 פ״ב ה״ד ששאל לר׳ מגא, והוא ר׳• מגא
 הראשון כי מציגו באיכ״ר פ״א־לזכשמת
י יוסי ממלח־א כליק ר' יוחגן ור״ל '  ר
 לגמול לו חסד וסליק עמהן ר׳ יצחק
 פםקאה, א״כ גפמר עוד קידם ר״ל, ודי

 מגא השגי לא הכיר אה ד״י ור״ל.

 ד יוסי מנהרבל.
 גזבר חולין קלו., ושם פז: איהא
 ר׳ אסי מנהרביל אבל בדק״םיגרם ר׳

 יוסי.
 יוסי מעוני.

 בירישלמי םגהדרין ספ״ב יסופר. שפ״א
 דרש בבגישתא בטבריא (ובב׳׳ר רפיפ שדרש
 בכנישתא דםעונא והכונה אחת היא כי מעוני
 היתה אצל טכריא כמפורש סוטה פ״א ה״ח)
 שמעי זאת הכהגים, למה לית אתון לעין
 באורייתא [וכי] לא יהבית לבון ב״ד
 מתגתא ? א״ל לא . יהבין לן כלום —
 מלכא גםיב כולא — לכם המשפט לכם
 אמרתי (וכונתו היתר. על כית הנשיאים) שמע
 ר׳ יורי גשיא (השני) וכעס, רחל וערק,
 םלקין ר' יוחגן ור״ל לפייסו וא״ל שגברא
 דכא הוא א״ל אפשר שכל מה שאגי
 שואל ממגו הוא משיב לי? א״ל אין,
 ושאלו מהו דין כי זגתה אמם וכי שרה
 אמגו זונה היתה? אייל כבת כן אמה
 כאמה בן בתה. כדור כן הנשיא, כנשיא
 כן הדור, והירושלמי הזה מובא בפי׳ ר״ה
 בסנהדרין כב, ושם ר' יוסף מעוני. ובמביא

 הירושלמי שנגבזה.
 ר׳ יוסי ציידניא.

 היה תלמיד ר׳ ירמיה בכתובות פ״יא
 ה״ז, נזיר םפ״ז שתני קימי ר׳ ירמיה, וכן

 צ״ל בנזיר פ״ג ה״ג.
 ובן מציגו שאמר בשם ד׳ ייהנן בברבית
 פ״ר ה״ד, ואפשר שהוא הנקרא בכת־בית

 מו. בשם רב יוסף צידוני.

 ר׳ יוסי קגינתא.
 נזכר במשנה ם*טה פ״ט מ״ט1 כשמת
 פשקו חסידים, ולמה נקיא שמו קטנתא

 שהיה

 אבל יוסף הכהן אין זה ר״י הכהן כמבואר
 בערכו. ויש

 . ר׳ יוסי הנהן. (אמורא כאיי).
 נזכר ר״ה טו: אייל ר׳ אבא הכהן לדי יום•
 הכהן אמאי אישתוק ר' יוחנן לר״ל וכוי.
 ובתענית ינ, א״ר אבא הכהן מעשה
 ומתו בניו של ר׳ יוסי בר׳ חנינא. ומזה
 אנו רואין שהיה בדור השלישי דאמוראי

 א״י.
 ד יוסי הפודעי.

 נזכר מכלתא בשלח טז־ז מביא ראיה
 לדברי ר״א המודעי, אבל בילקיט שם

 גורס סתמ ר׳ יוסי.
 אבא יוסי המחוזי.

 נזכר מבלתא בשלח מס׳ ויהי פי׳ג ר׳
 גתן אומר משמו.

 אבא יוסי התודתי. נזכר נ״ר פ״לד־י
 אחר ר׳ חייא רבה.

 ר׳ יוסי זוטא. נזכר זהר וארא כט.

פד אייס טיעון.  אבא יוסי חלי קו
 נזבר במשנה מכשירין פ״א מ״ג ד'

 יהושע אומר בשמו.

 ר׳ יוסי הסידא.
 נזכר בירושלמי סוף סוטר. משמת ר'
 יוסי חםידא ור׳ יוםי קטונתא פסקו אנשי

 חסידות, ועיין ערך ר׳ יוסי הכהן.

 ר׳ ־וסי מדאה.
 נזכר חולין נא. א״ל רב ספרא לאביי
 חזי מר האי צירבא מרבנן דאתא מסערבא
 ואמר, רב עיירא שמי — והיה ר״ה
 ציפיראה ור' יוסי מראה יושבין לפניו
 (לפני רבי רבה ופרש״י הוא ר׳ יהודה הנשיא

 ובבר באותי שקאי על ר' יוחנן).

 ד יוסי ממלהיא.
 נזכר ויק״ר פ״בו־ב ופדר״ב לא, הוא
 ור׳ יהושע דםכנין בשם ר׳ לוי אמרו.
 ובירושלמי קידושין פ״א ה״ה אמר על
 דברי ר״ה יפה כחו בשני דברים. ובע״ז



 !—רב יוסף

 נשנה ב״ב קסג. בשש ר׳ שבתי אמר־
 חזקיה וכן הוא נימין כו:,

 ר׳ יםא קוצירא חתניה, דרי יוסי-
 נזכר נ״ב פ״י ה״א אמר בשש חותנו. .

 יוסף אי רב יוםין.
 כל התנאים והאמוראים.ששש אכיהמ

 הוא יוםף.
ר יוסף שנת קי: או בריה  רב אחא נ

 דרניוסף עירונין כט5.
 רכ דימי בר יוםף ברכות מה:.

 רב המנונא ב״ר יוסף ברכות כד..
 רב חונא בר יופף תענית פ״ד סה״ה..

 רב חייא בר יוסף עירובין צו:.
 רב חמא בר יוסף שבת ז: או בדיה•

 דרב יוסף עירובין סה: לנרםת דק״ם.
 ר' חנינא בר יוסף עירובין םה:.

 ר' יונתן (או נתן) בר יוסף ברבות כב,•
 רב יצחק בר יוסף ברכות ט..

 מר בדיה ררב יוסף שבת קטז..
 רב נחמיה בדיה דרב יוסף שבת נ..

 סומכוס בר יוסף הנודע.
 רב ענן'בר יוסף מד׳ תחלים פ״סה־ד,•

 ר׳ עקיבא בר יוסף הנודע.
 רב פפא בדיה דרב יוסף ב״מ קיג״

 רבה בר יוסף ערכין ה:.

 רב יוסף.
 האמורא הנדול הזה אשר מילא את
 הש״ם בבלי וירושלמי בהלכותיו ומאמריו
 היקרים ידוע לנו שהיה בן חייא כמפורש
 חולין יח: שר״ז (תבימ) קראו יוסף בר
 חייא, אבל בכ״מ נקרא בשם סתם רב יוסף,
 ולנרםת דק״ם נזכר אביו בסנהדרין 8א.
 שבעי אבוד. דרב יוסף בר חייא מרבה בר

 נתן.
 ובזמנו היו שתי ישיבות גדולות בבבל,
 ר״ה היה ריש מתיבתא בסודא, ורב
 יחידה עם ישיבהו הגדולה בפימבדיתא,

 ושניהם היו רבותיו המיבהקין, אך כפי.
 הנראה ראשית קבלתו היה מרב יהודה•

 ואפשר

 742 יוסי רישא•

 שהיה קטגתא של חסידים. ובגמרא שם
 קראו אבא יוסי בן קטוגתא. ובירושלמי
 שם נדנד יוסי בן קיטוגתא שהיה תמציתן
 של חסידים, ואמרו שם משמת ר׳ יוסי
 חםידא ור׳ יוסי קטונתא פסקו אנשי
 חסידות. ומזה אני רואין שר״י חסידא
 אינו ר״י קטונתא, ועיין ערך איסי בן

 יהודה.
 יוסי רישא,

 באי״בר פ״ג־ו יםיפר שרי אבהו אזל
 לבצרה ואיתקבל גבי יוסי רישא והביא
 לפניו.שמונים מיני מוחין דעופות וא״ל
 שלא יבעוק רבי עלי יען שלא צדיתי
 הרבה היום, ולמה קורין אותו יוסי רישא
 יען שכל מאכלו היה אך מוחין דעופות
. ואין זה יוסף רישבא כי הוא ( ש א  (מלשון ו

 היה בזמן רבי כמבואר בערכו.

 ר׳ ייסא• גזבר בזהר נשא קמד. .
 ר׳ ייםא סבא.

 נזכר בזהר כמה פעמים בלשון, כתוב
 בספרא דרי ייםא סבא כבראשית לב:

 לד: עט: ועוד בכמה מקומות. י

 ייםא ערקי.
 נזכר בירושלמי כלאים פ״א ה״ד
 מפרש מהו אדני השדה שהוא בר נש
 ךטור והוא חי מן טבורו ובשנפםק לא

 חיי.
 ר׳ יםא בר אחא.

 נזכר בירושלמי עירובין פ״ה ה״א, ר׳
 יוסי הקשה לו אך בל״ס צ״ל ד׳ יעקב
 בר אחא כדמובא שם בשורה שלפניה

 יהיה כתיב ר״י ונעשה מזה ד׳ יםא.

 ר׳ יסא בר ברתיה דר׳ יסא.
 נזכר נזיר פ״ו ה״א כה: אמר בשם ר׳
 ירמיה, ואפשר שצ״ל ר' יוסי בן יוסי

 עיין ערכי,
- ר׳ יסא בי ר׳ שבתי.

 נזכר בירושלמי ניטין פ״ט ה״ז, ונראה
 שצ״ל ר׳ יסא בשם ר׳ שבתי כי המאמר
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 כבר דיין בנהררעא והתנא דבי נשיאה
 ורב יוסף ישב עוד לפני רבותיו אף שהיה

 כבר גדול הדור.
 וכן מציגו רב יוסף אמר ר' אושעיא
 כעירובין עח. פח., ובשבת קכז, איתא ר'

 הושעיא (ובדק״ם י׳ אושעיא).
 ר״י אמר זעירא כנדרים מוז.

 רב יוסף א״רחייא ככתובות פז״
 רב יוסף א״ר יוחנן כב״ב קלו., ובשבח

 קבה: אר״י א״ר אםי אר״י,
 רב יוסף א״ר יצחק בנדה כה..

 רב יוסף אמר רב כהנא.כעיועבין סו:
 (לגרסת מהרש״?1). ובנדרים כב: רב כהנא
 איקלע לבי רב יוסף וקרא לר״כ מר.
 וביבמות יז: יחיב רב יוסף אחורי דר״ב

 ויתיב ר״ב קמיה דרב יהודה.
 רב יוסף אמר רב כיומא םט:, נימין

 לח:
 רב יוסף אמר רמי בר אבא כעירובין

 םא..
 רב יוסף אמר ר״ל כשבת צד..

 רב יוסף א״ר שמעון ברבי יבמות מד..
 רב יוסף א״ר תנחום כשבת לט:.

 וכפי הנראה קבל נם מרב המנונא
 ככתובות נ: יתיב רב יוסף קמיה דרב
 המנונא ורב יוסף קראו מר. ורב המנונא
 אמר לרב יוסף מרדגברא רבה הוא ידע

 מאי קאמינא.
 יכן מרב חסדא שקראי רב יוסף מר
 כקידישין נט: ישבח צז: לנרםח החים׳
 שם ה: ד״ה זרק. יבשבח צז. א״ר יוסף
 הא םלהא איבעיא לרב חםדא ופשטיה

 ניהליה רב המנינא.
 וכן עילאשהיה מהנהותי מצינושאמר
 רב יוסף משמיה כסנהדרין לא., ובפסחים
 לז: יתיב רבה ירב יוסף אחורי דר״ז יר״ז

 קםיה דעילא.
 וכן רבה בב״ח (שהיה אז מהנחותי)
 אר״י משמיה ביבמות טז:, והקשה לו

 כשבת לט:,

 י2!

 רב

 ואפשר שרב יוסף גילד ג״ב בפימבדיתא
 ולבן מציגו הרבה פעמים אמר רב יוסף
 אמר רב יהירה כשבת לד: לז, נזז,
 עירובין יב. יד: כנ:, פםחים בז. קב.,
 יומא פד:, כתובות ב. טו:, ב״ק סא:,
 ב״ב פב: קלה: קנד:, ע״ז מט., חולין
 עב״ נדה פו. יע״פ רוב קבל מרב יהודה

 הלכות רב ושמואל.
 וביבמות יז. יתיב רב יוסף אחורי דר״ב

 ויתיב ר״ב קםיה דרב יהודה.
נ: שאלו רב חסדא מי  ובכתובות נ

 שמיע לך מיניה דרב יהודה.
 וב״מ ח. אמר רב יוסף אמר לי רב

 יהודה.
 ובפסחים קו: אמר רב יוסף אמר שמואל
 בל״ם נפל שם האמצעי וצ״ל כנרםת

 דק״ם א״ר יוסף אר״י אמר שמואל.
 אבל מר״ה קבל כשהיה כבר גדול
 הדוד ולכן לא מציגו בשם מקום רב יוסף
 אמר ר״ה יען כי רב גחמן שהיה גחשב
 ,לחבר ר״ה קרא לרב ייםף סיגי כעירובין
 ל., אבל מציגו בעי רב יוסף מר״ה
 כברכות כה:, אמר רב יוסף כי הוינא
 בי ר״ה כשבת קכט:, יתיב קמיה דר״ה
 עירובין ז., ע״ז ז., אטד חזינא לעינלי

 דבי ר״ה שבת נב..
 ורב יוסף היה גדול כ״כ עד שמצינו
 סוכה יא., ב״ק יא״ חולין עד. יתיב קמיה
 דר״ה ויתיב ר״ה וקאמר--ואהרר רב
 יוסף לאפיה מיניה (שלא ישרו דברי ר״ה
 בעיניו. ולא לפלא הוא כי בסוף ימי ר״ה כבר
 בא רב יוסף בשנים והגיע בבר לימי זקנה כי חי

 אחריו אך כו׳ שנה כדמובא כאגדרש״ג).

 וכן קבל מרב נחמן כיבמית סו: יחיב
 רבה ורב יוסף בשלהי פרקיה דר״נ.
 ובקידושין כ: אמר רב יוסף דרשינהו ר״נ
 להני קראי כסיני. רב יוםף אמר ר״נ
 תענית ל:. מחלקותן ברכות כה:. ור״נ
 לא היה זקן הרבה מרב יוסף (כי נפטר
 אך ג׳ שנים קודם רב יוסף) אבל ר״נ היה



 יוסף
 שגעשה גבאי המלך — א״ל הדרי בי
 ואעפ״כ לא אזל רב יוסף, וב״ק קטז;
 יתיב רב יוסף אחורי דר״ה בר חייא ומשמע

 שם שחברים היו.
 ר׳ זירא, למדו יחד אצל רב יהודה כחולין
 מו. ההוא פולטוםא דאתי לפומבריחא
 ערקו רבה ורב יוסף פגע בהו ר״ז א״ל
 ערוקאי ובו', ושם יח: קראו ר״ז יוסף
 בר חייא. ובגיטין עא. אייל רב יוסף אלם
 קאמרת?. ופסחים לז: יתיב רבה ירב
 יוסף אחורי דר״ז ויתיב ר״ז קמיה דעולא.
 ומה שמציגו ב״ב קגד: שר״ז קראו
 רביגו יוסף הוא ר״ז השני תלמידו דר׳

 ירמיה.
 ר׳ חייא בר אמי בזמגו ביבמות מה:,
 רב חמא בר טוביא בזמנו כסנהדרין
 נב: שרב יוסף אמר עליו טעה בתרתי,
 רב'הנא בשבת צז: רב יוסף קראו מר.
 ר׳ חנינא בר פפי בדורו בכתובות פא:,
 חנן חייטא קראו יוסף עניא מנ״ל

 כע״ז לט..
 רב טובי בר מתנה שלח לקמיה דרב י

 יוסף כב״ק לו:, חולין לט:, ורב יוסף
 אמר לאביי הכי אמר ר״ט בר מתנה

 כב״ב בנ..
 רב יוסף בדיה דרב נחמיה. אשתו
 באת לפני רב יוסף שיפסוק לה מזונ־ת

 (אחרי מות בעלה) ככתובות םה :.

 יוסף שירא בזמנו בפסחים קי..
 ר׳ יעקב. בשבת קלר : א״ל רב יוסף

 ולא שני לך וכוי.
 ר׳ ירמיה בזבתים מד. אמר על רב

 יוסף נברא רבה כר״י לימא כי הא -
 מלתא ז.

 עולא בדיה דרב עילאי בשבועות ל,
 רב יוסף קראו עולא חבירנו.

 מר יהודה. בקידושין נח. אשכח לרב
 יוסף ולרב שמואל כריה דרבב״ח רהוה
 קיימי אפתחא דבי רבה והקשה להם

 ואשתקו,

 רב
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 ובן מצינו עירובין סד.: רבה ורב יוסף
 הוי יתבי בשלהי פרקיה דרב ששת —
 אמר רב .יוסף תרי נכרי רברבי כרבנן
 (רב ששת ורבה) ליטעו בהא מלתא ו וב״ב
 קלר: מנפת רב ששת בידיה אטר אזל
 הואיל דרב יוסף. אכל לא שהיה תלמידם
 כי רבותיו היו כאשר אמרנו לעיל אך

 ד״ה ורב יהודה.

 חבריו.
 ר' אבא) שניהם ישבו לפני רב הונא
 כב״ק קב., ע״ז ו. יתיב רב יוסף אחורי
 דר׳ אבא ויתיב ר׳ אבא קמיה דר״ה.
 ובשבת כח. מתיב ר׳ אבא — אמר רב

 יוסף א״ה היינו ובו׳.
 רב אידי כב״מ ח: שקראו ,,אידי".

 ר׳ אמי ביבמות מה. אמר רב יוסף
 עליו רבותא למיחשב גברי ? וחולק עליו.
 רב אחא בדיה דרב עוירא, בנדה בז.

 א״ל רב יוסף לד׳ אמרת לן וכוי,
 רב ביבי בקידושין עו: רב יוסף קראו
 גברא רבה, ובמגילה יח: א״ר יוסף נקומ
 דרב ביבי בידך, ובקידושין עו: בא עם
 אושפזיכנא דרב אדא בר אהבה לדינא
 לפני רב יוסף, ובעירובין עה: אמר על
 רב יוסף לא תציתו ליה, ובקידושין פא.

 איקלע לבי רב יוסף.
 י גוריון מאםפירק, כב״ק סד.: א״ר יוסף

 תני גוריון מאספורק וכוי.
 רב גזא בשבת קמה: א״ר יוסף —
 לרידי אמר רב גזא וקו', אבל גרסת

 דק״ס רב גדא.
 רב דימי היה מהנחותי בימיו כשבת
 םנ. א״ל רב יוסף ומשמע שם שרב יוסף
 היה גדול ממנו אבל יען שהביא תורת
 א״י לבבל לכן מציגו ביבמות מה. שרב
 יוסף אמר משמו. ובשבת פ״ח ה״א ר׳

 אבדומהגחוהה הקשה לרב יוסף.
 ר״ה בר חייא, בבכורות לא. יסופר
 שפ״א הוצרכו לו חכמים לשאול ממגו
 הלכות עייל לגביה רבה ורב יוסף שמעו
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 בברייתות הרבה, רש׳׳י) ורכה היה עיקר
 הרים ושלחו לא״י לשאול מי קורס והשיבו
 םיני עדיף שהכל צריכין למרי חטיא אבל
 רב יוסף לא רצה לקבל השדרות יען
 (שנזכר שבימי ילדותו וגרסת יבינו ש״ג באגדתו
 ח׳׳ג פ׳׳ג שא״ל כלדאי לאימיה וזה יותר נכון)
 שא״ל כלדאי שימלוך חרתין שנין, וחש
 לדבריהם שלא יתקצרו שנותיו, לכן מלך
 רבה כבי שנין, וכל השנים הללו לא
 קבל עליו רב יוםף שום שררה ואפילו
 אומנא לביתו לא קרא אך היה כפוף
 לפני רבה וזה שמצינו עירובין עח.שבעי

 מרבה, וברכות יח. קרא לרבה מר.
 והנה אף שכל ימי רבה לא ננע
 בהנהנה הראשית דהמתיבתא אבל זה
 בל״ם ששניהם הרביצו ביחד תורה, וכל
 תלמידי דרבה נחשבו נם לתלמידי דרב

 יוסף וכאשר נבאר.
 ובאשר אמרנו לעיל שרב יוסף היה
 נקרא בשם סיני וכן קראו רב נחמן
/  כעירובין ל. ור״נ בר יצחק כמו״ק יב)
 ובאמת מצינו הרבה פעמים בש״ס בשם
 תני רב יוסף כברכות ז. ינ. יט,, שבת
 כ: כו. כט. נה. נו. קמהן, עירובין נח.,
 פסחים צו. קט. קיז: קיח:, יומא י. מא:
, מנילה ה: :  פנ:, ביצה לז., תענית נ
 ו. ז. יא. כנ. כה. כט ז, יבמות קא.,
 כתובות. יז: מה. ננ 5 נד., נו. סוף המס/
/ גיטין לז., ב״ק ב / סוטה ט  נדרים י
 יד., ב״ט עא. פג:, ב״ב ח, םא., סנהדרין
 פא: פב:, ע״ז י. מד. מה. נב., זבחים
 קיט., חולין כט., בכורות מד. נא., ערכין
 י:, ובצדק קרי אנפשיה סנהדרין טב. ירב

 תבואות בכה שור.
 ובן היה רגיל לומר תנאי שקלת
 מעלמא? הגאי היא כשבת גג:, עירובין
 לז:, פסחים מה:, ביצה יט., סנהדרין םא,
 ובן אמר מנא אמינא לה דתניא כעירובין
, ביצה ה., סנהדרין סא:, :  סא., סוכה נ
 נקיט בידך בסיכה מה: מה, גקטיגןשבת

 רב

 רב עטדם ב) בסוטה ו. השיב לו רב
 יוסף על דבריו. ובע״ז מט. שלח לרב יוסף

 והשיבו הבי אר״י אמר שמואל.
 רב מניומי בדיה דרב נחימי בזמנו
 ככתובות פא: וכן נתן דצוציתא כסנהדרין

 לא:.
 רבא בר שירא בשבת סו. מתקיף על

 רב יוסף.
 רבה בד עולא חבירו כדמשמע כתובות

 טנ..
 רב שמואל בדיה דרבב״ח הכירו

 כקידושין נט..
 אבל מה שמצינו ביצה יז. אמר רב
 יוסף הלכה כרבי וכדתריץ רבינא וכן
 עירובין יא. פליגי רב רחוםי ורב יוסף,
 הוא רב יוסף מרבנן סבוראי הגזבר עור
 בגמרא, ובאנרת דרש״נ נקרא רב ייםי

 במבואר בערכי.
 יחבירו הנמל העולה על כולם הוא
 רבה בר נחטני, עטי ישב כמעט כל ימיו
 לפני רבותיו, ושניהם היי נקראין אטיראי
 דפומבדיתא כסנהדרין יז:, וטחלקיתן בבל

 הש״ם בבלי וירושלמי יגיעו למאות.
 וכן רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו
 כברכות בט: לג., שבת לח. מ: מה:
 •דו. צז: קנ. קכח:, עירובין לה. לה:
 סז:, פסחים קי., סיכה יט״ יבמות קז.,
 כתובות מג. קיא., גיטין ם., ב״ק נא:,
 ב״מ םג: םה., ב״ב מ. פז: צו: קמה,
 קעג:, סנהדרין ע,, ע״ז כו: ל., זבחים

 יד :, מנחות לג: גג., בבורות לד:.
 וכן מצינו ששניהם ישבו לפני ר״נ
 ביבמות סו:. ,לפני עולא בפסחים לז:.

 לפני רב ששת כעירובין סד.:.
 ובכ״מ מקדים את רבה לפני רב יוסף,
 ולא שרבה היה גדול ממנו אך יען שרבה
 מלך מקמיה רב יוסף, כי כשנפטר רב
 יהודה בפומבדיתא והיצרכי למנית ריש
 מתיבתא יסופר ברכות סד. וסוף הוריות
 שהיו שם רב ייםף שהיה סיני (בקי
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 וחגיגה ט: ואה עגיותא ליהודאי כברזא
 םוסקא לםוסיא חיורא.

 וכתיבות קד. לפוט גמלא שיהנא,
 וגיטין מה. לא עבבדא גגב אלא חורא

 גנב.
 וקידושין ט : יוד קרת קא חזיגא הבא,
 וב״ק לו: תנא כי רוכלא ליתנא וליזול.
 ועל כולם היה עניו גדול 'והיה מחבב
 דברי זולתו כברכות יד: שאמר כמה
 מעלייתא הא שמעתתא. וכשראה שטעת
 לא בוש לומר לאו מלתא היא דאמרי
 כקידושין לט.. ואמר שבת קיט. תיתי לי
 דכי אתא צורבא מרבנן קמאי לרינאלא
 מננינא רישא אבי סדיא עד דמהפבנא
 בזכותיה. וקיים מאמרו לרב עולא בדיה
 דרב עילאי כשבועות ל., וכששמע דבר
 שלא ישרו בעיניו אמר בלשון שרא ליה

 מריה בעירובין בט., סנהדרין צט.,
 והיה נבאי צדקה כב״ק לו: צנ.

 והיה בעצמו מצלח ציבי לכבוד שבת
 כשבת קיט. וביומא דעצרתא אמר עבדי לי
 ענלא תלתא ואמר אי לא האי יומא דקא
 גרים כמה יוסף איכא בשוקא בפסחים סח :,
 וגבה לבו בדרכי ה' כ״כ עד שאמרו
 בסיף סוטה כשטת רבי בטלה ענוה ויראת
 הטא, א״ל רב ייסף לתנא לא תיתני עניה
 דאיבא אנא (ואין זה מגבהות הלב אך מגודל
 אהבתו לעמו אמר לתנא שח״וש עוד לא כלו
 ענוים מן הארץ שאפ עליו יאמרו שהוא עניו
 א״כ ידוע לו שיש כמה ובמה גדולים וטובים

 ממנו).
 וחביבותיה לתורה גדלה כ״כ עד שאמרו
 ב״מ פה. שצם ק״ך תעגיתא ובקש רחמים
 שלא ימוש התורה מביתו ואקרוהו לא
 ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך
 אמר, מכאן ואילך לא צריכנא שהתירה

 מחזרת על אכסניא שלה.
 ונתקיים עליו בקשתי כי העמיד
 תלמידים שהיו מראשי גדולי הדוד כאביי
 שאמרו קידושין לג. כי חזא אביי לאורגיה
 דחמריד. דרב יוסף דאתי הוה. קאים

 מקמיה

 קנא:, גיטין נח:, חולין ננ..
 וכן היה בקי גדול במקרא בדטציגו
 תמיד שאמרו' מאי קרא אמר רב יוסף
 וכי׳ בברכות ד:, ב״מ קח. קי:, מנחות
 כב., ובזבחים סב. אמרו רב יוסף קרא

 אשכח וכוי.
 ובתרגום היה בקי גדול עד להפליא
 בדמצינו תמיד שאסרו כמתרגם רב יוסף
 כברכית כח״ שבת סר., פסחים סח.,
 יומא לב: עז:, מו״ק כי. כה:, נדרים
 לח., נזיר נ., קידושין ינ. עב., סוטה מה:
 (לגרסת רש״י), ב״ק ג : (ופי׳ שם התום׳ שנקט
 רב יוסף לפי שהיה בקי בתרגום ולא כדפירש
 בעלמא לפי שהיה מגי נהור ודברים שבכתב אי
 אתה רשאי לומר בע״פ ולכך היה אומר תרגום,
 ! דמשוס עת לעשות אמרו בגיטין ס. דשרי ואין
 לך עת לעשות גדול מזה. ובשבת קמו. בתו״דה
 ובידו כתבו דלא כהאומריס ותרגום של כתובים

 רב יוסף אמרו).

 וכן מצינו שבת כח.־ שאמר היינו
 דמתרנמיגן םםנוגא. ובמגילה נ., סנהדרין
 צד:, ע״ז מד., מנחות קי. אמר רב יוסף
 אלמלא תרנימא דהאי קרא לא ידענא

 מאי קאמר.
 והנה מלבד גדולתו בתורה אשיר הוא
 ורבה חבירו היו ממייסדי התלמוד בבלי,
 אבל מצינו בחנינה ינ. שהיה נמיר מעשה
 מרכבה, וסבי דפומבדיתא הוו הנו מעשי
 בראשית, אמרו לו לנמור לן מר מעשה
 מרכבה אמר להם אנמרין לי מעשי
 בראשית, בתר דאגמרון לו אמרו לו
 לינמרון מר במעשה מרכבה ולא רצה.
 ״ וכן היה בקי ברפואות בדמוכח פסחים קיא:,
 , משליו היקרים. בברכות מה. אמר פוק

 חזי מאי עמא דבר.
 ובעירובין פב: רווחא לבםימא שכיח.
 . ופסחים כח, כפא דחטא גגרא בנווה

 גשרוף חרדלא.
 ושם קיא: תלא סילתא תל א מזוגיה.
 ומו״ק יז. שדי שמתא אננובתא דבלבא

 ואיהי דידה עבדה,
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 בר״ן פ״א דקידושין וז״ל אטרינן בהגדה
 דרב יוסף סמי גפשיה משום דלא מצי
 קאי דלא לאםתכולי בר מד׳ אמות דיליה,
 ובסה״ד מביא מספד מקור חיים שישב
 בבית אפל ארבעים יום ואח״כ ציה
 להביא לפניו אבני שיש והסתכל בהם

 ונעשה סני נהור.
 וכן מביא הרמב״ן בחידושיו לקידושין
 לא. דרב יוסף פקת ונסתמא הוה כראמרינן
 באנדה דםמי נפשיה וכוי. וכן מובא
 בקצרה בספר האורה לרש״י. ואם קבלה
 הוא נקבל אך קשה מאוד איך אפשר
 לומר על חסיד שכמותו שיחבל בעצמו
 ויעבור על ד״ת, וקרוב מאוד לומר שמחליו
 הקשח שעבר עליו עד ששבח תלמודו

 נעשה.סני נהור,
 ומצינו בפירוש בנמרא שהיה םני נהור
 כשבת קט., עירובין נד., פסחים קטז.,
 ובקידושין לא. אמך רב יוםף מריש ה״א
 מאן דהיה א״ל הלכה בר״י דאמר סומא
 פטור מן המצות וכוי. וחליו אם כי לא
 נזכר בפירוש בנמרא אבל מצינו שאמר
 תמיד מרי דאברהם תלי תניא בדלא
 תניא כשבת בב., כתובות ב׳(ו&רש״י שחלה
 ושבח תלמודו), ב״ב קלד:. וכן עירובין
 עה: אמר מרי דאברהם רבים ברבי
 איחלף לי (ופדש״י שחלה ושכח תלמודו).
 ובן באשר הבאנו' לעיל שאביי תלמידי
 היה מזכירי המיד איך שלמד עמו קודם
 חליו. ואפשר שזה הוא שהיה רגיל לומד
 היינו דתנינא ולא ידענא למאי הלבתא
) היינו דשמענא לר' טבלא  בשבת בח:
 דאמר — ולא ידענא מאי אמר כעירובין
 עה., היינו דשמענא לרב יהודה ולא
 ידענא מאי קאמר ביבמות עז ^ היינו
 דשמענא לאמי דאמר ביבמות פ., וזה
 כונתו שאמר מנחות צט: הזהרו בזקן

 ששכח תלמודו.

 שאר תלמידיו ואומד מאמריו.
 רב אדא בר אבא בביי׳מ כב. התאונן

 רב

 רב
 מקמיה. וקבל רובי תורתו ממנו כמפורש

 באריכות בערכו.
 וכפי הנראה למד אצלו אביי שנים
 הרבה, יען כי אביי נתנדל בבית דודו
 רבה שהיה ג״ב בפומבריהא ושם קבל
 משגיהם, ולבן מציגו הרבה פעמים מאוד
 ששקיל וטרי עמו. וכן כשאירע שרב יוסף
 חלה ושבח תלמודו היה אביי מזכירו וא״ל
 את אמרת גיהלן כעירובין י. מא. םו:
 עג. פט:, גדרים מא״ מכות ד., נדה
 לט. סנ:, וזה לא מציגו אצל שום תלמיד
 אחר (חוץ מפ״א אצל רב אדא בר מתנא) וזה

 אות שלמד אצלו שנים הרבה. אבלרבא
 שאביו היה הריש במחוזא קבל שמה רובי
 תורתו מר״נ, ואך אח״כ כשנעשה רב
 יוסף עור אז למר לפניו אבל היד• ג״ב
 רבו המובהק כיומא נג. שאמרו רבא כד
 הוה מיפטר מרב יוסף הוה אזל לאחוריה
 עד דמננפן כרעיה ומתווםן אםקופתא
 דבי רב יוסף דמא, ואמרו לרב יוסף הכי
 עביד רבא (בי רב יוסף היה םגי גהור ולא
 ראה) וברכו רב ייםף יהא רעוא דתרום

 רישך אכולה ברבא.
 וכן עירובין נד״ נדרים נה. שפ״א
 כעס רב יוסף על רבא, כי מטא מעלי
 יומא דכפורי אזל לפייסו, אשבחיה לשמעיה
 דקא מזני ליה כסא, א״ל רבא הב לי
 ואימזני אנא, כד מעמיה (רב יוסף) אמר,
 רמי האי מזנא למזינא דרבא, ומזה אנו
 רואין.ששימשו רבא בהיות רב יוסף םני

 נהור,
 וכן מציגו חולין קלב. אמר רבא בדק
 לן רב יוסף. ובשבת קמב: קראו רב
 ייסף דרדקא, אבל לא מציגי שיאמר
 בשס רב יוסף וזה אית שבא לפגיו
 כשהיה כבר גדיל הדור, וכדמצינו ב״ב
 כב. ששניהם אביי ורבא היו להם כבר
 ישיבות פרמיית עם הלמידים רבים בחיי

 רב •יוסף! י
 איך געשה רב יוסף מגי נהור מובא



 יוסף

 רב יוסף בדיה דרג מנשיא מתיל,
 אשתו באתה לפני רב יוסף לאחר מיתת

 בעלה שיפסוק לה מזונות כתובות סח״
 רב יוסף כריה דרבא שלחו אביו ללמוד
 לפני רב יוסף כתובות םנ., וסיפר לאביו
 שבעי מרב יוסף יבמות סר:, ורב יוסף
 שאלו אביך היכי עביד כברכות יגג,
 אביך במאי זהיר כשבת קיח:,. אבוך

 כמאן ם״ל בעירובי; פב:.
 רב מרדכי שייל לרב יוסף שכת צט:,
 רב נתן (»ו מר נתן) בר אםיא אזל מבי
 רב לפומבדיתא ביו״ט שני של עצרת

 שמתיה רב יוסף פסחים נב..
 רב ספרא קרא לרב יוסף מר כחולין
 קלנ. ורב ייסף קרי עליה עמי בעצו ישאל

 פסחים נב:.
 רב פפא כריה דרב חנין תני קמיה

 מנחית בה:.
 י רב פפא בריח דרב נחמן תרנם קמיה

 ב״מ קיג..
 רב פפא בר שמואל רמי ליה בתומת לו:.
 רב בר שילא בחולין קב. אמר רב

 חסדא ואיתימא (שאמר בשש) רב יוסף.
 רבא בר רב חנן הוה רגיל דאתא
 מארטיבנא לפומבדיתא (לפירקיה דרב יוסף,
 ר׳׳ח) עירובין נא:, הקשה לרב יוסף ברכות

 מה., וקראו מר כב״ב כו״
 רבא כריה דרכה שלח לרב יוסף שבת
 קבנ., יבמות עו״ ומציע במנילה כב.
 וכתובית צח. שלח ליה רבה כריה
 דרבא לרב יוסף יאפשר שצ״ל רבא בדיה

 דרבה.
 רבה בר שימי תלמידו כחולין בט: קב.
 רבה בר שמואל אמר רב חםרא
 ואיתימא (שאמר בשם) רב יוסף חולין קב.
 אביו דרבינא (והוא רב הונא) משמיה

 נדרים ם:.
 רחבה שאלו ב״ט בט:.

 רב שמואל, אייל רב יוסף פוק הניי
 לברא יבמות עז:.

 רב

 748 • רב

/ ובן  רב יוסף שנענש רב אדא ב״א ע
 צ״ל בקידושין עו:, וביבמות קבב. קרא

 לרב יוסף חריף סכינא.
 רב ארא בר מתנא תלמידו בפסחים

 יג. שא״ל בפיריש אמרת לן.
 רב אדא נרשאה תרגם קמיה דרב
 יוסף כשבת ם. קמ. (ובדק׳׳ם גרס רב אחא בר

 שישא),
 רב אייא תלמידו כברכות כח: ושאל
 ממנו שאלות הרבה כשבת קמח., ביצה

 יג:.
 ך'' אורי בשמו ברכות פ״ב ה״א.

 . ר' אחא בשם ר׳ יוסי ברכות פ״ד רה״ד
 והוא רב יוסף כברכות בט:.

 רב אחא בר הונא שלח לקמיה קידושין
 יב:.

 רב אחא בריר. דרב יוסף קמיה עירובין
 כט:.

 רב אחא בר פנחס בשטו טו״ק טו..
 רב אחי קמיה עירובין י..

 אמימר משמיה כתובות ק.,
 רב ביבי בר אביי תלמידו סנהדרין יד:.
 רב הונא בר היננא הקשת לרב יוסף

 עירובין יד:.
 ר״ה בר מניומי אתא לקמיה דרב יוסף

 לשאול ממנו ע״ז לט..
 ר״ה בדיה דרב פנחס משמיה מו״ק טו.
 ר׳ זירא ב) קראו רבינו יוםף ב״ב

 קנד:.
 ר' חונה בשם רב יוסף ירושלמי יומא
 רפ״ו והוא ר׳ הונא כי המאמר נשנה
 שבועית פ״ד ה״א ישם ר׳ הונא בשם
 ד׳ יוסי, כי רב יוסף נקרא לפעמים

 בירושלמי בשם ר׳ ייסי.
 ר' חייא בר אבין בעי מרב יוסף

 סנהדרין פנ:.
 רב חנן בר תחליפא שלח לרב יוסף

 סנהדרין צז:.
 רב טיבי בדיה דרב נחמיה אתאלקמיה

 דרב ייםף ביצה יב:.
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 שינוי בעולם כמו״ ק כה: שנשוק כיפ••
 דפרת אהדדי. וברכות יט. שאפקוהו סמיך

 לק״ש מפני שהיה אדם חשוב.
 ועל כםאו ישב תלמידו החביב אביי
 כמפורש ניטין ם. ההוא שיפורא(שופר של
 ע׳׳ש ורש״ג מפרש שופר של נדבה שהיו נותנין,
 לתוכו נדבות השלוחות לבני הישיבה) דהוה
 מעיקרא בי רב יהודה ולבסוף בי רבת

 ולבםיף בי רב יוסף ולבסוף בי אביי.
 והנה אף שלא זכה שבני ישב על
 כסאו אבל נתקיים עליו לא ימושו מפיך
 ומפי זרעך וזרע זרעך כדמצינו רב דימי
 בדיה דרב נחמן בדיה דרב יוסף, אבל
 רב אחא כריה דרב יוסף נראה שלא היה

 בנו כמבואר בערכו.

 לב י1םף (או יוסי מראשי רבנן סבוראי
 הנזכרים בש״ס).

 באנרת דרב שרירא גאון ח״ב פ״ר
 (דפוס סדר החכמים) וז״ל ולפום הכי איתוספא
 הוראה דרא בתר דרא עד רבינא — ובתר
 הבי אע״נ דודאי הוראה לא הות, הוה
 רבנן סבוראי דמפרשי פירושי דמקרבי
 להוראה ואיקרו הני רבנן סבוראי וכל מה
 דהוה תלי וקאי פרשוהו בנון רב ריחומי
 ורבה ורב יוסף ורב אחא מבי חתים —
 רב רובאי דמן רוב. והאמת כן הוא בי
 זה רב יוסף נזכר הרבה פעמים בש״ם
 כעירובין יא. שאמרו פליגי בה רב רחומי
 ורב יוסף. וידוע שרב רחומי הראשון היה
 תלמידו דרבא והשגי היה תלמיד חבר
 דרבינא חבית דרב אשי, וא״כ איך
 יחלוק עם רב יוסף ונם נזכר בראשונה 4
 אך הוא רב יוסף ורב רחומי ג) שהיו
 מראשי רבגן סבוראי, והמאמר גשנה
 במנתות לנ: ושט איתא בטעוה אבא.
 יוםי, ובדי״ ף שם הנרסא הנבונה רב.

 יוסף.
 וכן גזבר תענית יח: שאמרו וכמה:
/ ר׳ יוסי  הוא התחלה ר׳ אחא אומר ג
 אומר אחה, ופדש״י אמוראי גיגהו דלאר

 אורחא

 רב

) הקשה א :  רב שמואל בכ״ח(או בר רב ח
 לרב יוסף שבת יבט. נט : קמו:, ובקידושין

 נח. משמע שהיו חברים.
 רב שמואל בר ביסנא תגי קמיה וא״ל
 רב יוסף קבסתן (צערתני) קידושין כו:,

 אתא לקמיה דרב יוסף נדה מב..
 , ובשהניע רב יוסף לשנות זקנת עבד
 יומא טבא לרבנן ואמר נפקו לי מכרת
 כמו״ק כה., וכשהיה זקן נדול כשמת רבה
 כשנת תרלא לשטרות אז עלה רב יוסף
 על כסא פומבדיתא, ובכתובות מב:, ב״ק
 סי: אמרו שהיתר. הלכה שהיו קשאי בה
 רבה ורב יוסף כבי שנין ולא איפרק עד

 דיתיב רב יוסף ברישא ואיפרקא.
 . וישיבתו נדלת מאוד עד שאמרו כתובות
 קו. בי הוו מפטרי רבנן מבי רב יוסף
 הוו פיישי ד' מאה רבנן (אוכלי שולחנו,
 רש״י) כי ה׳ ברבו בעושר והיו לו נכסים
 רבים וכרמים כב״ב כנ. כו., ובמנחות
 פז. אמרו שהיה לו קרנא דפרריסא דרפיק
 ביה טפי ריפקא ועבד חמרא דדרי מיא

 על חד הרין.

 אך הוא לא נהנה מן הע״הז בלום
 שהיה םאניני הדעת כפסהים קינ: שלשה
 הייהם אינם חיים הרחמנין הרתחנין ואניני
 הדעת, אמר רב יוסף כולהו איתנהו בי.
 וכן בסוכה בט., ב״ב כנ. אמר רב יוסף
 כיון דאנינא דעתאי. ובפסחים קז. נדר
 על דעת רבים שלא ישתה שכר. ומלך ב׳

 שנים ומחצה במפורש סוף ברכות.
 ולפי הערך הניע לנבורות כי מצינו
 שהכיר עוד את מר עוקבא (מי שהיה ריש
 גלותא כזמן שמואל) כשבת קמ. שאמר רב
 ,יוסף זימנא חדא עלית בתר מר עוקבא
 לבי באני כי נפקי אתאי אשקיין חםרא
 ובו', וידוע ששטואל נפטר תקסד, ואף
 שמר עוקבא חי אחר שמואל כדמשטע
 שבת קח: אבל ודאי לא האריך ימים
 אחריו, וע״פ עדות דרש״נ ח״נ פ״ב נפטר
 רב יוסף תרלד לשטרות, ונעשה אז
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 קג. קראו שמעון אפרתי ואולי היה לו
 בי שמות.

 רב יוסף בר אבא.
 בב״ב קמר: מציגו רב יוסף בר אנא
 אמר מר עוקנא אמר שמואל, ונבתובות
 עד. ארי״בא א״ר מנחם א״ר אמי, וברכות
 נט 5 ארי״בא א״ר יוחנן (אך כרשב״פ פסחים
 קא. העתיק סתם רב יוםף), וברכות נם!
 אדי״בא אמר רב (לגרסת הרי׳׳ף והרא׳׳ש)
 ובזמן רב ששת היה כבר גדול הדור
 כע״ז נ. שאמר רביוםף בר אבא איקלע
 רבה בר ירמיה לאתרין ואייתי מתניתא
 בידית — ולית גגר יבר גגד דיפרקינה,
 אמר רב ששת אנא לא נגר — ופריקנא
 ליה. ובעידובין ז: א״ל רב ששת 'לרב
 שמואל בר אבא ואמרי ׳ לה לרב יוסף
 בר אבא אסברא לך. ובב״ק קיב: איתא
 בטעות ר׳ יוסי בר אבהו וצ״ל בר אבא,
 וב״מ עב: א״ל רב יוםף בר חמא (אבי
 רבא) ואמרי לה רב יוסף בר אבא לרב

 ששת ומי אמר ר״ה הבי וכוי.
 והיה כחבר לרבה כשבת קח: רבה
 ירב יוסף בר אבא דאמרי תרוייהו, וברכות
 יא: ר׳ אבא (ובדק״ס רבה) ירי ייםי בר
 אבא איקלעו לההוא אתרא בעו מינייהי
 מאי ברבה אחת לא הוו בידייהו אתו
 ושיילו לרב מתנה לא הוה בידיה אתו

 ושיילו לרב יהודה.
 ובחולין קי, הולקין ר״ב ורי״בא באיזה
 לשון השיב ר' יצחק בר אבדימי לר'

 אלעזר.
 רב יוסף בר אבדימי.

 נזכר עירובין ח. אמד, הנא וחבמים
 אוםרין, אר״נ הלכה כחכמים ומשמע מזה

 שהיה בזמן ר״נ.

 יוםף בן אלם מצפורי.
 ביומא יב: ומגילה מ: שאירע יפסול
 בכה״ג (קודס יו״הכפ) ומינו את יוסף בן
 אלס תחתיו, ואח״כ כשחזר בה״ג הראש־ן
 אמרו חכמים (שיום!־ ב״א) לא כה״ג ולא

 כהן

 •אורהא דתנאי לאשתעי. בגמרא כה״ג.
 ובאמת ברא״ש שם גרם י רב אחא ורב
 •יוסי, והמה רב אחי מבי חתים ורב יוסי.
 •ובן ב״ק בא. אמר מד בר רב אשי לדידי
 הזי לי ומנגח כי תורא, רב יוסף אמר
 ביתא מתיבא יתיב, ובל״ס הוא ר' יוסי
 דילן. ובחולין מח. א״ל רב יוסף לרבינא
 הוא רבינא האחרון ורב יוסף זה שהיה
 מתלמידיו, ובזה יתורץ קושיות התום׳
 שם ד״ה אמר דבינא וז״ל ובתשובת רב
 שר שלום גאון כתב — דלית הלכהא
 כרביגא, ומקשי התום׳ הלא רביגא הוא
 בתראי נגד רב יוסף, אבל ל״ק מידי כי
 זה רב יוסף היא תלסיד . דרבינא ולבן

 הוא בתראי ננד רבינא.
 ובזה נבין מה שאמרו ביצה יז. תגי
 תנא קמיה דרבינא מקדש ישראל והזמנים,
 א״ל אטו שבת — אלא אימא — אמר
 רב יוסף הלכה כרבי וכרמתרץ רבינא.
 •וכדי להבין הלא ידוע שרבינא לא היה
 ריש מתיבתא שתנא ישנה קסיה, ואיך
 יאמר כן רב יוםף הלשון וכדמתדץ רבינא,
 אך האמת שזה רבינא הוא האחרון
 שהיה באמת ריש י מתיבתא במתא מחטיא
 אחר רבה תוםפאה ונפטר תתיא (או תשפ׳׳ו)
 בדמובא באגרת דרש״ג ח״נ פ״ד, ורב
 יוםף זה הוא מתלמידיו. וכן גדה מא.
 אמרו במאי פליני אמר רביגא — מתקיף

 לה רב יוסף — אלא אמר רב יוםף.

 ולדעת רש״ג ח״ג פ״ר מלך רב יוסף
 זה בפומבדיתא (מן שנת תשפז עד תתבז)
 והאריך ימיט טובא על כסא ממלכתו
 קרוב לארבעים שגה ובימיו אםתיימ
 התלמוד, ועיין אידותיו באדרש״ג בפירושו

 שם שהארכתי בזה.

 יוסף איש הוצל. ערך א-סי בן
 יהודה,

 יוסף אפרתי. •
 תלמיד רבי ושמשו ונפטר קודם רבי
 כירושלמי כתובות פ״יב ה״נ, ובבבלי שט
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 ע: אמר רבה בר יוסף בר חמא א״ר
 ששת, ותיבת רבה הוא ט״ס וכן ליתא

 ברי״ף והרא״ש ובדק״ס.
 ובן מציגו רב יוסף ב״ח אר״ג כגיטין
 מג:, א״ר יוחגן כגיטיןלט:, א״ר אושעיא•

 כב״ק קיב:.
; אמרי  חבריו היו ר׳ זירא כביצה ח
 בםערבא כ־ליגי בה ר׳ יוסי (רב יוסף, דק״ם<
 בר חמא ור״ז, ואמרי לה רבא בדיה
 דר״י בר חמא ור״ז, והספק אם הוא ר״ז
 הראשון א״ב חולק עם אבי רבא, ואם

 הוא ר״ן השגי א״ב חולק עם רבא.
 רבה, בב״מ גח. שרמי לרבה.

 רמי בר חמא חולק עמו כגיטין לט:_
 ומציגו ב״ב קכז: קבה. קכח: ששלח׳
 לו ר' אבא (מא״י) כמה הלכות, ומזה אגו־

 מאין שהוא היה הדיש בעירו.
 חכה לראות את בגו רבא כבר גדולי
 הדור וחכם בב״ק צז. שרב יוםף בר חמא
 הוו תקיף עבדי דאגשי דמסיק בהו זוזי
 ועביד בהו מלאכה, א״ל רבא בדיה מ״מ
 עביר מר הכי ?. ובן ב״ק קד: שרי אבא.
 הוה מסיק זוזי ביב יוסף בר חמא א׳׳ל
 לרב ספרא בהרי דאתית אייתיגהו גיהלי•
 כי אזל לתתם א״ל רבא בריר. מי כתב.
 לך התקבלתי. ובסגהררין פא. מציגו בע*•
 מיניה אביה דרב יוסף בר חמא מרבה,

 בר נתן, אכל ברק״ס גדם בר חייא.
 ובסדר הגאים ואמוראים הנדפם בכ"<•
 שד״ל מובא שגפטר רב יוסף בר חמא
 בשנת תרמד, והוא ט״ס וצ״ל כמו בםת״וא
 הנדפס באוקםפרר ושם איתא רב יוסף
 (סתם) וקאי על רב יוסף חבית דרבה,
 כי המקור היא מאגרת דרש״ג ושם קא
 חשיב אך ראשי מתיבתות מתי גפטרו
 ורב יוסף בר חמא אף שהיה הריש בעירו
 אבל לא היה ריש מתיבתא, וגראה שאך
 טעית קטן גפל בםת״וא וצ״ל בר חייא
 ומשני יור״ן געשה מ״ם וגם צ״ל שנפטר

 תרלר.

 כהן הדיוט. ובהוריות יב: מובא בשם
 יוסף בן אילים, ובירושלמי יומא פ״א

 ה״א־ד: איתא סתם בן אילם מציפורין.

ב יוסף בר אמי.  ר
: רמי שינוי קידש אשינוי  / בזבחים ג
 נעלים ומשגי מי אמר רבא (בצ״ל וכן הוא
 ביק״ס). וגזבר קידושין םג: מתרץ דברי

 המשנה.
 רב יוסף בר דוםאי.

 גזבר חולין מט. פליג עם רבנן, אך
 גרסת דק״ס אבא יוסי בן דוםתאי יחיא

 מהתנאים האחרונים כמבואר בערכו,

 רב יוסף בן זמרא. ערך ר׳ יוםי בן
 זמרא הכהן.

 רב יוסף בר חבו.
 נזכר יומא פז. רטי לר׳ אבהו, ושם
 לנרסת ע״י אמר הדין שמביאין עשרה
 ב״א על קברו ומבקשין ממנו מחילה,
 ונרסת היוחסין רב יוסף בר הביש מיא.

 יוסף בן חו־נאי. ערך יום• בן חיני.

 יוסף בר חייא. עדך סתם ר' יוסי.

 רב יוסף בר חטא. (אבי רבא).
 באגרת דרש״ג ח״ג פ״ב מובא וז״ל
 בשנת תקע אתא פפא בר נצר ואחרבא
 לנהרדעא ואזל רבה בד אבוה ור״נ
 לשבנציב ולשלהי ולמחוזא והוד. התם רב
 יוסף בר חמא אבוד, דדבא. והאמת כן
 כי מציגי גיטין יד. רב ששת היה ליד.
 אשרתא דםרבלי במחיזא(וידוע שרב ששת
 היה הדיש בשלהי) אייל לרב יוסף בר חםא

 בהדי דאתית (8י' כשתחזור לביתך ואח״ב
 כשתבא אלי) אייתינהי גיהלי אזל יהביגהו
 ל-ה — בי אתא לנביה וביי. מזה אנו
 ר־אין שמקומו היה בםחיזא והיה הולך
 ללמוד לפני רב ששת, וב״מ עב: א״ל

 לרב ששת ומי אר״ההבי.
 וכן מצינו רב יוסף בר חמא א״ר ששת
 בשבת םג., סימה כא:, ע״ז כו:. ובב״מ

 ודכא
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 שאמר לדידי מיפרשא לי מיניה דר״נ,
 וכן מצינו תמיד רב יוסף ב״מ אר״נ
 כברכות בנ., עירובין מה., עו:, יבמות
 קא: קז:, כתובות פא.; גיטץ ט. מה:
 ע:, ב״ק צז., ב״מ טז: לב. סד:, ב״כ
 קלב. קמה. קמח: קנט., שבועות מז,,

 חולץ יג: מו. מח..
 וכן מצינו ריב״מ אמר רב ששת כנימי;
 עא., ורב מניומי בדיה דרב נחומי אמר

 משמיה כתובות פא:.

 רב יוסף בדיה דרב מנשיא מחיל.
 היה תלמידו דרב כמפורש נדה כו:
 שמואל ותלמידי דרב ורב יהודה היו
 יתבי חליף ואזיל רב יוסף בדיה דרב
 מנשיא מדויל לאפייתו — א״ל שמואל
 מאי אמר רב בשליא, ובקידושין עט:
 עבד עובדא בותיה דרב ואיקפד שמואל
 עליה ואמר ב״ע ביילי ליה בקבא זוטא
 והאי מרבנן כיילי ליה בקבא רבה, ובנימין
 פא. שלח לשמואל ילמדנו רבינו, וזה
 בל״ס היה אחר פטירת רב, ובסורא לא
 נתמנה ריש מתיבתא והיו שם אך קבוצת
 חכמים, וכל פפקותידם שלחו לשמואל,
 ובכתובות םה. יסופר שאשתו באת לאחר
 פטירתו לפני רב יוסף א״ל פסוק לי
 מזוני — פסוק לי שיראי וכוי, וכפי
 הנראה היתר, אשתו שנשאת לעת זקנותו
 והיא היהה ילדה ולכן תבעה נם שיראי.

ב יוסף בר רב נחוניא. נזכר ברכות  ר
: בד. בעי מרב יהודה.  בנ

 יוסף בן םימאי.
 בשבת קבא. יסופר שהיה אפטרופום
 של מלך ונפלה דליקה בחצירו בשבת
 ובאו אנשי ניםטרא של ציפורי לכבות
 ולא הניחם, ונעשה לו נס שירדו נשמים
 ונכבה האש. ובירושלמי שם ויומא פ״ח
 ה״ה ונדרים פ״ר ה״ט נקרא בשם יוםי
 בן סימאי, וביבמות קטו, מעשה בשני
 ת״ח שהיו באין עם אבא יוסי בן םימאי

 בספינה

 ורבא בריח לא לבד שהיה הריש
 בםחוזא אבל יסר המתיבתא הנרולה
 דפימבדיתא בעירו מחוזא כמבואר בערכו.
 ורבא קרא את שם בנו יוסף ע״ש אביו.

 יוסף בר הנין. נזבר שבת קטז. בעי
 מר׳ אבהו.

 רב יוסף (ונייושלמי יוסי)
 בדיה דר׳ יהושע בן לוי.

 בב״ב י: יסופר שפ״א חלש ואינגיד
 >נהלש וחשבו שמת ואח׳׳נ קמ מחליו) אייל
 אביה מאי חזית, א״ל עולם הפוך ראיתי
 ־עליונים למטה ותחתונים למעלה א״ל
 ׳עולם ברור ראית וכוי. וברו״ר רפ״נ
 מובא המעשה בטעות ע״ש ר' מיישא בר
 בריה דרי״בל. (ובתום׳ שם ד״ה עליונים פ״רח
 ״צקבלה בידם דעולם הפוך שראה הוא, דשמואל
 יתיב קמיה רב יהודה תלמידו, עכ״ל. ואין ראיה
 מזה שרי״בל האריך ימים עד אחר פטירת רב
 יהודה שזה דבר שא״א, אבל בל״ס היה לר״ח
 הגרסא במו ביוחסין שרבי יוסף בדיה דר׳ יהושע

 חלש).
 ורב יוסף קבל מאביו כדמצינו חולין
 ני•: שבעי מאביו. ובתענית פ״א ה״ו
 זעירא בר חמא יוםי בריח רריב״ל בשם
 רי״בל. וביומא פ״חה״א נפל שם טעות.
 ובית נשיאה לקחוהו לחתן להם
 כקידושין לנ: שאמר רי״בל אני איני
 בדאי לעמוד מפני בני אלא משום כבור

 בית נשיא.
 והאריך ימים אחר אביו כיומא עח.
 שא״ל זעירא בד חמא אושפ רבניה דרי
 •אמי ירי אסי ורי״בל לרב יוסף בריר, בר
 •אריה תא ואימא• לך מלתא מעליותא
 :דהוה אמר אבוך, ולכן מה שמובא בקה״ר
 פ״י־ה שבריה בלע נחש ומת על פני
 אביו הוא בן אחר שהיה לרי״בל וכאשר
 בארנו בערך ר' מיישא בר בריה דרי״בל

 באריכות,

 רב יוסף בר מניומי.
 היה תלמיד רב נחמן ככתובות ק:
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 חכים יוכף ברי בטרפות כר׳ יוהנן,
 ובכתובות םנ, יכופר שאחר חתונתו שלחו
 רבא ללמוד לפני רב יוסף והתנה עמו
 שישהה שם משך זמן שש שניט, אך הוא
 בא לביתו.לסוף נ׳ שניט בערב יו״הבפ,
 ורבא כעם עליו ושקל מנא ויצא לקראתו
 וא״ל זוגתך או יונתך נזכרת איטרדד
 (נאותה מרינה) לא מר איפםיק ולא מר

 איפסיק (שלא אכלו סעודה המפסקת),

 ובהיותו אצל רב יוסף מציגו ברבות
 יג s שרב יוסף אייל לרב יוסף בדיה דרכה
 אמך היכי הוה עביד א״ל בפסוקא קמא
 הוה קא מצער גפשיה (וטעות קל נפל וצ״ל
 כריה דוכא, אביך היכי עכיד איל כפסוקא קמא
 קא מצער נפשיה, בי דכא היה ככר גדול הדור
 בחיי רב יוסף רבו והיה לו ישיבה פרטית עש
. ובשבת קיח 5 א״ל רב ( . א  תלמידיש כב׳׳כ כ
 יוסף לרב יוסף בריר׳ דרכת (צ״ל דרבא,
 דק׳׳ש) אבוך במאי זהיר א״ל בציצית,
 ובעירובין פב: א״ל אבוך כמאן ם״ל

 ובו׳.
 ונם מציגו יבמות סד: שאמר לאביו
 שאלתי לרב יוסף הלכה כרבי ? וא״ל
 אין, הלבה כרש״בג ? וא׳׳ל אין אהובי
 אחיך בי ? א״ל רבא לא ׳. סתמא היא

 ובו׳.
 ונזכר בהלכה ביצה כה :, ובנימין מ.
 שלח לר״פ כאשר עשה כן יעשה לו.
 ובפי הנראה אף שאחרי פטירת רבא
 נתחלקה המתיבתא לשתים שר״פ טלך
 בגרש ורנב״י בפומבדיתא כמבואר באגרת
 דרש״ג, אבל רב יוסף בדיה דרבאגשאר
 הריש במחוזא בעיר מולדתו ככתובות
 םה. שאשתו באתה לאהד פטירתו לפני
 רב גחמיה בדיה דרב יוסף וא״ל פסוק
י מזוני פסק לה, פסוק לי חמרא פסק  ל
 לה, ואמר יודע אני בבני מחוזא רשתו

 חמרא.
 והניח אחריו שלשה בנים ה״ה, רב
 אבא כחולין קמא., רב חביבא כב״ב

 קמג:, ונאנאי ביבמות כו:,
 יוסף

 בספינה וטבעה והשיא רבי נשותיהן,
 ואפשר שהוא יוסף בן םימאי, ובירושלםי
 שם פ״טז ה״ה מובא כשם אבא (בר)

 םימי.
 רב יוםף בדיה דרב םלא חםידא.

 מצינו אותו תמיד בשם תרנמא קמיה
 דרב פפא בפסחים עג:, חולין עד:,

 ערכין לג:.

 ירב יופף בדיה דרב עילאי.
 בסוכה כו. אסר רב אשי(להוא ט״ס
 וצ״ל דכא ונעשה מזה רב אשי וכן מובא בריטב״א
 דכא, ובדק״ש גרס רב יוסף) גזרה שמא ירדס,
 אייל אביי אלא הא דתגיא — אמר רב
 יוסף ברית דרב עילאי במוסר שינתו
 לאחרים, מתקיף ליה רב משרשיא ערביך
 ערבא צריך. וידוע שרב משרשיא היה

 תלמיד רבא.

 יוםף בן פנסס הנהן.
 היה חסיד נדול בזמן התנאים, ומיבא
 ממנו מעשה בירושלמי נזיר רפ״ז ושמחות
 פ״ר, וספרא אמור־ט מעשה ביוסף בן פבסם
 שעלתה נימא ברנליו ונכנס רופא וחתכה
 — קרא לנתוני בנו א״ל בני עד כאן
 היית חייב לטפל כי מיכן ואילך צא,
 שאין אדם מיטמא על אבר מן החי
 מאביו. ואמרו חכמים, ע״ז נאמר יש
 צדיק אובד בצדקו, הצדיק אובד(ואעפ״כ)

 צדקו עמו.

 יוסף בנה של קמחית.
 ביומא מז. יסופר שפ״א נטמא ישמעאל
 בן קמחית כה״ג ונכנס יוסף אחיו ושימש
 תחתיו וראתה אמן שני בנים כה״ג ביום

 אחד.
 והיה לו אח בשם ישכב. והיו ששה

 אחי; וכולם שמשו בכה״נ,

 . רב יוסף בדיה דרבא.
 הוא קבל תורתו מאביו. ככתובות ד.
 שדרש משמיה. וב״מ פנ. הקשה לו בא.
 ואביו התפאר עמו ואמר חולין כח:
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 אבא ;יוסף הבנאי.
 אדם גדול בזמן ר״מ, כש״ר דפ״יג
 ששאל אבנימום הגרדי (וידוע שהיד. בזמ!
 ר״מ חכם מחכמי עכ׳׳ום) לחכמים האין־ ברא
 ה׳ את עולמו שלחו לו לאבא יוסף הבנאי,

 והוא השיבו מענה על שאלתו.

 יוסף הנהן. (חכם גדול בזמן הבית).
 נזכר במשנה סוף חלה, יוםף הכהן
 הביא בכורי יין ושמי ולא קבלו ממנו,
 אף הוא העלה את בניו וב״ב לעשות

 פסח קטן בירושלים והחזירוהו.
 וכן נזכר מקואות פ״י ט״א שאמרו
 וקלמרין של יוסף הכהן היתד. נקובה
 בצירה, ובעירובין מז: וע״ז ינ. א״ר יוסי
 מעשר. ביוסף הכה; שהלך אחר רבו לצידן
 (חו״ל) ללמוד תורה, וכן הוא בירושלמי
 ברכות פ״ג ה״א־כא. אמרו עליו על יוסף
 הכהן שהיה מטמא ויצא אחר רבו לצירן,
 ושם ה״ד נפל ט״ס, ובנזיר פ״ז ה״ח
ק וצ״ל יוסף הבחן,  איתא ר׳ יוסף כ
 ובשמחות פ״ד מובא מעשה ביוםי הבבלי
 שנטמא ויצא חו״ל אצל ר' יוסי בציידן,
 והוא ט״ ם ותיבת אצל ר' יוסי נשתרבב

 מריש המאמר וצ״ל כמו בעירובין מז:.
 ובזבהים ק. מעשה ביוםף הכהן שמתה
 אשתו בערב הפםת ולא רצה ליטמא
 ונמנו.אחיו הנהנים וטימאוהו בע״ב, וכן
 מובא המעשה בספרא אטור פ״א ושמחות

 פ״ד.
 ובספר דו״ ד ח״א ספ״ה בהערה 2
 יאמר ״שמה שדרשו חז״ל. שארו זו אשתו
 ״תיא דרשת מאותרת כאשר ראינו במעשה
 ״של יוסף הכהן שלא רצה ליטמא לאשתו
 ״ודחפוהו אחיו הכהנים וטמאוהו בע״כ״
 עכ״ל, ובכאן הדד במתכון שהשמיט תיבת
 *בערב TIDSH במפורש בבל המקומות
 שמתה אשתו ערב פסח, ויען שהואר,צה
 להביא הקרבן פסח שהוא בברת לכן לא
 רצה ליטמא לאשתו שזת אך מצות עשה
 נרידתא, ועור• אפשר שסבר לה יטטא

 רשות _1

 יוסף בדיה דרבב״ח.
 בן מובא ביוחסין ובםה״ד ערך רב
 שמיאל וז״ל יוסף ושמואל בני רבב״ח,
 ובמחילה שגו בזה כי המקור הוא קידושין
 נח. ושם רב יוסף (הוא םי.ם רב יוםף)
 ורב שמואל ״בדיה״ דרבב״ח אשכחינהו
 מר יהודה ושאלם ולא ירעו להשיבו אתא
 לקמיה דרכה א״ל פלנאה אוקמינבי ?
 ולא מצינו בשום מקוםשרבב״ח היה לו

 בן בשם יוסף.

ב שמואל. ו  רב יוסף בדיה ד
 נזכר זבחים ו: הקשה לרב פפא, אך
 נרסת שיטה מקובצת בריה ררב שמעיה

 והוא הנכון.

 רב יוסף בריה דרב שמעיה.
 היה תלמיד ר״פ כעידוביןמא: שאותיב
 לר״פ, ובמנחות ט:, תמירה יד: הקשה

 לר״פ.
 ונשאר לנו ממנו מאמר יקר שבת לנ:
 אמר בזמן שהצדיקים בדור נתפסים על
 הדור, אין צדיקים בדור תינוקת שלבית

 רבן נתפסים.

 יוסף הבבלי. (תנא דבוייתא).
 במנחית יח. אמר רבי כשהלכתי —
 אצל ר.״א בן שמוע מצאתי יוסף הבבלי
 יושב לפניו והיה חביב עליו ביותר ער
 לאחת/ א״ל רבי, — צהבו פניו של יוסף
 הבבלי — זלנו עיניו (hv ראב״ש) דמעות
 אמד. אשריכם ה״ח שר״תחביבין עליכם
 ביותר וקרא עליו המקרא מה אהבתי
 תורתיך, ושם משמע שלמר נם אצל ר׳

 יהודה.
 וביבמות עד. אמרו מאן תנא דפלינ
 עליה דר״ע תנא דר׳ יוםף הבבלי דתניא
 ר׳ יוסף הבבלי אומר וכוי, ובתוספתא
 פרה פ״ר ר׳ יוסף הבבלי אומר מחוסר
ב:  כפרה פסולה, ובפסחים קינ: ויומא נ
 הנא היא יוסף איש הוצל הוא יוסף

 הבבלי, ועיין ערך איםי בן יהודה.
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 חרשים והיו מנםרין בי, אך הוא קידש
 ש״ש וצווח אוי שהכעסתי לבוראי. יהי

 זכרו ברוך.

 רב יוסף צידוני-.
 נזכר כתובות מו. תני רב יוסף צידוגי
 בי (ברייתא) ר׳ שמעון בן יוחא/ וביוחסין
 מביא שהית בזמן ר״נ בר יצחק ומקורו
 יען שאמרו שם ארג״ כי וכן תני רב יוכף
 צידוני, ובםה״ד שגנ כזה, ועיין ערך ר'

 יוסי ציידניא.

 יוסף קטינאה.
 נזהר בראשית בהקדמה י. שדרה
 פילוסיף ואינייר בכפר שחלים ונעשה

 ת״ח נרול,
 יוסף רישבא.

 בשבת קל. לוי איקלע לבי יוסף דישבא
 קריבו ליה רישא דטוותא בחלבא, לא
 אכל כי אתא (לוי) לקמיה דרבי א״ל
 אמאי לא תשמתינהו? א״ל אתריה דר׳
 יהודת בן בתידא הוה ובו׳, ובחולין נד.
 דבי יוסף רישבא מחו בגידא נשיא (את
 הבהמה) וקטלי אתו לקמיה דר״י בן

 בתירא וכוי.
 יוסף שידא.

 היה בזמן רב חםדא ורבה כעירובין
 מנ. (ופרש״י שם דלא מינטר שבת), ובפסחים
 קי. אמר רב יוסף אמר לי יוסף שירא,
 אמר רב פפא אמר לי יוסף שירא, ומשמע

 שהאריך ימים.

 יוםתאי בר מתון. ערך דוסתאי.

 יועזר, (יועזר, דברי הימים א, (וייב־ז).
 יוסי בן יועזר איש צרירה אבות פ״א

 מ״ד.
 יועזר איש הבירה.

 נזבר במשנה ערלה פ״ב מ״יב . היה
 מתלמידי ב״ש ואמר שאלתי את ר״נ

 הזקן עומר בשער המזרח וכוי.

 ייעזר p יעקב. נזכר זהר שמות יד

 רב

 רשות, ולכן הוצרכו אחיו הבהניס ליממא
 אותו בע״כ וזה ברור.

 וכן יאמר החכם הזה שם שיום ראש
 חודש קראו ישעיה מקרא קודש. במו יום
 השבה ומציין ישעיה א־ינ ונם זה ללא
 אמת כי כתיב אך, חדש ושבת קרא
 מקרא, כמו שבאמת צריכין אנו לקרא
 בתורה בר״ח כמו בשבת, אבל לא נקרא
 מקרא קודש, ומעולם לא נאשר ר״ח

 במלאכה.

 יוסף הפני. ערך ר׳ יוסי הארוך.

 יוסף מוקיר שבי.
 בשבת קיט. ים־פר עליו שקראוהו כן
 יען שהיה מוקיר שבת מאוד, ובשכנותיה
 היה דר עב״ום אחד שא״ל כלדאי שכל
 נבםיו יפלו לסוף ביד יוסף הזה, מה עשה
 מכר כל נכסיו וקנה מרנליות אחת וטמנה
 בביבע שלו, בהדי דקא עבר מברא אפרחיה
 זיקא ונפלה * למים ובלעה ביירא, לסיף
 צדו את הדג והביאוה למכור ערב שבת
 בין השמשות ולא היה אדם לקנותה, אך
 יוסף מוקיר שבתא קנאה וכשהתבה מצא
 המרגליות ומברר. בי״ג עליתא דדינרא
 דדהבא פגע ביד. ההוא סבא א״ל מאן דיזיף

 שבתא פרעיה שבתא,

 יוםף משיתא•
 יסופר עליו מעשה נפלא בב״ר פ״םה־בב
 (בימי היונים קודם שקמו החשמונאים) בקשו
 השונאים ליכנם להר הבית אמרו, יכנס
 מהם ובהם תחלה וא״ל שכל מה שיוציא
 בראשונה יקה לעצמו, ונכנס יוסף משיתא
 והוציא מנורת זהב, א״ל אין דרכו של
 הדיומ להשתמש בזו, אך אס• תכנם בפעם
 שנית ואז מת שתוציא תקח לעצמך, ואז
 הרהר תשובה בלבו ולא רצה לכנס
 שגית, והבטיחוהו מבס של ג׳ שנים ולא
 קבל עליו ואמר, לא די שהכעסתי לאלהי
 פ״א אלא שאבעיםנו פעם שנית? ועשו
 לו יםורין נתלים ונתנוהו בחמר של
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 ייבא. ערך יבא.
 יילי. ערך ר', אלעי.

 רב יימר.
 האמורא הגדול הזה היה בזמן רב
 אשי וקבלו תורתם ביחד מרב כהגא
 (בפוש נהרא) כב״ב קעא. א״ל רב יימר
 לרב כהגא — א״ל רב אשי לר״ב,
 ובע״ז :ט. איתיב לרב כהנא, א״ל הביא
 קאמרת? אנא לכתהלה קאמינא, והלשון

 הזה הוא בתלמיד עם רבו.
 וכן מצינו א־תו לפני אמימר כשבועות
 ל: רב יימר ירע םהרותא למר זוטרא
 אתא לקמיה דאמימד אותבינהו לכולהו
 אייל רב אשי לאמימר והאמר עילא
 וכוי. ואח״ב כשיסד רב אשי ישיבתו
 הנדולה ישב רב יימר בישיבתו ולקח
 חלק נדול בסידור הש״ם ככתובות סט.
 שהקשה לרב אשי אלא מעתה אשכחה
 מציאה — א״ל אנא רווח ביתא מהני
 נכסי קאמינא. ובאמת לא נזכר רב אשי
 מקודם ולא אמר כלום, אך זה היה
 כשישבו כל נדולי הדור ועסקו בסידור
 הש״ם ורב אשי היה הדיש שבהם וסידרו
 אז דין דר׳ יוחנן ור׳ חנינא בענין רווח
 ביתא, ונפסק הדין ע״פ רב אשי, ולכן
 הקשה לו רבייטר, ורב אשי השיבו
 שכונתו כן וכן. ובן שם צד. הקשה לרב
 אשי והא מעשים בכל יום וכוי. וכן נימין
 עז., קידושין ו., ב״ק סב.קה״ ב״מסא:,
 ב״ב כט., ובשבועות מא. אמר לרב אשי
 צורבא מרבנן משלח גלימא דאינשא?
 אלא (רב אשי חזר בו ואמר) לא מזדקקינן
 ליה. לדיניה, וע״י רב יימר שינה רב
 אשי ופירש כונתו האמיתית לדינא. ובן
 ע״ז םנ: אמר לרב אשי אי הב• — א״ל

 תני וכוי.
 ובפי הנראה היה במקום רב אשי
 מורה הוראה כשבת קמה: רב יימר
 אבשר עד מפי עד לבכור קרי עליה
 מרימר, יימר שרא בוכרא (ואעפ״כ הלינתא

 כרב

 רב יחזקאל. (אבי רב יהודה).
 היה.נתל הדור ובעל מעשים בזמן
 שמואל, וזכה לשני בנים נרולי ישראל
תל בתורה  רמי ורב יהודה, והאחרון היה נ
 מאביו כמפורש קידושין לב. מתני לה רב
 יחזקאל לרמי כריה הנשרפץ בנסקלין —
 א״ ל רב יהודה בדיה אבא׳ לא תיתנייה
 הכי, ושמואל רבו ררב יהודה א״ל שאינו
 רשאי לומר בן לאביו בלשון זה, ואמרו
ל כ״כ עד ת  שם לנ. שרב יחזקאל היה נ
 דאפילו מר שמואל נמי קאים מקמיה
 יען דבעל מעשה הוה ולכן הזהיר לרב
 יהירה שיקום מקמיה אביו אף שהוא
ל ממנז בתורה. ומצינו בירושלמי ת  נ
 ברכות פ״ט ם״הב ותענית פ״א ה״נ
 אד״י בר יחזקאל אבא מברך על ירידת
 נשםים יתנדל ויתקדש ויתברך ויתרומם
 שמך מלכנו על כל טפה וטפח שאת

 מוריד לני.
 וכן נזכר ברכות יא. תני רב יחזקאל

 עשה כדברי ב״ש עשת וכוי.

 רב יחיאל.
 (יחיאל ב; יהוש״ט מלך יהודה,

 דברי הימיש ב׳ פב״א־ב).
ל בזמן רב יהודה, רב חםדא ת  אדם נ
 ור״נ כמו״ק י, שאמרו מאי מבבשין רב
 יהודה אמר מנקי ריחיא, ורב יחיאל אמר
 בתעינא, ובעירובין לא: אמר רבחםדא
 בעומד ורואה, ודלמא לא מקבל מיניה
 אמר רב יחיאל חזקה שליח עושה
 שליחותיה, אר״נ בשל תורה אין חזקה.
 וכן נזכר עידובין יב. אמר רב ארזלי
 ואיתימא רב יחיאל עד ארבעה. ושם כח:
 אמר רב חלקיה בר טוביה מערכין
 בקליא — וכמה אמר רב יחיאל כמלא
 היד, ושם עז. אמר כפה ספל ממעט.
 וביצה יד: תני רב יחיאל ובלבד שלא
 יעשנו בשורה, וביומא מז. אמר רבה בר

 יונתן א״ר יחיאל ערסן יפה לחולה.

 יטםם. בטרים בר יטסס, עיין ערבו.
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 מההוא גברא ומת והגיח אובא, אזל
 יימר בר חשו ואמר לשלוחו שיתפוס
 הארבא בשביל חובו, פגעו בו (בהשליח)
 ר״פ ור״ה בדיה דרב יהושע א״ל שלא
 קנה מפני שהוא תופס לבע״ח במקיס

 שחב לאחרים.

ב יימר בר שיזבי.  ר
 גזבר ברבות נג: הקשה למר זוטדא.

ב יימר בר שלמיא.  ר
 היה תלמידו דאביי כב״ב םג. שאמר
 לדידי מיפרשא לי מיניה דאביי, ובחולין
 קז; שאל מאביי. אמר משמיה דאביי
, סובה ז:  כשבת סוג קנו., מו״ק ו.,

 לה., סוטה ב:.
 וכן קבל מרבא בכ״ב ט. שאותיכ
 לרבא ורבא לא אהדר ליה, ובמנחות לא:
 שלח לר״פ הא ראמר רבץ בר חיננא
 וכוי. וברכות נג: אמר למר זוטדא מי
 אמר ר״ל הבי ובו', ואפשר שהוא מר
 זוטרא רבה. ונזכר כתובות י: אמר רבא
 בר ישמעאל ואיתימא רב ייטר בר שלמיא

 מאי קרא ובו',

 רב ייטר מדיפתא.
 נזכר שבת קמו: חולק עס רב אשי

 וגזבר לראשונה.
ב ייטר סבא,  ר

 בעירובין ז: מציגו אותו קמיה׳ דרב
 הםדא (ורש״י גורש רב ייבא סבא), ובכתובות
 גג. בעי מר״נ — א״ל רבא ותבע,

 לך ובו'.

 ייבא. ערך ערך ר' יוסי.

ב נחטן.  ילתא אשת ר
 ככר בארגו בערך ר״נ שקרוב מאיו
 לומר שהיא היתה בת דבר, בר אבוד.
 והוא היה מבית הנשיאים כמבואר באגרת
 דרש״ג ח״ב פ״נ, ונשאה ר״נ תלמיד

 אביה.
 (ובשאלתית וירא סש׳׳יג מוגה שנשאה ר״ג

 כשהיתה

 כרב יימר). ובחולין נא. ההיא אימרתא
 דהוה בי רב חכיבא — אמר רב יימר
 האי שיגרונא נקטיה, מתקיף לה רבינא
 (וידוע שרבינא היה תמיד עש רב אשי במתא
 מחסיא וידוע שרבינא נפצר קודש רב אשי א״ב
 היד, זה בתיי רב אשי) בדקוהו אשבחוהו

ב יימר.  כרבינא ואפ״ה הלכתא כי
 ־ ובאגדת דרש״ג ח״ג פ״ר יאמר שאחרי

, ב  פטירת רב אשי בשגת השלח, מלך ר
 יימר ושכ־ב בשנת תשמג, ובאמת נפל
 טעות סופר בדבריו היקרים וצ״ל מרימר
 תחת רב יימר וכן מובא בהראב״ר והר״ש
 מקינון בספר הכריתות ובאשר בארתי
 בערכו כי כן מיכרת מכמה מקומות בש״ס.
 ובדברי ימי ישראל ח״ב צד 448 יאמר
 אחד רכנא אשי בחרה ישיבת סורא אלוף
 לה את אמיסר אי מר יימר (ונש מרימר)
 וכן שם צד 446 יאמר שמר יימר הוא
 אמימר, ובמחילה הוא ננד גמרות מפירשית,
 שבאמת המה שלשה הבמים ולא אחד
 וכאשר הבאנו לעיל שמפורש בשבועות
 ל: שרב יימר בא לפגי אטימר להסהיר
 למר זוטרא, ואמימר היה הריש ורב אשי
 ישב לפניי. ובן מפורש שבת קמה:
 שמרימר קרי עליה דרב יימר, יימר שרא
 ביכרא, ובפסחים ק. מפירש אייל מרימר
 ואיתימא רב יימר למר זוטרא אנאאיקלע

 לפירקא דרב פנחס בדיה דרב אמי.

 וזה רב יימר האריך ימים אחר רב
 אשי בגימין נט. מחלוקת רב יימר ומר
 בר רב אשי, אפכוהו ושדדוהו לקמיה
 דרב מרדכי ובו', ואס היה אז רב אשי

 בחיים בל״ס היו שיאלץ לרב אשי.
 מקורותיו הפרטים מצינו אך שגשא
 אשה כהגה ואכל מתנות בשבילה כחולין

 קלב. •
 רב ייטר בדיה דרב הלל.

 גזבר זבחים ט. ורבא משיב על דבריו.

 ייטר בר חשו.
 בכתובות פר: יסופר שהיה גושה
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 האמוראים הראשונים ואז היה סוף סידור
 הנחיתות מפרשי המשנה, ור״י נשיאה
 היה ריש הסנהדרין, וזה שמצינו יבמות
 צב:, תמורה ז. שא״ר ינאי בחנורה
 נמנו וגמרו, אבל ר' ינאי האריך ימים
 אחריהם עד שהניע כשעלה על כסא
 הנשיאות ר' יהודה נשיאה השני ואז כבר
 נתחלקה כבוד הגשיאות לשנים וכאשר

 נבאר לקמן.

 בני ר' חייא (יהודה וחזקיה) הילקין
 עמו בזבחים טו., מנחות כו., ובחולין כ.
 אמר ר׳ ינאי עליהם יקבלו הרובין את

 תשובתן.
 זעירא (תלמידו דר׳ הייא) חולק עמו

 מנחות ט:.
 ובן חולק עם ר' יהודה נשיאה כב״מ םג.
 וכן ר' יונתן היה חבית בירושלמי
 קידושין פ״א ה״ז ששניהם הוו יתבי אתא
 חד בר נש ונשק רינלוי דר׳ יונתן אייל

 ר׳ ינאי וכוי.
 אבל עם ר׳ חגינא לא מצינו אותו
 בשום מקום ביחד, ואדרבא מציגו באגדת
 ב״מ פה: שאמרו שר׳ ינאי יושב בישיבה
 שלמעלה אצל ר׳חנינא, יען כיר׳חנינא
 היה באמת הרבה קשיש מיניה כמביאר

 בערבו.
 והגה בא בח״ר ח״ג צר 45
 ועשה את ר׳ חניגא לתלמיד ר׳ יגאי,
 וכדי לחזק את דבריו עשה מקודם את
 ר׳ חנינא קרא (שהיה באמת תלמידו דר׳
) לסתם ר׳ חנינא, ובזה י א נ  חנינא ור׳ י
 השפיל את כבוד ד' ינאי ויאמר שם
 ״שר׳ ינאי בנורל לבו מתקלם בר׳ חנינא
 ״וזלזל בתורתו ולא לבר שבדברו אתי
 ״פה לפה דבר בנאוה ובוז נגדו וא״ל
 ״פיק קרא קראך לברא ברכות ל:,
 ״יבמות מ., כתובות גי. — אלא שנם
 ״נגר תלמידיו היה בז את ר׳ חנינא
 ״ונתן דופי בחכמתו בהלכה באמור להם,
 ״צאו ואמרו לדי חנינא צא וקרא ירושלמי

 כלאים

 כשהיתה אלמנה או נדושה, ועי׳׳ש בפירוש
 רבינו הגאון הנצי״ב).

 ונזכרה כמת פעמים בש״ם, כברכות
 נא: שכעסה על עולא ושלחה ליה
 ממהדורי מילי ומםמרמוטי כלםי והברה

 אז ד׳ מאה דני דחמרא.
 . ובגיטין םג: שעשתה רפואה לרב

 עמרם חסידא.
 ובקידושין ע: כשבא רב יהודה לר״ג'
 שלחה ליה שרי ליה תגריה דלא גישוויך

 בשאר ע״ה.
 ובחולין קט: שאלה לר״ג מכדי כל

 דאםר לן רחמנא וכוי.
 ובנדה כ: שהביאה דמא לרבב״ח
 ומימי לה אייתא לר' יצחק בריח דרב

 יהודה וטיהר לה,

 רבי ינאי. (רבה).
 הנה אע״פ שלא מצינו בשים מקים
 שדבר רבי עם ר׳ ינאי, אבל בלי שום
 ספק הצדק עם הרמב״ם במה שאמר
 בהקדמתו ליד החזקה שרי ינאי היה
 בב״ד של רבינו הקרוש, והבונה שהיה
 מתלמידיו, ובדמצינו ברכות מד:, שבת
 לט:, ב״ב פד: קיג., חגיגה פ״ג ה״ב,
 קידושין פ״ג ה״יב, ב״ב פ״ט ה״ו ר'

 יגאי אמר רבי.
 וכן מציגו שקבל מר׳ חייא החן
 שאדם מקגה דבר שלא בא לעולם ביבמות
 צנ. שאמרו. רכ כר׳ ינאי ור׳ ינאי כר״ח,
 ולא שרב היה תלמידו כי באמת היה
 רב קשיש מיניה והיה תלמידו המובהק
 דרבי, אך האמת שרב קבל מר׳ ינאי
 הדין הזה מה שר׳ ינאי קבל מר״ח.
 והיה גדול ב״ב בעיני ר' חייא עד שאמר
 עליו דמאי רפ״ז עתיד את להגהיג שררה
 על ישראל, ובע״ז לו: אמרו ר' יגאי
 אצל . ר׳ יונתן בי עמרם משמע קצת

 מזה.שקבל גמ ממנו.
 חבריו הגדולים היו כל חכמי דור ר׳
 יהודה גשיאה הראשון שאז הותחלו דור
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 ינאי כברכות ט. לב. סג:, שבת ל:
 נב: עז: פה: קיג, קב: קלז. קטא:,
 עירובץ יז: עז: פב. צה:, פסחים עב.
 קמו:, יומא םה., מנילה בא., מו״ק י.,
׳ חגיגה ה.; יבמות קד: קינ:,  סיכה כח:
 כתובות טו. עח. פג., נדרים בח,, נימין
 טו: כג:, קידושין גז., ב״ק צב. קיג.,
 ב״מ עח. קג: קה. קה: קיט., ב״ב גט.
 סט., סנהדרין צח:, ע״ז יט. מח. גא:
 סב:, זבחים ע: עד:, בכורות יז!׳
 מעילה טו., נדה מד: נח., מעשרות

 פ״ב ה״א.

 ובירושלמי נזכרה בשם דביה ר׳ ינאי
 כברכות פ״ו ה״א, שבת פ״א ה״א פ״ח
 ה״א, עירובין פ״ג ה״א פ״ת ה״ד,
 קידישין פ״א ה״ר, ב״מ פ״י ה״ו, ב״ב

 פ״ר ה״ח, פ״ז ה״א.
 ומפירש ע״ז ל. שאמרי יהא ר׳ יגאי
 הוה בי עכבורי, ובעידובין פ״ח ה״ד
 אמרו ר׳ חייא (כר אבא) ר׳ אסי ור' אמי
 םלקון לעכברי ושמעון מרבית ר׳ יגאי
 הלכה כר״י. ובן מציגו יומא טו. א״ר
 יוחנן משום חד דבי ר' יגאי, ושביעית
 פ״ח ה״ו הורי ר׳ יוחנן לאילין דבית ר'
 ינאי, ובע״ז סב: דבי ר׳ ינאי יזפי פירי
 שביעית — אתו וא״ל לר״י א״ל יאות
 הן עבדין. ובקידושין פ״א ה״ד הורי ר״א
 לאילין דבית ר׳ ינאי לנכות מ; העבדים
 כקרקעות, ובשבת מז: ר' זירא משום
 חד דבי ר׳ ינאי, ובפאר, פ״ח ה״ד,
 ע־רובין פ״ג ה״א ר' יצחק עטושייא אמר
 קומי ר״ז בשם דב־ת ר' יגאי, וברבות

 פ״ו ה״ד גמליאל זוגא עם בית דר״י.

 וברכות פ״ט םה״ג ר׳ יהודה בן פזי
 עם דבית דר״י, וברבות פ״ו ה״א א״ר
 יוגה שלת ר״ז גבי אילין דבית ר׳ יגאי
 ואמרין ליה וכוי, ובשבת פ״ח ה״א א״ר
 יוגה חכים אגא לה דבית ר׳ ינאי, ומכל
 זד, אנו רואין בבירור שבית ר׳ ינאי היו

 במה דורות מרביצי הורד, בישראל.

 {ובמבוא .

 ״כלאים םפ״ט שבת פ״ז ה״ב, וקרוב
 ״הדבר מאיד כי בכינה מסותרת גגד ר׳
 ״הנינא וסייעתו הדבקים במשנת רבי —
 ״כיון ר׳ ינאי במאמרו וכוי, עכ״ל. וכל
 י דבריו וכל ציוניו שציין, המה כעצמם

 באות ומטפחות על פניו, שהרי מפורש
 בברכות וביבמות שהיא ר׳ חנינא קרא
 שעליו מפ־רש שהיה מלמד לתינוקות
 מקרא ולכן נקרא כן, ואך המאמר מובא
 בכתובות ושם חסר תיבת ״קרא״ וכי
 בירושלמי שם שהביא מפורש שקאי על
 ר״ח קרא, וברור שהחכם בעצמו ידע
 שכל מת שכתב ללא אמת הוא כי איך
 יכול לטעות ולומר על ר׳ חנינא מי
 שהיה תלמידו המובהק דרבי ואשר ישב
 בריש אהד רבי ולפי דעת החכם הזה
 היה ריש מתיבתא אהד רבי, ואשר לפי
 דעתו חי אך השע שנים אחר רבי, שר׳
 ינאי יעיז פניז ולומר עליו דברים כאלו
 י מה לך אצל הלכה לך אצל מקרא, ואך
 ורק מגת החכם הזה להשפיל כבוד

 מאורגו ז״ל.
 והי ברכו בעושר והיו לו נכסים רבים
 ופרדסים כב״ב יד. שא״ל רבא לר״ז, ר׳
 ינאי נטע ד׳ מאה ברמי, אייל דלםא
 שתים בננד שתים, ומו״ק יב. ר׳ ינאי
 . הוה ליה פרדיםא דמטא זמניה בחו״המ
 קטפיה, לשנה שהיוד, בו״ע לפרדסייהו
 לחו״המ אפקריה ר׳ ינאי לפרריםיה

 ההוא שתא,
 וכפי הנראה כשנפטרו רבותיו הלך
 לי לעיר עכבראויםד שמה ישיבה נרולה,
 •והיטב דיבר הגאון בדו״הר ח״ב שישיבת
 ר׳ יגאי היה לה צביון מיוחד כי בהיות
 ר׳ יגאי עשיר מופלג הניח אחריו ברבה
 שכל תלמידי בית מדרשו היו מתפרנסים
 וחיים יחד עם ב״ב וגם לקחו חלק בעמדתם
 בבית ובשדה ומשם יצאה תורה והוראה
 עד סיף ימי המתיבתית בא״י, והמתיבתא
 היתד, גקראת על שמו בשם אמרי דבי ר׳
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 שבתלמידיו ואשר נחשב אך לאמורא
 לחלוק על המשנה? והנה ב״ר, עדיין לא
 נאבדה מחוך קהל ישראל הירושלמי

 וניתי מפר וניחזי בל הציוניו.
 והנה זה לשון המשנה פ״א מ״ה, ועוד
 אמר ר׳ יהודה שתי חלות שבתודה פסולות
 ומונחות על גנ ובו/ ושם בנמרא ינ:
 משום ר' ינאי אמרו בשירות היו ואמאי
 קרו להו (כמשנה) פסולות שלא נשחמ
 עליהן הזבח, ובירושלמי שם הלשון
 ארשב״ל בשמו כשירות היו משום מאי
 הוא פוםלן שלא לשהות עליהן הזבח,
 ובעורון עינים כזו יאמר החכם שד׳ ינאי
 חולק על משנת רבי. וביומא פ״ד ה״א
 אמרו שם הילוך בזר מחו, חזקיח אמר
 כשר, ר׳ ינאי אמר פסול, מתניתא
 פלינא על ר׳ ינאי — ומשני תיפתר
 שהיתר, שמאל כלפי פנים, והאם לא
 חרפה הוא לו להביא מזה ראיה לדבריו,
 האם אין ידוע לו שכן דרך הש״ס לומר
 לימא מתגיהן פליגי על פו״פ ואח״כ
 מתרץ. וכן מציגו יבמות פ״ג ה״א על
 שמואל, ובר״ה פ״ג ה״א על ר״ז, וב״מ
 פ״ה ה״ו על רב, ושבועות פ״ג ה״א על
 ר״ה. וכן בבבלי מציגו תמיד שאמרו על
 דברי אמורא ת״ש ממשנה ואת״כ מתרצין.
 ובפירוש נפסק הדין בזבחים יד: כמסקנת
 ר׳ ינאי בדין הילוך בזר, ואיה המקומות
 שכוחב החבם ״ובב״מ״ יראה לנו אף

 מקום אחד?

 ובן מה שמביא משבח פ״ב ה״נ,
 שאמרו שם אין שורין אח החולחיח
 בפושרין, וע״ז אמר ר״י בשם ר' ינאי
 אפילו בצונן אסור, והקשה לו ר' יוחנן
 והלא (כמשנה) לא שנו אלא בפושרין,
 א״ל אלא על חנם יגענו ? ומפורש החירוץ
 יוחר בבבלי שבח קמ. שא״ל א״ב מה
 בין לי ולך? מתניחן יהידאה היא דחניא
 אין שורץ לא בחמין ולא בצונן, ר' יוסי
 אומר בחמין אסור בצונן מותר, והאם

 אין
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 ובמבוא הירושלמי יאמר שמקום ר'
 ינאי היד, בציפורי ומביא ע״ז ב׳ ראייות
 מברכות פ״ר ה״ו שא״ר יוחנן אני ראיתי
 את ר׳ ינאי עומד ומתפלל בשוק של
 ציפירין, יבכתיבית פ״א ה״י א״ר ינאי
 היבי שבצפירין בעל, יבמחילה מכבודו
 הרם ששננ בפשט הנמרא ששם קאי ר'
 ינאי על המשנה שאמר שם ר' ייסי
 מעשה בתינוקת — ונאגםה אריב״נ אם
 רוב וכוי, ואמרו ע״ז שם בגמרא יד:
 אר״י אמר רב בקרגות של ציפורי היה
 מעשה וע״ז א״ר אילא א״ר יגאי תוכו
 שבציפורץ בעל, ובולם פירשו דברי ר׳
 יוםי שהיה בציפורי כידוע אבל מה זה שייך

 לר׳ ינאי.
 ומת שמביא מברכות בלי שום ספק
 אם נם בשיםד ר' ינאי ישיבתו הנדולת
 בעכברא האם לא בא לפרקים לבית
 הועד לר׳ יהודה נשיאה? שהיו כולם
 בציפורי, ובאשר הבאנו לעיל שהוא היה

 מחבורתם.
 ובספר דו״ד ח״ג צד 45 יאמר גם
 הוא ״ר׳ יגאי תלמיד רבי גם הוא הרביץ
 ״תורה בעת ההיא בציפורי, עם בל הכבוד
 אשר נתן לרבו לא חדל להסיר עיגו
 "ממשנתו לפעמים ולחלוק עליה (ירושלמי
 ,פסחים פ״א ה״ה, יומא פ״ר ה״א ופ״ה ה״א
 ״ובכ״מ) וחשב בלבו מה שעשה רבי
 ״בחכמתו אעשה גם אני בחכמתי ולמה
 ״אבטל רעתי מפני משנתו (ירושלמי שכת

 ,פ״ב ה״ג ובבלי שם קמ.) עכ״ל.
 והנה טת שכתב שהרביץ תורה
 בציפורי כבר בארנו לעיל שהוא טעות
 נמוד, אבל מה שמביא שחולק על משנת
 רבי ומביא ציוניו הרבים, זה טעות גדול,
 והאס לא ירע החכם בעצמו שרבי לא
 חיבר בעצמו המשנה ואך בחבורת כל
 ראשי וחכמי הדור ונם לא חידש בהמשנה
 מאומה מסברתו ואך סידרה. ואיך, יעלה
 על רעת שים חכם שיבא ר׳ ינאי הקטן
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 מעדותו של ר' נחוניא נשנת משנה זו,
 ובירושלמי שס בא. בקצרה ר׳ ינאי צווח
 טיהרתס את היולדות, אמר ר׳ םימץ
 בשם ריב״ל מעדותו של ר׳ נחוניא וכוי,
 וא״כ הוא ממש להיפוך שהצדק עם ר׳
 ינאי כי הברייתא יחידאי, היא, ולבן
 באמת הדין הוא כר׳ ינאי, ובשבת םה,
 ר׳ ינאי נפיק בהו (כמיך שכא״יו) לכרמלית
 ותלוקין עליו חבריו, זה בלי םפק באשר
 אמרו שם שר׳ יוחנן היה נפיק בהו לבי
 מדרשא וחלוקין עליו חבריו, ומפרש דש״י
 יען שרי יוחנן היה זקן והיתה לו צואת
 האוזן מרובה, .וכן בל״ס היה ברי ינאי
 שהיה זקןנדול ולכן התיר לעצמו לצאת
 בזה לכרמלית שלא היה אפשר לו לצאת
 בלי מוך, אבל לא שהורי, והתיר כי
 לאחרים למי שאין צורך לזה, ועיין

 ירושלמי שבת פ״ו ד״הה,
 ובן יאמר הלאה ״הוא היה האיש אשר
 ״מלאו לבו להבריז ברבים צאו וזרעו
 ״בשביעית משום ארנונא ירושלמי שביעית
 ״רפ״ד ובבלי סנהדרין כו. ולא שתלכו
 ״לאמר לנפשו — פן יאמרו לטובת עצמו
 ״אני עושה כן, עכ׳׳ל. בזה מילא הסאה
 לעפר בעפר את תואר פני מלכי רבנן

 עלי חנם.
 האם שבח החכם הזה מה שמפורש
 מו״ק יב. שר׳ ינאי היה לו פרריםא דמטי
 זמניה בחו״המ קטפיה (כרי! המפורש
 שדבר הנאכד מותר במועד לעשות) לשנה
 שהיוה כו״ע לפררסייהו לחו״המ, מה
 עשה ר׳ ינאי אפקריה לפרדיםיה דההוא
 שתא (כדי שלא יאמרו שהתיר לעצמו ולא
 לאחרים) וכן המעשה המובא ב״ב ס.
 שהיה לו אילן הנוטה לרה״ר וכוי, האם
 אין אנו רואין בזה את יקר תפארת
 נפשו ממש להיפוך מדברי החכם הזה,
 ומה שהורה להתיר לזרוע בשביעית
 מפורש בסנהדרין. פ״ג ה״ה בראשונה
 כשהיתה המלכות אונסת הורי ר׳ ינאי׳

 שיהיו

 אין מפורש שלבן נטה ר' ינאי מפסק
 המשנה יען שהיה בידו קבלה מפורשת
 שהמשנה יחידאה היא ואין הלכה כתנא
 דמתני׳ יען שהם דברי ר' יוסי וחכמים
 חולקין עליו• והלכה כחכמים, ובאמת כן
 פסק הרמב״ים, והאם לא מצינו ממש
 הלשון הזה נם על רבי בעצמו ביבמות
 נב: שאמר רבי אין הדברים הללו אמורים
 אלא לדברי ר״ע — אבל חכ״א יש אחר
 חליצה, ואעפ״כ סתם רבי במשנה כר״ע,
 ובן יבמות כח. שא״ר יוחנן לריבר״ח
 אחיות איני יורע מי שנאן, ובן חולין פ״ ז
 מ״ד סתם משנה שיש בנירים בנותן
 מעם ובנמרא שם צט: פסק ר׳ חנינא
 שאין בגידים בנותן טעם, (והחכמ הזה יאמר
 עליו שאך ר׳ חנינא לא חלק על משנת רבי)
 וזה יען שיש פלוגתא בפסתים כב: בין
 ר׳יהודהור״ש, ור״ח פסק כר״ש והמשנה
 סתם רבי אליבא דר׳ יהודה. וכן סיבה
 יט: שאמר רב יוסף מתניתין יחידאד,
 ופוסק כברייתא, וכן ב״ב קטו. שא״ל
 ר׳ יהודה בר״ש לר׳ יוחנן משנתנו איני
 יודע מי שנאה (ופי׳ הרשב״מ דאינה עיקר),
 ובן שט קמא: שא״ל ר״ה לר״נ בן. וזה
 ידוע לבל בר בי רב שכשם שתודה
 שבכתב לא ניבל להבין כונתר, בלעדי
 המשנה, כן לא נוכל לפסיק הלכה
 מהמשנה בלעדי השקלי וטריא שבנמרא,
 וכפי קבלתם הנאמנה איך לפרש המשנה

 או הברייתא.

 ובן יאמר הלאה ״ר׳ ינאי המבורך
 ״בעושר, היה עשיר עם כל מומיו, בעשרו
 ״נבר, לבו והיה מתנשא על חביריו אף
 ״אס חולקים עליו בל בני דורו שבת
 ״סה. ירושלמי גדה פ״ג ה״ד ובבלי שם,
 והנה גראה חלומותיו כי זה לשון הגמרא
 נדה כה: ביטי ר' ינאי בקשו לטהר את
 הסנדל שאין לו צורת פנים א״ל ר׳ ינאי
 טיהרתם את הולדות, ופריך הגמרא
 והתניא משום רבותינו — ומשני ר׳ יוחנן



 762 רבי ינאי

 מקלם ליה (וקרא עליו הפסוק) הזלים זהב
 מכיס בני אל ילוזו מעיניך, תן לחכם

 ויחכם עיר.
 וזכה לראות את ר׳ יוחנן נדול הדור
 כקידושין פ״נ ה״א כששאלו ר׳ יוחנן א׳׳ל
 ר׳ ינאי ולינאי עליבא את שאיל מילה
 בקידושין? ובזה הראה את אמיתת
 דבריהם מה שאמרו בכל אדם מתקנא

 חוץ מבנו ותלמידו.
 וכן מצינובאנדה ב״מ פה: שאמרו שר׳
 יוחנן יושב בישיבה של מעלה אצל ר׳

 ינאי.
 ותלמידו הנרול השני היה רשב״ל
 כדמצינו כמה פעמים שאמר משום ר׳
 ינאי כעירובין יא:, יומא לז:, סוכה
 יז:, ב״ק נב., ב״מ כו: מעילה יח.,
 נדת נ:, ־ וביבמות צב: אמר לר' יוחנן
 אי לאו דקלםך נברא רבה (ר׳ ינאי) הוה

 אמינא לך ובו׳.

 שאר תלמידיו ואומרי מאמריו.
 ר׳ אושעיא א״ר ינאי ככתובות עט,
 ר׳ אייבו א״ר ינאי בפסחים מו.,

 כתובות נד:, קידושין יט. לנ.
 ר׳ אילא או ר' לא בשמו כעירובין
 פ״ו ה״ט, כתובות 8״א ה״י, ב״ב פ״ג ה״מ,

 ר׳ אלעזר א״ר ינאי כשבת קטא.
 ר׳ אחא ודי חנינא (חברון דרבנן) ודי
 מייאשה בשמו כאיב״ר פ״ב פסוק זנח.

 רב דימי א״ר ינאי בעירובין עה.
 ר״ה א״ר ינאי בחולין קבב:,

 ר׳ חנינא תידתיי בשמו כתרומות םפ״ז,
 ר׳ חנינא קרא קמיה כברכות לו:,
 יבמות מ., ובכתובות נו: חסר תיבת
 ״קרא״ ואי׳ל פוק קרי קראיך לברא,
 ובירושלמי כתובות פ״א ה״י אמר בשמו,
 ר׳ ינאי בדיה דר׳ ינאי סבא משמיה

 כמגילה לב.
 ריב״ל בשמו כקידושין פ״ג ה״יב.

 ר׳ יצחק בר יוסף א״ר יגאי כגזיר
 מב:, חולין קה.

 ר׳

 שיהיו חורשין חרישה ראשונה בשביעית,
 האם ע״יז אשר השתדל בכל כח התורה
 שנתנה לנדולי הדור להקל העוני מעל
 העם בכל מה דאפשר ובפרט שהיה
 פקוח נפש כמפורש בתום' סנהדרין כו.
 האם נאמר עליו דברים שאץ להם

 שחר ?
 והחכם הזה לא נהנ כחכם אמיתי אך
 בב״מ שמצא שאחד מרבותינו החמיר
 באיזה דבר נתן עליו בקול האיש הזה
 אך להחמיר בא, ועתה כשמצא ממש
 להיפוך שאחד הקיל אז העליל עליו
 בדרך אחרת וזה דרכם כסל למו אך
 ירק להשפיל כביד מאירינו בעיני העם

 ולא ידעו כי בנפשם היא.
 ונחזור לעניננו, ר׳ ינאי כשיסד ישיבתו
 הגדולה התקבצו אליו כל גדולי התלמידים,
 כרי יוחנן שתית תלמידו המובהק במפורש
 חולץקלז: כתובות פ״ט םה״ה שר׳ ינאי
 היה רבי דר״י, בעי ר״י מר׳ ינאי בשבת
 קי., ד״ה טי., ב״ב יא:, ע״ז נב.,
 וביבמות צב: א״ל ר׳ ייחנן, רבי! לא
 משנתינו היא זי? א״ל אי לאו דדלאי
 לך חםפא מי משכחת מרנניתא תותיה?
ל היה לי ח  ובע״ז לו: אד״ז צער נ
 אצל ר׳ יאסי — ור׳ יוחנן אצל ר׳ ינאי.
 וברכות פ״ג םה״א ר׳ יוחנן שאל לר׳
 יגאי קומי ערסיה דרי שמואל (צ״ל שמעון)
 בן יוצדק, וברכות ל: אר״י אגי ראיתי

 את ר' יגאי דצלי וכוי,
 ר״י א״ר יגאי כשבת לט: קידושין
 םזן, ב״ק קטו. ב״ב קיג., תרוטותפ״א
 ה״ב, פ״ח ה״א, חגיגה רפ״א פ״ג ה״ב,

 גיטץ פ״ח ה״ה, ב״ב פ״ט ה״ו.
 ובשבת קמ. מציגו שבעי ר״י מרי
 יגאי — א״ל ר׳ יגאי א״ב מת בין לי
 ולך, ולא שהשיב לו חו״ש מנידל לבב,
 אך כדי שיתן ר׳ יוחנן לבו ללמודו
 וכדמציגו כלאים פ״ח ה״א שר״י הקשה
 לו ולאו מתגיתן היא — והוד. ר׳ יגאי
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 דלית ליה דרתא ותרעא לדדתא עביד,
 ושם לב. אל יעמוד אדם במקום סכנה

 ויאמר עושין לי נס.
 ושם קל. הפלין צריכין נוף נקי

 כאלישע בעל כנפים.
 ומגילה כה: כל ליצנותא אסירא

 לבר מליצגותא דע״ז.
 יב״ב קמה: כל ימי עגי רעים זה
 רחמני, וטוב לב משתה תמיד זה שרעתו
 יפה, וזבחים קב. לעולם תהא אימת

 מלכות עליך.
 ובב״ר פ״י־ז שראה גחש מרתיע
 ובא — ואמר זה הולך לעשות שליחותו
 מיד נפלה הברה בן פלוני נשבו גחש

 ומת.
 ושם פע״ה־ט למה נקוד על וישקהו

 שבא לנשכו.
 וקה״ר פ״נ־ב כל הדרכים בחזקת

 סבנה.
 מדותיו היקרות.

 טצינו שבת קיט. שהיה לביש מאני
 מעלי שבת ואמר באי כלה.

 והיה גבאי עניים כערכין ו:.
 וענותנותו גדלה כ״כ עד שאמר לדי
 יוחנן תלמידו ולינאי עליבא את שאיל

 כאשר הבאנו לעיל.

 בניו ובנותיו וחתנו.
 כפי הנראה מה שמצינו שבת פ״יג
 ה״ז ר' שמעון ברי ינאי אמר אני לא
 שמעתי מאבא אחותי אמרה לי, הוא
 בנו של ר׳ ינאי זה. וראיה קצת לזה
 מצאתי במויק פ״ב ה״ב יסופר שר׳
 שמעון בר ד׳ ינאי קטף כרמיה במועד
 חומוניה כל עטא וקטפון בתריה בשתא
 חורנא שבקיה ויבש. והטעשה הזה מובא
 מו״ק יב. על ר׳ ינאי, ובל״ם שנעשה
 ע״י בגו, וב׳ הטעשיות אחד הם. (אבל
׳ אלעזד בו׳ ינאי אינו בנו שהיה תנא דברייתא).  ו

 אבל היה לו עוד בגיס כטפורש שבת
 קיר.

 ומציגו

 ר׳ יצחק בן חקולא בשמו כיומא רפ״ד.
 ר׳ מני א״ר ינאי בגדה סא:.

 ר׳ טני בר פטיש משמו כחולין קלה.
 ומצינו מו״ק ה. שהיה לו תלטיד שכל
 יומא היה מקשי ליה, כשבתא דרגלא
 לא הוה מקשי ליה, קרי עליה ושם דרך

 ובו׳.
 רבץ א״ר יגאי כעירובין עה.

 אכל מה שמצינו שכת קבא: ר׳ אבא
 בדיה דר׳ חייא בר אבא ור״ז הוה יתבי
 אקילעא דבי ר׳ ינאי — בעו מיניה —
 אמר להו, בל״ס צ״ל כנרסת דק״ם
 שיתבי אקילעא דר׳ אמי, כי בימיהם

 נפטר כבר ר׳ ינאי.
 ובם״הד יאמר שרב אהא בריהדרבא
 אמר משמיה וצ״ע, וכתתו לזבחים יא:,
 ואין אנו רואין בזה שום צ״ע כי שם
 אמרו רב אשי מתני משמיה דר׳ יוחנן
 ורב אחא בדיה דרבא מתני משמיה דר׳
 ינאי, כי כן היו בידם הקבלה ולא שהיו
 תלמידיהם. וכן מצינו זבחים בט: רב
 מרי מתני א״ר ינאי ובו׳ א״ל רב אשי

 לרב מרי.
 הלכותיו המפורסמות.

 אין הסבל מתחייב במעשר עד שיראה
 פני הבית ברבות לה.

 צידת' הפתת צריבה היכר ציר עירובין
 יא:.

 תנאי כתובה ככתובה דמי כתובות

 «ה אתם בני כרית אף שלוחכם,
 קידושין מא:.

 קטנה יש לה (דין) חצר ויש לח (די!)
 ד׳ אמות ב״מ י:.

 מתשבות מוציאות זמ״ז ומחשב בקדשים
 לוקה זבחים כט:.

 קטורת שפקעה מע״ג המזבח אפילו
 קרטץ שבה אין מחזירין אותה טגחות כו:.

 דבריו היקרים באגדה.
 בשבת לא: מכריז ר׳ ינאי חבל על
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 יוחנן היה אז עם ר׳ ינאי דר׳ יוחנן אמר
 כן לר' ינאי נלך מבאן לית אהן גוברא
 בעי מישמע מילי דאורייתא, וכבר בארנו
 בערך ר״י נשיאה שאי אפשר בשום אופן
 לומר שהמעשה היה עם ר״י נשיאה נכד
 רבי שהיה ריש הדור כולה עד שנם
 שמואל ידבר עליו בעל דור שלפניו וא״כ
 איך יאמר ר׳ יוחנן עליו לית דין צבי
 למילף, אבל האמת יורה דרכו שזה היה
 ר״י נשיאה השני מי שהיה תלמיד ר'
 יוחנן אחייב, ודי ינאי שא״ל כן לא אייל
 מחמת שנאה אך רמז רמז לו שמכאן
 ואילך נתנה כתר התורה לחכמי הדור

 ושאין לו להתערב בדיני התורה,
 ומזה אנו רואין בבירור שראה ושימש
 את רבינו הקדוש, ובנו ר״נ ונכדו ר״י
 נשיאה, ונם ראה את ר״נ בנו של ר״י
 נשיאת ונם את ר״י נשיאה השני שאז
 היה כבר זקן גדול, א״ב הי והניע

 לגבורות.
 וקודם פטירתו יםופר שבת קיד.שצוה
 לבניו שלא יקברוהו לא בבלים לבנים
 שמא לא יזכה ויהיה בחתן בן אבלים
 ולא בכלים שהורים שמא . יזכה ויהיה
 כאבל בין חתנים, אלא בכלים האוליירין
 הבאין ממדינת הים, וכן הוא בירושלמי
 כלאים פ״ט ה״ג שכן נהנ ר' יוחנן

 אחריו.
 ובספר כפתור ופרח פ״יא מביא שרי
 יגאי ודי דוםתאי ודי גהוראי קבורים
 בעיר עכברא, ואם קבלה גכוגה • היא
 נראה יותר שזה ר־ ינאי הוא התנא
 הנזבר באבות ושהיה בהן והוא אבי ר'

 דוסתאי. עיין ערכו.

 ר׳ ינאי ב).
 מצינו שבת קח: שלח ליה ר' ינאי
 למר עוקב א לישדר לן מר מחנך קילורין
 דמר שמואל, ובל״ם אין זה ר׳ ינאי רבה
 ואי אפשר לומר שהוא האריך ימים נם
 אחרי פטירת שמואל וישלח למר עוקבא

 שהיה

 ומצינו שהיה לו בנות בקידושין יא.
 דקפדן אנפשייהו ולא מקדשי בפחות
 מתרקבא דרינרי (וזה יען ער׳ ינאי היה

 עשיר מופלג).
 ואחת מהן זכתה להנשא ליהודה בנו
 של ר' תייא ככתובות םב: וירושלמי
 בכורים פ״ג ה״ג שאמרו יהודה בר״ח
 הוה יליף סליק ושאל בשלומיה דר׳ ינאי
 חמוי מע״ש לע״ש ור' ינאי יתיב ליה
 על אתר תלי בגין שיראוהו ויקום מקמיה
 (וקרוב מאוד לומר שיהודה נשאה לעת זקנתו)
 אייל תלמידיו לא כן אלפן רבי, לזקן ד׳
 אמות א״ל אין ישיבה לפני סיגי, ומובא

 שס שנפטר בחיי חותני.
 וכן מצינו שבת רפ״ד ברתיה דרי
 ינאי הוות משמש קומי אבוי. ובנדרים
 כב. בר ברתיה דר׳ ינאי רבא (לפי גרבת
״א) אתא לקמיה דר״ירבא להתיר לי 5 

 נדרי.
 ארינת ימיו ופטירתו.

 כאשר הבאני לעיל שהיה מתלמידי
 דרכינו הקדוש וחברם של תלמידי דרבי
 וכולם היו תחת נשיאות ד״ג ור׳ יהודה
 נשיאה, וכשמת ר״י נשיאה (נכד רבי) אז
 הבריז ר' ינאי אין כהונה היום כמפורש
 ברכות פ״ג ה״א־בא. ואי אפשר לומר
 שהכריז ר׳ ינאי כשנפטר רביגו הקדוש,
 יען שאז היו בחייט כל גדולי תלמידי
 דרבי כלוי ובר קפרא שהיו זקנים וגדולים
 מרי ינאי. וכשנפטר ר׳ יהודה נשיאה
 ראה ר' ינאי איך שירדה כבוד הנשיאות
 ממדרגותה, ולעת זקנותו הגדולה כשהחלו
 עיניו כהות אז עלה על כשא הנשיאות
 ר׳ יהודה נשיאה השני וזה שיסופר ב״ב
 קיא. מיםתמיך ואזיל ר' ינאי אכתפא
 דר׳ שמלאי שמעית (ופי׳הדשב״ם זקן היה
 והתחילו עיניו כהות) יאתא ר״י נשיאה
 לאפייהו — בעי מיניה — א״ל לשמעיה
 גוד. לית דין צבי למילף. ובן מובא
 ףםעשת בירושלמי נ״ב פ״ת ה״א שרי
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 אנא וינאי בריד. דר׳ אמי איקלען לבי
 יהודה בדיה דר״ש בן פזי וכוי.

ך ינאי סבא.  ר׳ ינאי(כי) בדיה ד
 נזכר מנילה לב. אמר משמיה דר׳

 ינאי רבה.

 ר׳ ינאי בר׳ ישמעאל.
 מציגו שאמר בשם ר׳ יוחנן כדמאי

 פ״ד ה״ב, יבמות פ״ח ה״א.
 יכן אמר בשם רשכ״ל כעירובין פ״א
 ה״א־ה, תענית פ״א ה״ג, ב״ר פ״ינ־טו.
 והיה מנדולי הדור הרביעי לאמיראי
 דא״י כתרומות פ״ח ה״נ ר' ינאי בר׳
 ישמעאל חלש עול לנביה ר״ז ור׳ הושעיא

 ודי בון בר כהנא ור' חנניא חברון׳
 דרבנן ומצאו שם את ר׳ יהושע בר זירל.
 j ובע״ז ל. ר׳י נאי ברי ישמעאל חלש עול
 לנביה ר' ישמעאל בן זירוד ורבנן לשיולי
 ביה יתבו וקמבעי להו — א״ל ר׳ ישמעאל
 בן זירוד הבי אמר רשב״ל — א״ל
 נסמוך? אחוי להו ר׳ ינאי בר׳ ישמעאל

 עלי ועל צוארי.
 וכן נזכר ברבות פ״ר םה״ג שר׳ זעידא

 שלח לר׳ נחום נביה.
 וכן מצינו שאמר בשם בית ר׳ ינאי
 כירושלמי סוף תענית, וכן צ״ל בברכות
 פ״ר ה״ג (ושט ר׳ ינאי בשש ר' ישמעאל וצ״ל

 ר' ינאי בי ר׳ ישמעאל.)
 ונזכר נימין נח. שאמר שנמצאו בראש
 הרוני ביתר שלש קופות (של תפלי!)
 של מ׳ מ׳ סאה. וב״מ פו: דרש הפסוק
 יוקח נא מעט מים. וכן נזכר בהלכה

 חולין נד•ן, בבורות ל:.
 ובתענית יד. מצינו שרב אשי אמר
 משמו, אך בדק״ם נרם ר׳ אםי אמר

 משמו.
 ר׳ ינאי בר נחמני.

 אמר שמיאל כן מובא בתמיד בט. אבל
 בחולין צ: מובא המאמר ושם ר׳ יצחק בר

 נחמני והוא הנכון.

 ר׳

 שהיה הלמידו דשמואל. וק״וב מאוד
 לומר שזה ד׳ ינאי הוא הנזכר סוטה
 בב. שאמרו קרא ושנה ולא שמש ת״ח
 ר' אלעזר אומר — רשב״נ אומר —
 ר׳ ינאי אומר ה״ז כותי. ובכריתות ה.
 איר ינאי — דא״ר יוחנן. וכן סוכה נ.
 א״ר ינאי א״ר זירא, יכן ברכית נה:
 לנרםת דק״ס שם אות ז׳ שא״ר ינאי

 א״ר זירא.
 אבל מה שמצינו ב״ק לז. אמר רב
 אשי ת״ש — אמר רב ינאי מרישא נמי
 דיקא הוא מ״ס וצ״ל אמר רבינא כרמובא

 בדק״ס.
ד דוםתאי. ל  ד ינאי(תנא) אביו ש

 זה ר' ינאי הוא התנא הנזכר אבות
 פ״ר מט״ו שאמר אין בידינו לא משלות

 הרשעים ואף לא מיסורי הצדיקים.
 וקרוב מאוד לומר שמה שאמרו
 בירושלמי תענית פ״ר ה״ב א״ר לוי
 מנילת יוחסין מצאו בירושלים וכתוב בה
 ר׳ יניי מן דעלי הוא ר׳ ינאי התנא הזה,
 כ* ר׳ ינאי האמורא האריך ימים כמבואר
 בערכו. ועוד שכל המגילה מדובר מן
 הגאים ולא מן אמוראים, וגס בימי ר׳
 ינאי האמורא לא שייך לומר מצאו
 בירושלים. ובתוספתא סנהדרין פ״ב ר׳

 ינאי משום רשב״נ.
 והיה אביו דרי דוסתאי הנזכר עירובין
 פ״ה מ״ר בשם ר׳ דוםתאי בר׳ ינאי
 (תלמיד ר׳ מאיר וחבר לרבי כמבואר בערכו),
 ובן נראה שדי אלעזר בר׳ ינאי הוא בנו
 של ר׳ ינאי זה, וע״ז ר׳ ינאי ור׳ דוםתאי
) כיון הכ״ופ בפ״יא שקבלה בידו ו : י ) 

 שנקברו בעיר עבברא.
 ר׳ ינאי אחוד! דר׳ הייא בר אבא,

 נזכר סנהדרין עד: ובברכות בא:
 ובכתובות בא: הנרםא רבנאי, ובכתובות

: גרס ר׳ בנאה והכל אחד הוא.  נ
ד אמי.  ינאי בריר, ד

 בחולין קיא. א״ל ר׳ זריקא לרב ספרא
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 כמבואר באריכות בקדמוניות וכן הוא
 בהרא״בד.

 וכבר בארתי באריכות בערך יוחנן
 כה״ג שאף שהוא היה כמעט כל ימיו
 נאמן עם חכמי ישראל אבל המלחמות
 הגדולות שעשה כמעט כל ימיו בלי
 שאיל את פי חכטי הםגהררין, וגט שראה
 איך שכת הצדוקים מםוכגים ייתר מהאייב
 מבחוץ לכן מפגי דרכי שלום קרבם
 אליו ונתן להם מהלכים בתוך ביתו, ולא
 הרגיש בעצמו איך שמעט מעט נסחף
 בזרם הזמן עד שלבדוהו במצודתם, אבל
 בניו שהיו תמיד עם ראשי הצדוקים
 במלחמותיהם נתחנכו על ברכם מנעוריהם
 וכמו שיסופר בקדמוניות כשמת יוחנן
 כה״ג וציה שאשתו תמלוך תחתיו מה
 עשה אריםטיבלים בני לא די שלא עשה
 חפץ אביו אבל עשה להיפוך שהמית
 את אמו ברעב, מה שאך צדוקי לאטיתו

 יכול לעשות אכזריות נוראת כזאת,

 ואשתו היתד• אתות שטעון בן שטח
 הנודעת בשם שלמינון המלכה, ואריסט'
 מלך אך שנה אחת וכשמת בלי בנים
 נפלה ליבום לפני אחיו, יחיא הוציאה
 את אחיו שהיו בבית האסורים ונתייבמה
 לינאי אחיו ונתעלה למלך ולכה״נ, והיא
 ע״י חכמתה פעלה על לב בעלה שלא
 ירדוף באף את הפרושים ולכן מצא
 אחיה שמעון בן שטח מהלכים בבית
 המלכות אף שכל הסנהדרין היו מהצדוקים
 וכאשר הארכתי בערך שמעין ב״ש, וע״י
 חכמתו הגדולד. בעזרת אחותו הדף מעט
 מעט את הצדיקיט וטינה תחתיהמ פרושים
 נאמנים לה׳ ולתורתי יהיא שלח אחר
 רבו יהושע בן פרחיה שיבא לירושלים
 כמפורש סגהדרין קז:, וזת כוגת הגמרא
 קידושין סו. שאמרו והיה העולם שמם
 (מיום שנעשה יוחנן כה״ג צדוקי) עד שבא
 שמעון בן שטח והחזיר העטרה למקומה.

 ובספר דו״ר ח׳׳א צד 127 יאמר
 אלכסנדר

 ר׳ ינאי בר׳ שמואל.
 גזבר שהש״ר פ״א פסוק ג־א. ובמדרש
 שמואל פב״א־ג ר׳ יגאי בר שמואל בר
 ינאי, ובויק״ר פכ״א־ב גרס ר׳ ינאי בשם
 ר' שמואל בר ינאי וכן הוא בפדר״כ

 קעה.
 ר׳ ינאי בר׳ שמעון.

 נזבר קה״ר פ״ב־ה אמר לד׳ אבא בר
 כהנא, וכן נזכר תנחומא הבא. וביוחסין
 מביא ר׳ ינאי בר׳ שמעון ברבי וכתב
 בסה׳׳ד לא מצאתי, אבל כן הוא בפסי
 רבתי פ׳ עשרת הדברות־א א׳׳ל(לד׳ לוי)
 ר׳ ינאי בריר. דר׳ שמעון בר׳ ינאי,
 ותיבת ברבי שכתב היוחסין נחםרו הקורן

 והוא בד׳ ינאי,

 ר׳ ינאי דשאב•
 נזכר פס׳ רבתי פ׳ פרה־פ״י אמר בשם

 ר' שמואל בר נחמן.

 ר׳ ינאי הכהן.
 גזבר במ״ר פכ״ג־ז תנחומא מםעי־ה
 ואולי הוא ינאי בדיה דר׳ אמי שהיה
 כהן, ונקרא ע״ש אבי אמו שהיה נקרא
 ר' ינאי חמוהי דר׳ אמי כשהשיר פ״א־יא.

 ינאי המלך.
 בברכות כט. אמרו יוחנן כה״ג שמש
 בכהוגה גדולה פ׳ שנה ולבסוף נעשת
 צדוקי. אטד אביי הוא ינאי הוא יוחנן,
 רבא אמר ינאי לחור ויוחנן לחור,
 ינאי רשע מעיקרו ויוחנן צדיק מעיקרו,
 ואם כי האטת כדברי רבא כי יוחנן כה״ג
 שנקרא בקדמוניות בשם יוחנן הורקנוס
 היה צדיק כמעט כל ימיו אך לסוף ימיו
 נע,*?־. צדוקי במבואר בערכו. וינאי היה
 בנו ששלך תחת אחיו אריסטובלוס והוא
 היה צדוקי מתחלת ועד םוף וכאשר
 נבאר, אבל אביי לא טעה ויאמר אך
 שהגמרא קורא נם ליוחנן בשם ינאי
 וכמפורש בקידושין סו. מעשה ביגאי
 השלך וידוע שזה היה יוחגךהורקגוס
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 שבאחיי (אןי שהיה אז עול ימים ?יערך בכ
 שנה והיא היחה זקנה ממנו הרנה) ייבם
 אותה ע״פ דין התירה יען שעדיין לא

 היה לא מלך ולא כה״נ, וזה ברוד.
 והגה אף שינאי היה צדוקי גמור, אבל
 כמו שאמרגו שעל ידי חבמת שמעון בן
 שטח ואחותו המלכה החזיר העטרה
 ליושגה והביא בחזרה את רבו יד^שע
 בן פרחיה, ובל׳׳ס נפטר כדרך כל הארץ,
 ועל מקומו ישב בנשיאות שמעון בן שטח
 או יהודה בן מבאי, אבל אח״ב אירע
 המעשה אשד יסופר בירושלמי ברכות
 פ״ן ה״ב וגזיר פייה ה״ג שעלו ג׳ מאות
 גזיריס עגיים, ובקש שמעון בן שטח
 מינאי הטלך שיעזור לו בקרבגות הגזירים
 שהוא צריך עבורם ט' מאית קרבנות,
 ובקשו שהוא יתן המחצה, והוא בעצמו
 יתן המחצה השנית, ושמעון בן שטח
 ברוב חכמתו מצא היתר לק״ג נזירים
 ופטדן בזה ממחצית שלו, והלשינו לינאי
 שלא נתן משלו כלוט ובעם עליו המלך,
 וברח שטעון בן שטח ונתחבא. ובברכות
 מה. יסיפר איך שחזר שמעון בן שטח
 לבית המלך, ויותר מבואר בירושלמי
 שם פ״ז ה״ב שפ״א באו לינאי שרים
 גדולים ממלכות פרם וכשישבו לאכול
 שאלו היכן האיש הזקן הזה שהיה יושב
 תמיד ואמר דברי חכמה, וסיפר להם
 המלך המעיבה ובקשו ממגו שיטחול לו,
 ואשתו שידעה היכן שמעון גתחבא שלחה
 והביאתו והושיבה אוהו ביגר. לבין המלך,
 וכששאלו למה התל בו בדבר הגזירים
 הושיבו ח״וש, האמת דברתי כי את
 הושעת בממונך ואנא בהבמת תורתי,
 ולמה ברחת ולא אמרת לי, א״ל יען
 ששמעתי בי כעסת עלי וקיימתי הפסוק

 חבי כמעט רגע עד יעבור זעם,
 ובסגהדרין יט. יסופר שפ״א הרג עבד
 יגאי גפש ושלח אחריו לבא לב״ר לקיים
 הפסוק והועד בבעליו וכשבא א״ל, ינאי

 המלך

 ״אלכסנדר ינאי נשא את אלמגת
 ״אריפטובלום אשר היתד. יבמתו לו לאשה
 ״ואף כי היה כה״ג אשר אינו רשאי
 ״לישא אלמנה אף בהיותה יבמתו(יבמות כ.)
 ״אטנם הוא נשא אותה טרם שנתמנה
 ״להיות בה״ג — ובאופן זה מיתר לכה״ג
 ״לישא אלמגה יבמות םא. (ובונתו לארוס
 ״אותה קודם שנתמנה לנה״ג כמעשה דיהושע
! גמלא), ואולי היה זה המאורע סיבה נ . 
 ״לחכמים שיסדו זאת ההלכה והתירו על
 ״פיר. לינאי לישא את אלמנת אחיו,
 עב״ל. ובמחילה מכבודו שטעה טעית
 גדול, כי יבמה שנפלה לפני יבם אין לה
 דין אירוסין כלל, אך דין כנוםה וכדכתיב
 דברים כה יבמה יבא עליה ולקחה לו
 לאשה, ובריש קידושין היבמה גקגית(אך)
( א. ס  בביאה, ומה שאמרו יבמות פ״ו מ״ר(
 הדין שאם אירס אלמנה ונתמנה להיות
 כה״ג יכניס, הוא אך ורק באלמנה מן
 השיק אבל לא ביבמה שנפלה לפניי,
 ואדרבא אמרו שם במשנה שימרה יבם
 שנפלה לפני כהן הדיוט ונתמנה להיות
 כה״ג אע״פ שעשה בה מאמר ה״ז לא
 יכגוס, אס כן איך אפשר לומר שזה
 המאורע הביא לחכמים ליסד ההלכה

 הזאת, איזה הלכה יסדו אז.

 ומה שמקשים הלא הדין מפורש שאסור
 ליבם אשתו של סלך, זה לא קשה מידי
 כי אריםטובלום לא היה לו דין מלך
 בלל ואע״פ שקרא את עצםו בשם מלך
 כטבואר הדין ברמב״ם ה׳ מלכים פ״א
 ה״י שאין ממנין אותן בירושלים אלא
 מלך ישראל מזרע דוד, וכאשר יסופר
 בקדמוניות שאריםטובלום בעצמו שם עליו
 כתר מלכות, ולא נמלך בסנהדרין חכמי
 התורה יען שאז היו כולם צדוקים, א״ב
 בל״ם אין לו דין מלך, ולבן כשמת וירשה
 אשתו המלוכד. ונפלת ע״פ דין תורה
 לאחיו הגדול ליבום לכן כשהוציאה את
 •גאי מבית האסורין שהוא היה הגדול
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 ומת וכן מובא בתוספתא שם פ״ג, אבל
 בספר הקבלת להראב״ד יספר המעשת
 הזה על מלך ינאי — אלכסנדר, ומזת
 אנו רואין את גודל צדקת רבותינו
 הקדושים שלא רצו להזכיר הננאי הגדול
 הזה על בית חשמונאי אשר ע״י אבותיהם

 געשה תשיעה גדולה לישראל.
 ויסיפר בקדמיגיית שבחייי הרג חמשיס
 אלף אנשים גקיים מישראל ופ״א כשקץ
 במלחמותיו פנימה שאל את העם במה
 יתרצה אליהם ויענו כולם שאך במותו

 ישמחו.
 ובמנילת תענית פי״א יסופר כשחלה
 ינאי המלך שלת ותפש שבעים זקנים
 מזקני ישראל נטלן וחבשן בב״האס וציה
 לשר בית האסורין שאס ימות יהרוג את
 הזקנים הללי ועד שישראל שמחים עלי
 ידוו על רבותם. אמרו אשה טיבההיתה
 לו לינאי ושלמינון שמה וכשמת סלקה
 טבעתו מעל ידו ושלחה לשר בית

 האסורין שיוציא לחפשי את הזקנים.
 וכבר העיר בצדק הנאון ר״ש רפפרט
 בערך מלין צר 64 שט״ם נפלה במגילת
 תענית וצ״ל כשחלה הורתם, והאשה
 היא םאלאמע אחות הורדוס שהיא הצילה
 הזקנים ממות, ואך יען שהמדפיסים לא
 ירעו מאחות הורתם וידעו שאשת ינאי
 שלמונין שמה לבן כתבו תחת הוררוס
 שם ינאי. והאמת כן ז?וא שאיך אפשר
 .לומר כן על ינאי ושלמונין אשתו, הלא
 ידוע שאחרי מות ינאי מלכת אשתו

 שלמונין שכן צוד. לפני מותו.
 וכן מבואר סוטה כב: שא״ל ינאי
 מלבא לרביתיה אל תתיירא מן הפרושץ
 ולא ממי שאינן פרושין אלא מן הצבועין.
 ובקרמוניות יסופר שחרט לפני מותווצוה
 לאשתו שתחזיק ידי הפרושים, ועבור זה
 עשו לו כבור גדול במותו ושכחו את
 כל הרעות שעשת להם בל ימי חייו.
 וגפטר בן תשע וארבעים שנה, ומלך

 כז׳

 768 ינאי
 המלך עמוד על רגליך ויעידו בך. וכמה
 מחכמי האחרוגים יעותו הישרה ויאמרו
 שהעבד שהרג הנפש הוא הורתם שהרג
 את חזקיה ואנשיו, ושמעון בן שטח הוא
 ט״ם, והם טעו בעצמט וכיחשו עלי חנם

 גטרא מפורשת.
 ובספר ד״ורח״א צד 132 יאמר לדעת
 התלמיד היה שמעין ב״ש אחי המלכה
 ואז לא גתחדשה עוד ההלכה שבעל אחותו
 פסול להעיד םגהדרין בז:, שאם לא כן
 איך דן את ינאי הלא הפסול להעיד
 פש־ל לדין' נדה מט: עב״ל. ובמחילה
 מכבודו ששעה טעית גדול כי שם היו
 ב״ר של ב״ג יען שעבת של ינאי הרג
 את הנפש שנירן בכ״ג וא״ב גט בלי
 שמעון ב״ש היו שם ב״ר והוא היה אך
 הנשיא, והדין שפסול לדין הוא אס אך

 הוא בעצמו הדיין וזה ברור.
 ובן נזכר בסוף כריתות שינאי מלכא
 ומלכתא הוו יתבין םלכא אמר נדיא
 יאי ומלכתא אמרה אימרא יאי אמרו
 נשייליה ליששכר איש כפר ברקאי דכה״נ
 הוא — אחוי בידיה א״ל מלכא הואיל

 ואחיי בידיה קוצו לידיה דימיניה ובו׳.
 (וגמ מזה ראיה גדולה שתמיד היה בה׳׳ג

 המשמש מלבד כה״ג הרשמי).
 וכן נזכר ברכות מר.

 יבקרמוגיות םפ״יג שפ״א בחנ הסיבית
 כשבא להקריב העולת (שתמיד היה אז
 השמחה היותר גדולה להעם ואז הראה את
 כהונתו הגדולה והיה עושה בעצמו העבודה)
 השליכו רבים מבני העם את האתרוגים
 אשר בידם — ואמרו לו צא צא בן
 חללה — ייהרנ בהם כששת אלפים,
 ובסיכה מח: במשנה יםיפר,שפעם אחת
 גםך אחד על גבי רגליו (כדרך הצדוקים)
 ורגמוהו כל העם באתרוגיהן ולא נזכר
 שמו, וכן אמרו שם בגמרא מעשה

 בצדוקי אחד.
 ובירושלמי סוכה פ״ר ה״ו יאמרו
 שאיתו הצדוקי עבר ג״ב עבירה אחרת
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 וכוי. ובמס׳ בלה רבתי ספ״ג קא חשיב
 שרה, בתיה — ובן בנו של ר' יהודה
 הנשיא, ופריך ויעבץ מנ״ל דכתיב ויקרא
 יעבץ וכוי, ומזה הוציאו כל חכמי בותבי
 ד״ה שהיה לרבי עוד בן שלישי בשם
 יעבץ. ופלא גדול איך לא נזכר בשום
 מקום בש״ם ומדרשים שמו, וידוע לבל
 שאך שני בנים היו לרבי, ר״ג ור׳ שמעון,
 ועוד מה שייכות להקשות ויעבץ מנ״ל,
 אם הוא בנו של רבי או בן בנו ז ומה

 ראיה הוא מהפסוק?
 לבן נראה ברור שהיה כתוב במם׳
 דא״ז ״יעבץ מבני בניו של יהודה״ בי כן

 הוא בד״ה־ד בני יהודה וכוי ויהי יעבץ.
 נכבד מאחיו — ויקרא יעבץ לה׳ —
 והיתה׳ ידך עמי, והדרש הזה מובא
 במכלתא יתרו סיף פסוק וישלח משה,
 ר׳ יהודה הנשיא אומר ויקרא יעכץ וכוי.
 ומזה יצא השיבוש הזה שהיה בנו או בן
 בנו של ר' יהודה הנשיא. ובקצרה!
 שהיו לחז״ל קבלה שיעבץ הנזכר בד״ה
 מב״ב של יהודה נבנם בחיים לגן עדן,
 ולכן שאלו ויעבץ מנ״ל. ומביאין הפסוק
 שכתוב אצלו שבקש מה׳ והיתד! ידך

 עמי — ויבא אלהים את אשר שאל.
 אבל הבבלי חולק ע״ז שאמרו תמורה
 טז. הוא עתניאל הוא יעבץ, ובעתניאל
 מפורש שופטים פ״נ־יא וימת עתניאל
 בן קנז, והחכם ר׳ אשד מרנליות בהמניד

 שנה ה׳ עלה 37 לא ביון יפה.
 ר׳ יעבץ.

 . נזכר בירושלמי רפ״ב ר׳ חניי בשמו.
 ובויק״ר פכ״ו־ז ר׳ הונא בשמו.

 יעקב.
 ר' אבא בר יעקב כתובות עז.

 ר' אחא בר יעקב ברכות ינ
 ר׳ אליעזר בן יעקב התנא הנודע.
 ר׳ חייא בר יעקב תנחומא עקב.

 ר׳ יהודה בר יעקב תוספתא אהלות
 פ״יח.

 ר׳

 כז׳ שנים, ואחריו מלכה אשתו שלמונין
 ט׳ שנים ובימיה היו הימים היותר טובים

 לישראל בכל ימי בית שני.

 ר׳ ינאי זעירא.
 היה כהן כירושלמי ברכות פ״ג ה״א
 בשמת חמיו שהיה גם רבו שאל לר׳
 יוסי מהו שיטמא לו ואסר ליה, שמע ר'
 אחא (ובנזיר פ״ז ה״א נוס ר׳ חמא) ואמר
 שיטמא, ובשבת פ״ו ה״ה ר׳ ינאי זעירא
 נפלו הטובין מאזניו בשבת ורצה להחזיר
 ונערו בו חבריו, ובתענית פ״ב ה״ו
 וע״ז רפ״ד ר' ינאי זעירא בשמ אבהתיה.
 וקרוב מאוד לומר מה שמצינו שבת פ״ב
 ה״ג ר״ז ר׳ ינאי ר׳ ירמיה, הוא ר׳ ינאי

 זעירא.
 והשערת מבוא הירושלמי שהוא ר׳
 ינאי בדיה דרי ינאי סבא הנזכר סוף

 מגילה.
 ר׳ ינאי חמוהי דר׳ אמי.

 גזבר שהש״ר פ״א־יא אמר הבל מודים
 שקהלת בסוף אמרה.

 ר׳ ינאי םבא.
 במגילה לב. א״ר ינאי בדיה דר׳ ינאי
 מבא משמיה דרי ינאי רבה. ובנדרים
 כב. בר ברתיה דרי ינאי מבא אתא

 לקמיה דר״י סבא, והתיר לו נדרו.

 ר׳ ינאי קפודקאי.
 בירושלמי ב״ב רפ״ח הוה ליה עובדא
 והוו דיינין ר״ה ודי יהודה בן פזי ור׳

 אחאי.

 ר׳ ינטה בר חיננא. נזכר פסחים
 רפ״ד.

 ר׳ יםא. אחר ד׳ יוסי.

 ימיני. ערך יאםינא.
 יעבץ.

 . בדרך ארץ זוטא ספ״א קא חשיב ט׳
 גכנסו בחיים לנן עדן ואלו הן חנוך,
 אליהו — ויעבץ בגו של ר׳ יהודה הגשיא

25 
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 מתוספתא טהרות פ״י) קידושין ני. (מתוספתא
 נגעים פ׳׳ח), ב״ק סה.

 והנה בקידושין לט: וסוף חולין תניא
 דבי ר׳ יעקב אומר (וצ״ל תניא ר׳ יעקב
 אומר כדמובא בתוספתא חולין םפ״י וידק״ם)
 אין לך כל מצוה ומצוה שבתורת שמתן
 שכרה בצדה שאין תח״המ תלויה בה —
 אמר רב יוסף אלמלי דרשיה אחר (אלישע)
 להאי קרא כר׳ יעקב ברברתיה לא חטא,
 וקשה מאוד להבין מנין ידע רב יוסף
 שרי יעקב היה בד ברתיה דאחר ? מה
 שלא מצינו כן בשום מקום. ונם לו יהי
 שבן היה לו בקבלה, אבל הלא ידוע שר׳
 יעקב היה רבו דרבי וכאשר נבאר הלאה
 א״ב איך אפשר לומר כשבאו בנותיו של
 אלישע ליטול צדקה מרבי גזר רבי ואמר
 אל יהי לו מושך חםד ואל יהי הוני
 ליתומיו כדמובא חגיגה רפ״ב. וכן הוא
 בחגיגה טו: כשבאה בתו של אחר לרבי
 לפרנסה אמר לה עדיין יש מזרעו
 בעולם ? ואיך יאמר כזה אס רבי הקדוש
 הוא בן בתו דאיש הזה? ובאמת בירושל׳
 חגיגה רפ״ב מיבא מאמר רב יוסף בלשין
 אחר שאמרו שס ולא היה יודע (אחר)
 שדרשה ר' יעקב לפגים ממגו למען
 ייטב לך ובו', ופשט הפשוט שר׳ יעקב
 כבר דרש זה. וכן ליתא תיבת ״בר
 ברתיה״ ברק״ס בחולין שט, אכל האמת
 יורה דרכו שטעולם לא היה ר׳ יעקב
 בר ברתיה ראחר, אך היה כתוב בקידושין
 יבחילין שם שאמר רב יוםף אלמלי
 דרשה אחר להאי קרא ״כרי יעקב כר
 קרשי" ומתיבת קרשי נשתבש ונעשה
 ברתיה״ ובזה הבל על מקומו יבא

 בשלים.

 ונחזור לעניני. היא היה התנא בםנהדרי
 אושא ורשב״ג מסד לו את בנו היקר
ה י ז כ  שילמוד עמו משגיות וברייתות (
 היה התמנות דר׳ יעקב שהיה בקי כע״פ כל
 המשניות והברייתות) וזה שאמרו בירושלמי

 שבת

 ר׳ יוסי בר יעקב זהר אידרא זוטא
 האזיגו.

 רב מגשיא בר יעקב מגחות לב.
 ר״ג בר יעקב הנודע.

 ר׳ שמואל בר יעקב מנחות לב.

 ר׳ יעקב.
 (סתם והוא ר׳ יעקב כן קורשי תנא נזכר במשנה)

 דבר זה מוסכם שסתם ר' יעקב הוא
 הנקרא לפעמים בשם ר׳ יעקב קורשאי
 ־או p קידש אי או קודשאי (בן בתו של
 *לישעיאחר), וראיה לזה כי באבות פ״ד
 מט״דיז ר׳ יעקב אומר העו״הז דומה
 לפרוזדור בפני הע״הב, התקן עצמך
 כפרוזדור כדי שתכנם לטרקלין, הוא היה
 . אומר, יפה שעה אחת בתשובה ומע״ט
 בע״הז מכל חיי העו״הב, והמאמר הזה
 סובא קה״ר פ״ר־ו ובויק״ר רפ״ג א״ר
 •יעקב ב״ר קורשאי טוב מלא כף נחת
 •לעה״ב ממלא חפנים עמל ורעות רוח
 בע״הז. הוא היה אומר יפה שעה אחת
 בתשובה ומע״ט בעה״ז מכל חיי הע״הב,

 שהע״הב אינו בא אלא מכח הע״הז.
 וזה ר׳ יעקב היה התנא בםנהדרי
 •אישא כםפידש היריות ינ: כשעשו ר״מ
 זר׳ נתן קשר ביניהם להעביר את רשב״ג
 •מנשיאותו, וגמרו שישאלו שילמיד מס׳
 עוקצין והם ידעי שאיני בקי בזו ועי״ז
 יוציאו מחשבהס מכח אל הפועל, וכאשר
 שמע ר׳ יעקב בן קרשי(בדק״ס גרם בן
 קודשי) אמר דלמא ח״וש אתיא מלתא
 לידי כיםיפא (לרשב״ג) אזל יתיב אחורי
 עיליתיה דרשכ״ג פשט גרס ותנא, ורשב״ג
 הבין כונתו ויהיב דעתיה ונרםה, וע״י

 ניצל מתוך המהפכה.
 טי היו רבותיו מצינו אך שאמר משום
 ר״מ כיבטות קב.׳ ניטין יד:, ב״ט עח:,
 אבל מצינו איתו שהיה כחבר עם חברי

 ר״מ שחולק עם.ר׳ יוסי כנדרים יב:.
 עם ר' נתן כקידושין עט.

 עס ר׳ שמעון כשבת קמד: (והוא
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 וכן מציגו א״ר יעקב אמר רב חםדא
 כברכות כט: לד. כתובות פ.

 והלך לא״י כחבירו ר״ז וזבה לקבל
/ קידושין נג:  מפי ר׳ יוחנן כסוכה יב)
 שאמר שמעית מיניה דר״י, ובעירובין
 פ., סוטה מו.׳ ב״ק צד:׳ ע״זעה: מצינו
 הלשון אייל ההוא מרבנן ודי יעקב שטו

 לדידי מיפרשא לי מיניה דר״י.
 ר׳ יעקב א״ר יוחנן שבת פא. קמה:,
 פסחים כה. צא:, םובה יב., מו״ק ה. ו.
 כד., כתובות ה. לנ:, ב״מ קא., ב״ב
 קעו., סנהדרין כב. עד., מנחות מבי.;

 חולין פו.
 ובן מצעו שאמר בשם ר׳ יוסי בן

 שאול כשבת נ.
 בשם ר׳ טני א) כב״ב נט:.

 בשם בר פרא כב״מ קיר.
 וכפי הנראה היה שם זמן רב י כי
 מצינו אותו שהיה בפטירת ר' אסי
 כקידושין יג. בי נח נפשיה דרי אסי עיילו
 רבגן לנקוטינהו לשמעתיה א״ ל ההוא
 מרבגן ודי יעקב שמיה הבי אמר ד׳ אםי
 אמר ר׳ מגי. ובע״ז כה. ר׳ יעקב חש
 בפיקעא אורי ליה ר׳ אמי ואמרי לה

 ר' אםי.
 ושם התרועע עם ר' זריקא כעירובין
 מו: ששניהם אמרו הלבה כר״ע מחבית,

 ועם ר' יצחק בר יוסף כע״ז עה:.
 ועם ר׳ אושעיא(חברו! דרבנן) כקידושין

 נה.
 ודי ירמיה יאף שאפשר שהיה צעיר ממנו
 אבל כידוע שר׳ ירמיה נדל והצליח בא״י
 והיה שם מנדולי הדור וזה שמצינו ע״ז ינ:
 ר׳ יעקב זבן םנדלא, ר׳ ירמיה זבן פיתא
 א״ל חד לחבריה יתמא! עבר רבך הבי 1
 ודי ירמיה בר תחליפא מצינו תמיד
 שא״ל ר' יעקב אסברא לך כב״ב ם:,
 סנהדרין פא: ע״ז ינ ז (ושם השר תיבת
 בר תחליפא) מנ:, זבחים לד. (ושש םג.
 איתא בטעות ר׳ עקיבא וצריך לומר ר' יעקב),

 מנחות

 שבת פ״י ה״ה ופסחים רפ״י שר׳ יעקב
 בן קודשי היה רבו דרבי (אבל סברת
 המשניות ופלפולה קבל רבי מאביו ומר״ש
 ומשאר רבותיו ואך הגרסאות הנכונות קבל מר׳
 יעקב וכמבואר בערכו באריכות). וזה שמצינו
 יומא םא. אמר רבי לי חלק ר' יעקב
 בלונין, ובנימין יד. אמר רבי משום ר׳
 יעקב, ובכתובות ז. חולק עמו אבל רבי
 הורה כרי יעקב, וכן חולין מה: חולק

 עמו והורה רבי כר׳ יעקב.
 ומצינו שחולק עם ר' יוסי בר׳ יהודה

 כסוכהד: בו:, ביצה לה:.
 האומרים בשמו (חוץ מרבי) מצינו
 אלעזר בן יהודה איש כפר אבלים

 בזבחים כח.
 יהודה בן נקיםא בשמו כחולין קיח:.
 ושם צח. א״ר נחים א״ר כיריים משום

 זקן אחד ור׳ יעקב שמו.
 ושנור בפי הכל מה שאמרו ב״ק לט:
 שור חרש ש״וק שננח ר' יעקב משלט
 חצי נזק, ופרכי ר׳ יעקב מאי עבידתיה.
 וכן נזכר שבועות ג: שםובר לאו
 שאין בו מעשה אין לוקין עליו וחולק

 על ר׳ יהודה.
 ומנחות לו. חולק על חכמים וסובר
 שמניח תפלין עד שתכלה רנל מן השוק.
 ובכורות ז: סובר שדבש הנזין והצירעין

 אסור.
 וב״ר רפ״יז אמר כל שאין לו אשה
 שרוי בלא טובה בלא עזר בלא שמחה

 בלא ברכה בלא כפרה.

̂קב, (אמורא ונזכר בשם ההוא מרבנן). י יי  ל

 היה תלמיד רב יהודה כע״ז כח:
 אמר רב זוטרא בר טוביא אמר רב —
 סבור מיניה — א״ ל ההוא מרבנן ור׳
 יעקב שמו לדידי מ«רשא לי מיניה דרב
 יהודה, וכן מנחות בט. שר״ז אומר לדידי
 מיפרשא לי מיניה דר״ה, ור׳ יעקב אומר
 לדידי מיפרשא לי מיניה דרב יהודה,
 ובחולין עו. אמר כי הוינן כי רב יהודה וכוי.
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 ושמע ר׳ חגי והלקה; והוא אמר חבוט
 חביטך דהוא טבא בקילטא. ובן מובא
 המעשה הזה ב״ר רפ״ז, ותנחומא חקר־
 טו ושם מובא שהורה גם שדגים מעונין
 שחיטה ונם ע״ז הלקהו ד' חני. ובירושל'
 שבת פ״יט ה״ה ששאל לר' חני מעתה
 נולד בין השמשות נימול בין השמשות
 א״ל אלו הוינן אנא ואתה עלץ בחד
 תרע רלסא הוינן יכלין מכוונה. וברכות

 פ״ח ה״ו תנא קמיה דר׳ ירמיה.
 ובמדי שמואל פ״ח־ו שדרש בכנישתא
 מרודתא דקםרי והיה שט ר' יצחק בן
 אלעזר וקלסוהו רבנן. ובירושלמי בכורים
 םפ״ג דרש ננד המתמנין ע״י כסף לדיינות,
 וברכות פ״ט ה״א אמר סמא דכולא
 משתוקא. וגזבר לפעטים בשם איש כפר

 גבוריא.

 יעקב איש נפר םנניא.
 (מתלמידו של אותו האיש).

 בע״ז יז. ר׳ אליעזר סיפר לר״ע שפ״א
 שאלו יעקב איש כפר סכגיא כתיב
 בתורתכם לא תביא אתנן זוגה וכוי מהו
 לעשות הימגו ב״הכ לכה״ג ולא אמרתי
 לו כלום, א״ל כך לימרגי — ממקום
 הטגופת באו למקום הטגופת ילכו והגאגי
 הדבר ועי״ז נענש ר״א. וכן הוא בקה״ר
 פ״א־ח. ואולי הוא הנזכר שבת פ״יד
 ה״ד בשם יעקב איש כפר סמא שרצה
 לרפאית את ר״א בן דמא בשם אותו
 האיש ולא הניחו ר׳ ישמעאל. וכן היא

 ע״ז פ״ב םה״ב.
 ובקה״ר פ״ז־כו קראו יעקב איש כפר

 םאמא.

 ר׳ יעקב ארמנייא.
 גזבר פ״א בירושלמי גיטין פ״ו ה״ה,
 רב גחמן בשם ר״י אדמגייא מה דהיא
 צריכא לד׳ אלעזרפשיטא לר״י בר חגיגא,
 ואפשר שצ״ל ר׳ נחמן והוא הנזכר כמה

 פעמים בירושלמי.

 ר׳

 ׳מנחות ח: מעילה יד. (ושם השר תיבת נר
 •תחליפא), וביומא עח. מצינו א״ל ר׳
 יעקב לר׳ ירמית בר תחליפא איפכא
 אטדת לן ואותיבנך שחיטה, נראה שצ״ל

 להיפוך שהוא שאל לר׳ יעקב.
 ובזמן רב יוכף ואביי ורבא שב לבבל
 וזה שמצינו בשבת קלד: כי אתא רב
 דימי אר״א — אמר להו ההוא מרבנן
 ור׳ יעקב שמית מםתברא — מתקיף לה
 רב יוסף ״ולא שני לך" בין חמין ובו/
 ומזה משמע שדיבר עמהם פא״פ, וזה
 אי אפשר לומר שהיה קידם שהלך לא״י.
 ומצינו טו״ק כה: כשנפטר ר׳ יעקב
 נראו כוכבים ביום, אבל נדםת דק״ס ר'

 יעקב בר אחא.
 יעקב, אבי ר׳ נחמן.

 ע״פ עדות בנו ר״נ היה אביו מספרי
 דייני דמר שמואל כמפורש ב״מ מז:.

 ובאמת היה אדם גדול כדמצינו ביצה
 כו. דרש רבה בר״ה — א״ל ר״נ ״אבא
 הגי״, וכן זבחים נו. תני תנא קמיה
 דר״ג — אמר לו הכי אמר לי אבא,
 וכבר בארנו בערך ר״ג שסתם ר״ג הוא

 בד יעקב אפילו לדעת רש״י.

 ר׳ יעקב אחוד. דרב אחא בר יעקב.
 נזכר סנהדרין עי. מתקיף על דברי ר׳

 אילעא.

 ר׳ יעקב איש בפר חיטייה.
 בחנינה ה: יםיפר שרבי ירי חייא באי
 למקום אחד והלכו לקבל אפיה דצירבא
 מרבנן מאור עינים, וברכן ושאלו אותו
 ממאן שמיעא לך א״ל ששמע מפירקא דד׳
 יעקב איש בפר חיטייא, שהיה מקבל
 אפיה דרכיה כל יומא כי קש (ר׳ יעקנ)

 אייל לא נצטער מר וכוי.

 יעקב א>ש בפר נבורייא.
 מובא בירושלטי יבטות פ״ב ה״י
 וקידושין פ״ג סה״יב שאיקלע לעיר צור
 והורה שם שמיתר למיל גיי בשבת,
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 והשעדת מבוא הירושלמי שהוא בן
 אביי הכירו דרבא הנזכר יומא בז. שאביי
 הוה מסדר לבריה. ועלה מבבל לא״י
 בנערותו ולכן לא נזכר בבבלי, עב״ל.
 . וקשת מאוד לומר כזאת כי בימי אביי
 רבו הגזירות בא״י כ״כ עד שבמעט רוב
 חכמי א׳יי ירדו לבבל עם רבין וכמפורש

 בערכי.
 יבמ״ר פ״ב־בו ר' יעקב בר איבו
 בשם ר' אהא וצ״ל בר אביי כבתנחימא
 אחרי־ט, וקרוב מאוד לומר שהוא ר׳
 יעקב בר אביי דברדליה הנזכר שביעית

 פ״ב ה״ד.
 ר׳ יעקב בר אבין

 »י בר בון - בי ר׳ בון.
 מצינו שאמר בשם רשב״ל בשביעית

 פ״נ ה״ה.
 ובשם רשב״נ כגררים פ״ג ה״ב,
 שבועות פ״ג םה״ח, ובב״ר פ״ד־ב מצינו
 ר׳ פגחםור׳ יעקב בר אבין בשם רשב״ג.
 ופאר. פ״ג ה״ג עירובין פ״ט ה״גאמד

 בשם ר׳ חנינא.
 וביבמות פ״י ה״ז אטר בשם ר׳ יוסי בר׳
 חנינא. יבייק״ר פ״כ־יא אמר בשם ר׳

 אבין.
 ובימי ר׳ ירמיה היה כבר גדול הדור
 כאשר יםיפר מו״ק פ״ג ה״א שפ״א גזרו
 גזירות בטבריא והיו צריכין ממון הרבה
 ושלה ר׳ ירמיה לר׳ יעקב בר בון שיתן
 מגורה של כסף א״ל עדיין לא שב ירמיה
 מרעתו [שתובע גם מן החכמים] ורצה
 (ר׳ ירמיה) לגרותו ולא הגיחו ר׳ חייא

 בריר, דר׳ יצחק עטישיא.
 ור׳ זריקן היה כמו תלטיר חבר ילו
 כעירובין פ״ט ה״ג א״ר זריקן זימנין סנין
 פשטית עם ר׳ יעקב בר בון ולא שטעית

 מיגיה הא מלתא. •

 ר׳ יעקב בר אבינא.
 גזבר בירושלמי שבועות פ״ו ה״ג וש״ר
 פ״ג־ו אמר בשם ר״ה דציפירן, ובאם״ר

 פ״ג־יב

 ר׳ יעקב בר אבא א). תלמידו דרג.
 בב״ב מא. תרגם קמיה דרב, ובםגהדרין
 פ״ז סה״יא בעי. ר׳־ יעקב בר אבא קימי
 רב הבא על הקטנה מהי — אמר רב

 אע״ג ונצחי ריב״א בדינא הלכה וכי׳..
 ובסנהדרין סי: הגרסא ר' יעקב בר אדא
 וצ״ל בר אבא .כגרסת דק״ס, ובן הוא
 הגרסא בתום' קידושין י. ד״ה עד שיהו,
 ומצינו בזהר לך צב: ר' אבא הוה אתא
 מטבריא לבי טרוניא ור׳ יעקב בדיה

 הוה עמיה.
 רב יעקב בר אבא ב). תלמידו דא!:יי ורבא.
 בב״מ בג• שאשכח חביתא דחמרא —
 אתא לקמיה דאביי, ובעירובין סב:

 הקשה לאביי.
 וכן אוחיב לרבא כעירובין יב:, ישב
 לפני רבא בזבחים ע:, איקלע לבי דכא

 וקראו מר בפסחים קנ.
 ובקידושין לא: מצינו רב יעקב בר
 אבהי שאל מאביי כנין אנא רעד דאתינא
 מבי רב, אבא מדלי לי כסא ואמאמזגא
 לי היכי איעביר, א״ל מאמך קבילומאבוך
 לא תקבל דכיון דבר הורה הוא חלשה
 דעתיה, וגראה שהוא רב יעקב בר אבא.
 ובמגחות יז. ר' יעקב בר אירי משמיה
 דאביי, וצ״ל כגרסת דק״ס רב יעקב בר
 אבא אמר אביי, כי ר׳ יעקב בר אידי

 היה ירושלמי תלמיד ר׳ יוחנן.

 ר׳ יעקב בר אבהו. ערך רב יעקב
 בר אבא.

 ר׳ יעקב בר אבדיפי.
 נזכר רו״ר רפ״א, ואולי היה כתוב

 ר״י והוא ר״ת ר׳ יצחק בר אבדימי.

 ר׳ יעקב בר אביי.
 נזכר בירושלמי ברכות פ״ב םה״נ,
 מו״ק פ״ג ה״א, סנהדרין פ״י ה״ב אמר
 בשם ר' אחא, ובמגילה פ״א ה״ט ורו״ר
 םפ״ח גרס בר אביה, ומו״ק פ״ג ה״א

 סוכה פ״א ה״ו אסר בשם רב ששת.
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 ר׳ יוסי ר' חנינא כשם ר' ישמעאל בר
 ד' יעקב בר אחא. .

 ר׳ יעקב בר אחא.
 (אמורא ירושלמי כדור השלישי),

 הוא זכה לקבל מר׳ יוחנן כמפורש
 שבועות פ״א ה״ג שאמר, מילה המית
 ר״ל איתיב לד׳ יוחנן — ולינא ידע מת

 מר ליה א״ל ר״ז דלמא וכוי.
 וכן מצינו שאמר בשם ר׳ יוחנן כברכות-
 פ״ז ה״ב, שבת פ״א ה״י, עירובין פ״ר
 ה״א, סיכה פ״א ה״א, יבמות פ״א ה״ו,

 ע״ז פ״ב ה״ב.
 ובן היו בידו קבלית מחכמי הדיר
 שלפני ר׳ יוחנן,. כשבת פ׳׳א ה״א־נ,•

 אמר בשם חזקיה.
 ובשקלים פ״א סה״א, מו״ק פ״אםה״ב
 מע״ש פ״ה ה״א ר׳ יעקב בר אחא בשמ

 ד׳ חונייה דברת חוורין.
 . וברכות כב, מט. א״ר אילעא א״ר
 יעקב בר אחא משוט רבינו ופירש״י ש0•

 כב. שהוא רב.
 בשם ר׳ יאשיה סוכה רפ״א.

 בשם ר׳ ינאי קידושין פ״ר ה״יד, ובשבת•
 פ״א ה״א־ב: ר׳ יעקב בר אחא אמרדבית
 ר׳ ינאי ור׳ שמעון בן יהוצדק חד יליף וכי'.•

 בשם שמואל כברכות פ״ו םה״א.
 בשם ר' יונתן כמע״ש פ״נ ה״א, שבת

 פ״א ה״ד.
 בשם ריב״ל כמו״ק כב. (אך שם נראה•
 שצ׳׳ל ר' יעקב בר אהא בר אידי כדמאי ספ״א),

 בשם ר׳ שמלאי כמו״ק טז:.
 בשםרשב״ל כתרומות פ״ד ה״ג, גיטין
 פ״ר ה״ד, ובסוטה פ״ד ה״ג א״ר יעקב-

 בר אחא, עקביה שאל את דשב׳׳ל.
 ובן קבל מכל גדולי תלמידי דר׳ יוחנן
 וחכמי דורו כדטצינו שאמד בשם ר׳
 אלעזר בבכורים פ״ב ה״ב (ובס׳׳הד גרם ר׳

 יעקב בר המא),
 ובכתובות פ״ה ה״א ר״י כד אחא ר׳

 אלכםא בשם חזקיה,

 מר׳

 פ״ג־יב הרגם לפגי ר׳ יצחק, ובקה״ר
 פ״א־ד ירי ברכיה ור׳ יעקב בר אביגא
 ור׳ חייא בר אבא בשם לוי כר סיסי,
 ובל״ם שהובגה שהוא אמי בשם רחכ״א.

 ר׳ יעקב בר אדא. ערך ר׳ יעקב
 כר אבא.

 ר׳ יעקב בר אדא בר עתליה.
 גזבר בירושלמי גיטין פ״א ה״ב אמר
 בשם ר׳ אלעזר — והיה ר׳ זעירא

 מסתכל ביה.

 ר׳ יעקב בר אחא. (תנא).
 במו״ק כב: מעשה בנמל הדור אהד
 שמת אביו ובקש לחלוץ ובקש גדול
 הדיר אחר שעמי לחלוץ — אמר אביי
 גדול הדור דבי, גדול הדיר שעמי ר׳
 יעקב בר אחא, וא״ד גדול הדור ר׳ יעקב
 בר אחא, גדול הדור שעמו רבי. ולשתי
 הלשונות היה כבר גדול הדור בימי רבי
 עוד כשנפטר רשב״ג. ובשבת לא: ד'
 סימון ור׳ אלעזר הוה יתבי חליף ואזיל
 ר׳ יעקב בר אחא אמר חד לחבריה ניקו
 מקפיד, דנבר דחיל חטאין הוא א״ל אידך
 ניקו מקמיה דנבר בר אוריין הוא, ואמרו
 שם תסתיים דר״א הוא דאמר דגבר דחיל
 חטאין הוא דאםר ר׳ יוחנן משום ר'
 אלעזר וכוי, ולהבין איך אפשר לוטר
 שר״י יאמר משוט תלמידו מה שלא
 מציגו בשום מקום, נראה בבירור שטעות
 קטן גפל בספרים יצריך לימד כמו שמובא
 בדק״ס יבילקיט עקב דטז תתנה שר׳
 שמעון ור׳ אלעזר בר׳ שמעון היה יתבי,
 ור׳ יוחנן אמר משום ר״א בר׳ שמעון,
 ומזה אנו רואין שר״י כר אחא היה עוד
 בחיי ר׳ שמעון כבר כר אוריין והיה

 באמת חבירו מגדול דרבנו הקדוש.
 ומה שמצינו נדרים נו: ר' יעקב בר
 אחא אמר רבי שם חסד תיבת ״אסי״
 וצ״ל א״ר אסי כמו״ק בז. והוא ר׳ יעקב
 בר אחא השני, ומצינו שבת פ״ד ה״ב
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 אתא שאל לד׳ אבהי א״ל — א״ל ר׳
 יעקב בר אחא עמך הייתי ושאלתיה לד׳
 אבדומא דמן חיפה — אייל אנא לא

 שמעית, אין שמעית פוק והורי.
 ד׳ אימי ששנירס אמרו בשם ריב״ל

 בנימין פ״ר ה״ד.
 וכןר״ז אף שמצינו ר' יעקב בר אחא
 אר״ז כברכות בנ., מו״ק פ״נ ה״ה־יב:,
 אבל היה חבית ביבמות פ״ח םה״נ
 שאמר לר״ז עמך הייתי, וביומא פ״א
 ה״א־ד: ר״ז ור״י בר אחא ור״ח בר אבא
 ור' חנינא (חברון דרבנן) אבלין נסב ר״י
 בר אחא כסא וכריך ולא אמר ברכו,
 א״ל רחב״א ולמה לא אמרת — אייל —
 והנקדנין תופםין אותו על כך, ובאיש
) על שקיא לרחב״א י י ל  לר״ז (ריז כעם ע
 נוקדנא, ובעירובין פ״ו ה״ח ר״י בר אחא
 ור״ז תדוייהו אמרי חד בשם מר עוקבן
 וחד בשם ר״נ בר יהודה. ובאמת היה
 נם ר׳ חנניה חברון דרבנן קשיש מיניה
 ככתובות פ״יא ה״ה שאמר אתפלגיוןר״ח
 חברון דרבנן ובו', ופשיטא שר״ח בר
 אבא היה כמו רבו כאשר הבאנו לעיל
 שאמר בשמו. ובשבת פ״ו ה״ב ר׳ שמואל
 ברר' יצחק הוה ליה עובדא שלח לד׳
 יעקב בר אחא גבי ר״ח בר אבא
 (פי׳ ששלחו שישאל מר״ח בר אבא וזה פשוט
 וברור ובמבוא הירושלמי ערך ר״י בר אבא
 שננ בזה וחשב שריש בר יצחק שאל מר׳ יעקב

 בר אחא).
 האומרים בעכו

 מציגו ר׳ אמי(בבלאי) בע״ז פ״ב ה״ב.
 ר׳ חגי בערלה פ״ג םה״א שאמר כד
 נחיתת מן ספינה שמעיר! קליד. דר״י

 בר אחא.
 ר׳ חזקיה היה כתלמיד חבר שלו
 כברכות פ״ג ה״ו כא. ר׳ אמי (בבלאי)
 ר׳ חזקיה ור׳ בהן ור׳ יעקב בר אחא
 היו ממיילין באילין פלטיותא דציפודי —
 א״ל ר׳ חזקיה לר״י בר אהא לא תימר
 ליה כלום, ושם פ״ב ה״ה ר׳ חזקיהור״י

 בר

 ר׳ יעקב

 מרי׳ אסי קבל הרבה כדמצינו א״ר
 יעקב בר אחא א״ר אםי כתענית בז:,
 מו״ק בי• (וכן צ״ל בנדרים נו: ושם חסר תיבת
 אםי), זבחים קמי: (וכן צ״ל שם נח: ושם
 איתא בטעות רב אשי, דק״ס), ברבות פ״ג
 ה״ד, סובה פ״א םה״א, מו״ק פ״ג ה״ה־
 יב:, ר״ה פ״ב ה״ה, יבמות פ״יא רה״ב.
 והיה חשוב על ר' אםי כ״כ עד שקראו
 (שלא בפניו) חברינו, כשבת פ״ו ה״ה
 ר׳ יסה שאל לאםייא דר׳ יעקב בר אחא
 מה עבידא שיניא דר׳ יעקב בר אחא

 חברינו.
 בשם ר' בא בר ממל כמו״ק פ״ג
 ה״א־ט:, ובנימין פ״ח םה״ג ר״י בר אחא
 ר' בא בד המגוגא בשם רב אדא בר

 אחווה.
 בשם רב המנונא כשבת פ״יא ם״הה.
 בשם ר' חייא בר בא כברכות פ״ג
 ה״ה, סוכה פ״א םה״א, ובשבת פט״ז
 ה״ב ר״י בר אחא חיננא קרתיננאה

 בשם ר' הושעיה.
 בשט ר׳ טבליא כשבת פ״ו ה״ב.

 בשם ר' יהודה בן פזי כר״ה רפ״ג.
 בשם ר׳ יוסי ברי חניגא בברכות פ״ר.

 ה״ז, שביעית פ״יא ה״ב.
 בשם ר׳ יצחק בר נתן בכלאים פ״ב

 ה״ג, יבמות פ״יא ה״ב.
 בשם ר׳ עולא דקיסרין בשם ר׳חגיגא

 בפסחים פ״ג סה״ב.
 בשם רב שסואל בר אבא בפסחים

 פ״ו ה״ה.
 בשם רב שמן בר אבא כמו״ק טז:,

 גדה רפ״ג.
 חבריו מצעו

 ר' אבוגא בפסחים פ״ה ה״ה, יומא
 פ״א ה״א ד:, ומציגו שאמר בשם ר׳
 אבונא בכלאים פ״ז ה״ג, שביעית פ״ח ה״ז.

 ר׳ אבדומי מלחא כב״מ םפ״ר.
 ר׳ אבהו כמו״ק פ״ג ה״ה־יב: שאמרו
 שם יישוע אחוי דרוריי הוד. ליה עובדא
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 מהדרין שמעתיה א״ל אנא עדיפי מינך,
 אלא שב אתה בבית ואני אלך ללמוד

 ובו׳.
 ר׳ יעקב בר אחאי.

 אמר בשם ר׳ יונתן ילמדנו תשא ם״ד,
 כן מובא בס״הד, ואולי הוא ר׳ יעקב

 בר אחא שאמר בשם די' יונתן.

 ר׳ יעקב בר איבו. ערך ר׳ יעקב
 בר אביי.

 ר׳ יעקב בר אידי.
 נזכר זהר תרומה קנב: שהלך עם ר׳־

 חייא לרשב״י.

 ר׳ יעקב בר אידי.

 (תלמידו הגדול דר׳ יוחנן).

 הוא זכה עוד לקבל מגדולי חכמי דור
 הראשון לאמוראי דא״י מד׳ אושעיא
 כדמציגו ר' יעקב בר אידי א״ר אישעיא
/ ובירושלמי ט  כברכות (יא. לגרסת דק״ס ) כ
 בכורים פ״א ה״ה א״ר יעקב בר אידי
 בר אושעיה מעשה — ושלח רבי ובו/.

 והוא ט״ס וצ״ל בשם ר' אושעיה.
 וכן אמר בשם ר׳ חגיגא ברכות מר,
 וכן קבל הרבה מריכ״ל כעירובין מו.
 יבמות ם / גיטין לט, שא״ל ר״ז בפירוש
 שמיע לך מריב׳׳ל או מכללא א״ל בפירוש
 שמיע לי, וביצה כה: מספר שהיה זקן
 אחד בשכגותו והיה יוצא בגלודקי שלו

 (ביויט) ובאו ושאלו את ריב״ל,
 ריב״א אמר ריב״ל כגדרים . גו /
 גיטין פו:, קידושין עה:, חולין ה: יט,

 צת. כלאים ספ״ד,. תענית פ״ג ה״ד.
 וכן אטד בשם ר׳ יונתן כשבת פ״ד

 םת״ב םפ״יד, סוף בכורים.
 בשם ר׳ יצחק רובא כברכות פ״ר,

 ה״ב י לה.
 בשם די מימיי כמע״ש פ״ר ף״!,.

 בשם ר״ש בן חלפתא כיומא פ״ח סה״ג.
 בשם רשב״ל בכלאים פ״ה ה״ו, פ״ר

 ה״ג, שבת פ״ג ה״ד.

ם ש  כ

 בר אחא הוו יתבין בחד אתר וכי׳. ור׳
 חזקיה אמר בשמו שם פ״ב ה״ב,
 ובשביעית פ״ג ה״ד איתא ר׳ חזקיה בד
 יעקב בר אחא וצ״ל בשם ר' יעקב ב״א.
 ר׳ יהודה נשיאה ג) כע״ז פ״ב ה״ה

 ששאל ממנו.
 ר׳ יוסי אמר קשייתא קומיה ר׳ יעקב
 בר אחא בכלאים פ״ו ה״ד, ובכתובות
 פ״ה ה״ד א״ל ר׳ יוסי נהיר דהויתון
 אמדן את ור' ירמיה בשם רשכ״ל, י.כן

 שקלים פ״א םה״א אמר בשמו.
 ר׳ ירמיה בשמו תרומות פ״ד ה״נ.

 ד׳ מנא אמר לר׳ חזקיה נהיר את
 רהוה ר' יעקב ב״א קאים הכא, כנזיר

 פ״ז ה״א.
 רבנן דקיסרין בשמו כשבת פ״א ה״ד.
 ר' תנחום בריה דר״ח איש כפר עבו

.  . בשמו כמו״ק טז:.
 וכן נזבר סנהדרין נז. שמצא בספר
 אגדתא ־דבי רב בן גה גהרג בדיין אחד

« ׳ ו כ  ו

 מדבריו הפרטים מציגו ר״ה פ״ב ה״ה
 שכהגא איתמגי קודם ר׳ יעקב בר אהא
 ואעפ״כ על מקמיה כהנא לעיבורא, אמר,
 הכין מרה דשמועתא לא מקיים ליה
 (שר׳ יעקב ב״א אמר שם נשם ר' יםא שלעיבוד

 הולכין אתר המינוי.)
ר ד  מקומו כפי הנראה היה בחמתא מ
 כע״ז פ״ב.ה״ב ושם סוף המםכת שר׳
 אמי(בבלאי) ור) יהודה גשיאה ג) כשבאו

 שמה שאלו ממגו.
 ומציגו מו״ק כה: (לגרסתדק״םוע״י)
 כשנפטר ר׳ יעקב בר אחא גראו כוכבים

 ברקיע ביום.

 ר׳ יעקב בר אחא בר אידי.
 ,גזבר דמאי ספ״א אסר בשם ריב״ל

 וכן גראה שבן צ״ל במו״ק כז.

 ר׳ יעקב בדיה דר׳ אחא בר יעקב.
 יסופר קידושין בט: שאביו שלחו ללמוד
 לפגי אכיי, כי אתא חזייה דלא היה
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 כירושלמי סוף פאה והיו יהכון לר׳ חמא
 אבוי דר׳ אישעיא (ועיין ערך נחמני).
 ובשבת פ״יד ה״ד פליג עמו אליבא דר״א.
 ור׳ זירא קראו גדול הדור כחולין צח./
 ושם ה: א״ל ר״זשמא לא שמע רבי —

 א״ל דמי האי מרבנן כדלא גמרי אינשי.
 שמעתא. יכן עיריבין מי./ יבמית ס:,
 גיטין לט. ששאלו ר״ז בפירוש שמיע

 לך ובו׳.
 וכפי הנראה שאחרי פטירת ר׳ יוחנן
 ור״א כשמלך ר' אמי התיישב ר׳ יעקב
 בעיר צור, ושמו הלך למרחוק לנדולוזקן
 הדור כדמצינו שר״ז שלח לו שאלות
 הרבה כעירובין פ. שא״ל ר״ז לדי יעקב
 ברה רבת יעקב • בי מטית התמ אקיף
 יזיל לסילמא דצור יבעי מר״י בר אידי —
 בעי מיניה. וכן ב״מ מג: בקש כן ר״ז

 מרי אבא בר פפא.

 האומדים בשמו
 מצינו ר׳ זריקן כברכות פ״ב ה״נ־ינ:.

 ד׳ חנן אריב״א כחולין ה:.
 ורבין הביא הלכותיו לבבל כבבלי סוף
 ר״ה, וזה שמצינו ב״מ י. אמר רבא מתיב
 ר׳ יעקב בר אידי פאה. וכן נזכר ברכות

 ה, פםחיט קו., ביצה טז:.
 ולעת זקנותו היה נדול כ״כ עד שנם
 ר״נ שלח אליו כביצה כה: שאייל ר״נ
 לחטא בר אדא שליח ציון כי םלקת
 להתם אקיף יזיל אםולטא דצור וזיל
 לגביה דר׳ יעקב ב״א ובעי מיניה,
 אדאזל לההם נח נפשיה דר׳ יעקב בר

 אידי.
 יהניח אחריו שני בנים בני םמכי ד׳
 אבא כתרומות רפ״ג, ור׳ יוםי כב״ר

 פצ״ח־יז.
 ר׳ יעקב ׳בר׳ אלעזר.

 גזבר מר׳תהלים פ״יט־ב שאמריודעין
 היו באלהיהן שאמיתי הוא ואין מחניפין
 לו, והמאמר הזה מובא יומא סט: ושם
 ר׳ אלעזר, ובהגהות רש״ב בתהלים שם

 יאמר

 בשם ר״ש חםירא סוף ר״ה בבבלי,
 וברכות פ״ד ה״ו.

 אבל רבו המובהק היה ר' יוחגן
 בירושלמי ברכות פ״ב ה״א־יב: ושקלים
 םפ״ב ר׳ יוחנן הוה מיםתמיך על ר׳ יעקב
 בר אידי והוד, ר״א חמי ליה ומיטמרמן
 קדמיי, יכן מיבא ביבמית צי: שר״א
 אמר שמעתתא בב״המד ולא אמרה
 משמיה דר״י ואיקפד ובאו ר׳ אמי ור'
 אםי לפייסו ולא יכלו עד שנבנם ר' יעקב
 בר אידי לפייסו אמר ר׳ יוחנן לתלמידיו
 מפני מד, אי אתם יודעין לפייס כבן אידי
 חברינו (ומה שקראו חבדינו הוא או מפני גודל
 עניות ר׳׳י, או שקאי על אבי ר' יעקב היינו

 שרי אידי היה מחברי ר״י).

 וכן אמר הורה ר״י בציידן ככתובות
 ז., הכי אר״י כב״מ מג:, ר׳ יעקב ב״א
 אר״י כשבת קג.-עירובין מי:, ע״ז נג:,
 וחולין גז: אמר אלמלי הוי ר׳ יוחנן

 באתרא דאורי הברוותא להיתרא לא •
 פרבם, ומזה הוציא בם״הר שהיה תלמיד
 חבר דרי יוחנן, אבל אין שום ראיה מזה
 בי מציני ברי יהישע שאמר על ריב״ז

 דבי מי יגלה עפר מעיניך וכדומה.
 אבל מה שמציגו ר' יעקב בר אידי
 אמר רב יהודה םגהדרין מא: הוא ט״ם
 תיבת בר אירי, וכן ליתא בדק״ם, אך
 הוא סתם ר׳ יעקב הנקרא בשם ההוא
 מרבנן, וכן מה שנמצא מנחות יז: שאמר
 משמיה דאביי שםצ״ל ר' יעקב בר אבא,

 חבריו.
 ר׳ אחא בד׳ חנינא פלינ עמו כברכות ה.

 ר׳ אמי ור' אםי ככתובות נ.
 ר׳ הילא (ר׳ אילא) בבכורים פ״ג ה״ג
 ששגיהם ישבו ועבד שמואל בר אבא
 וקמו מפניו, וא״ל שאיגם צריכים לעמיד
 מפניו יען שהיא אך חבר והמה םםוכים,
 ובקידושין לנ: נפל ט״ס וצ״ל כמו

 בבכורים.
- ר׳ יצחק בר נחטן, שניהם היו פרנסין
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 ר׳ יעקב בן דוםתאי
 דםי - דםיי - דוםאי.

 בכתובות קיא. א״ר יעקב נן דוםתאיי
 מלוד לאוני ג׳ מילין קדמתי בנשף
 והלכתי עד קיםולי בדבש של תאנים,
 (וגרסת ם״הד בן דוםאי). ובשבת פ״ז ה״א־י
 כה., ב״ב פ״ב ה״מ נזכר בשם ר״י בן
 דוםאי, ובמכות פ״א ה״ז בשם ר״י בר
 דםי׳ ובסנהדרין רפ״ר בשם ר״י בר דסאיי,
 ובאגרת דרש״ג הנדפס בסדר החכמים
 ח״א פ״ר אות בא, יאמר שר׳ יעקב בן
 רוםאי היה בזמן ר״מ והוא ט״ם, והטעות
 בא מירושלמי סנהדרין פ״ב ה״א שאמר
 שם ר'יעקב בן דםאי מפסיק ביניהן ר״מ
 היה אומר — ר׳ יהודה אוסר, אבל
 פשט הפשוט שרי יעקב בן דוםאי אמר
 שאיכא בינייהו מפסיק ביניהן כבפ״ט שם,

 ר׳ יעקב בר זבדי.
 היה תלמיד מובהק לר׳ אבהו בשביעית
 פ״ד ה״ב אמר קומיה ר׳ אבהו לא כן
 אר״ז, ובנדה פ״ב ה״ז אייתי קומי ר׳

 ד׳ אבהו דם שעיר וכוי.
 אמר בשמו כדמאי פ״ג ה״ג, רפ״ ז,
 שביעית פ״י ה״ד, תרומות פ״יא ה״ב,
 מעשרות םפ״א, מע״ש םפ״א, פ״ר סה״ד,
 שבת פ״יב ה״ה, פ״יז ה״ו, פסחים פ״ר
 ה״ד, ביצה פ״ה ה״ב, חגיגה פ״ב ה״ו,
 יבמות פ״ח ה״ו, סוטה פ״ב ה״ה, גיטין
 פ״ג ה״א, ע״ז פ״ב רה״ב, גדה פ״גה״ג,
 תגחומא גח־בא, אמור־יא, תהליםפק״ל,
 וכן קבל מר׳ אסי כברכות פ״ברה״ו
 שאמר קשיתיה קומיה ר׳ יוסי, ופסחים
 פ״ה ה״ד בעי קומי ר׳ יוסי, וכל״ם הוא
 ר' אםי הנקרא לפעמים בירושלמי בשם
 ר׳ יוסי, ואי אפשר לומר שהוא ר׳ יוסי
 הכירו דר׳ יוגה כי בסוף שביעית מציגו
 שהקשה ר׳ יוסי(הכירו דר׳ יונה) לר׳ יעקב

 בר זבדי.
 וכן אמר בשם ר׳ יצחק כתרומות

 פ״ח ה״ב.
 עם

 יאמר שצ״ל ר׳ יעקב בר אלעזר, ושגג
 בזה ולא ראה איך שמובא המאמר
 בירושלמי ברכות פ״ז ה״ג, ומגילה םפ״ג
 ושם הנרםא הנכוגה ר׳ יצחק בר׳ אלעזר,
 והיה כתוב במדי תהלים ר״י ונעשה מזה
 ר׳ יעקב. וביומא נחסר תיבת ר׳ יעקב

 ונשאר אך ר׳ אלעזר.

 ר׳ יעקב בר אמי או אימי.
 כסנהדרין כ: ר״י בר אםי אמר מטה
 שנקליטיה יוצאין זוקפה ודיו, אבל בנדרים
 נו. גרם בר אחא עיין ערכו. ובירושלמי
 כתובות רפ״ו ר' יעקב בר אמי בשם

 רשב״ל.

 ר׳ יעקב בר אמי.'
 נזכר פםדר״כ קענ: אמר בשם ר׳

 אחא.
 ר׳ יעקב

 בר ברתיה דרב אחא בר יעקב.
 בסוטה מט. שהוא גתגדל אצל זקנו
 רב אחא ב״י, ופ״א בקשו להשקותו מים
 א״ל לאו כריך אנא, והייגו דאמדי איגשי

 רבי רבי בר ברתיך אנא.

ת יעקב. ב  ר׳ יעקב ברה ד
 בעירובין פז א״ל ר״ז כי מטית התם
 (לא׳׳י) אקיף וזיללםולמא דצור ובעי מר׳
 יעקב בד אידי — כי טטי להתם בעי
 מיניה, (ופירש׳׳י שאביו לא היה הגון לפיכך

 לא הזכיר שמו),

 ובמע״ש פ״ה ה״א ר׳ ברכיה בשם ר'
 יעקב בדיה דבת יעקב כשם ר׳ חנינא
 דברת חוורן. ונזכר שבת קמט: (ובילקוט
 תהליפ רמז תר׳׳ל העתיק המאמר ר׳ יעקב כר

 יעקב וציל ברה, דגת יעקכ).

ת שמואל, ב  ר׳ יעקב ברה ד
 נזכר ברכות כה:, באלי אמר בשמו.

 ר׳ יעקב בר גיורי.

 ר׳ יצחק בדיה עירובין סב.
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 דתניא שינה בזה ובזה פסול ר' אחא
 מכשיר — משום ר׳ יעקב בר׳ חנינא,
 ובספרי האזינו פ׳ יערוף אמר לרבי בא
 ונפשפש בהלכות בשביל שלא יעלו
 חלודה. ובאדר״נ פ״כט אמר הניעור
 בלילה ואינו פותח פיו בד״ת ראוי לו

 שנהפכה לו שלייתו של אמו על פניו.

 ר׳ יעקב בריה דרב יהודה
 בר יחזקאל.

 נזכר במ״ד פ״יר־נ ומד׳ תהלים פכר־/
 ובל״ם צ״ל רב יצחק והיד, כתוב ר״י

 ונעשה מזה ר׳ יעקב.

 ר׳ יעקב בר׳ יוסי.
 נזכר תנחומא בהעלתך־יא ופם׳ רבתי

 ר״פ תשא.
 ר׳ יעקב בר׳ ינאי.

 נזכר סופרים פט״ז ה״נ ר׳ נחמיה
 אמר בשמו. ונראה שהוא ר׳ נחמיה
 האמורא הנודע בשערי אנדה במדרשים.

 ר׳ יעקב בר יעקב. ערך ר׳ יעקב
 ברת דבת יעקב.

 ר׳ יעסב בר רב יצחק. נזכר בירושל׳
 חלה פ״ב םה״א.

 יעקב בן יצחק מבית גופנין.
 נזכר תוספתא אהלות פ״יח העיד עם
 ר' יהודה בן יעקב מבית נוברייא על

 קיסרי ובו׳.

 ר׳ יעקב בר נחמני. ערך ר׳ יצחק
 בר נחמני.

 ר׳ יעקב בר נפתלי. ערך ר׳ יצחק.
 בר נפתלי.

 . ר׳ יעקב בר םוםיי או םיסין.
 היה תלמידו דר׳ אםי בפסחים פ״ד
 ר״הט, מגילה ם״פב אמר קומיה ריייםי,
 וברבות רפ׳׳ב, חגיגה פ״ג ה״ח, גדה פ״ב
 ה״ז אמר קומיה ד׳ יוםי (והוא ו׳ אםי).
 וכן גזבר ברבות פ״ד ה״א, מעשרות

 פ״א

 עם ר׳ ירמיה היה כחבר כירושלמי
 כלאים פ״א םה״א שבעי קומיה ר' ירמיה
 והוד, מסתכל ביה שלא השיבו, י אייל ר׳
 ירמיה מה את מסתכל בי ? הבא לך

 רצועה וכוי.
 וכן עם ר״ז ב) כברכות פ״ג ה״ה
 ששגיהם ישבו וראו צואה, קם ר׳ יעקב
 ב״ז רקק עליה אייל ר״ז מן ימא לטיננא

 (שאין מועיל כלום).
 ובקידושין לנ: ר' אלעי ור' יעקב בר
 זבדי הוו יתבי חליף ר׳ שמעון בר אבא
 וקמו מקטיר,, אמר לחו חדא דאתון
 חביםי ואנא חבר ועור בלום תורה עומדת
 מפני לומדיה ו ולהבין איך אפשר לומר
 שר׳ יעקב בר זבדי תלמידו דרי אבהו
 יהיה מוסמך ור״ש בר אבא מי שזכה עוד
 להיות תלמידו דר׳ חנינא, והיה תלמיד
 לדי יוחנן, יהיה אך חבר, אך צ״ל
 במו שמובא המעשה בירושלמי בכורים
 פ״ג ה״נ שרי הילא ור' יעקב בר אידי

 היו יתבי וזה ברור.
 והיה מורה הוראה בעירו בגדה פ״ב
 ה״ז מעשה באשה אחת משל בית רבי
 (כן היו נקואין כ?" הנשיאים) שהיתר, רואה
 דמים שחורין אתא עובדא קומי ר'יעקב
 בר זבדי וקומי ר׳ יצחק בר טבליי
 ובקשי לטמאותה א״ל ר' חלבו וכו׳
 (ואף שר״י כר טבליי היה קשיש מהן הרבה
 אבל האריך ימים כגיטין ם. שרי חלבו בא אליו).
 ומציגו ר׳ יהודה בר׳ שלום אמר בשמו

 הגחומא גח־כא.
 והגיח אחריו שגי בגים גדולי הדור,
 ר׳ זבדי (תלמידו דר׳ יונה) כברכות פ״ג

 ר״הה, ודי יוסי כפאר- פ״א ה״ד.

 ר׳ יעקב בר חמא.
 אמר בשם ר' אלעזר בכורים פ״ב
 ה״ב, כן מובא בם״הד וגרםא שלגו בר

 אחא.
 ר׳ יעקב בר׳ חנינא. (תנא דברייתא).

 גזבר שבת עט: אמרו הנאי היא



 780 ר׳ יעקב בר פלו 'וטי—יעקב מצעה

 ובויק״ר פ״ו־ה ר' נחמיה יד׳ נחמן
 ריפו משמו. ומרי שמואל פט״דא ר'

 מנחמא ור' נחמן ריפו בשמו.

 ר׳ יעקב דרומאה (אי דרומנה).
 הוא זבה עיר לישב לפני ר׳ אלעזר
 כסוכה פ״ר ה״ב שבעי מתני׳ דלא כרי

 דוםא — א״ר אלעזר המן וכוי.
 והיה תלמיד מובהק לד׳ אםי בעי
 קומיה כתרומות פ״ג ם״הא, מע״ש פ״א
 ה״א ב: פ״ג ה״ה, יבמות פ״א ה״א־־נ.
 שם ה״ו, פ״ב ה״ד, נזיר פ״ח ה״א,
 הוריות פ״ג ה״ב, (ואף ששם איתא ר׳ יוסי אך

 ידוע שר׳ אםי נקרא לפעמים בשם ר' יוסי).
 וברבות פ״א ה״א אמר ר׳ יעקב דרומנה
 בשם ר' יהודה בן פזי, ונזכר תענית

 רפ״ב אמר למה תוקעין בקרנות.

 יעקב הדייבא (או דודייבא).
 נזכר ב״ב כו: בעי מרב חםדא,

 (ופירש״י דמן חדייב).

 . יעקב מינאה.
 היה מכת הידועים והיה רופא בקיםרין
 כע״ז כח, והוא עשה רפואה לר׳ אבהו

 ואי לאו ר׳ אמיור׳ אםי היה מסתכן.

 ר׳ יעקב כנהר פקוד.
 היה תלמיד רבינא כסנהדרין סט,
 יתיבקמיה דרבינא ויתיב וקאמר משמיה
 דר״ה כריה דר״י. אמר משמיה דרבינא

 ככתובות צנ. צח:, ב״ב קנז:,
 ומצינו כתובות לג: שאמר משמיה
 דרבא. ונזכר ע״ז ם. עב., זבתים ו. ח:,
 ובחולין קז. אמר שאתקין נטלא בת

 רביעתא.
 יעקב מעפרתים.

 בירושלמי שבת פיר ה״ינ, ר' חוניא
 יעקבמעפרתים בשם רבי והסיר ה׳ ממך

 כל חולי זה שריפה.
 יעקב מצעה.

 במנילה בנ, שאל לרב יהירה הני ששה
 (קרואים) דיים הכפירים כנגד מי, ובחילץ

 פד.

 פ״א ה״ד, שבת פ״ו ה״ד ר״ה פ״א ה״ח,
 תענית פ״ד ס״הא.

 ר׳ יעקב בר פלוטי.
 (או יפליטי לגרסת ש״הד).

 נזבר בירושלמי סיכה פ״ב ה״ה ר'
 מנא ב) היה שושביניה בחג הסוכות.

 ר׳ יעקב גבולייא.
 בירושלסי חלה פ״נ סה״א אמר בשם
 ר' חנינא, ובקה״ר פ״א־ד ר׳ לוי ור׳
 יעקב נביליא בשם ר׳ חנינא, וביבמות
 פ״ח ה״ב א״ר אימי תני ר׳ יעקב גבליא

 קימיה ר' יוחנן.

 ר׳ יעקב גרוסה.
 בירושלמי ברכית פ״א ה״א־ו. ר׳
 שמואל בר גחמן כד הוה נחיה לעיבורה
 הוה מקבל גבי ר׳ יעקב גרוסה והוה
 ר׳ זעירא מטמר בין הקופות לשמוע

 האיך קרי ק״ש.

פר חנן (או דבפר חניז).  ר׳ יעקב דנ
 בירישלמי ברכית פ״ה ה״ב א״ר יעקב
 דכפר חנן בשם ר״ל בשעה שעשה אברהם
 דציגי גשבעתי לו שאיני זז מבניו לעולם,
 וגזבר שבת פ״ט ה״א וע״ז פ״ג ה״ז ר״י
 דכפר חגן אמר תפתר בסשתחוה לאופד
 עצמו, ובסנהדרין פ״ב רה״ה גזבר בשם

 זה אחד ד׳ יוחנן ור' שמואל.
 _ וכן נזכר בשט זה מד׳ שמיאל פ״ב־
 א, וב״ר פ״ח־יב, םפ״טז, פכ״ד־ה.
 ושם פל״ב־ד (אמר בשם ריב״ל), תנחומא
 בראשית־יג, קה״ר פ״ג־ב, פ״דכ נ. קב.,
 ופסי רבתי פ׳ אנכי מגחמכם. וכן גזבר

 זהר שמות עו. אמר בשם ר' אבא.
- ,יעקב •דמן צור.

 ר׳ שמעון (תלמיד ר׳ יוחנן) ,בן יעקב
 דמן צור ברכות לג.

 ר׳ ישמעאל ב״י דמן צור כתובות ז.

 ר׳ יעקב דקיםרין.
 נזכר ב״ר פג״ג־ד ר׳ גחמן דיפו משמו.
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׳ יצחק. (תנא דנרייתא).  י
 הוא היה בנלי והיה שם מגדולי הדור
 עם ר׳ נתן בעיר גהר פקוד כמפורש
 בירושלמי נדרים פ״ו ה״ח וסנהדרין פ״א
 ה״ב כשהתקבצו חכמי אושא כשעברו
 מעט הנזירות היתד. ראשית מעשיהם
 לעבר שניט בא״י, ויען שכל הזמן שלא
 יכלו לעבר שנים בא״י אז עיבר השנים
 חנניה בן אחי ר״י בעיר נהר פקור, לכן
 שלחו אליו ג׳ איגרין (ע׳׳י ר׳ יושי בן קיפד
 ובן בנו של ר״ז בן אבקולם כברכות םג.)
 גבי ר׳ יצחק ור׳ נתן שהמה בחכמתם
 יסיעו להוציא הדבר מכח אל הפועל
 שלא יעבר עיר ובאמת לא על שקר בטחו
 כי ר׳ יצחק קם וקרא כתיב באורייתא
 אלה מועדי חנניה, ור״ג קם ואשלים כי
 מבבל הצא הורה, ומזה אנו רואין

 ששניהם היו מנחלי בבל,

 ונזכר הרבה פעמים בברייתות כברכות
 מה: ת״ר מנין לברכת המזון מן התורה—
 ד׳ אומר אינו צריך — ר' יצחק אומר
 אינו צריך — ר׳ נתן אומר. וכן הוא
 בטכלתא בא פט״ז, ובשבת קננ. ר׳ יצחק
 אומר משוס ר׳ אלעזר, ובסוכה כה:
 דתניא — דברי רי״הג — ר״ע — ר'
 יצחק אומר ובו׳. ובחגיגה י. תניא ר׳
 אליעזר אומר יש להן על מה שיסמכו, ר׳
 יהושע אומר — ר׳ יצחק אומר —
 חנגיה בן אחי רי״א. ופסחים מח. הגיא
 רבי אומר הלכה כר״א ור׳ יצחק אומר
 הלכה כבן בתירא. ובגיטין בז: ת״ר
 איזהו שלא לאלתר רנ״א — רשב״א
 אומר — רבי אומר — ר׳ יצחק אומר,
 ומנחות לח: ר׳ יצחק משום ר״נ שאמר
 משום רי״הג, ושם לז. ת״ר על ידך —
 ר׳ אלעזר אומר — ר׳ יצחק אומר איגו
 צריך הרי הוא אומר ושסתם — שתהא
 שימה כגגד הלב, וזה שאמרו ברכות
 יג: ההוא מבעי ליה לכדרנ יצחק דאמר
 ושמהם ובו' ((וצ״ל ו' יצחק או שכן היו

 נקראין

 פד. הקשה לרבא קימ״ל חיה בכלל
 בהמה לסימנין אימא גמי וכוי. ובשגי
 המקומות גרסת הנמרא יעקב מיינאה
 ובתים׳ גרםי ״סצעה״ וסתרי את דבריהם

 שאמדו ע״ז יז. ד״ה ויעקב.

 יעקב עמםונייא,
 גזבר בירושלמי ב״מ םפ״ד בשם תגי
 יעקב עמסוגייא, וגרסת היוחסין עומםיי.

 ר׳ יעקב קורשאי. ערך סתם ר׳
 יעקב.

 יעקב קרחה.
 נזכר שבת קלט: חולין בב: תגי יעקב
 קרחה, ובעירובין פו. אמר אביי תני יעקב

 קרחינאה (ובדק׳׳ש קרחה).
 יעקב תרמוםרה.

 נזכר בירושלמי פ״ב ה״ג והיה בזמן
 ר׳ יוחנן. ובערוך ערך הורמוסר מפרש
 שהוא לשון מרחץ, ואולי נקרא ע״ש

 שהיה בלן. ,
 יפליטי.

 ר׳ יעקב בר יפליטי (לגרשת םה״ד)
 סיכה פ״ב ה״ה.

 יפת. ר׳ בגיטין בר יפה ברכוה לג.

 יצחק »י רב יצחק.
 ר׳ אבא בר רב יצחק מגחות קו.
 ובירושלמי גקרא ר׳ בא ביבמות פ״יב ה״א,

 רב אדא בדיה דר״י יומא יז.
 רב אחא בר יצחק שבת פ׳׳ג ה״ד.

 רב חמי בר יצחק מנילה י:,
 ר' חייא בריר, דרב יצחק ע״ז לנ:.

 רב חנךחיננא־חנינא בר יצחק ברבית
 פ״ו ה״א.

 טוביאבר יצחק עירובץ כח:.
 רב נחמן בר יצחק ברכות ה:.

 רבא בר יצחק סיטר. מו:.
 רבה בר יצחק יבמות עא:.

נ שילא בר יצחק מד׳ תהלים הישן  ד
 פצ״א.

 רב שמואל בר רב יצתק ברכות לא:.
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 ה. א״ל ר״נ לר׳ יצחק יורה בניסן?
 יורה במרחשון הוא — א״ל הבי א״ר
 יוחנן, ושאלו שם שמונה שאלות ועל
 כילם השיבי הבי אר״י, וכן מנילה כח.
 סנהדרין צו:, ומציני נדה נב. ר׳ יצחק
 ותלמידי דרי חנינא עבוד עובדא כרי
 יהודה אזל רב שמן בר אבא אמרה קמיה
 דר׳ יוחנן אזל ר' יוחנן אמרה קמיה
 דר״י נשיאה ב) שלח בלשא ואפקיה.

 ר' יצחק א״ר יוחנן (בהלכה) ברכית
 לה., שבת צט:, כתיבית ם., נדרים
 נז: סיטת מנ:, ב״בקמב: שביעית יב,

 זבחים מנ:.
 וכן מצינו ר׳ יצחק אר״ל כע״ז יד.,
 מנחות ה ז, בכורות יא., ובתרומות פ״י
 ה״י ר׳ יצחק רבה בשם רשב״ל (וצריך

 למחוק תיבת רבה, והמה כולפ בהלכה).
 ר' יצחק אר״א סנהדרין פב. (באגדה),
 ע״ז ע: (בהלכה). ומצינו שבועות פ״ד

 ם״הא שאמר בשם רב.
 ומצינו אותם שירדו לבבל כמו שמצינו
 בי אתא ר' יצחק אמר עיר אחת היתד,
 בא״י וגופנית שמה וכוי. ובהלכה שבת
: נו:, נ  קה., עירובין בז. לו:, סנהדרין נ

 שבועות לו.
 • ומצינו אותם בבבל בימי ר״נ ורב
 חםדא ורב ששת כברכות ז: שאמר
 לר״ג מ״ט לא אתא מר לבי כנישתא —
 דאר״י, יבתעגית ה. שאלו ר״ג כמה דברימ
 והיא השיבי בכילן הבי א״ר יוחנן. ופ״א
 ישבו בסעודה ובקשו שיאמר חידושי
 תירה א״ל הבי אר״י אין מםיחין בסעידה.
 ובי הוו מפטרי מהדרי בקשו ר״נ
 שיברכו א״ל משל נפלא לאחד שהלך
 במדבר והיה רעב וצמא ועיף ומצא אילן
 שפירותיו מתוקין וצלו נאה ואמת מים
 עוברת תחתיו, וישב תחת האילן ואכל
 מפירותיו ושתה מימיו ונת בצלו וכשנפרד
 מהאילן אמר, אילן אילן במה אברכך —
 יהי רצון שכל נטיעות שנוטעין ממך

 .יהיו

 גקראי! כל תנאי דנבל), וכן הוא בטבלתא

 בא פ״יז.
 וכן נזכר במכלתא לערך כב פעמים.
 חולק על אלעזר בן חנניא יתרו פ״ז.

 על ר׳ אלעזר טשפטים פ״ב.'
 עם רבי משפטים פ״ח.

 עם ר׳ יאשיה נזיר מח., מכלתא בא
 פ״טז פ״יז.

 עט ר׳ יונתן בא פ״יא, משפטים פ״ה.

 חולק על ר׳ ישמעאל בא פ׳׳יא יתרו פ״ז.
 עם ר׳ נתן בא פ״ב (פא״פ) פ״י.

 וכן נזבר םפרי נשא פ״ו, דברים פ״ו
 וביבמות פט: א״ר יצחק מנין שהפקר
 ב״ר הפקד וכוי היא ר״י התנא. ובזבחים
 סמ: א״ר יצחק שמעתי שתים — אמר

 חזקיה מםתברא וכוי הוא ר״י התנא.
 ובדרכי המשנה צד 203 יאמר אפשר
 שר׳ יצחק הוא תנא קדמון. ובמבוא
 המשנה צד 245 יאמר ובנראה שהוא
 ר׳ יצחק רובא, ושניהם שננו כי לא היה
 הנא קדמון ונם לא מאוחר בי ר״ירובא
 היה חי עוד כשבא ר״א בן פדת לא״י
 וכמבואר בערכו, ופשוט וברור שר׳ יצחק
 ההנא היה בחבר לר׳ נתן ושניהם היו

 בבלים.
 ואפשר שרי ישמעאל ברי יצחק הנזכר
 בברייתא קידושין נד. שאמר בשם ר״מ

 הוא בנו של ר' יצחק זה.
 ר׳ יצחק (סתם) או רב יצחק.

 בפסחים קיד. אמרו ר׳ יצחק בר אחא
 דשמעחא, ר' יצחק בר פנחס דאנרהא,
 ופי' הרשב״ם שכל ר' יצחק סחם הנזכר
 בהלכה הוא ר׳ יצחק בר אחא, ר' יצחק
 סתם באגדחא הוא ר׳ יצחק בר פנחם,
 יכן פירש״י בקצרה. והגה יען ששגיהם
 היו בזמן אחד ושגיהם היו בא״י תלמידי
 דר׳ יוחנן ואת שניהם מצינו גם בבבל

 לכן נייחד לשניהם מדור אחד.
 מצינו ר׳ יצחק א״ר יוחנן (באגדה)
 ברכות ז: מב: שבת קמט:, ובתענית
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 ושם ו. מנין שהקנ״ה מניח תפלין.
 ושם ו: בל הרגיל לבא לבית הכנסת

 ולא בא הקב״ה משאיל עליו.
 ושם ז. אם ראית רשע שהשעה משחקת

 לו אל תתגרה בי.
 ושם יה. קשה רמת למת כמחט

 בבשר החי.
 ושם מד 5 כמה דברים.

 ושם נה. אין מעמידין פרנס על הצביר
 אא״כ נמלכין בצבור.

 ופסחים קט. יספר קסתא דאריסא
 דהוה בציפורי וכני.

 ותענית טז. והיבא מנח להי (?1האפר)
 א״ר יצחק במקום תפלין.

 ור״ה טז. למה תוקעין בר״ה — אין
 דנין את האדם אלא לפי טעשיו של
 אותה שעה — ג' דברים מזבירין עונותיר
 של אדם — ה' דברים מקרעין גז״ד של
 אדם — חייב אדם להקביל פגי רבו
 ברגל, — חייב אדם לטהר א״עברגל.
 ימנחות קד: מפגי מה נשתניהמנחת

 שנאמר בה נפש.
 יבירושלמי מציני כמה פעמים םתמ

 ר׳ יצחק והוא ר׳ יצחק נפחא.
 ויען שהביא תירת א״י לבבל לכן
 מצינו הרבה מאמוראי דבבל שאמרו
 משמו, כר׳ אבא בר רב אדא כשבת קל.
 ר׳ אבא בר זימנא בשמו בשביעית

 פ״ט ה״א, ביצה פ״א ה״א,
 אביי הקשה לי כביצה ג.

 רב אחא בדיה דרב עיירא א״ר יצחק
 בגדה בז.

 רב אחא בר אבא בשמו בשבת יז:,
 ע״ז לו:.

 רב אחא בר רב קטיגא א״ר יצחק
 ביבמות סו., ובגיטין לח. המאמר ר׳
 חנינא בר קטינא, ושם מג: גרס ר״ה

 בר קטינא.
 ר״ה בר יהודה א״ר יצחק כברכות כו,

 רב יוסף א״ר יצחק כנדה בה:,

 ר׳

 יהיו כמותך, אף אתה במה אברכך אם
 בתורה הרי תורה, אם בעושר הרי עושר
 אם בבנים הרי בנים אלא יה״ר שיהו
 צאצאי מעיך כמותך. ובשבת קלא: אר״נ
 א״ר יצחק (בהלכה). יבםנהדדין צו:
 שאלו ר״נ אימת אתא בר נפלי — א״ל

 הבי אר״י.
 ועם רב חםדא כברכות כז. א״ל רב
 חסרא לרב יצחק התם אמרר״כ —הכא
 מאי אישתיק ולא א״ל ולא מידי. ושם
 מג. א״ל רב חםדא לרב יצחק האי
 משחא דאפרםמין מאי מברכין עלמה א״ל
 הכי אמד רב יהירה — הכי אר״י, בירא
 שמן ערב, ובסנהדרין נו: כי אתא ר׳
 יצתק אמר תני איפכא — מאי משמע
 רב חםדא ור״י בר אבדומי וכוי. ובסוכה
 מד: חולין טז: רב חםדא א״ר יצחק
 (כהלכה), ומו״ק כה. יסופר שהיה בפטירת
 רב חםדא וכשרצו להניח ס״ת על מטתי
 ׳לא הניחם ר׳ יצחק, ומזה שבשנת הר״ך
 לשטרית (שאז נפטר ר״ה) היה אז ר׳ יצחק
 בםורא, אבל יותר גראה גרסת דק״ס ר׳

 יצחק בר אמי.

 וכן רב ששת כשבת מג. א״ר יצחק —
 קא סבר אין כלי גיטל אלא לדבר הגיטל
 בשבת — אמר להו רב ששת פוקו וא״ל
 לד׳ יצחק כבר תרגמא ר״ה לשמעתך
 בכבל (ומזה אנו רואין שהיה אז בא״י כי
 היה הולך וגא, וכן משמע יומא פו: א״ר

 יצחק אמרי נמערבא משמיה דדבה בר מרי).
 וכן ד״כ תלמידו דרב(שהלך. לזמן קצר
 לא״י ככ״ק קיז.) מציגו ר״ה ד. א״ר יצחק
 לא קשיא — מתקיף לה ר״כ — א״ל

 ר׳ יצחק ״רבי״ מטוגך.
 ומציגו שאמר בשם רב שמואל בר

 מרתא אמר רב כחלה פ״א ה״ג.
 ובן חולק עם ר״ה כעירובין טז:.

 מאמריו היקרים באגדה י
 מציגו ברכות ה. כל הקורא ק״ש על

 טטתו כאלו איחז חרב וכוי. .
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 ובכתובות מה : א״ר יצחק בר אבין ואיתימא
 ר' יצתק בר אבא.

 וכפי הנראה היה בר א״י ובא לבבל
 עם ר״ז בזמן אביי כשירדו כל הנחותי
 לבבל, והרביץ שם הורה בישיבה כדמצינו
 ב״מ נח. תני תנא קםיה דר׳ יצחק בר
 אבא — א״ל בלפי לייא, ומנחות יז. תני
 תנא קמיה — אלא אימא וכוי, וכדמובא
 בסדר תנאים ואמוראים שכל היכא דאיכא
 קמי פלוני (כצ״ל) חכם בישיבה היה,
 ויען שהיה בר א״י לכן נקרא בשם רבי

 יצחק ב״א.
 ונזכר מו״ק יב. יב.־ אך שם ט״ס וצ״ל

 בר אבדימי כרמובא שם יא..

 ר׳ יצחק בר אבא בר מחםיא.
 היה תלמידו דרב במנילה פ״ב םה״ב
 שישב עם רב חננאל לפני רב, ח״א
 יהודים וח״א יהודיים, וברכות פ״ו ה״ו
 יצחק בר אבא בר מחםיא ורב חננאל
 חד אמר ברוך שנתן — םלקון לבית
 רב ושמעון בר חונה (צ״ל רב הונא) בשם

 רב אשר נתן וכוי.

 ר׳ יצחק בר אבדימי.
 (תנא בישיבת רבי ובירושלמי נקרא ר׳ יצחק רובא).

 כבר כתבו התום׳ ביבמות ג. ד״ת דאמר
 רבא, וב״ב פז. ד״ה מי כאן ששני ר'
 יצחק בראבדימי הוי, והאמת כן כי אחד
 היה בזמן רבי יהיה התנא שלי בישיבתו,
 אך האריך ימים אחר רבי והוא נקרא
 תמיד בשם רבי יצחק בר אבדימי, ואחד
 היה בזמן רב חםדא ונקרא תמיד בשם
 רב יצחק בר אבדימי, ונבאר כל אהד

 ואחד.
 זה בלי ספק שר׳ יצחק בר אבדימי
 הוא הנקרא בירושלמי ר' יצחק רובא או
 רבה, כברכות לנ5 אתמר רב יצחק בר
 אברימי אמר משום רבינו הלכה (בר״א
 ביויט שחל להיות אחר השבת) והמאמר הזה
 מובא בירושלמי שם פ״ה ה״ב־לה. רבי

 יצחק

 ד׳ ליליאני בר מברי בשמו כב״ר
 ספצ״ח.

 רב מרי בר אביה א״ר יצחק בפםחים
 •פנ.

 רב עמרם א״ר יצחק כקידישין יח:,
 זבחים זז.

 רבץ בר רב אדא א״ר יצחק כברכית
 ו. ו:, עירובין ח., נרה סו:, וכן צריך

 לומר בקידושין כה.
 רבא מצינו מנילה י. אמר רבא
 האלקים אמרה (ר׳ יצחק) ונמירנא לה
 מיניה(ונרמת דק״ם רבה והוא הנכון), וביבמות
 עד. אמר רבא א״ר יצחק (אכל בפסחימ צו.
 ויבמות עא. גרסי אמר רבה). וב״מ מב.,

 תמורה טז. רבא א״ר יצחק.
 רבא בר אדא א״ר יצחק כברכות נט:.
 רמי בר חמא א״ר יצחק ביבמות

 לט:, ב״ב פט:, ע״ז לא:. .
 רב שמואל בר רב -יצחק בשמו
 כשבועות פ״ר ם״הא, ואפשר שהוא בנו.
 ומכל זה אנו רואין ששהה זמן רב בבבל.

 יצחק אבי רב נחמן.
 בתענית בא ז קרא ר״נ בר יצחק א״ע
 מנה בן פרם ופירש״י שאביו נקרא ״יצחק״
 שלא נםמך, אבל בהנהית יעבץ מפרש

 שאבי רנב״י לא היה עשיר.
 והיה לו אשה יראת ה׳ באשר יםיפר
 שבת קנו: שא״לכלדאי שבנה גנביהיה,
 ולכן היתה זהירה שבנה (רב נחמן) יכםה
 את ראשו וא״ל כםי רישך כי היכי דליהוי

 עליך אימתא דשמיא.

 יצחק איש בפר דרום. ר׳ אלעזר בנו
 סוטה כ:.

 ר׳ יצחק איש נפר ענו. א״ר יוחנן
 כע״ז ז: ובכורות לא.

 ר׳ יצחק בר אבא.
 היה חבירו דרי זירא ב) בזבחים ה.
 יתיב ר״ז ור׳ יצחק בר אבא ויתיב אביי
 גבייהו ויתבי וקאמרי — אייל אביי,
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 שחיא רב, ינדחק רש״י לפרש כן יען כי
 שם חילק עם ר״נ אמר שמיאל, וברכית
: נאמר בשם אתמר, אבל התום׳  ל
 בכתובות ני•: חילקין על רש״י וצרקי
 בזה מאוד שא״כ תסתיים מזה דרב היא

 דאמר הלכה כרא״בע.
 ובן פסחים נד. אר״י בר אבדימי אע״פ
 שרבי מפזרן חוזר וסודרן וכי/ יבר״ה פ״א
 ה״נ ר׳ יצחק רבה שאל לרב/ וברבות
 פ״ו ה״א־מא. ר' אבא בר יעקב בשם
 רבי יצחק רובא, רבי כשהוא אוכל בשר

 ובו׳.
 וזה ר' יצחק בר אבדימי היה רבו דרב
 ומסר לו לשין הברייתות שזה היה
 התמנותו בישיבת רבי, יזה שמצינו חולין
 קי. כי סליק ר׳ אלעזר אשכחיה לזעירי
) א״ל מי איכא תנא א י י ׳ ח ו  (תלמידו ד

 דאתנייה ״לרב״ כחל אחויה לר״י בר
 אבדימי, א״ל אני לא שניתי לו כחל כל
 עיקר, ובב״בפז. ושם איתא מי באן תנא
 ״דאתניית רב״ מדות אחויה ר״י בר
 אברימי, ופי׳ הרש״בם שרב שנה לרי״בא
 מתת, ור״ת הקשה באמת קישיא גדולה
 עליושא״כ איך אמרו בחולין שם הלשין
 שאמר לר״א אני לא שניתי לו, ה״ל
 למימר אני לא שניתי ממנו, ומזה אומר
 ר״ת ששנים היו אחר בימי רב ואחד בימי
 רבא, ואם כי בל״ס האמת בדברי ר״ת
 ששנים היו, אבל עדיין הקושיא במקומה
 עומדת בין לפי׳ הרש״בם שםובר שהיה
 תלמידו דרב ובין לרש״בא מובא בתים'
 ב״ב שם ששם הוא ר״י בר אברימי
 תלמידו דרב, א״ב איך היה בימי רבא,
 שבזה צריכים אנו ליתן לו אריבת ימים
 יותר מדאי? אבל בלי שום ספק שגם
 בב״כ צ״ל כמו בחולין ״דאתגייה לרב״
 ומה שהקשו שא״ב איך א״ל ר׳ יצחק בר
 אבדימי לר״א הא אתמר עלה א״ר אבהי,
 ולכן רוצה לומר שהיה תלמידו דרב,
 גאמר לו ולטעמך ג״כ יקשה איך תלמידו

 דרב

 יצהק רבה בשם רבי הלכה בר״א ביו״ט
 ובו/

 וכן שבת מ : אמר רב יצחק בר אבדיםי
 פ״א נכנסתי אחר רבי לבית המרחץ
 ובקשתי להניח לו פך של שמן באמבטי
 וא״ל בול בכלי שני ותן, ובירושלמי שם
 פ״ג ה״ג־יד. רבי יצחק דוכא עאל מיםחי
 עם רבי אמר לו מהו מיתן צלוחיתא
 גו ענלתא א״ל הבא נו נטלה היא נעשית
 בבלי שני, ומה שמובא בלשון ״אתמר״
 הוא יען כי נם על ר' חייא וחבריו
 נאמר לשון זה ונם על רבי בעצמו כמבואר

 בערכם.
 והוא היה התנא בישיבת רבי (כר׳
 יעקב ברקורשאי כישיבת י*ושא) וזה שאמרו
 מע״ש רפ״ה זונא (או זיגא) שאל לרבי
 מה ניתני כרם רבעי או נמע רבעי א״ל
 פיקין שאלון לר' יצחק רובא דבחנת ליה
 כל מתניתא, ר״ז מקבל לסביא דהוין
 ביומיי דרי יצחק רובא דלא בחנון כל
 . מתנייתא מיניה, וזה שאמר מו״ק יא. מאן

 תנא שינוי במועד ברבר האבר דלא כר׳־
 יוםי.

 ומצינו אותו שאומר חמיד כשם רבי
 כברכות לנ. שאמר משום רבינו (ובזה לא
 פידש״י שהוא רב כדפירש ל: יען כי ידוע שהבונה
 שהוא רבי ובבירושלמי שס), וכן יבמות מה,
 כי אתא רב תמי א״ר י^זק בר אבדימי
 משום רבינו עכ״ום ועבד הבא עלי ב״י
 הולד ממזר, ופירש״י שהוא רבי, וזה יען
 שרב סובר שם שהולד כשר, וכן לא
 נוכל לומר שהמנה על ר׳ יהודה נשיאה
 כדעת החכם נרעץ בח״ב צד 480, כי
 מפורש בירושלמי קידושין פ״ג ה״יב ר׳
 ינאי בשם רבי — הולד ממזר ורי״בל
 בשם ר״ג בנו הולד מזוהם, ור׳ יונתן עם

 ר״י נשיאה הורי הולד בשר.
: אתמר רב יצחק בר אבדימי  וכרבות ל
 משום דמנו הלכה כד״י, ובכתובות נו ג
 אמר משום רבינוהלבה כרא״בע ופירש״י
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 כל קרא רלא מפרש ליה רב יצחק כר
 ־אבדימי לא מיפרשא, הכי ארי״בא הואיל
 ופתח הכתוב, וביבמות ג. אמר רבא
 אמר לי ר׳ יצחק ב״א אתיא הנד. הנה,
 וחולק תמיד עם רב חםדא וכמעט
 כולם המה בעניני קראי כסנהדרין נו,
 מאי משמע רבחםדא ור׳ יצחק ב״א חד
 אמר סרו מהר מן הדרך, ושם קי. ומנחות
 צח, מאי ועלהו לתרופה רי״בא ורב
 חםדא ח״א וכוי, ומנחות םנ. סומא ט״ט
 לא, רב חםדא ורי״בא ח״א אתיא סמיכה
 וכוי, ובסנהדרין צו: ר״ח ורי״בא ח״א

 דמות דיוקנו וכוי,

 וכן כל מאמריו בשים שמה אך כעין
 זה כשבת עז: אבעיא להואוממות או
 עוממות ארי״בא ארזים לא עממוהו,
 ופסחים םז. תנא תנא קמיה דרי״בא ויצא
 אל מחוץ למחנה — א״ל אבתי לא עיילתיה
 — אלא אימא מחוץ למחנה זו מחנה
 לויה, וביצה יב. תני תנא קמיה וכוי,
 (ומזה אנו רואים בי זה רי״בא אין זה שהיה

 בימי רבי שהיה הוא התנא בעצמו).

 וביומא כא: ארי״בא אמר קרא וכפר,
 ובסנהדרין טז: צט: ארי״בא מאי קרא
 וכוי, ובהוריות ח. מנה״מ ארי״בא נאמר
 ואשם בחטאת וכוי, וזבחים נו. אמר מנין

 לדם שנפסל — שנאמר, ומנחות עח. מא/
 תלמודא ארי״בא תהיינה כתיב, ובחולין'
 קכז. ארי״בא על הארץ לתוציא ספק

 טומאה.
 וכן נזבר נדה כ. אר״י אטד שמואל
 וכולם אין בורקין אלא ע״נ מטלית לבנה
 אמר רב יצחק בר אבדימי ושחור ע״ג

 לבן.
 ובזבחים כח, אמר אביי כי אתא רכ
 יצחק בר אבדימי אמר, רבה סמיך אדתני
 תנא ובו/ ולא שהיה בא״י ובא לבבל כי
 לא מצינו בשום מקום שהיה בא״י ונם
 נזבר תמיד בשם רב יצחק, ונם לא מצינו
 אותו עם אחד מאמוראי דא״י, אך פשט

 הפשוט

 דרב יביא ראיה מר׳ אבהו שהיה תלמיד
 ר׳ יותנן ז

 אכל האמת שכן דרך הנמרא להביא
 המאמר על שם האמורא שעל שמו נקבעה
 ההלכה בבהמ״ר, ודי יצחק ב״א אמר אך
 הלשון הא אתמר עלה משים יאוש בעלים
 ננעו בה, ובעלי מסדרי הנמרא הוסיפו
 תיבת ר' אבהו יען שעל שמו נקבעה
 המאמר הזה, וכמו שמצינו סנהדרין נו.
 אר״נ אמר רבה בד אביה אמר רב הלכה
 כדשלח רבין משמיה דרי״ברח, וידוע
 שרבין היה מאוחרהרבה, וכן מעילה ז:
 אייל ר״י לרש״בל — האמר עולא, וידוע
 שעולא היה תלמידו דר״י, אבל באמת
 היה כימי רבי וכאשר הבאנו לעיל, וכבר
 האריך בזה הנאין בר״הר בכמה מקימות

 בספרו.
 וטצאתי בירושלטי חולין יט. (הנדפש
 בעת) וז״ל שם כהנא ור׳ יוסי בר חנינא
 הוון יתבון קוםי דר׳ יצחק דוכא וגרםין
 הרא מתגיתין, חרא בעא — וחורנא בעי
 — א״ל תרץ חכימין בעין טילי דחכמוחא
 דננר בר ננרין לא מפריק להו, וצ״ל

 שהם למדו ממנו נרםות משניות וצ״ע.
 האומרים בשמו מצינו ר׳ אבא בר יעקב

 כברכות פ״ו ה״א־מא..
 ר׳ יעקב בר אירי בשמו כברכות פ״ה

 ה׳׳ב־לה..
 וביומא בא: א״ר יצחק בר אברימי
 במוצאי יו״ט האחרון של חנ הכל צופין
 לעשן הטערכה, נראה שהוא רי״בא
 התנא יען שנזבר שם בשם ״דבי יצחק״.

 . רב יצחק בר אבדימי.
 היה כפי הנראה בישיבת רב חסדא
 כחבר לו, והיה לו שמה צביון טיוחר
 שהיה הבקי היותר גדול כמקרא, וכשנשאל
 במתיבתא מה״מ, או מאי תלמודא, או
 מאי קרא, אז בא תיכף ר״י בר אבדימי
 וגילה לגי הפסוק והרמז שבתורה, וזה
 שגילה לגו רבא בזבחים מג: אמר רבא
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 דבי חמיו קא מצערי ליה אמר ליענו
 ואיעגו, א״ל קא דחקו לי (שמבקשים ממני
 פרנסה) אמר ליעתרו ואיעתר/ אמר לא
 מקבלי עלי אינשי ביתי (שאשתו לא היתה
 יפה) א״ ל מה שמה חנה, תתייפי חנה
 ונתייפת, , א״ל קא מננדרא עלי (תתנאה
 עלי) א״ל אי הבי תחזור חנה לשחרוריתה

 וכן היה.
 והיו לו שני חלמידימ אמיו לו שיבקש
 רחמים עליהם שיתחכמו ולא רצה ואמר

 להם עמי היתד. ושלחתיה.
 ונזכר סוכה יט. ובירושלמי שם פ״א
 ה״יא מתרץ קישיתרב אושעיא ודי אבא.
 וכן נזכר ברכות פ״ז ה״א, מע״ש פ״ב

 םה״ב.
 ופטירתו מצינוע״ז פ״נ ה״א כשנפטר
 איתעקרון שבעין איתקופין מבעלי בתיט
 דגלילא, אמרין דהוד. תליין מכותיה,
 ובמו״ק כה; כשמת ',ר' אלישיב איחתדו
 ע׳ מחתרתי ונרםת ע״י ר׳ יצחק בד
 אלישיב, ומוחםין כתב שהיה בזמן ר׳
 יוחנן ואולי היה כתוב ר״י והוא ר׳ יונה.

 ר׳ יצחק בן אלעא (ם״א בן אלעזח•
 בפסחים קינ: אמרו הוא ר׳ יצחק בן
 טבלא, הוא ר' יצחק בן חקלא, הוא ר׳
״א אלעזר), וביוחםין ם  יצחק בן אלעא (
 השלם מביא נרסא יקדה ואמיתית וז״ל
 ר׳ יצחק נפחא הוא ר״י בן טבלא, הוא
 ר״י בן חקולא, הוא ר״י בן אלעזר,
 ומפרש שתרי מילי נינהו, היינו שר׳
 יצחק נפחא הוא ר״י בן טבלא, ור' יצחק
 בן חקולא הוא ר״י בן אלעזר ובן מובא
 הגרסא בדק״ם שם אות ק' מכ״י א״פ,
 ובבר הארכתי בערך ר׳ יצחק נפחא
 שהאמת כן הוא, ונביא כאן ראיה שר׳
 יצחק בן הקולא הוא ר״י בן אלעזר, כי
 בכתובות פ״יג סה״א ר׳ בא בר זבדא
 בשם ר׳ יצחק בר חקולא ב״מ ששניגו
 אר״ג רואה אני את דברי ארמון הלבה
 כיוצא בי. ובכתובות קט. א״ר יצחק בן

 אלעזר

 הפשיט שבא מסירא מקים רב חסדא
 לפימבדיתא מקים רבה ושם למדי ממגי

 אמי ורבא דרבובקידש,
 רב יצחק בר אבין.

 ביוחסין מביא שהיה בזמן רבה, והצדק
 אתו בקידושין עז. אמר רבה ה״ק איזי
 חללה מוזכרת — מאי מוזכרת א״ר יצחק
 בי אבין וכוי. ובזבחים מב. אמר כגון
 שפיגל — א״כ ט׳׳ט דרבנן אמר רבא
 וכוי. ובזה אני רואין שרבא מפרש דבריו
 והוא מפרש דברי רבה, וכן ר״ה יז.

 שרבא מוסיף על דבריו.
 ונזכר כתובית סד.:, ב״ק עו., שבועות
 בו., בכורות לח. כולם בעניני הלכה

 שמתרץ דברי הקורמין.

 רב יצחק בר אדא
 אי בדיה דרב אדא.

 בחולין טו: אר״י בר אדא אמר רב,
 וברכות ד. ארי״בא ואמרי לה רב יצחק
 בדיה דרב אדא מאי קרא וכוי, ובעירובין
 כ: אמר רי״בא לא הותרו פסי וכוי,
 ובמד׳ תהלים פ״צב־יא אר״י בר אדא
 מה התמרה צילה רחוק ממנה כך
 צדיקים שברן רחוק מהן עד לע״הב שנא׳

 וכוי.
 יצחק בר אוםטייא.

 גזכר יבמות רפ״א־ג אטד, רש״בל
 בעי, ואפשר שחיא ר' יצחק עטושייא עיין

 ערכו.
 ר׳ יצחק בר אוריין.

 נזכר שבת פ״י ה״ו, ומשמע שם שהיה
 בזמן ר' ירמיה,

 ר׳ יצחק בר אחא• ערך ר׳ יצחק
 (סתם).

 ר׳ יצחק בר אלישיב.
 אדם גדול ובעל מופת בדור הרביעי
 בא"/ כאשר יםיפר עליו תעגית בג:
 שר׳ מגי (בנו של ר׳ יונה) היה שבית קמיה
 דרי יצחק בר אלישיב וסיפר לו שעתידי
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 אלעזר קומי ר׳ יוסי סביון דתימר אחר
 חיתיםיהין אין אימרין ברכה פסוק, אםרין
 הכימי הדין טליא דהוא סבר מהו אחר
 חיתומיהין שאם היה עומד. בשחרית ושכח
 והזכיר את של ערבית וחזר יחתם בשל
. יוסי  שחרית יצא. ולהבין איך קי־או ר'
 הדין טליא. ואף שמצינו שאמר כן ר'
 יוחנן על ר״ל במעילה ז: קצצתינון
 לרנלוהי דינוקא אף שהיה אז כבר גדול
 הדור תלמיד חבר לר״י, אבל יותר נראה
 כגרסת הירושלמי בתענית פ״ה ה״ג ושם,
 אמרין הכן הוא הדין מלייא, וכן היא
 הנרסא בירושלמי ברכות דפוס קישטנטיגא
 התיב ר׳ יצחק בר אלעזר קומי ר' יסא

 — אמרין הבין הוא הדין מליא וכוי.

 וכפי הנראה שלעת זקנותו הלך לו
 לקיםרין והיה תחת צל ר׳ אבהו, וזה
 שמצינו דמא־ פ״ב הי׳א־ו. א״ר מנא אזלית
 לקיסדין — שאלית לדי יצתק בן אלעזר
 וא״ל כך גהג זוגא שוריי, ר' יצתק ב״א
 בשם זוגא דקיםרין. וכן מציגו שר׳ אבהו

 אמר בשמו כב״ב פ״י ה״א.
 ומציגו יומא עח. עמד ר׳ צדוק בן
 חלוקה על רנליו ואמר אני ראיתי את ר׳
 יוסי בן זמדא — א״ל ר׳ אבא לא כך
 היה המעשה וכוי. ובאמת לא מצינובשום
 מקים שם ר' צדיק בן חלוקה, אבל גרסת
 היוחסין ורק״ם יותר גביגה עמר ר׳ יצחק
 בן חקולה על רגליו — ואסר לו ר׳ אבהו
 (ומלח הקולה הוא גם כדפוס ווינציא ושאר
 הדפוסים הישנים), ואפשר שיען שדר אח״כ
 בקיםרין לבן גקרא בשם זה כחגחומא
 בהעלותך־מז א״ר יצחק בן אלעזר דקיסרין
 מה שעשתה הבמה עטרה לראשה עשתה
 עגור. סוליים לרגלה. והמאמר מובא
 בירושלמי שבת פ״א םה״ג ושם סתם אר״י
 בן אלעזר, וזה כמו שאמרגו שסתמ ר״י

 בן אלעזר הוא רי׳׳בא דקיסרין.
 . וגזבר בהלכה סוכה לה:, יבמות סה:,
 ותיו לו תלמידים גדולי הדור כדמציגו
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 אלעזר משמיה דחזקיה ב״מ ששנינו אר״ג
 רואה אני את דברי ארמון הלכה כסותו.
 ומה שר׳ אבא בר זברא אמר בשמו לא
 שהיה תלמידו אך יען שהיו בידו קבלות
 מחזקיה והוא מסר לר׳ אבא בר זבדא.
 וכן מצינו ערלה פ״א ה״ב ר׳ יצחק
 בר הקולי בשמ חזקיה, ובכתובות קט.,
 ע״ז מה. ר׳ יצחק בן אלעזר משמיה

 דחזקיה.

 וכן היו בידו קבלות מאמוראי דור
 הראשון כדמצינו שאמר בשם ר׳ יהודה
 נשיאה א) כבתיבית פ״ב ה״ט, ניטין פ״ג
 ה״ד, ובעירובין פ״ז ה״י ר״יבן חקולא
 בשם ר' יורן נסייא. בשם ר׳ הושעיא
 כניטין רפ״ח, בשם ר׳ ינאי יומא רפ״ר.
 וכן היו בידו קבלות בשם ר׳ שמעון
 בר רבי (שהוא האריך ימים יוחד מאחיו ר״ג
 במפורש בערכו) בסוכת ספ״א וכתובות פ״ב
 ה״ז ר׳ יצחק בר חקולא, ר׳ שמעון בר
 רבי הורי באילין על פתח וכוי, (ובפ׳׳מ
 שס מפרש שר״י בן הקולי ור״ש בר רבי הורו

 והוא שגגה).

 ובן מצינו פאר. פ״א ה״ד, נדרים פ״ח
 ה׳׳א ר׳ יצחק בן חקולי ורי״בל תרוייהון
 אמרין וכוי, ובל״ס לא שהיה חברו דרי״בל
 אך שניהם אמרו ד״א, ובסוף ימי ר׳
 יוחנן היה כבר נדול הדור וכדמצינו מו״ק
 כה: כשנפטר ר' יוחנן הספידו ר' יצחק
 בן אלעזר ופתח ואמר קשה היוט לישראל

 כיום בא השמש בצהרים.
 ובאמת התרועע עם כלי גדולי תלמידי
 דר׳ יוחגן כמו״ק כ. יתיב ר' חייא בר
 אבא ור׳ אמי ודי יצחק גפחא אקילעא
 דר׳ יצחק בן אלעזר. ובעירובין גר: יספר
 ר״י בן אלעזר על ר׳ אלעזר בן פרת

 כשהיה בציפורי (והוא כשבא לא׳׳י ולמד אז'
 לפני ר׳ חנינא) שפ״א בא ארס ליטול בגדו

 וםצא בו שרף.
 והגה בברכות פ״א סה״ה מציגו דבר
 .גפלא שאמרו שם התיב ר' יצחק בן

 שבת
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 מע״ש שהחזיר רא״בע את כל המעשרות,
 ונזכר קה״ר פ״ט״ט שקרא לדי יהושע
 בר׳ טומי ולר׳ בורקא עדה קדושה, ובכורים
 פ״נ סה״ג כשטינה הנשיא דיינין שאינן
 מהוננים דרש יעקב איש כפר נבירייא
 והי בהיכל קדשו, הא ר׳ יצחק בן אלעזר
 בכנישתא מדרשא דקיסרין (פי׳ שמא ראוי
 למנותו שהוא אדם גדול״ וזה היה בל״ש אחדי

 פטירת ר׳ אמי).

 רב יצחק בר אמי(או בדיה דר׳ אםי).
 בפי הנראה ישב הוא ור״ז בב״מד דרב
 חםדא, וזה שמציגו חולין מט. כי סליק
 ר״ז — אמר לרב ביבי הכי אמר ר׳
 יצחק בר אמי ארי״בל הלבה כר״ש,
 ובמו״ק י: אר״י בר אמי אמר רב חסרא,
 ובשכת קכח. איקלע לבי רב חסרא,
 וטו״ק בה. שהיה בפטירת רב חםרא
 ואמר להם הדין חכט כיון שהחזירו

 פניהם וכוי.
 ובתענית טז. ת״ר איזהו רניל רי״א
 מטופל ואין לו, ויש לו יגיעה בשדה
 וביתו ריקם ופרקו נאה ושפל ברך ומרוצה
 לעס ויש לו נעימה וקולו ערב ובקי
 לקרות בתורה נ״וכ במדרש בהלכות
 ובאנחת ובקי בבל הברכות כולן, ויהבו
 ב־ה רבנן עינייהו בר׳ יצחק בר אמי.
 ובאמת מציגו שהיה בקי נדול במקרא
 כסנהדרין ם. אמרו עומרין מנ״ל אר״י בר
 אמי דא״ק וכוי, ובנדה כה: אמך אשד.
 מזרעת תחלה יולדת זכר שנא׳. ושם לא.
 הנרסא א״ר יצחק בר אמי., וברכות ס.
ר  גרס אר״י בריה דרב אמי וצ״ל ר״י נ
 אסי, ובשבת סב: וברגליהן תעכסנה א״ר
 יצחק דבי ר׳ אמי מלמד שמטילות מור
 וכוי וביומא ט: הגרסא אך א״ר יצחק
 אבל בדק״ס גרם אר״י בר אמי. וב״ב
 קטז. א״ר יצחק דבי ר׳ אמי מלמד שהתנו
 על שבט בנימין, ובדק״ם גידם בריה
 דר׳ אמי, וכשבת פ: א״ר יצחק אמרי
 דבי ר' אמי גרסת דק״ס אר״י דני ר׳

 אמי

 רב יצחק

 שבת בט: אבין ציפוראה גרר ספסילא
 בעיליתא דשישא לעילא מר׳ יצחק בן

 אלעזר א״ל ובו׳.
 ר׳ הושעיא בר שימי תלמידו בכלאים
 פ״ו ה״נ א״ר מנא אזלית לקיםרין ושמעית
 ר' הושעיא בר שימי בשם ר׳ יצחק בן
 אלעזר, ובשבת פ״יא סה״ה, מו״ק פ״ב
 ה״ג ר״י בן אלעזר מפקד לר׳ הושעיא

 ב״ש.
 וכן ר׳ מגי כדלעיל.

 ר׳ ייסי בן ייסי בשמו כתרומות םפ״א.
 ר׳ שמואל בר אבדימי שאלו כשבת

 פ״יט ה״א.
 ד׳ הנחומא בשמו בבכורים פ״א ה״ג.
 מאמריו היקרים באנדה מה שהבאנו
 לעיל מירושלמי פ״א םה״ג מה שעשת
 חבטה עטרה לראשה עשת עגור. עקב

 לסולייסה.
 וברכות פ״ז ה״ג ומגילה ספ״ג מאמרו
 היקר' יודעין היו הגביאימ שאלוהן אמיתי
 ואינן מחגיפין לו, והמאמר מובא יומא
 עט: ושם חסר תיבת ר׳ יצחק בן ונשאר אך
 ר׳ אלעזר, ובס׳ תהלים איתא ר׳ יעקב
 בר׳ אלעזר והיה כתיב ר״י והוא ר׳

 יצחק.
 ובמע״ש פ״ה םה״ג אמר(בדרך היינו דאמרי
 אינשי) כשדותא בעיא סוליי סבא דקיםה מיגי׳

 וביה (וביצה פ״ב ה״ד גרש םמא דקיםא מיניה
 וביה) כל גומרא דלא כויא בשעתא לא
 כויא. והמפרשים הלכו בדרכם למרחוק,
 ולי גראה ע״פ פשוטו ע״ר שאמרו אי״כר
 פ״ג־סו ר׳ יצחק בן אלעזר ידע למסדר
 סעודתה במגין ימות החסה, וזה שאסר
 כאן בשרותא פי׳ בסעודה כשרוצין
 רבםטא שתתן טעם טוב צריכין למלאה
 מסקום אחר הייגו לטלאותה בבשמיס,
 אבל שתתקלקל הסעודה תתקלקל מעצמה,
 וזה שאמר דקיסא מיגיה וביה, ומביא
 המשל על בבא בן בוטא שהיה מבית
 שמאי והוא בעצמו פסק ככ״ה, ובן שם
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 גזר רב יצחק בר ביזנא (כ! הוא נע״י
 והגיהו עלי חנם ביםנא) דלא לימטיא אםא
 וגידמי לבי הילולא בטבלא ואזל איהו
 אמטי — טרקי הויא ומית. ומזה אנו רואין
 שהיה אז כבר גדול הדור שע״י געשה

 הכרוז, אבל

 ר׳ יצחק בר ביםנא.
 היה בר א״י תלמידו דר׳ אמי ור׳ אםי
 וחברו דרי אבא ור׳ זירא ור' ביבי,
 בזבחים כ. כי אתא רבין א״ר ירמיה א״ר
 אםי אר״י — אמר לפגיו ר׳ יצחק בר
 ביםנא (לפני ר' אמי וכולה רבין אמרה, רש׳׳י,
 ובחנם מחקו ברש״י תיבת אמי.וכתבו ר׳ ירמיה)
 רבי אתה אומר בן הכי א״ר אסי אר״י.
 וכן גיטין נד: הקשה לדי אמי ור' אםי

 בה״ג ביו״הכפ יוכיח,
 ובע״ז לנ: שהיה לר״י בר ביםנא מאני
 דפקיםנא מלינהו מיא אנחינהו בשמשא
 פקעו, א״ל ר׳ אבא שאבדם על חנם.
 ובשקלים פ״נ ה״ב ופ״ח ה״א ר׳ ביבי
 היה. יתיב מתני — א״ל ר׳ יצחק בר
 ביםנא — בעט ביה, א״ל ר׳ זריקא בנין
 דשאיל לך את בעט ביה ? א״ל בנין דלא
 הוות דעתי בי, ובמנחות קנ: מתיב לר׳
 ביבי ואישתיק א״ל ר' זריקא מ״ט לא
 קמהדר מר וכוי. ובזבחים מנ: מתיב על

 דברי ר״ז.
 ובנדה נו. מציגו א״ר זירא ל״ק הא
 בכילן הא במקצתן ז־תניא א״ר יצחק בר
 ביסנא משים רש״בי בהם יכיל בכילן
 וכו׳ ובאמת מובא הברייתא בת״כ פ״יא־קיד
 ובחגיגה יא. יבנזיר יב. בשם סתמא,
 ובנדה נפל ט״ס יצ״ל שר״ז אמר שר״י בר
 ביםנא מביא ברייתא בשם רש״בי ולכן
 צ״ל דאר״י בר ביסנא דתני רש״בי אימר

 וזה ברור.
 ובן גזבר יומא ה., וביבמות קיג:
 שנאבדה לו מפתחות דב״המד אתא לקמיה
 דר׳ פדת (בנו •צל ר׳א) והירה לו שיביא

 תינוק וכוי.
 יצתק

 אמי, וכן נזכר בשט זה םיטת ט:, סנהדרין
 סנ. ונראה שכן צ״ל בנדה לא: ונרםא

 שלנו אר״י א״ר אמי.
 רב יצחק בר אשי.

 אמר רב פסחים מה:, ונרםת דק״ם
 בר אשיאן.

 רב יצחק בר אשיאן.
 היה תלמידו דר״ה כסוכה מב. א״ר
 שמואל בר התאי א״ר המנונא סבא אמר
 רב יצחק בר אשיין אר״ה אמר רב, וכן
 הוא גיטין לט., והיוחסין כתב שהיה
 תלמידו ררב ובונהו מפסחים מה: אר״י
 בר אשי אמר רב ונרםת דק״ם בר אשיאן
 אמר רב, וכן יבמות קח : אמר ומורה רב

 שמותרת לאחיו.
 ומאמריו נשארו לנו ע״י תלמידו רב
 אידי בר אבין כברכות יד. אמר רב אידי
 בר אבין אר״י בר אשיאן אס־ר לארם
 לעשות חפציו קודם שיתפלל שנאמר —
 כל המתפלל ואח״כ יוצא לדרך הק״בה
 עושה לו חפציו. וכתובות כז. אמר בשמו
 אם יש שם מחבואה אחת מצלת על
 הכהנות בולן. ובחולין לנ, הרוצה שיבריא
 וכוי, ושם קה. מים ראשונים מצוה אחרונים
 חובה, ושם קו, נט, לחולין מפני סרך
 תרומה, ובכורות לח: אדר וניםן לח

 וכוי.
 רב יצחק -ברבי.

 בנדרים במ: יתיב ר' אבין ורב יצחק
 ברבי קמיה דר׳ ירמיה וקא מנמנם וכוי,
 אך בל״ס צ״ל רב יצחק בר יוסף עיין

 ערבי.
 רב יצחק בר ביזנא.

 אמר שמואל כן הוא בשקלים פ״ח ה״ב,
 אבל בחולין צ: גרם המאמר ר׳ יצחק
 בר נחמני, ובתמיד בט. ר׳ ינאי בר
 נחמני, ובשניהם צ״ל רב יצחק בר ביזנא
 כי היה באמת תלמידו דרב (ושמואל)
 כשבת קי. ההוא בר קשא דפומבדיתא
 דטרקיה חרא— וספרו לאביי, בשמת רב
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 הירושלמי ונרםי ר׳ יצחק כדר״ח כהנא,
 ובל״ס צ״ל בכולן ״כתובה״.

 וברכות פ״ג ה״א־כ: ר׳ יצחק בדיה
נח חו  דרב הוה כתובה (וצ׳׳ל בייה דר״ח נ
 הוה) מפתיה אונס (שאירע לו אבלות) תלין
 לגביה ר׳ מנא ור׳ יורן והוד• חמר טב
 ואישתון םגין וגחבין, ובחדרים שם גורס
 ר׳ יצחק בדיה דרבי. ומכל אלו המקומות
 נראה יותר שצ״ל כתובה ופי׳ שהיה סופר
 או שהוא שם מקים והיה חבירו דר׳ מנא

 ור׳ יורן.
 ובמנילה פ״א ה״ד־ה מתלוקת ר׳ בא
 בדיה דר׳ חי־א בר בא עם ר׳ יצחק בי

 ר׳ חייא, אילי חסר תיבת כתובה,

 ר׳ יצחק בר חיפא.
 תלמיד ר׳ אמי וכתב בםה״ד לא מצאתי,
 אבל הוא טעות הדפוס וצ״ל בר רריפא וכן

 הוא ביוחסין ועיין ערכו.
 ר׳ יצחק בר חלוב•

 נובר חולין צט 5 שר׳ אמי הוה
 משדר לקמיה, דמורי בה התירא (דאין

 בגידין בנותן טע:!) משום רי״בל.

 ר׳ יצחק בר חלוקה אי בר חלקיה. •
 נזכר בפדר״ב קפ: בשם ר׳ יצחק בר
 חלוקה, והמאמר הזה מובא בויק״ר פ״ל־נ.

 בשם ר״י בר חלקיה.
 ר׳ יצחק בר חטא.

 נזבר סד׳ תהלים פ״ב־ו אסר כל עסקיו
 של הקב״ה בקדושה, והמאמר נובע
 מירושלמי ברכות פ״ט ה״א ושם גרסא
 אחרת. ובפס׳ רבתי פ׳ אנכי מנחמכם
 ם״ג ר׳ יצחק הכהן בר חמא אמר בשם

 ר' חלקיהו.
 ר׳ יצחק בר בר חנא.

 נזכר יומא עז 5 אמר אנא חזיתיה
 לזעירי דאזל לגביה רב חייא בר אשי
 תלמידו, וגרסת דק״ס ר׳ יצחק בר רב
 חנא. וב״ק גב. מתרץ שהתליע מתוכו,
 ובסה״ד ערבב האמורא הזה עם רב יצחק

ה י ד  ב

 יצחק בר גופתא.
 היה הלמידו דרי מנא כדמציגו המיר
 שבעי מרי מנא במעשרות פ״א םה״ד,
 שבת פ״נ ה״ה, פסחים פ״ז ה״ז, נזיר פ״ט

 ה״נ, ע״ז פ״א ה״מ.

 ר׳ יצחק בר גיורי. ערך ר׳ יצחק בר׳
 יעקב בר גיורי.

 ר׳ יצחק בר זעירא.
 גזבר שבתכ: לג:, יבמות צז., ובויק״ר
 פ״לא־ט מציגו ר׳ הושעיא בדיה דרי
 שמלאי בשמו. יבילקוט ההלים פ״יט תרע״ג

 ר׳ יהושע בשם ר׳ יצחק בר׳ זעירא.

 ר׳ יצחק בר חייא.
 גזכר ויק״ר פ״בו־ז ומד׳ שמואל

 פ׳־כר־ו.

 ר׳ יצחק בדיה דר׳ חייא כתובה.
 בשם האמורא הזת נפלו טעותיםרבים
 וגרסאות שונות, בירושלמי מגילה פ״א
 ה״ט־י: התיב ר' יצחק בדיה דרי חייא
 כתובה ופי׳ הפ״מ וקרבן העדה כך שטו
 ואפשר דהיה סופר. ופסחים פ'א ה״ח־י.
 התיב ר״י בריר, דר״ח כתובה (לריז) וגם
 שם פי׳ הק״הע כך שמו, ובפ״מ גורס
 ברובה, והמאמר הזת מובא תרומות פ״ח
 ה״ר־לב. ושם איתא ״ברובה״ ופי׳ הפ״מ
 שבן צ״ל ולא ״כתובה״ והוא הגקרא
 בב״מ ר׳ חייא רובה או ברובה. ובמחילה
 שגג בזה כי ריחייא רובה ידוע שהוא
 ר׳ חייא הנדול ונקרא כן בבל הירושלמי
 להבדילו מן ר' חייא בר אבא שנזכר

 בירושלםי בשם סתם ר׳ חייא כידוע.
 וביבמות פ״יג םת״יג ר׳ מנא אמר לה
 סתם, ר׳ יצחק בדיה דר״ח כתובה (אמר
 לה) בשם ר׳ יוחנן דר״מ היא. ושם פ״יב
 ה״ר מובא המאמר ר' יצחק בדיה דר״ח
 מטיבא בשם ר' יונה, וצ״ל כתובה בשם
 ר' יוחנן. ובסוטה פ״ר ה״ג גרס המאמר
 ר׳ יצחק בריח דר״ח רובד. בשם ר' יוחנן,
 ובתוס׳ בכורות יט: ד״ה איש מביאין
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 ושאל לר״י מ״ט לא קא מנםיב ליה
 איחתא.

 ואביו למד עמו מקרא ומשנה כמפורש
 שבת לה:, יבמות םג:, סנהדרין כב.
 רב יהודה מקרי — מתני לרב יצחק בדיה.
 ואביו זכה לראותו אדם גדול כתענית ינ:
 אדבריה רב יהודה לרב יצחק כריה
 ודרש. ובעירובין פ: צז. א״ר יצחק לדידי
 מיפרשא לי מיניה דאבא. ומה שמציגו

 שבת קנא. אמר רב יהודה אמר רב יצחק־
 בריר, דרב יהודה הוא ט״ס ותיבת רב
 יחידת ליתא ברי״ף והרא״ש ובדק״ם
 ובערוך ערך רשות. (ובסה״ד לא הרגיש

 כזה).

 ובן שלחו אביו לר״ה כנדה יז: רמי
 בר שמיאל ירב יצחק כריה דר״י חנו
 נדה בי ר״ה אשכחינהי רבה בר״ה דיחבי
 וקאמרי וכי', יכפי הנראה שאע״פ שקבל
 שאביו ומר״ה אעפ״כ אחרי פטירה רב
 יהודה כשמלך רבה במקום אביו ישב נמ
 הוא לפני רבת כשבועות לו: רב אחא
 בר הונא ורב שמואל בריר. דרבב״ח ורב
 יצחק בדיה דר״י תנו שבועות בי רבה
 פנע בהו ר״ב — א״ל רבא בר איתי

 וכוי.
 ובן למד לפני רמי בר חמא ורב ששת
 בזבחים צו: רב יצחק בר יהודה (צ׳׳ל
) הוה רגיל קמיה ס ״ ק < ד ה ד ו ה ב , ו ה ד י ר  ב

 •דרמי בר חמא שבקיה ואזיל לרב ששת,
 יומא חד פגע ביה (רמי בר חמא) א״ל
 אלקפטא נקטן ריחא אתי לה ליד, משום
 דאזלת לך לקמיה דרב ששת הוית לך
 כי רב ששת, א״ל לאו םשום הב/ מר
 כי בעינא מלתא מיניה פשיט לי מסברא כי
 משכחת מתניתא פרבא ליה, ורב ששת
 וכי/ אבל היה אז,כבר גדול הדור עד
 שגם בחיי רבב״ח אמדו גדה כ. ילתא
 (אשת ר״נ) אייתי דמא לקמיהדרב״בח
 וטמי לה, הדר אייתי לקמיה דרב יצחק

 בדיה דר״י ורבי לה.
 ומה

 בדיה דרבה בב״ח ביחד, ובאמת שנים
 היו בזמנים שונים.

 רב יצחק בר חיננא אי חנינא,
 היה תלמיד ר״ה ככתובות ד: א״ר
 יצחק ב״ח אר״ה, ושם םא: ר״י בר
 הגיגא אר״ה ג״פ. וברבות נב: ר' יוסי
 בר׳ חנינא אר״ה צ״ל ר׳ יצחק בר״ח
/ ובנדרים  כגרסת הרי״ף ודק״ס שם אות י
 לח: רב יצחק בר חנניה אר״ה, ובסנהדרין
 לח: ר׳ יוחנן ברי חנינא וכתב בםה״ד
 אולי צ״ל ר׳ יצחק בר״ח, וגרסת דק״ם

 שם ר׳ חמא בר״ח.

 ר׳ יצחק בר חנינא בר פפא בר יצחק.
 כן מובא בפס׳ רבתי ם״פ רקח
 אליהו בג., והגרא״ז שם מוחק תיבת בר

 יצחק.

י חקולא. ערך ד׳ יצחק  ר׳ יצחק בר
 בן אלעזר,

 ר׳ יצחק בר חקורי.
 גזבר ב״ר פ״גד־ה, ואולי צ׳׳ל בר

 הקולא.

 ר׳ יצחק בר טבלאי. ערך ר׳ יצחק
 י נפחא.

ב יצחק בריה דרב יהודה  ר
 (בר יחזקאל).

 אביו רב יהודה היה רבו המובהק
 והשתדל שיתאבק בעפר רגלי חכמים
 בפסחים קד: עולא איקלע לפומבדיתא
 אייל רב יהודה לרב יצחק בדיה זיל אטטי
 ליה כלכלה דפירי וחזי היכי אבדיל. לא
 אזל ושדר לאביי — וכשבא אצל אביו
 ושאלו היכי אמר, סיפר לו שלא הלך
 בעצמו אך שלח •את אביי, וכעם עליו
 וא״ל בדרך צחות רברבגותיה דמר
 וםררותיה דמר גרמא ליה למר דלא
 תימא שמעתיה מפומיה. ובקידושין עא:
 עולא איקלע לפומבדיתא לבי רב יהודה
 חזייה לרב יצחק ברית דגרל ולא נסיב
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 שבימי ר״ה ורב יהודה בבבל ואז היה ר'
 יוחנן ראש הדור בא״י נתמנו מהישיבות
 חכמים שהמה יביאו תורת א״י לכבל,
 ותורת בבל לא״י מה שנתחדש בהמתיבתית
 ילבן מלא הש״ם בבלי מהלכות ר׳ יוחנן
 ור״ה ושאר חכמי הדור, ודברי ר״ה ורב
 יהירה וחבריהם בש״ס ירושלמי, ומםוניות
 הגמרות אנו רואין כמעט תמיד שנם
 עסקו במםכתא אחת, הייגו שאם ר' יוחנן
 ילמד בישיבתו מסבתא ב״ק אז למדו גם
 בסורא ובפומבדיתא ג״כ מסי ב״ק. והנה
 בימי ר״ה ירב יהודה היו רבה בב״ח ועילא
 החכמים הקביעין הנקראין בשם נחותי,
 ובימי רבה ורב ייםף יאח״כ בימי אבייי
 היו רב דימי ורבץ ורב יצחק בר יוסף
 ורב שמואל בר יהודה, ואנו רואין שכמעמ
 תמיר נזכר רב דימי לראשונה ואח״כ כי
 אתא רבין ושני אלו נזכדין הרבה פעמים
 בבבלי וירושלמי, ושניהם זכו עוד להיות
 מתלמידי דרי יוחנן ולשמוע מפיו ונם
 היו מוסמכים כי נם רב דימי היה נקרא
 בירושלמי. בשם ר' אבידימי נחותה, אבל
 רב יצחק בר יוסף אף שמצינו כמה
 פעמים רב יצחק בר יוסף א״ר ייחנן
 בתעגית י., יבמות עט: קד., גזיר יא 5
, ב״מלג., ב״ב קלדזקסא:,  סיטהב: ד.,
 סנהדרין ד., ע״ז מ: מט: עג., מכית ח.,
 זבחים כו. ל:, מגחות יא.׳ גט.׳ פ., חולין
 מנ. (כמה פעמים) עג:, ובגדה סהזיאמר
 רבי יצחק בר רבי יוסי אר״י צ״ל רב

 יצחק בד יוסף.

 וכן מצינו כי אתא רב יצחק בר יוסף
 אר״י כשבת מה: נח., עירובין כב.^
 ובע״ז עג. מציגו כולם זה אחר זה כי
 אתא רב דימי אר״י — בי אתא רב יצחק
 בר יוסף אר״י — כי אתא רבין אר״י —
 כי אתא רב שמואל בר יהודה אר״י,
 וברכות מד, כי אתא רב דימי — כי אתא
 רבץ, — בי אתא רב יצחק [בר יוסף,
 דק״ס], אבל לא מציגו בשום מקום שהיה

 בישיבת

 ר׳ יצחק בר׳ יוסי•

 ומה שמציגו קידושין לב: שהיה בחתוגת
 אבא מר בדיה דרב פפא, ור״פ דלי ליה
 כסא ולא קם מקמיה ואיקפד ד״פ, שם
 גפל ט״ם כי אי אפשר לומר כן ביידוע
 שר״פ היה תלמידו ררבא ואז אפשר שכבר
 לא היה עוד בחיים רב יצחק בדיה דרב
 יד1ורה, אך בל״ם צ״ל כגרסת השאלתות
 קדושים רב יצחק בדיה דרב משרשיא

 שהיה בזמן ר״פ כמבואר בערכו.
 הלכותיו מציגי שכת כא. מפרש מאי
 קיק, ושם צא. מתקיף על דברי אביו.

 וכן עידובין פד., ביצה טז., מו״ק יז:.
 ובאגדה שבת לב. אמר לעולם יבקש
 אדם רחמים שלא יחלה, שאם יחלה

 אומרים לו הבה זכות והפטר.
 והיה לי בן בשם איםי, יאיםי היה לו
 בת הגידעת בשם הימה כיבמית סד:
 שנסבה רחבה דפומבדיתא ישכיב, יגםבה
 ר׳ יצחק בריח דרבב״ח ושכיב, וע״פ
 הוראת ר׳ יצחק בר יוסף שאמד שדין
 החזקה הוא בנ׳ פעמים נסבה אביי ושכיב
 גם הוא, וגם אחרי פטירת בעלה השלישי
 אביי היתד, אז עדיין בימי עלומיה

 י ככתובות םה,

 ר׳ יצחק בר׳ יוםי.
 נזכר זהר תילרות קלח. הוה אתי
 מקפוטקיא ללוד פנע ביה ר׳ יהודה וכוי.

 ר׳ יצחק בר יוםי מחוזאה.
: ודר בכפר דראטין.  נזכר זהר נח סנ

 רב יצחק בר יוםף.
 בדבר האמורא הזה אשר נזכר בכל
 הש״ס, ואשר היה בזמן רבה ורב יוסף
 מהנחותי והביא. כידו חבילות חבילות
 מתורת ר׳ יוחנן לבבל, לפלא גדול שלא
 נזכר כשום מקום בירושלמי ? ובבר תמהו

 ע״ן חכמי האחרונים,
 וכדי להבין את זאת צדיכין אנו לבאר
 פה בקצרה ענין הנחותי אף שכבר בארנו
 באריכות בערך רבין ורב דימי, היינו
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 שלוחא דציבורא תקיעה ביבנה לא שמע
 אינש קל איניה.

 וברכות ט. בי אתא די״ בי אמר הא
 דרי אחא נר״ח אריב״ל לאו בפירוש
 איתמר וכוי. ושם יא: הא דרי זריקא לאו

 בפירוש איתמר.
 ובנזיר מב: ובחולין קח. רי״בי א״ר
 ינאי. ושם קלב: כי אתא רי״בי אמר

 אמרי במערבא וכן הוא זבחים פא :,
 ובמנחות לג. כי אתא רי״בי אמר

 כולהו מזוזתא דבי רבי וכוי.
 ומה שמצינו שבת ינ: במערבא אמרי
 א״ר יצחק בר יוסף סינור מפסיק בינו
 לבינה, זה אך השמיעני איך היה המעשה.
 ובפסחים צד: אמרי כמאן אזלה הא
 דאמר רב יצחק בר ייםף בטמאים הולך
 אחר העומדים בעזרה, באמת בדק״ס ליתא

 תיבת בר יוסף.
 יעיד מציני שאמר עליי אביי לשין מה
 שלא מצינו על שים אמירא אחר ביבמית
 םד: כי אתא רב יצחק בר יוםף אמר
 עוברא הוה קמיה דדי יוחנן בכנישתא
 דמעון — א״ל אביי חזי דקא שרית איםורא
 וםכנתא, סמך עליה אביי ואזל נסבה
 לחומה — אמר רבא ומי איכא דעביד
 עובדא בנפשיה כי האי והא איהו דאמר
 אבין (הוא רבי!) דםמכא, יצחק סומקא
 (הוא רב יצחק בר יוסף) לאו בר סמבא, אבין
 ישנו בחזרה, יצחק סומקא אינו בחזרה,
 ופירש״י ישנו בחזרה חיזר על תלמודו,
 •לשין אחר מציי כל שעה לפני ר׳ יוחנן
 — אבל רי״בי איני מציי. וקשה מאוד
 להבין ב׳ פירי־שי רש״י כי מנא ידע אביי
 שאינו חוזר על תלמודו כאבין אי שאינו

 מצר לפני ר׳ יוחנן כאבין.
 אבל אביי נילה לנו הסיד למה לא
 נזבר רב יצחק בר יוסף בירושלמי יען
 כשהביא אחד מן החכמים הלכית א״י
 לבבל היי נישאין ונותנין בדבריו אם אמר
 ההלכה נכינת כאשר יצתה מפי. החכם

 דא״י

 בישיבת ר׳ ייחנן, ואדרבא מצינו שהיה
 תלמידו דרי ירמיה (שעלה עם רבו ר״ז עוד
 בחיי ר׳ יוחנן וגדל והצליח מאוד בלמודו עד
 שגס בחיי ר״א היה כבר גדיל הדור כמבואר
 בערמ) כניטין יא: יתיב רב הינא (והוא
 ר׳ הונא שבא לא׳׳י) ירב יצחק בר ייםף
 קמיה דר׳ ירמיה וקא מנמנם — א״ל ר׳

 ירמיה דרדקי הכי אמר ר׳ יוחנן,
 ובחולין מח: רב יצחק בר ייםף היה
 קאזיל בתריה דר׳ ירמיה בשוקא דטבחי
 חזינהו להנך דקיימין צמחי צמחי א״ל
 (לר׳ ירמיה) לא בעי מר אומצא ? (שרצה
 לידע הדין איך ם״ל לר׳ ירמיה) איל מאי
 אעביד לך דכי אתו לקמיה דר׳ יוחנן
 משדר להו רבו/ ובע״ז לנ: עדי טייעא
 אנס הנהו זיקי מרב יצחק ב״י רמא בהו
 חמרא ואהדרינהו ניהליה, אתא שאיל
 בי מדרשא, א״ל ר׳ ירמיה כך הורה ר'
 אטי וכוי. ובנדרים בט: יתיב ד׳ אבין
 ורב יצחק ברבי קמיה דר׳ ירמיה וקא
 מנמנם וכו׳בל״ם הית כתוב ברב״י והוא

 ר״ת ברי יצחק.
 וכן קבל מר׳ אבהו בפסחים עב. שאשכח
 לד׳ אבהו א׳יל מתני׳ מאי א״ל — תני
 מיניה מ׳ זימנין ודמי ליה כמאן דמנחא

 בכיסיה וכן הוא כתובות נ..
 ובחולין י. ר׳ אבהו שדריה לאתרי
 חמרא מבי מתאי. ושם נו: רב יצחק ב״י
 הואי ליה ההיא תרנגולתא שדריה לקמיה

 דר׳ אבהו.
 ובב״ב קא. קעא: יסופר שהלוה כסף
 לד׳ אבא ותבעיה לדינא קמיה דר׳
 יצחק נפחא — ולקמיה דר׳ חנינא בר

 פפי,
 'וראה זה פלא שלא מצינו בשום מקום
 שיאמר הלכה או אנדה מפי עצמו והביא
 אך שמועות והלכות או מר״י או מדורות
 הקידמין כב״ב קמנ. כי אתא רי״בי אמר
 ההוא דמי, בלילא — אמר רבי וכי',
 ובר״ה ל. כי אתא רי״בי אמר בי מםיים
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 לא הביא מאומה בידו לחכמי הדור,
 וכאשר הבאנו לעיל שלא מצעו ממנו

 בפ״ע שום הלכה,
 ורב יצחק בר יוסף ירד כמה פעמים
 לבבל כי מצעו אותו עוד בחיי רב ששח
 בבבל כב״ב קלד: כי אתא רי״בי אר״יי
 בעל שאמר גדשתי את אשתי אינו נאמן,
 מנפח רב ששת בידו אזל ליה הואיל דרב

 יוסף.
 ובן בא בימי אביי בזבחים פא ז כי
 אתא רי״בי אמר אמרי במערבא — א״ל
 אביי ונימא מר וכוי. וכן ברכות מב:•
 רי״בי איקלע לבי אביי ביו״ט חזייה אביי
 דבריך אבל כפא וכסא אייל לא סבר לדו
 מר להא דרי״בל — א״ל נמלך אנא^
 וכן יבמות סד: שסמך אביי עליו ונסב

 לחומה.
 וכשהתגברו הנזירות בא״י בסוף ימי
 אביי ורבא ואז ירדו כל הגחותי וכמה
 מחכמי א״י לבבל, אז בא גם רב יצחק
 ב״י וזה שמציגו חולין קי. רבין ורי״בי
 איקלעו לבי רב פפי — אייתו לקמייהר
 תבשילא בכחל, רי״בי אכל, רבין לא
 אכל, אמר אביי רבין תכלא וכוי. וביוחסין
 כתב רב יצחק ב״י אמר לרבא, וזח

 לא מצינו בשום מקום,
 מדבריו הפרטים מצינו ע״ז עה: שזבן
 מנא דמרדא מעכ״וםםבר להטבילה א״ל
 ההוא מרבנן ור׳ יעקב שמיה לדידי־
 מיפרשא לי מיניה דר״י וכוי, ובםנהררין
 קא: יםופר עליו שאיבלע בארזא ואתעביד

 ליה ניםא פקע ארזא ופלטיה.

 יצחק בר יונתן.
 נזכר בירושלמי גדה םפ״ב שהוא ורב־
 [הונא] הוון יתבון אתאת חדא איתתא
 ושאלתון א״ל יצחק בר יונתן — א״ל ר״ה

 כן אמר רב וכוי. •

 יצחק דבי ר׳ ינאי.
 כן הוא יומא פו. אמר היכי דמי חילולי

 דא״י, ואפשר שחזר בו, וזה שטצינו כמעט
 תמיד כי אתא רב דימי אמר כן וכן
 ואח״כ בי אתא רבין אמר שלא אמר כן
 וכן או שפלוני החכם חזר בו ממה שאמר,
 ולכן מצינו כמה פעמים שדרש רב דימי
 דברים שאמרתי טעות הם בירי, אבל לא
 מצינו בן אצל רבין, כי רבין היה ידוע
 להם לבד סמכא המדייק בדברי רבו או
 בשמועתו, ובן רב דימי ידעו היטב שמדייק
 ואם טעה חוזר בו ולכן כשחזרו לא״י
 שלחו עטהם הלכות דחכמי בבל למסרם
 לחכמי א״י, אבל לא כן היה אצל רב
 יצחק בר יוסף הוא לא היה בר םמכא
 וכמו שאמרנו שהיה אך תלמידו דר׳
 י ירמיה ואפשר שמעולם לא שמע שום
 דבר מפי ר׳ יוחנן או שהיה אז עול ימים
 עד שהוצרך לקבל תורתו מפי ר׳ ירמיה
 שהיה תלמידו דר״ז שבא לעת זקנותו

 דר׳ ייחנן כמבואר בערכו.

 וזה שאמר אכיי יצחק םומקא לאי בד
 םמבא וסובל ב׳ כונות א) שלא םמכוהו
 שהיה נקרא תמיד אך בשם רב יצחק,
 נ) שאיגו מדייק בשמועותיו כרבין. וכמו
 שמצינו חולין מנ. שאמר בשם ר׳ יוחנן
 מקשי הגמרא ומי אמר ר״י הבי ? והאמר
 ר׳ יוחנן. (ושס אמדו אמוראי נינהו ואליבא
 דר״י, ורי״בי אינו סוכר הכלל דאר״י הלכה בסתם
 משנה, אבל בשבת קיב: מתרץ דברי ר׳ יוחנן
 שאמר הלכת כסתס משנה, תהא משנתנו בסנדל
 — שלא לשבור דבריו של ר״י, ואינו מתרץ
 אמוראי נינהו יען כי שפ מתרץ אליבא דרבב״ח
 שסובר הכלל דהלנה כסתם משנה כחולין מג. ולא
 שיש הבדל בין רב יצחק בר יוסף או רבי יצהר,
 ביי, כי לא היה בר םמכא וזה אך מבעלי המדפיסים

 שלא העתיקו כראוי כידוע),

 ויען שמצאו שרי״בי לאו בר םמבא
 כרבין וחבריו לבן לא מסרו לו הלכות

 חכמי בבל להביא לחכמי א״י.
 וזה שאמר רבא בשם אביי אבין,,ישנו
 . בחזרה״ יצחק םומקא ״אינו בחזרה* ולכן
 לא מצעו ^אותו בירושלמי כי כשבא לא״י

 השם
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 ובן נזבר ב״ר פ״ו״ה, ובקה״ר פ״ג־יא
 ר' איבו ור״ה בשמי.

 ר׳ יצחק בר משרשיא.
 נזבר בירושלמי שבת פ״יב ה״ד אמר

 בשם רבנן דתמן.

 רב יצחק בדיה דרב משרשיא.־
 היה בזמן רב פפא בע״ז ח: שהנמרא
 מקשי על ר״פ והא רב יצחק בדיה דרב
 משרשיא איקלע — שאני ר״י בייה דר״מ
 דאדם חשוב הוא. ובקידושין לב : (לגרסת
 השאלתות קדושים) שהיה בחתונת אבא מר
 בדיה דדיה ררב פפא ודלי ליה ר״פ בםא

 ולא קם מקמיה ואיקפד ר״פ,
 ובחולין קד : איקלע לבי רב אשי אייתו
 ליה גבינת אכל, אייתו ליה בשרא אכל
 ולא משא ידיה א״ל והתני אגרא —

 אמר להו הנ״מ בלילא וכוי.
 ונזכר עירובין לב:, ע״ז יד. טו., מנחות

 כד : (ורב אשי מתרץ קושיתו).

 ר׳ יצחק בר מתני.
 היה תלמידו דר׳ יוהנן, ונזכר אך פ״א
 בירושלמי ע״ז פ״נ ה״יא ר׳ יצחק בר
 מתני הוה מיסתמיך בר׳ יוחנן (ששימש
 לר״י וארח לחברה אתו) מטון צלמא דבולי
 א״ל מאי ניעבור קומוי א״ל עבור קומוי

 וממי עיניה.
 ר׳ יצחק בר נחמני. ובירושלמי בר נחמן.
 הוא היה תלמיד שמואל כדמצינו ר״י
 בר נחמני אמר שמואל כר״ה יג:, םוכה
 ל. (ובירושלמי שס פ״ג היו ר״י בר נחמן אמר
 שמואל), חולין צ. (ובתמיד בט. איתא המאמר
 בטעות ר׳ ינאי בר נחמני וצ״ל ר׳ יצחק). ב״מ
 םפ״א ר״י בר נחמן אמר שמואל, ובחולין
 נ. איתא ר׳ יעקב ב״ג יאמר שמואל וצ״ל

 ר' יצחק ב״נ.
 ועלת לא״י בהיותו עוד צעיר לימים
 ונשאר שם בי לא מצינו אותו עם שום
 אמורא דבבל, וכשבא לא״י מצא עוד את
 זקני הדור כרי חנינא וקבל ממנו כע״ז

 פ״א

 י השם כל שחבריו מתביישין מחמת שמועתו,
 אבל צ״ל יצחק כריה דרי אמי כנרםת

 דק״ם.
 ר יצחק בר יעקב בר גיורי.

 היה תלמידו דרי יוחנן כדמצינו אותו
 תמיר שהיה שולח (מא״י לבבל) משמיה
 דרי יוחנן בעירובין םב״, מי״ק יח., כתובות
 מו״ חולין קא:, ומצינו תענית בט: ר׳
 יצחק בי גיורי משמיה דר״י וחסר תיבת

 בר יעקב באמצע.
 ומה שכתב היוחסין שהיה בזמן רבי
 גחםרו הקורן שהיה כתוב רב״י והוא ר׳

 י יוחנן.
 ר׳ יצחק בר כתנא.

 נזכר שבת פ״ח ר״א, אך הוא ט״ס
 וצ״ל ר׳ יצחק בי ביסנא כדמובא המאטר

 בשקלים פ״ג ה״ב ופ״ח ה״א.

 ר׳ יצחק בר מנחם.
 גזבר מר׳ החלים םפ״לד אמר כל צדיק

 וצדיק יש לו עולם בפ״ע.
 ר׳ יצחק בר מרי. ערך ר׳ יצחק

 קםקםאה.'
 ר׳ יצחק בר מריון.

 בירושלמי סובה פ״ב ה״ה שאל מר׳
 אלעזר, יבילקיט תהלים רמז תתנט אמר
 בשם ר״ל החםד היא מעילם (והמאמר הזה
 גובע מירושלמי פאה פ״א היא־ב: ושם ד׳ יוחנן
 בר׳ מדיון גשם ד׳ יוחנן), יביבמית ספ״ו אמר
 בשם ר׳ חנינא. ובתנחימא ראה־טז ר'
 עזריה ור׳ יונתן בן חגי ור׳ יצחק בר
 מדיין בשם ר' יוסי בד׳ חנינא, וב״ר
 פ״ער־י ר׳ עזריה בשם ר׳ חני יר״י בר
 מדיון, וכן צ״ל במר׳ תהלים פ״לא־ו
 (ושם בן תרדיון בטעות) וכדאיתא שם

 פ״עדדיט,
 ונזכר שבת פ״ב ה״ו שאטר אילילי
 דכתיב הנותן בים דרך — כיון שהיה
 אדם יורד לתוכו הוא מת, ומובא המאמר

 במי תהלים פ״קד־כנ.
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 חיפא הוו יתבץ אתא חד בר נש א״ל
 די״בנ לד׳ אכודמא וכוי.

 האומרים בשמו מצינו שר״ז שאלו
 ביבמות פ״ח ה״א.

 ד׳ יעקב בר אחא בשמו ככלאימ פ״ב
 ה״ג, יבמות פ״יא ה״ב.

 ד יצחק בר נפתלי.
 נזכר כתובות צו. אמר לרבינא הבי
 אמרינן משמיה דרבא כוותך, ונרםת
 היוחסין ר' יעקב בר נפתלי וכן הוא
 נרסת הרי״ף והרא״ש) ושם פד: בתו״רה

 והוא שתפס.

 ד יצחק בר םברון.
 נזכר זבחים ט. מתקיף על דברי ר׳

 יוסי בר אבין. •
 ד יצחק בר סימון.

 נזכר איב״ר פ״א פסוק דרכי ציון,
 מפרש בתולותיה נונות אלו ת״ח שהיו

 נאים כבתולות ונעשו כדו*.

 ד יצחק בר פנחס.
 נזכר חולין בז ־. רב יהודה אמד משמו
 אין שחיטה לעיף מן התורה, ובאבות
 דר״נ פ״כט־ז אומר כל מי שיש בידו
 טדרש ואין בידו הלכות לא טעם טעם
 של חבטה, יש בידו הלכות ולא מדרש
 לא טעם טעם יראת חטא — הוי זהיר
 בשאילת שלום בין אדם להכירו ואל תבא
 לבין המחלוקת ואל תשתדל לראותו,
 שב במקום חברים והוי זנב לאריות ואל
 תהי ריש לשועלים. וקשה מאוד לומר
 שהוא ר׳ יצחק בר פנחם מה שאמרו
 פסחים קיד. ר' יצחק בר פנחסדאנדתא,

 ויותר נראה שהוא מאחרוני התנאים.

 ר׳ יצחק בר פנחס דאנדתא, ערך ד
 יצחק סתם.

 ד יצחק p פרנך.
 נזכר כלה רבתי רפ״ג אמר כל עונות

 של אדם חקוקין לו על עצמותיו.

 ר׳

 פ״א ה״ד ר״י בר נחמן שאל לדי חנינא
 יריד עזה מהו א״ל הלכת לצור מימיך,
 וזד. ר׳ חנינא הוא ר׳ חנינא הנדול שאמרו
 שם שלא אמר מימיו מה שלא שמע
 מרבו וזה מפורש בשבועית פ״וה״א־יח,

 ר״ה הגדול ששאלו רש״בל.
 ורבג המובהק היה די״בל כחולין מה,
 בעי מרי״בל, וברכות לר :, חולין מה.
 אמר לדידי מיפרשא לי מיגיה ררי״בל,
 וביומא עח: עמד ר״י בר גחמגי על
 רגליו ואמר אגי ראיתי את רי״בל שיצא
 בםגדל וכוי (ובירושלמי עם רפ״ח המאמר ר׳׳י

 בר נחמן).
 אמר בשם רי״בל כברכות פ״א ה״ה־י.
 פ״ר ה״א, תרומות פ״ח ה״ג, יבמות פ״ח
 ה״א לה: ושם יספר מעשה שרי״בל היה
 כלודקיא והוד, המן ר' יורן גשיא וכוי.
 ובעירובין רפ״א ר' נחמן כר יצחק כשם
 רי״בל צ״ל ר״י בר נחמן בראמר שם
 לא כן אמר ר״י בר נחמן בשם רי״בל.
 ובן קיבל מר׳ אושעיא כדמצינו ר״י
 בד נחמני א״ר אושעיא כשבת לז., חולין

 מט., יבמות פ״ח ה״א־לו:.
 ובן אמר בשם ר״ל בבכורות יג.,

 שביעית פ״ו ה״א־־ית..
 ומר׳ אלעזר כחולין מה. שאמר לדידי
 מיפרשא לי מיגיה דר״א, ובגדה מח,
 רי״בנ אד״א, ואמר ר״ז אזכה ואיםק ואגמר
 לשמעתא (דרי׳׳בנ) מפומיה דמרא (ר״א).
 וכן מצינו ברכות פ״ה ה״ב שאמר בשם
 ר׳ חנינא בן נמליאל ואפשר שצ״ל כש״ר

 חנינא בר חםא.
 חבריו היו כל נדולי תלמידי דרי״בל
 ור׳ יוחנן, כר׳ שמעון בן פזי ור׳ שמואל
 בר נחמני שחולק עמהם מנילה כנ.,

 סנהדרין י״ שבועית טזז,
 והוא ור׳ יעקב בר אידי היו פרנםין
 כירושלמי סוף פאה, והוו יהבון לר׳ חמא
 אבוד, דרי אושעיא (עיי! ערך נחמני), ובנדה
 י פ״ב ה״ז ר״י בר נחמן ור' אבודמא דמן
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 הוה ליה עובדא אהא שאל לר׳ ירמיה
 א״ל הלא אריות לפניך ואתה שואל

 לשועלים, אתא שאללר׳ יאשיה.

 רב יצחק בר שילא.
 נזכר קידושין לב. אר״י בר שילאא״ר

 מתנא אמר רב חסדא,

 רב יצחק בר שמואל בר מרתא.
 קרוב הדבר לומר שאבי אביו מרתא
 היה אתי אבי רב כסנהדרין ה. שאיבר
 והנא ושילא ומרתא ור׳ חייא היו כולם
 אחים, ויעז שחושב את איבו לראשונה
 ואת מרתא לאחרונה יכול מאוד להיות
 שרב שהיה בנו של איבו היה קשיש הרבה
 משמואל בר מרתא קרובו ולכן מצינו
 פםחים קנ: רב שמואל בר מרתא אמר
 רב, ובמנילה טז: אמרו אמררבואיתימא

 רב שמואל בר מרתא.
 ובנו רב יצחק היה תלמיד מובהק לרב
 בפסחים קו: אמר רב ברונא אמר רב
 הנוטל ידיו לא יקדש, א״ל רב יצחק בר
 שמואל בר מרתא אכתי לא נח נפשיה
 דרב שכחינהו לשמעתתיה, זימנין סניאין

 הוה קאימנא קמיה דרב וכוי.
 ואמר תמיד בשם רב כברכות מו.,
 יבמות כד:, ניטין יג. סנ:, קידושין םה:,
 מנחות בט:, חולין נא. עד. צב:, ובברכות
 נ. רב יצחק בר שמואל משמיה דרב חסר

 תיבת בד מרתא כדמובא בדק״ס.
 ובע׳׳ז לו. א״ל שמואל לרב בשלמא
 לדידי — היינו דכי אתא רב יצחק בייש
 בר מרתא ואמר דריש ר׳ שמלאי בנציבין
 שמן ר׳ יהודה (נשיאה) וב״ד נמנו.עליו
 והתירוהו וכוי. וכבר בארתי בערך רב
 שהיתר השמן היה בשהתישב רב בםורא
 ואז אירע שרב יצחק בשב״מ הלך לנציבין,
 וכן הוא בפירוש בירושלמי שבת פ״א
 ה״ד שאמרו יצחק בר שמואל ב״מ נחת
 לנציבין. והוא הביא משם ששמע .מר׳
 שמלאי שר״י נשיאה התיר השמן, אבל

 היה

 ר־ יצחק בן קצרתא.
 נזכר מד׳ שמואל פ״כו־ה אמר בשם
 ר׳ יונה.. ועיין ערך ר׳ יוחנן בן קצרהא.

 ר׳ יצחק בר קפרא..
 בקה״ר פ״ט־ח אמרו בר קפרא ור׳
 יצתק בר קפרא אמרי (משל) לאשתו של
 בולדרים, י והנ״רדל כיון יפה שצ״ל בר
 קפרא ור׳ יצחק אמרי, בר קפרא אמר
 משל וכוי, וע״פ מעות נתערבו בו משלים

 יחד.

 רב יצחק בדיה דרב.
 כן מובא ביוחסין וםה״ד, ולא נרשם
 מקומו. והאמת כן הוא מו״ק יז 5 לנרםת
 הרי״ף והרא״ש שאמרו שם מאי תברא
 א״ר יצחק בדיה דרב, אבל בכ״י הרי״ף
 איתא בהונן רב יצחק בדיה דרב יהורה

 כדמובא בדק״ס.
 ומה שמצינו בירושלמי ברבות פ״נ
 ה״א־ב: ר' יצ!וק בדיה דרב כבר בארנו
 בערך ר' יצחק בדיה דר״ת כתובה שבן

 צ״ל שם בדיה דר׳ חייא כתובה.

 רב יצחק בריר. דרבה בר בר חנא.
 היה בזמן רבא כםובה מנ: שא״ל רבא
 בר אוריא תא ואימא לך מלתא מעלייתא

 דהוה אמר אבוך.
 • ונפטר עוד קודם אביי ביבמות.םד:

 שנשא את חומת בת איםי בריה דרב .
 יצחק בדיה דדב יהודה אחר מיתת בעלה
 רחבה מפומבדיתא, ומת גם הוא ונסבה
 אביי. ואין זד- רב יצחק בר בר חנא

 כמבואר בערכו.

 רב יצחק בר רדיפא.
 הוא היה בבבל תלמידו דר״ה כשבת
 כג: רב יצחק בר רדיפא אר״ה, ואח״כ
 עלה לא״י והיה תלמידו דר׳ אמי ככתובות
 קו., שמות רבה פ״מב־ט רבי יצחק בר
 רריפא א״ר אמי (ויען שנסמך שם ?1בן קראוהו
), ובשביעית פ״מ ה״ד (בםה״ד י  כשש רנ
 איתא בטעות שבועות) רבי יצחק בר רדיפא
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 מדבריו הפרטים טצינו שהיה לו בת
 והתחתן עם רב אחאי כברכות בה•׳ רב
 אחאי (וגרסת דק׳׳ס ויוחסין רב אהילאי או אחלי
 וזה יותר נכון כי רב אחאי היה מאוחר) איעסק
 ליה לבריה בי רב יצחק בייש בר מרתא
 עיילה לחופה. ובסנהדרין קא. יסופר עליו
 שפ״א איקלע לההוא אושפיזא אייהי ליה
 משחא בטנא, שף נפקן ליה ציטחי באפיה,
 נפק לשוקא חזיתיה ההיא איתהא —

 עבדה ליה מלתא ואיתסי.

 ר׳ יצחק בן תרדיון.
 נזכר מדי תהליס פ״לא־ו, אך צ״ל
 בר מדיון כדמובא המאמר שם פ״עדדיט.

 ר׳ יצחק דיהבא.
 נזכר ביצה פ״א ה״ט ששאל מר׳ יוחנן
 מהו מישחק קונדיטון ביו״ט א״ל שרי.
 ובנימין פ״ד ה״ו ר׳ יצחק דהבן.ברחו
 עבדיו לכפרים אתא שאל לר׳ אימי,
 ובספר אהבת צ׳׳ויר שבת צד 6 מביא
 טאור זרוע ח״ב םשל״ט ושם נרס יצחק
 דהכא, ומשמע שכן צ״ל בניטין יצחק

 דהכן.
 ר׳ יצחק דמן קרטיגנין.

 נזכר ברבות כט. אמר הני מ׳ דר״ה
 כננר ט׳ אזכרות שאטרח חנה. ובפדר״כ
 לט. ר׳ לולאני בר שוודי׳ בשם ר׳ יצחק
 קטריקי — א״ל הק״בה אני אגלה לך טעמי

 תורה (והשעות הרש׳׳ב שצ״ל קרטיגיני). י
 ר׳ יצחק• הבבלי•

 נזבר ב״ר פ״מג־ו אמר, מלכי צדק
 נולד מהול. וכן נזבר שם רפ״ע ומד׳

 שמואל רפ״ב.
 יצחק בפתורא. נזכר זהר תצוד• קפז..

 ר׳ יצחק מגדלאה.
 היה מאמוראי דור הראשון בא״י,
 כסנהדרין צח. אמר ר׳ שמלאי משמו מיום
 שפירש יוסף טאחיו לא טעם טעם יין,
 אך בשבת קלט. גרס א״ר מלאי משמו.
 ובמד׳ משלי פ״א־יד גרס כנםנהדרין.

 ובנדה

 היה אז עוד עול ימים ולבן לאחר פטירת
 רב ושמואל ישב לפגי ר״ה ככל הלמידי
 דרב, .בכתובות בא: ששאל מרב הונא.
 ופסחים לג: אר״י בר שמואל ב״מ אר״ה
 (כן הוא בדק״ס ובגמרא איתא רבא דבי רב יצחק

 בר מרתא והוא ט״ס).

 ובל תלמידי דרב ושמואל היו חבריו.
 רב כהנא כנדה כו: שאמדו יתיב רב
 יצחק בש״במ קמיה דרב כהנא ויחיב
 וקאמר אמר רב יהודה אמר רב — א״ל
א) ומי אמר רב הכי — אישתיק,  (רב כד,נ
 א״ל (רב כהנא) דלמא כאן — א״ל את
 אמרת לשמעתתיה דרב (אתה מפרש דברי

 רב מדעתך) בפירוש אמר רב הכי.

 וכן עס רב נחמן במנחות פא. יתיב
 קמיה דר״נ ויתיב וקאמר — אייל ר״נ
 עני מרי ארבעין בכתפיה וכשר,? ובחולין
 לה. יתיב קמית דר״נ ויתיב וקאמר —
 מתיב דמי בר חמא — א״ל וכוי. ושם
 נד. יתיב קמיהדר״נ — א״ל ר״נהאלקים
 מורי בה רב וכוי. ומזה אנו רואין שישב
 עם ר״נ בנהרדעא והרביץ שם חורה
 הרבה עם תלמידים, ומגדולי חלמידיו
 מציגו ר״ז בחולין ל: ההוא חורא דאישחט
 בבי וג׳ מקימיח על רב יצחק ב״ש בר
 מדחא שקל משופרי א״ל ר״ז למדחגו

 רביגו וביי.
 י וכן ר' אבא ככחיבוח בא: ששאלו.
 וכן רבא אמר משמו כפםחים לג:.

 רבה אמד משמו במגילה טז:, ובגיטין'
 סג: מחקיף רבה עליה.

 ובן רבה בב״ח אמר בשמו כגיטין כה.,
 מגחות ל., אך שם הסר חיבה בר מרחא,
 ובדק״ס ברכות ג. אות ד׳ מביא הגרסא

 הגכוגה.
 וכפי הגראה היה מורה הוראה במקומו
 כגיטין סג: שאמרו הוה עובדא ואצרכה
 רב יצחק בש״בט נט וחליצה. ונזכר יומא
 יט: שאמר הרין הקורא את שמע לא

 ירטוז בעיניו וכוי,
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 שלא גזבר בגמרא שס ר״י גפחא, אבל
 הצדק עס היוחסין כי כן מובא הגרסא
 הזאת בדק״ם מכ״י א״פ, וזה גרסא אמיתית
 שאי אפשר לומר שבל הארבע שמות
 הללו של אמורא אחר הם, כי מציגו מו״ק
 כ. יתיב ר׳ יצחק גפחא אקילעא דר׳
 יצחק בן אלעזר. וכבר הארכתי בראיות
 ברורות בערך ר' יצחק שר׳ יצחק בן
 הקולא הוא ר״י בן אלעזר, א״ב אי אפשר
 לומר שר״י גפחא הוא ר״י בן הקולא,
 ולכן בע״כ צריכין אנו לחלקן לשנים
 כדעת היוחסין שר״י נפחא הוא ר״י בר
 טבלאי, ור״י בן חקולא הוא ר״י בן אלעזר,

 וזה ברור.
 ובל״ם שבמה פעמים נזכר ר״י נפחא
 בירושלמי בשם סתם ר׳ יצחק כברכות
 פ״ד ה״א־בח: ומנילה פ״נ ה״ה יצחק
 סחורה שאל לר׳ יצחק ר״ח שחל להיות
 1בחנוכה, והמאמר הזה מובא בםיפרים

 םפ״ך ושם ר׳ יצחק םחורה שאל את ר׳
 יצחק נפחא. ובן מצינו שבת נב: א״ר

 יצחק יאח״כ אמר אי כר״י נפחא.
 ומה ששיני את שמם אפשר שהיה
 מאימת המלכות או סיבה אחרת שלא
 נודע לנו וכדמצינו בר׳ יוסי בר זבדי
 שנקרא בבבלי בשם זה, ובירושלמי נקרא

 בשם סתם ר׳ יוםי כמבואר כערכו.
 יזה ר׳ יצחק נפחא או בר טבליא היה
 מראשי תלטידי דר׳ יוחגן כב״ט כד;
 שר״י גפחא מצא מציאת ואתא לקמיה
 דר״י. ובירושלמי דמאי פ״ב םה״א ר״י
 בר טבליי שאל לד׳ יוחגן א״ל פוק שאל
 לחנניה בן שמואל דמתניתא (שהוא התנא
 השונה משניות וכוייתות). ובעירובין פ״! ה״א

 אטד בשט ר' יוחנן.
 וכן מציגו יבטות פ״ח ה״ב ר״י בר
 טבליי בשט רש״בל, אבל רש״בל החשיבו
 מאוד ואמר עליו סנהדרין צו. מבא דגפחא
 מדבר נפחא, (שר״י נפחא דרש הפסוק ויחלק
 עליהם לילה דלא כר״י ואמר ויל שדרשת ר״י

 נפחא

 ובנדה בז: אייל ר׳ יוחנן לר״ל — אילימא
 מהא דאמר ר׳ שבתאי אמר ר׳ יצחק
 מנדלאה ואמרי לה ר״י מנדלאה א״ר

 שבתאי וכוי.
 ומצינו תמיד שמפרש המשנה כב״מ
 כה: שאמר והוא שעשויין כמנדלין. ובנדה
 לנ. מפרש המשנה כנשואות שנו. וביומא
 פא: אמר אלו הן לולבי נפנים, ורב

 בהנא חולק עליו.
 ומציגו דרשותיו ב״ר פ״ה־ט, םפ״צח',

 שהש״ר פ״ג־פסוק ח.
 ובפסי רבתי פ׳ ותשלם איתא ר' יצחק
 מגדלים וצ״ל מגדלאה. ויש שרוצים לומר
 שלבן נקרא ר״י מנדלאה ע״ש הרין שאמר
 ב״מ כה: והוא שעשויין כמנדלין ולמותר

 לנו לבטל דבריהם.

 ר׳ יצחק נפחא.
 ברבר האמורא הגדול הזה אשר היה
 בדור השני והשלישי והאריך ימים גם
 בדור הרביעי והיה רוב ימיו בא״י והיה
 תלמידו הנדול דר׳ יוחנן, האם לא לפלא
 מה שלא נזכר בשום מקום בירושלמי,
 לבן נראה בבירור שר״י נפחא הוא הנקרא
 בירושלמי בשם ר׳ יצחק בר מבלאי,
 ובבבלי נשאר שם זה אך ביומא לט:
 לט 5 שאר״י בר טבלאי למה נקרא שמו
 לבנון וכוי. ואולי• מה שטצינו גררים ח:
 א״ר שמעון בר זביד א״ר יצחק בן טבלא

 הוא בר טבלא׳, . •
 ודבר זה מצאתי מפורש בפםחיט קיג:
 אך שם נשתבשה הגרסא טעט, שאמרו
 שם הוא ר׳ יצחק בן טבלא הוא ר׳ יצתק
 בן חקלא הוא ר׳ יצחק בן אלעא (צ׳׳ל
 ר׳ אלעזר כמבואר נר״ן וריטב״א סוכה לה:).
 וביוחםין השלם גורס ר׳ יצחק נפחאהוא
 ר׳ יצחק בן טבלא הוא ר״י בן חקולא
 הוא ר׳ יצחק בן אלעזר, וכן גוכל לפרש
 שר״י בן טבלא הוא ר״י גפחא ור״י בן

 אלעזר הוא ר״י הקולא עכ״ל.
 י ובסה״ד ערך ר׳ יצתק בר טבלא תופשו
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 לא הוה בידיה אתא לקמיה דר״י נפחא
 — א״ל ד׳ ירמיה ואיתימא ר׳ זריקא ונו׳.
 ומזה אנו רואין שמקומו הקבוע היה
 נטנריא מקום ר׳ יוחנן ור״א ור׳ אמי

 ושם הרביץ תורה הרנה.
 ונם מצינו שהיה לו אמורא (להשמיע
 תורתו לרבים) כירושלמי ב״מ פ״ב ה״ב
 שאמרו אמוריה דר׳ יצחק בר טבליי
 אשכח — אתא גבי ר׳ יוחנן. וכן מצינו
 נדה פ״ב ה״י אתא עובדא קומי ר׳ יעקב
 בר זבדי וקימי ר״י בר טבליי ובקשו
 לטמאותה. ובן ב״ב קע. רב יצחק בר
 יוםף הוה מסיק זוזי בר׳ אבא אתא לקמיה
 דר״י נפחא — א״ל לר׳ אבא אנא בההיא
 כשמעתא דמר ם״ל. ומכל זה אנו רואין

 שהיה מורה וראין.
 וקרוב מאוד לומר כשנחרבה העיר
 טבריא, ור׳ אמי וישיבתו הלך לו לקיםרין
 תחת צל ר׳ אבהו אז הלך ד״י נפחא
 לבבל וכדמצינו מו״ק כד: שנם בימי רב
 ששת היה בבבל שאמרו שם דרש ר״י
 נפחא אקילעא דריש גלותא — שמע רב

 ששת ואיקפד.
 וכפי הנראה כששב לא״י הלך אז
 לקיםרין למקום ר׳ אבהו כביצה לה. כי
 םליק ר׳ אבא אשכחיה לר׳ אבהו ור״ש
 בן פזי ור״י נפהא. ובכתובות פד: יחיב
 ר' אבהי ור״ח בר פפי ור״י נפחא ויחיב
 ר' אבא גבייהו. וגיטין כט: יתיב ר'
 אבהו ורחב״פ ור״י גפחא ויתיב רב ספרא
 גבייהו (וידוע שרב ספרא נפטר בבבל קודם

 אביי כמו״ק כה, א״ב היה זה עוד קודם),

 ומצינו ב״ב קטב: מחלוקת ר׳ אבין
 יר׳ מיישא ור' ירמיה עם ר׳ אבהו ורחב״פ
 ור״י נפחא ואמרו שם ששלשה הראשינים
 היו זקנים מהאחרונים, אך כבר בארתי
 בערך ר״ח בר פפי שר׳ ירמיה שאל לר׳

 א בהו והוא השיבו שאנו זקנים מכם.
 ופסחים ־ כב. מתיב על ר׳ אבהו, ואז
 היה כבד מזקני גדולי הדור עד שכל

 דבר

 נפחא טבא מדרשת ר׳ יוחנן שהוא נקרא בד נפחא).
 ובן מציגו שקבל מר״א כקידושין פ״ג
 ה״א בעי ר״י בר טבליי קומי ר״א, ואמר
 בשמו בשביעית פ״ב ה״ד, מע״ש רפ״א.
 וכן מצינו מו״ק כד: דרש ר״י גפחא —
 שטע רב ששת ואיקפד ואמר אטו דידיח
 היא, דר״א א״ר אושעיא היא. ואע״פ
 ששניהם היו תלמידי ר״י אבל ר״א היה
 קשיש ממנו וזכה עוד לשמש את ר׳
 חנינא ור' אושעיא והיה תלמיד חבר לר״י

ף ימיו ומלך אחר ר׳ יוחנן. ס ב  ׳
 אבל חוץ מר״א היה הוא הנדול שבדוד
 כב׳/ק ם: יתיב ר׳ אמי ור׳ אםי קמיה
 דר״י נפחא מר אמר לימא מר שםעתתא
 ומר אמר לימא מר אנדתא. ולא שהיה
 רבם, אך הוא היה חברם הנחל וכדמצינו
 יומא מש: איתיביה ר״י נפחא לדי אמי.
 מחלקיתן מצינו ברכות מא., יומא מב:
 מט:, חגיגה כו., סוטה לד., קידושין לג:,

 מבית יא:, מנחות יא:.
 וכן מצינו איתי. תמיד עם כל גחלי
 הדור ביבמות מח:, יתיב ר׳ חנינא בר
 פפי ור׳ אמי ור״י נפחא אקילעא דר״י
 נפחא. ובחגיגה כי., ע״ז כד. יתיב ר׳ אמי
 ור״י נפחא אקילעא דר״י נפחא. ומו״ק כ.
 יהיב ר׳ חייא בר אבא ור׳ אמי ור״י נפחא

 אקילעא דר״י בן אלעזר.
 ועיר בחיי ר' אלעזר היה מדייני העיר
 כב״ק קיז: שר׳ אבא אתא לקמיה דר׳
 אבהו ור״ח בר פפי ור״י נפחא, ויתיב ר'
 אילעא נבייהו סבור לחיוכיה — אמרי
 ליה זיל לנביה דר״ש בן אליק־ם ור״א
 בן פרת דרייני דינא דנרמי, וביצה כז.
 ר׳ יהודה נשיאה ב) הוה ליה בוכרא
 שדריה לקמיה דר׳ אמי סבר דלא למיחזיה
 א״ל ר׳ זריקא ואיתימא ר' ירמיה —
 הדר שדריה לקשיח דר״י נפחא םבר דלא
 למיחזיה א״ל ר׳ ירמיה ואיתימא ר׳ זריקא
 — א״ל ר׳ אבא. ובנדרים נז: ישמעאל
 איש כפר ימא — אתא לקםיה דר׳ אמי

26 
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 ר יצחק עטושיא.
 זכה עוד לקבל מרשב״ל כביצה פ״א
 ה״מ ששאל לרשב״ל מהו לשחוק קונדיטון
 ביומא מבא א״ל הב לי ואנא שת/
 והמאמר הזה ליהא בירושלמי שלנו אך

 כן מובא בר״ן ביצה פ״א קפו:.
 ורבו המובהק היה ר״ז א' כסוטה פ״ג
 ה״א אייתי ר״ז לר״י עטושיא ותנא ליה.
 ופאר. פ״ח ה״ד אמר קומיה ר״ז בשם

 רבי ר׳ ינאי.
 והיה לו בן בשם ר׳ חייא כתרומות
 פ״י ה״ו ר' ירמיה הורי לר׳ יצחק עטוש־א
 • ואית דאמרי לר' חייא בדיה דר״י עטושיא,
 ובם״הד כתב שהוא תנא לד׳ אבא בר

 ממל ושנג בזה כאשד בארתי בערכו.

 ר׳ יצחק פסקאה.
 אדם גדול בזמן ר' יוחנן, ונזכר איכ״ר
 פ״א־לז כשמת ר' יוםי ממלחיא עלו ר״י
 ור״ל וסליק עמהן ר׳ יצחק פםקאהוררה
 שט הר סבא שרצה להספידו, ולא הגיחו
 ר״י פםקאה וא״ל קום אילץ אריוהא את
 פתח פומך? אך ר'יוחנן.הרשהו, ולבסוף
 אמר ר״י פםקאה יהי דין גברא בדיך
 פומיה, א״ל ר׳ יוחנן אלו לא שבקתיה

 לא שמענו זה.

 ר׳ יצחק קםקםאה.
 בברכות נא. חרגמא קמיה דר׳ יוסי
 בר אבין משמיה דר׳ יוחנן, ובירושלמי
 שם פ״ו ה״א מ: נקרא בשם ר' יצחק

 בר מרי, ובם״הד חלקו לשנים.

 ר׳ יצחק רביא.
 נזכר ב״ר פ״ך־יב אמר בנדי ארם
 הראשון היו חלקים בצפורן ונאים
 כמרגליות. והמאמר מובא הנחומא
 בראשית־בה ושם ר' אבהו אמר היה ר׳
 יצחק אומר, ואפשר שצ״ל ר׳ יצחק רובא.

 ר׳ יצחק רובאי ערך ר׳ יצחק בר
 אבדימי.

 ־

ק ח צ  י

 דבר הקשה היה בא אליו כגיטין ם.
 ששלחו בגי גליל לר׳ חלבו (שהיה נדור
) מהו לקרות בחומשים — י ״ א י ב ע י ב ר ^ 
 לא הוה בידיה אתא שאל לר' יצחק
 נפחא. ובנדה פ״ב ה״י אתא עובדא קומי
 — ר״י בר טבליי — א״ל ר' חלבו כך
 אר״ה אמר רב. ובקידושין גט. רב נידל
 רצה לקנות שדה אזל ר׳ אבא וזבנה,
 אזל רב נידל קבלה לר״ז ור״ז קבלה לר״י

 נפחא.
 וכן ר' יונה (שהיה מראשי דור הרניעי)

 אמר בשמו כעירובץ פ״ז ה״א.
 ומצינו אותי פעמ שנית בבבל בזמן
 אכיי כדמוכח שבת קבו: דרש ר״י נפחא
 אפתחא דבי ריש גלותא, ורב עמרם
 •מתיב עליה א״ל, אביי וכוי. וכן מוכח
 במגילה כט: שחולק עם רב דימ׳ דמן

 חיפא. ושם ל. מתקיף אביי על דבריו.
 וכפי הנראה כשהלך לבבל הלך דרך
 אנטוכיא (שהיא חו״ל כגיטי; מד:) והורה שם
 כערכין כב נ א״ר אהא שר הבירה מעשה
 בא לפני ר' יצחק נפהא באנטוכיא

ת פח. חפר תיבת נפחא). ו נ כתו נ ו ) 
 וכשבא לבבל השיא את בתו לנדול
 הדור כחולין קי. רבין ורב יצחק בר יוסף
 איקלעו לבי רב פפי — רבץ לא אבל
 אמר אביי רבין הכלא אטאי לא אכל
 מכדי דביתהו דרב פפי ברתיה דר׳ יצחק
 נפחא הואי ירי יצחק נפחא מריה דעובדא
 הוה (זהיר במעשיפ טונים, רש״י), ומזה אנו

 רואין שאביי הכיר אותו ואת גדולתו.

 יצחק םומקא. ערך רב יצחק בר
 יוסף.

 יצחק סחורה.
 גזבר ברכות פ״ד ה״א־כח:, מגילה
 פ״ג ה״א, תעגית פ״ר ה״א ששאל את
 ר׳ יצחק והוא ר״י גפחא כדמובא המאמר
 במסי סיפרים םפ״ך ייש גירםין שם
 ששאל את ד' יהושע גפחא והיא טעית

 הדפוס.
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 ק״וח למכעיםיו. נבנם הדבר בו כארס של
 עכנא והלך יקיים בעצמו ארבע מיתות
 ב״ד — נתנמנם יוסי בן יועזר וראה
 מטתו פרחה באויר אמר, בשעה קלה
 קדמני זה לג״ע, ועיין ערך יוסי בן ייעזר,

 ירמיה.
 ר׳ אבא בר ירמיה נרה יא:.
 ר׳ אלעזר בן ירמיה סוטה ד.

 בהנא בר ירמיה ערלה פ״ג ה״ב.
 ר׳ מיישא ברי ירמיה ירושלמי סוף נזיר.

 מנשיא בד ירמיה פסחים םח.
 רב םמא בדיה דרב ירמיה כתובות לנ.

 רבא בר ירמיה ברכות מג.

 רבה בר ירמיה פסחים לו.

 ר׳ ירמ\ה (תנא דברייתא).
 נזכר מנילה יח. מנחות לב: דתניא
 ר' ירמיה אומד משוס רבינו, ובהוריות
 ח: דתניא היה ר׳ ירמיה אומר, והמקור

 הוא מתוספתא פ״א בשבועות.
 וכן נזכר מכלתא בא פ״ב, בשלח

 פ״א־ז, וספרא אחרי קמנ.

 אנא ירמיה.
 כן מובא בם״הד מויק״ר רפ״לד אמר
 בשם ר״מ, ונרםא שלנו ר׳ אבא בר

 ירמיה.
 ר׳ ירמיה.

 (אמורא בא״י בדור השלישי והרביעי).
 בדבר האמורא המפורסם הזה נפלה
 ערבוביא גדולה עד שהוצרכו לומר
 ששנים היו, אחד רב ירמיה, ואחד ד׳
 ירמיה, אבל האמת אך אחר הוה, ומה
 שאמרו בתוספות קידושין מו. שתרי ר׳
 ירמיה היי, . התם קאי שתדי ר' ירמיה
 בר אבא היי, האחר הלמיד חבר דרב
 ואחד תלמיד ר״ה ור' ייחנן. אבל סתם
 ר' ירמיה בכלהש״ס אך אחד היה, ואך
 בירושלמי גזבר בכמה מקומות סתם ד׳
 ירמיה והוא בר אבא אבל גובל להכיר

 המקומות בגקל.
 ר׳

 יצחק ריש גלותא.
 ביבמות קמו: היה בר אחתיה דרב
 ביבי וקאזיל מקודטבא לאםפמיא ושכיב,
 •שלחו מהתם שמת, ובעו.בגמרא אי
 חיישינן לשני יצחק ריש גלותא, ובם״הד
 מביא בשם הרא״ש בתשובה כלל נ'
 שלא היה ריש נלותא אך כן היה שמו,
 שאי אפשר לומר על הדיש נלותא הנודע
 בכל הנולה ליחוש לשני •צחק ריש גלותא.

 יקה. (אנוו בן יקה, משלי פ׳׳ל־א).

 ר' חנינא בר יקד׳ ברכות פ״ט ם״הב,
 ובפםקתא פ׳ את קרבני (דפוס פראג)
 הונא בר יוקו, ובדפוס שקלאוו .ר׳ חונא
 בר יוקו, ובערוך ערך קקבטין גורם הונא

 בר יקי.
 יקים. (יקים, ד״ה א׳ פ״ח-יט).

 ר' אשיין בר יקים יבמית פ״יא ה״ז.
 ר׳ יקים.

 נזכר ש״ר פמ״ב־ט אמר ג׳ חצופין
 הן וכוי, ובפס׳ רבתי פ' עשרת הדברות ם״יז
 ר' יקום ור' יהודה ר׳ יק־ס אומר העובר
 על לא תחמוד כאלו עובר על עשרת

 הדברות.
 ר׳ יקים איש הדר.

 תנא נזכר במשנה עדיות פ״ז מ״ה,
 העיד ר׳ יהושע ור׳ יקים איש הדד על
 קלל של חטאת שנתנו ע״נ השרץ שהוא
 טמא, וביוחםין מרם איש חדיר, ובם״הד

 נרם איש תדיר.
 יקים איש צרורות.

 בב״ר פ״סב־כב וסד׳ תהלים םפ״יא
 יסופר עליו שהיה בן אחותו של יוסי כן
 יועזר איש צרירה (מהזוגות) ויצא לתרבות
 רעה, והיה רוכב על סוס בשבת והוליכו
 לפניו קירה לתלות את דודו א״ל ראה
 סיסי דארכבי מרי (שעבד ע״ז) וראה סיסך
 דארכבך מרך, אייל אם כך למכעיםיו
 ק״יח לעישי רצינו, אייל האם עשה אדם
 רציני יותר ממך? א״ל אם כך לעושי רצינו
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 כעדות רבא, וכשבא לא״י מצא עדיין את
 ר' יוחנן ור״א בחיים ואפשר שגס ר״ל
 היה אז בחיים, ואם כי שלא היה יכול
 להיחשב בין תלמידי דר׳ יוחנן, אבל בלי
 ספק שבמשך כל השנים שחי עוד ר׳
 יוחנן בתוך כך נדל והצליח ר' ירמיה
 ע״י דבור׳ זירא, עד שזבה עוד לשמוע
 מפי ר׳ יוחנן הלכות כשבת סנן, נימין
 יא: שאמר לרבץ ור״ה יישר וכן אמר
 ר' יוחנן(ופידש״י יפה אמרתם וכן שמעתי מר״י),
 וביומא פ״א ה״א ר' ירמיה בשם ר'
 יוחנן — א״ל ר׳ יונה עמך הייתי ולא
 אמר עובד אלא נשאל, והלשון הזה משמע
 בבירור ששניהם שמעו זאת מפי ר'
 יוחנן, ולכן מצינו כמה פעמים ר׳ ירמיה
 אר״י כשבת סב:, פסחים ק. יומא סנ.
 פ:, נדרים לה:, נימין יא:, ב״מ יא:,

 סנהדרין ב.

 ובן מצעו ר׳ ירמיה אר״א כשבת סג.,
 ודיבר אתי פא״פ כחולין ל. מתיב ר״א
 שנים אוחזין — אמר ליה ר' ירמיה
 משנתינו בםכין אחד — א״ל ר' אבא.
 וכן מצינו ר׳ ירמיה ארשב״ל כשבת
 םנ., פסחים לד:, כתובות לנ:, ב״ק נה.
 עא., סנהדרין פא: מכות יז. זבחים כב.,
 ע״ז פ״ה ה״יא. משמיה דר״י ורשב״ל

 נזיר פ״ו ה״א־כה:.
 וכן מצינו שאמר בשם ר׳ אבא בר
 ממל בשביעית פ״נ ה״ב, שבת פ״ז ה״ד,

 מו״ק פ״א ה״ב, חנינה פ״ג ה״ב,
 בשם אדא בר אחוה(רב אדא כר אהבה)
 עם ר׳ שמואל בן חלפתא כברכות םפ״נ,
 ובמנילה רפ״נ נרם ר׳ שמואל בר חלף.
 בשם ר״ב בר מלכיה כב״ר פל״א־ז.
 בשם ר׳ שמואל בר רב יצחק כפאר,
 פ״א ה״א עירובין פ״א ה״א־ה., חנינה

 פ״א ה״ז.
 אבל רבו המובהק אשר קבל כל
 תורתו ממנו היה ר' זירא שבא גדול
 הדור ותורתו בידו לא״י כמבואר בערכו,

 וזה

 ר׳ ירמיה היה יליד בבל, ועוד בימי
 •עלומיו נשאו לבו לעלות לא״י ולכן לא
 מציגו לר׳ ירמיה שום שקלי וטריא עם
 אמוראי דבבל, כי בהיותו שם עדיין לא
 ירע מאי קאמרי רבנן כעדות רבא הנאמנה
 בכתובות עה. שאמר וחד מינן כי סליק
 להתם עדיף כתרי מינייהו דהאר' ירמיה
 דבי הוה הבא לא הוה ירע מאי קאמרי
 רבנן כי סליק להתם (גדל והצליח כ״כ עד
 דהמ) קרי לן בבלאי טפשאי, אבל לא
 שעלה בימי רבא כי רבא לא נולד אז
 עדיין, כי כשעלה ר׳ ירמיה מצא עדיין
 את ר׳ יוחנן וקבל ממנו וכאשר נבאר.
 וקרוב מאור לומר שעלה בזמן כשעלה
 ד' זירא רבו וזה היה שנים הרבה קודם
 פטירת רב יהודה ולכן מצינו ב״ב קמט:
 שאמר ר׳ ירמיה כמה מכוונן שטעתתא
 דםבי (רב יהודה ורב ירמיה בר אבא) ובפסחים
 לד: כי סליק רבץ אמרה לשמעתיה
 >דרב ששת) קמיה דר׳ ירמיה אמר בבלאי
 מפשאי וכוי, ובזבחים ס: אמר כן על

 *ביי.
 ומה שמצעו ר׳ ירמיה אמר שמואל
 •בפסחים עו. חולין ב. לא שקבל ממנו
 אך הוא כדמצינו שאמר בשם רשב״י
 כסוכה מה:, סנהדרין צז:, או בשם אילפא
 כב״מ קיר., או משמיה דריב״ל כחמורה
 •יד. ויוחד נראה שצ״ל רב ירמיה בר

 אבא אמר שמואל כב״ב קמט:.
 ומה שמציגו הוריוח ו. אמר רב חסרא
 אר״ז אמר רב ירמיה אמר רב, הוא ט״ ס
 וצ״ל אר״ז א״ר חםרא א״ר ירמיה בר
 אבא אמר רב וכן הוא בזבחים קט: ובן

 הוא נרםח דק״ם.
 ומה שטצינו ניטין פח. אמר רב חםדא
 א״ר ירמיה דרש מרימד הוא ט״ס וצ״ל
 בדמובא המאמר בםנהדרין לח. אמר רב

 דזםדא דרש מרי בר מר.
 אבל ר׳ ירמיה היה באמה עוד עול
 ימים ולא היה לו שם נם בין החלמידים
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 מר׳ אמי בביצה כז., חולין מח: שאותיב
 לר׳ אמי, ובגיטין גד: הקשה לר׳ אמי,
 ובמגילה פ״ג ה״א שאל מר׳ אמ; ובע״ז
 לג. אמר לר״י בר יוסף בך הורי ר׳

 אמ; ובזבחים כ. ר' ירמיה א״ר אמי.
 וכן בעי מר׳ אםי כגיטין מד., חולין

 בא.
 וכן קבל הרבה מר׳ הייא בר אבא
 כמגילה ד. שאמד לדידי. מיפרשא לי
 מיניה דרחב׳יא, וברכות ג:, שבת קמז.

 יתיב קמיה דרחב״א.
 וכפי הנראה כשהלך ר׳ אמי וישיבתו
 לקיםרין תחת צל ר' אבהו ואז הלך
 עמהן נם ד״ז רבו הלך נם הוא עמרם
 ושם קבל הרבה מרי אבהי כשבת קיב.
 ר' ירמיה הוה קאזיל בתריה דרי אכהו
 איפםק ליה רצועה דםנדליה אייל מאי
 ניעבד אייל ובו', וב״ב קמ. יתיב קמיה דר׳
 אבהו וקא בעי מיניה, ושבועות לז: אייל
 ר׳ ירמיה לימא ר״י ור״א בפלוגתא —
 א״ל לא, ושם בא. ר' ירמיה א״ר אכה;
 ובירושלמי שביעית פ״ז ה״א, כתובית
 פ״ט ה״א, גיטין פ״ט ה״מ, מכות פ״ב

 ה״א ר׳ ירמיה בעי קומי ר׳ אבהו,

 והיה הביב עליו כ״כ עד שקראו בני
 כב״מ טז: שאותיב לד׳ אבהו אייל ירמיה
 ברי ובו', אבל כבר היה אז גדול הדור
 כניטין פח. •ההיא כתובת חתנים דאתיא
 לקמ־ה דר׳ אברו — סבר לאכשודה א״ל

 ר׳ ירמיה חתם סיפר שנינו.
 ומה שמצינו ב״ב קמב: ר׳ אבין ור׳
 מיישא ור׳ ירמיה פליגי עם ר׳ אכהו
 ור׳ חנינא .בר פפא ור״י גפחא ואמרו
 שהראשינים היו זקנים מאחרונים ככר

 בארתי שצ׳׳ל כגרסת דק״ם להיפוך.
 , וכן קבל מר׳ אבא א׳ בשבת סה.
 שבעי מרי אבא, ושם קכו. א״ל ר׳ ירמיה
 ולימא מר וכוי, ושם קמנ: הקשה לר׳
 אבא ואלא במאי פליגי א״ל לכי תשכח,
 וביומא פז. יסופר שדי ירמיה הוה. ליה

 מלתא

 וזה שמצינו בבל הש״ס בעא מיגיה
 ר׳ ירמית מרי זירא כשבת מח: עא.
 קח:, ר״ה יג״ ביצה ילד. מו״ק ד. יב:
 יז:, גדרים לו:, סוטה טז:, ב״ק יט.,
 ע״ז יג:, זבחים ז. טי, כו. ע : פה: קיח:,
 מגחות כד. עו. פה: צג:, חולין יז. כח:
 מת: טו. גב: סט. ע. צב: קבב. קכח.
 קט:, בכורות לד:, כריתות ג: כב. גדה
 ט. כא: בג., ובירושלמי נדרים פ״חה״ב,
 סנהדרין פ״א ה״ב ועוד בבמה מקומות,
 ובשבת קח: קמה. אמר שמעתי מר״ז,
 ובשבת מח: ביצה לר. רמי ליה ר׳ ירמיה
 לר״ז, ובשבת י. ר׳ ירמיה הוד. יתיב
 קמיה דר״ז והוו עסקי בשמעתא ננה
 לצלויי והוד. קא פםרהב ר׳ ירמיה, קרי
 עליה ר״ז מסיר אזנו משמוע תורה.
 וברכות ל: הקשה לר״ז, ובתענית ז. קרא
 לר״ז מר, ומנחות פא:, סנהדרין ק. יתיב
 קמיה דר״ז — א״ל רבי אתה אומר כן
 וכוי. ובכורות ל. אמרו ר׳ יונה ור׳ ירמיה
 תלמידי ר׳ זעירא, והיה חביב ב״כ על
 ר״ז עד שקראו בני כמו״ק ד. מעשרות

 םפ״נ.
 ור״ז השתדל תמיד להעמידו על האמת
 בדמציגו ר״ה יג: שהקשה לר״ז וקים
 להו לרבנן בין שליש לפחות משליש,
 ובסוטה טז: שבעי מיגיה גדולה ומדתת
 את המים — א״ל ר״ז לאו אמינא לך
 לא תפיק נפשך לברמהלכהא, ובנדרים
 פ״ח ה״ב ר׳ ירמיה בעי קומי ר״זמהלפא
 שיטתית דר״מ — א״ל משמת בן עזאי
 ובן זוטא בטלו השקדנין לא עטר שוקד
 עד שעמד ירמיה ? ורבו ר״ז ראה בעיניו
 איך שתלמידו גדל והצליח בתלמודו
 כםוכה יב, אר״ז הא מלתא הוה בידן
 ואתא ר' ירמיה ושדא ביה גרגא, ופסחים
 מח. אמרוה רבגן קמיה דר״ז ור' ירמיה,
 ר״ז לא קבלה ור' ירמיה קבלה. ובנדה
 ח: א״ל ר׳ ירמיה ואת לא הסברא וכוי.
 וכן קבל מבל גדולי הלמידי דר׳ ייחנן
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 דק״ס די• ירמיה בד החליפא וכן הוא־
 נכין.

 ואת ר׳ יצחק נפחא קרא מר כנדרים נז:,
 ובימי רבה ורב יוסף היה אז ר' ירמיה
 כבר גדול הדור,• ודבריו והלכותיו הובאו
 לבבל ע״י הנחותי בפסחים לר: כי אתא•
) קמיהדר' ת  רבץ אמר לשמעתיה(דוב «

 ירמיה אמר בבלאי טפשאי ובו׳.
 ובזבחים מד. אמרוה לשמעתיה דדב
 יוסף קמיה אמר גברא רבה כרב יוסף-
 לימא כי האי מילתא, ושם סב: אמר ר׳
 ירמיה באמה נחמה, אמר רב יוסף ולאו׳
 היינו דתניא וכוי. וזה, שהובא דברי ר׳
 ירמיה לבבל ורב יוסף שקיל וטרי בהן.
 ובתמורה יד. אמר רב יוסף סמי מנחות —
 כי סליק רב חמי אשכחיה לר' ירמיה —
 אמר אי אשכחיה אינש כתיב אינרתא•

 שלחי ליה לרב ייםף.

 יבימי אביי ירכא היה ר׳ ירמיה כבר
 מזקני הדיר בא״י, בזבחים ם: כי סליק•
 רבין אמרה לשטעתא (דאב״) קמיה דר׳
 ירמיה אמר בבלאי טפשאי וכוי, ובמנחית-
 נב. אמרוהו רבנן (דברי רבא) קמיה דר׳

 ירמיה אמר בבלאי טפשאי — אהדרוהו׳
 קמיה דרבא אמר מבישותין אמרי קמייהו
 מטינותן לא אמרי קמייהו (וזה היה עוד
 בחיי רב יוסף בי אח״ב בסוף אביי ורבא אז
 ירדו כמה מהחכמים לבבל ואפשר שכבר נפטר
 אז ר׳ ירמיה). וסנהדרין נא: שקיל וטרי

 דבא בדבריו.
 ור׳ ירמיה קנה לו זבות אזרח כ״כ
 בא״י עד שאמרו סנהדרין יז: (שכ״מ
 שאמרו) אמרי במערבא הוא ר' ירמיה,
 והוא האמין שאך זכותא דא״י ואוירה
 החכימו, והיתד. חביבה עליו ישוב א״י•
 ולומדיה עד שאמר סנהדרין כד. במחשכים
 הושיבני זו תלמודה של בבל, ולא ח״וש

 שמאס בתורת הבבלים כי הלא מצעו־
 פסחים מח. שאמר לר״ז מלתא דקשיא

 לן כמה שנין — השתא אמרוה משמיה•

 דגברא

 מלתא לד׳ אבא (שר׳ אבא כעס עליו) אזל
 יתיב אדשא דר׳ אבא, בהדי דשדיא
 (השפחה) מיא מטא זרזיפי דמיא ארישא
 אמר׳ עשאוגי כאשפה קרי אנפשיה
 מאשפית ירים אביון, שמע ר׳ אבא ונפיק
 לאפיה א״ל השתא צריבנא למיפק דעתך

 דכתיב לך — ורהב רעיך.

 וכן מצינו ר׳ ירמיה א״ר יהושע בר
 אכא כשבת קכו.

 ר׳ ירמיה ארבנ״ח כשבת קבו.
 בשם ר' פרת כיומא םפ״ד, פ״ה ה״ו.
 וחבריו היו כל גדולי הדיר הרביעי.
 ר׳ אבין בר חייא כשקלים פ״ר ה״י.
 ר׳ זריקא • (אף שהיה חבירו דר״ז רבו
 כביצה פ״א ה״ו) מציגו יבמות מב. שאמר
 לר׳ זריקא כי עיילית לקמיה דר׳ אבהו
 רמי ליה, יבגיטין מד. אמר לר׳ זריקא
 פוק עיין במכלתך. ויען שהיי חברים
 לכן מספקא להנמרא ביצה בז. ואמרי
 א״ל (לר׳ אמי) ר׳ זריקא ואיתימא ר׳
 ירמיה, ובסוכה ל: מצינו שרי ירמיה
 שאל מר׳ זריקא מ״ט לא מברבין אלא

 על נטילת לולב.
 ר' חנינה ענתייה כע״ז פ״א סה׳׳יא.
 ר׳ יהודה בד׳ סימון במו״ק פ׳־ג םה״ה.
 ר' יונה היה חבירו ששניהם זכו לישב
 לפני ר׳ יוחנן כיומא פ״א ה״א, ושניהם
 היו תלמידי דר״ז בבכורות ל. ומצינו
 שניהם יחד עם ר׳ רדיפת ככתובות פ״ז
 םה״ז וקידושין פ״ב כה״ד, אבל כפי
 הנראה היה גדול מר׳ יונה כדמציני חלה
 פ״א ה״א־ב: א״ר יונה איתתבת קומי
 ר׳ ירמיה, ושם פ״ב ה״א בעי קימי ר'

 ירמיה, ובמנילה פ״ד ה״ד א״ל ר׳ יוסי.
 לר' יונה והא רכך מעכב וקאי שם על
 ר׳ ירמיה. ובן סציגו זבחים קח: בעירי
 יוסי ברי חנינא — א״ל ר׳ ירמיה תגיא.
 ד׳ יעקב היה חבידו כע״ז יג: שקראו
 זל״ז יהמא עבד רבך הכי? ובמו״ק יח.
 אמד לר׳ ירמיה אסברא לך, אבל גרסת
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 וב״מ בא. חצי קב בשתי אמות מהו.
 ושם כה. בשיר מהו, ובעין זה בב״ב

 קנ.• ונדה נח.
 ושם קח: לבור זרע או לכור תבואה,

 למפולת יד או למפולת שוודים.
 ושם קיט. . מגיע לנופו ואינו מניע

 לעיקרו מהו.
 וב״ב סט. מלבנות של כרעי המטה

 מהו.
 ושם פג. כשהוא מודד ממקום קצר או
 ממקום רחב הוא מודד — מכר לו שלשה
 בדי אילן מהו (וזה פשיט רב גביהה מכי

 כתיל לרב אשי).
 וסנהדרין יד: שלשה ומטילין לתוך

 כיס אחד מהו.
 ושם עד: תשעה ישראלים ועכ״ום

 אחד מהו (וזה נפשט שם).
 ושם פה: גנבי ומכרו ישן, מבר אשה

 לעוברה מהו.
 ושבועות יד: בן בבל שעלה לא׳׳י

 ונעלם ממני מקום מקדש מהו.
 ונדה נו. תחלתו וסופו בפושרים או

 דלםא וכוי (ונפשט שם).
 ושם נמ. נתעסקה . בבנריס ונמצא

 עליה בכנרים ועוד, מהו.
 ועל כל שאלותיו לא מצאו מענה
 ולא שלא שמי לב לדבריו כי המה היו
 באמת שאלות חמורות כי מצינו ששקלו

 וטרו בהן הרבה לפשוט אותם כניטין מד
 ב״מ כה. שאמרו פשוט טיהא חרא,
 ובסוטה טה. שקלו וטרו הרבה בדבריו.
 ובירושלמי מצינו בעי ר׳ ירטיה בברכות
 פ״ט ה״ב, שביעית פ״י סה״א, תרומות
 פ״ח ה״א ה״א, מעשרות פ״ג ה״ד,
 כלאים ם״פט, ערלה פ״א ם״הב, פסחים
 פ״א ה״א־ב. פ״ב םה״א, ריש מגילה,
 יבמות פ״א ה״ה, פ״טז ה״מ, סוטה פ״א
 ה״ו, םפ״ד, כתיבות פ״ח ה״ר, גדרים
 רפ״א, ושם ה״ב, רפ״ד רפ״ט, גיטיןפ״א
 ה״א ג. פ״ב ה״ג, פ״ה ה״א רפ״ח, רפ״ט,

 נזיר

 דגברא רבה(רמי בר חמא) ולא גיקבלוה ?
 ובע״ז עז: שקיל וטרי עם ר״ז בדברי
 אביי, וכדמצינו ענוותנותו הגדולה בשביעית
 פ״ט ה״ד בשר׳ יצחק בר רדיפא שאלו
 א״ל הלא אריות לפניך ואתה שואל
 לשועלים. ומזה אנו רואין שאך חביבותיה
 הגדולה לא״י ולתורתם הביאו לומר

 דבר זה.
 וגם טבעו היה לדבר רתת כדמצינו

 ע״ז לה. מגדף בה ר׳ ירמיה.
 הלכותיו . ומאמריו מלאים בבבלי
 ובירושלמי ולמיתר לגו להביאם, ואך
 גביא ב״מ שמציגו בעי ד' ירמיה יען
 שבביעיותיו מציגו דבר פלא שבמעט אין
 אחתטהן נפשטה ונשארה בתיק״ו וכאשר

 נבארם.
 שבת לח: בעי ר׳ ירמיה תלאן במקל

 הניחן ע״ג מטה מהי.
 ופסחים מח: טבלא שאין לה לבזבזין

 מהו.
 וסוכה לג. יש דיחוי אצל מצות או

 לא, וכעין זה זבחים יב:.
 ושם גג: למעלה עשירית דגחית

 חמשה וקאי אעשרה או דלמא וכוי.
 וכתובות בז. אינה מחזקת אלא אחת מהו,
 ושם מו, שכרן בקרקע בפחות משוה

 פרוטה מהו.
 ונזיר נא. עיבר במעי אשה הוי גלגלים

 אי לא.
 וגיטין טז. חציו בביאה וחציו בנפילה

 מהו.
 ושם מד. מברו לשלשים יום מהו.

 וסוטה מה, אם אויר שדה כשדה דמי
 או לא.

 וב״ק נח. ירדה כדרכה והזיקה בטי
 לידה מהו,

 ושם עח: מכרה חוץ משלשים יום,
 חוץ ממלאכתה, חוץ מעוברה מהו.

 , ושם קיט: אמטויי ואתרי חד או
 דלםא וכוי,
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 הלאה את המורים בשאלות מוזרות,.
 עכ״ל. והמאסף לכל המחנות בד״ור ח״0
 פ״י צד 95 יאמר ״ארץ מולדתו של ר י
 ״ירמיה היה בבל בהיותו בארצו לא הידד
 ,,נחשב בין החכמים הרושמים, ועוד בזמן
 ״מאוחר כאשר כבר יצא שמו לתהלה
 ״בא״י אמר עליו אחד מגדולי חכמי בכלי
 ״(רבא) שר׳ ירמיה כי הוה הבא לא הוה•
 ״ידע מאי קאמרי רבנן, אבל אם עדותו־
 ״הזאת צודקת עוד צריך שאלה בינראין•
 ״הדברים שר׳ ירמיה כבר בהיותו יושב-
 ״בבבל לא היתה נפשו לתלמוד הבבלים•
 ״וזה נרם לו כי לא יכלו דברו לשלוםי
 ״הוא היה מקנטר אותם לפעמים לשאול
. א ״  ״שאלות זרות המעוררות שחוק — פ
 ״שאל שאלה זרה ונפתלה העוברת כל
 ״נבולות הישרות, והוציאוהו טב״המד,,
 ״והנה לא יעלה על הדעת כי על אשר
 ״זרה בעיניהם השאלה היה חדי אף•
 ״הגדול הזה, הלא זה דרך הבבליים מאז
 ״לענות גפשס בשאלות זרות, וכי כעורה
 ״שאלתו משאלות אבוה דשמואל זבחים•
 ״כו. הלה (את הבהמה) באויר העזרה
 ״ושחטה מהו — ואולי מעקימת שפתיו׳
 ״כשאלו הכירו בי להתל בא שאל —
 ״והלא אנו רואים כי עור בבבל היה
 ״נחשב לאדם נדול ושלחו אליו ונועצו׳
 ״עמו על דבר הלכה אחת בדיני ממונות,
 ״ויהי בהשיבם בענוה והכנעה לאמר איני
 ״כדאי — נתפייסו והושיבוהו לב״המר.
 ושם בהערה 3 יוםיף לאמר שם ״כגמרא׳
 ״הובא שלחו מתם — ולפיה משמע
 ״שגשאל כן בהיותו בא״י וזה אי אפשר
 ״דהא קאמר על דא עיילוהו לב״המר

 ״ותימא וכי מפני שהשיב בענוה לבבל־
 ״עיילוהו בא״י לב״המד ? — אלא עיקר

 ״הגרסא כנוסחאות אחרות שם דשלחו׳
 ״חברייא ולא מהם אלא דבל זה היה

 ״כבבל, עכ״ל..
 ולפלא על החכמים הגדולים י האלו־

 איך

 גזיר פ״ב ה״ד, פ״ה ה״א פ״ו ס״הג, פ״ז
 ה״ג, פ״ח ה״ב, רפ״ט, ב״ק פ״א ה״א,
 פ״ב סה״א, רפ״ח שם ה״ב, ע״ז רפ״ה,

 שבועות פ״ד ה״ב, סנהדרין פ״ז ה״ב.
 והנה מצינו שאלה נפלאה מר׳ ירמיה
 בב״ב כנ: אשר עי״ז הוציאוהו מבהמ״ד
 בהיותו כבר נדול הדור, וז״ל המשנה
 שם, ניפול הנמצא בתיך המשים אמה
 הרי הוא של בעל השובך, חוץ מני אמה
 הרי הוא של מוצאו, בעי ר׳ ירמיה רנלו אחת
 בתוך נ׳ אמה ורנלו אחת חוץ מנ׳ אמה
 מהו ועל דא אפקוהו לר' ירמיה מבי
 מדדשא. ושם קסה: יסופר שלחו מתם
 חבריא לדי ירמיה עד אחד בכתב ועד
 אחד בע״פ מהו שיצטרפו — שלח לחו
 אני איני כדאי ששלחתם לי אלא כך
 דעת חלמירכם ניטה (כן אמר יב אשי
 לאמימר ואמימר א״ל) אנן הבי מתנינן לה
 דשלחו ליה חבריא לד׳ ירמיה שנים
 שהעידו בב״ד זה ובו/ ורבינא אמד הכי
 שלחו ליה — ועל דא עייליהי לד׳ ירמיה

 בבי מדרשא. •
 ועל מדוכה זו כבר ישבו חכמים נדולים
 באיזה מקום אירע המעשה הנפלא הזה
 אם כבבל או בא״י, ורעת מבוא הירושלמי
 ערך ר׳ ירמיה שזה היה בהיות עוד ר'
 ירמיה בבבל, וז״ל שם. ״ונראה כי
 ״כבר הלך שמי לא״י בעוד היותו בבבל
 ״עיין בבלי ב״ב קסה: דשלחו מתם
 ״הברייא לר׳ ירמיה, ויאמר י שם הלאה
 ״בתלמוד בבלי נמצא כי מלבד אשר
 ״הקשה לפעמים להביא את ר״ ז לידי
 ״גיכוך, שאל נ״ב שאלות ע״פ החידוד
 ״של קורי עכביש כגון הך דב״ב בג:
 ״דגלו אתת בתוך חמשים — עד שהוציאוהו
 ״מב״המד, אבל בא״י לא עזב הדרך
 ״הישר כמ״ומ של תורה, עב״ל. ואחריו
 החזיק החכם גרעץ בח״ב צד 395 וז״ל
 ר׳ ירמיה היה יליד בבל ובארץ מולדתו
 לא חשבוהו וגם הוציאוהי מבה״מד כאשר
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 מנין לאימר הרי עלי ס״א מגיא ם'
 בכלי אחד יאחד בכלי אחד — א״ל כל
 טדיתחכט־םכן ה־א,במ' סאה הוא טיבל
 במי סאה חסר קרטיב איני יכיל לטבול,
 כביצה מטמא טומאת איכלין, כביצה חסר
 שומש־ט אין מטמא, ג׳ על נ׳ מטמא
 מדרס וכי׳, אבל אצל ר׳ ירמיה מציני
 ר״ה ינ: ששאל מר״ז יקיס להו לרבנן
 בין שליש לפחית משליש אייל לאי אמינא
 לך לא תיפוק נפשך לבר מהלכתא כל
 מדות חכמים כן הוא וכוי. ובסוטה טז ז
 בעי מר״ז גדולה ומדחת — אייל לאו
 אמינא לך לא תיפיק נפשך לבר מהלכהא
 בצפור דרור שיערו רבנן, ימהלשון הזה
 משמע ששאלי כמה פעמים שאלות כאלי
 שהם ננד הכלל המוסכם, יכמי נביאה
 נזרקה מפי ר׳׳ז שסיפי יהיה שעל ירי זה

 ייציאוהי ״לכר.'/
 והנה כ״ז שהציע שאלותיו כאלו לפני
 רבי כדרך תלמיד לרבי לא היה שום
 עילה עליו, אבל כשנפטרו כל רבותיו
 ור' ירמיה היה הזקן שבדור, וידוע שאחרי
 פטירת ר׳ אמי לא נתמנה עוד ריש

 מתיבתא, יאך קיביץ חכמים היה בכמה •
 מקומות בטבריא, בקיסרין, ובציפורי יאז
 אירע ששאל ר׳ ירמיה השאלה דכ״ב
 בנ: על המשנה אם רגלה אחת בתוך
 חמשים וכוי, אם שאלה כזו יצא מפי
 חכם ׳מגדולי וזקני הדור, דבר בזהמצז:ו
 כל החכמים לעלבוגה של תורה ולסכגה
 נמלה, להטיל ספק בכללי התורה שבע״פ,

 ולכן הסכימו כל חכמי הדור דא״י להפריש ,
 אותו מכ״המד, וזה היה כעין המעשה
 דר״א בן הורקנום, ובל״ס היה זה בהסכמת
 ר׳ יהודה נשיאה (אבי bbn) ועל זה רמז
 הירושלמי מנילה פ״נ ה״ב ר׳ ירמיה
 משלח כתב לר׳ יורן נשיא לשנוא את
 אוהביך ולאהבה את שונאיך. אך אה״כ
 כשהוצרכו בל הכמי הישיבה להכריע את
 הספק אם עד אחד בכתב יצטרף עם

 עד

 איך טעו בדבר פשוט כזה לומר שהמעשה
 רב״ב קסה: היה זה כשהיה ר' ירמיה
 •עוד בבבל, הלא מפירש כשעלה לא״י
 מצא עוד את ר׳ יוחנן ור״א ואפשר
 •שעוד רשב״ל היה חי, ובבבל היו אז
 ר״ה ורב יהודה ור״נ ורב ששת וכל
 גדולי הדור כאשר הבאנו לעיל, וא״כ
 איך שלחו מב״המד לשאול שאלה גדולה
 ונכבדה בריגי עדות, דוקא להקטן
 שבתלמידים ולא לכל נדולי הדור דא״י
 ודבבל, האם אפשר ברבר הזה ? ואיך
 יכחישו את דברי רבא שידע היטב
 המעשה כשהיה ר׳ ירמיה בבבל לא הוה
 ירע מאי קאמרי רבנן, ומדחו את דבריו
 האםיתים בלי שום טענה וראיה, אך
 ורק להשליך שיקוצים על רבותינו כדרכו
 תמיד. ומה שהקשה וכי כעורה שאלתו
 משאלת אבוה דשמואל זבחים כו. תלה
 ושחטה מהו, פלא עליו למה לו להביא
 ממרחק לחמו הלא השאלה הזאת שאל
 ר' ירמיה בעצמו בסוטה מה. אם אויר
 שדה כשדה דמי, ובאמת שאלות שניהם
 שאלות גדולות המה אם אויר העזרה

 בעזרה דמי או לא.

 והיכן מצא החכם ראה״ו גרסאות שונות
 בב״כ קםה:, הלא המחלוקת שם אך אם
 השאלה היתר. אם עד אחד בכתב, או

 שנים שהעידו או כדברי רבינא.
 אבל האמת יורה דרכו כדברי רבותינו
 בעלי החום' ב״ב בנ: שאומר ר״ת
 דמש״ה אפקיהו משום דמדדה אינו מדדה
 ייתר דכל מדיח חכמים כן היא, ודבריהם
 הקצרים המה כנתינתן מסיני, כי ר'
 ירמיה בכל הצלחתו בתורה מיים שבא
 לא״י ובכל ענוותנותיה, ובכל רוב הלכותיו
 בבל הש״ס, שאל לפעמים מר״ז רבי מה
 שהיא גגד הכלל הנדיל בתירה שבע׳׳פ,

 והכלל הזה .היה מייסד עיר ממדית'
 התנאים כמפורש מנחות קג: שאיל
 שאילה למעלה מרי יהודה בר׳ אילעאי
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 ירמיה דיתיב וקאמר ונו/ ובשבת קמה,
 א״ל רב־דימי לאביי האלהים מפומיה
 דרי ירמיה שמיע לי ור׳ ירמיה מפימיה
 דר״ז. ובגיטין יא: יתיב רב הונא
ג ה״א ג׳) ורב יצחק בר יוםף  (והוא ר
 קמיה דר׳ ירמיה — א״ל דוידקי ובו/
 ובחולין מח, רב יצחק בר יוסף אזל

 בתריה דר׳ ירמיה, וקראו מר,
 וכן ר׳ חזקיה היה תלמידו המובהק
 ושמשו זמן רב בזבחים עה: ר' הוגא ור'
 חזק־ה תלמידי ר' ירמיה אמרי, וביבמות
 פ״ר ה״יא אמר ר' בא בר כהן קומי ד'
 יוסי, ר' ירמיה אמרה, א״ל ר' חזקיה לא
 אמרה ר׳ ירמיה ואיקפד ר' יוסי לקיבליה
 א״ל שבן אפילו יהושע שהיה קשור למשה
 לא אמר כן ואת אמרת כן? (שלא אמרה
 ר׳ ירמיה), ומזה משמע ששמשו ימים
 רבים, ובסנהדרין צז: סיכה. מה.־ אסר
 חזקיה אמר ר׳ ירמיה והיא ר׳ חזקיה,

 ובן ר׳ זידא ב) היה תלמידו בדמצינו
 ר״ז א״ר ירמיה כשבת ז. פסחים מ.
 ובירושלמי ברכות פ״ו ה״ו ר' ירמיה בעי
 מיבדק לר׳ זעירא, . ואמר בשמו כשבת

 פ״ד ה״ב, תענית פ״א ה״ו.
ד  ובן מצינו שרי אבא ב) שאל מ
 ירמיה כשבת פ״יד ה״ג, אמר בשמו

 יבמות פ״ג ה״יב, סוטה פ״א ה״א,
 ר׳ אבא בר .•כהנא קיבלה מיניה

 כב״מ יא:.
 ר׳ אידי דחוטריה שאלו כשקלים פ״ב

 ה״ה.
 וכן מצינו ביצה פ״ה ה״ב שלמד עם

 בן ר׳ איטי.
 רב המנונא ספרא שאלו כב״ב פ״ו ה״ב.
 חנן בר ברכיה מצדיי בשמו כשהש״ר
 רפ״/ ובויק״ר איתא המאמר ר׳ הנין

 בדיה דרבי והוא ט״ס,
 ר׳ יוסי בר׳ בון בשמי ביומא פ״ר ה״ה,
 ר' יוסי ציירנא קומי ד' ירמיה ביבמות
 פ״ט ה״ד, כתובות פ״יא ה״/ ובסוף

 תרומות

 ער אחר בע״פ והוכרחו לשלח לר׳ ירמיה
 לשמוע דעתו הרהבה והיא ברוב ענוותנותו
 השיב להם שהוא אינו בדאי להכריע אך
 כן דעת תלמידכט נוטה אז קבלוהו בחיבה

 יתירה בחברותס, וזה ברור.
 ובזה נבין הירושלמי מו״ק פ״ג ה״א
 ביומא דר׳ ירמיה אתת עקא (צרה) על
 טיברייאי שלח בעי מנרתא דבספא נבי
 ר׳ יעקב בר׳ בון שלח א״ל עדיין לא
 שב ירמיה מרעתו ובקש לנדות/ והור
 ד׳ חייא בדיה דרי יצהק עטושיא יתיב
 המן א״ל שמעתי שאין מנדין זקן ובו׳.
 ובל״ם שר״י ברי בון היה בהברת הישיבה
 כשהוציאו את ר׳ ירמיה, ולכן בשרצה
 ר״י ליקח ממנו המנירה שלח לו לומר
 עדיין לא שב ירמיה מדעתי, אבל ד׳
 ירמיה היה אז זקן הדור כאשר אמר ר״ה

 בדד״י עטושיא.
 יכן מציני שבת פ״א ה״ד ביימיי דר׳
 ירמיה איתנלין גיגייתא דםדרא רבה,
 ישם פי״ט ה״א ביימא דר׳ ירמיה אינשין
 מפתהייא דסדרא רבה אתין ישאלין לד׳
 ירמיה, ווה יען שהיא היה הדיש והזקן

 שבהם.
 וכל אמיראי דור הרביעי קבלו ממנו
 ואמרו נשמו כמו ר' אבין ורב דימי ורב
 יצחק ברי יוסף שהיו מהנחיתי היו
 תלמידיו והביאו תורתו לבבל כיומא םג.,
 שבועות כא.,, זבחים ב. כי אתא רבין
 א״ר ירמיה, ובנדרים כט: יתיברביןור״י
 בר יוסף קמיה דר׳ ירמיה, ובחולין כ.
 סכר ר׳ אבין למימר — אייל ר׳ ירמיה
 וכו/ ובשבת םג: יתיב רבין ור״ה קמיה
 דר׳ ירמיה — איתער בהו — אייל יישר,
 ובשבת קח: רבץ אזל אחוריה דר׳ ירמיה
 אנודא דימא דםדום. וכן יומא סנ. בי
 אתא רב דימי אמד ר׳ ירמיה, ופסחים
 ס: יומא סג: כי אתא ר״ד אמר אמריתא
 לשמעתא קטיה דר׳ ירמיה, יבתמירה
 יד. כי סליק רב דימי אשבחיה לרב
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 ופטירתו נזכרה בירושלמי כלאים פ״ט
 ה״ג ר׳ ירמיה מפקד אלבשוני חוורין
 חפיתין, אלבשוני בנרםיי, יהבין מסנאי
 ברנלוי וחוטרא בידי ויהבוני על םיטרא

 אי אתא משיחא אנא מעתד.
 ומה שמציני םיטה פ״ט הט״ו ר' ירמיה
 עשה עטרה של זית שמע שמואל והוד,
 כשנגה — ומת ר' ירמיה, הוא ט״ם
 וצ״ל ר׳ ירמיה דשבשב כדמובא המאמר

 באיב״ר פ״ה־טז, וקה״ר פ״י־ה,

 ירמיה אחי עוקבן הבבלי. ערך מר
 עוקבא.

 רב ירמיה בר אבא.
 כבר כתבו התום׳ בפסחים קו: ד״ה
 שבקיה, שתרי רב ירמיה בר אבא חוה,
 והאמת כדבייהם בי הראשון היה נקרא
 רב ירמיה בר אבא והיה תלמיד חכר
 דדב, והשני היה תלמיד רב הונא ואח״כ
 עלהלא״י והיה תלמידו דר׳ יוחנן ונקרא

 ר' ירמיה בר אבא וכאשר נבאר.
 אביו אבא מצינו שבת נו: אמר רב
 אין לך נדול בבעלי תשובה יותר מיאשיהו
 בדור; ואחר בדורנו ומנו אבא אביה
 דרב ירמיה בר אבא ואמרי לה אחא
 אחוד, דאבא אבוה דרב ירמיה בד אבא
 דאמר מר אבא ואחא אחי הוו. והיה נם
 נדול בתירה במנחות מז. תני אבוד, דרב
 ירמיה" בר אבא, ובנו רב ירמיה נזכר
 תמיד . בבבלי בשם רב (או רבי משגגת
 המעתיקים) ירמיה בר אבא, ובירושלמי

 נקרא לפעמים בשם סתם רב ירמיה.
 הוא היה תלמידו הנדול דרב בפסחים
 לז., ביצה כב. שאמר שאילית את רבי

 ביחוד ומנו רב.
 וכן מצינו רב ירמיה בר אבא אמד
 דב כברכית ני., שבת קלז: קנו., עירונין
 ז: יב. בא., ביצה בט., מנילה יח:׳
 כתובות ס., ב״מ כ: ע״ז ננ. נג:, זבחים
 קט:, מנחות לט., חולין יז. מה:, גדה

 כנ: סט.

 ובירושלמי

 הרימות ר' ייםי צירניא בעי קימי ר׳
 .•ירמיה.

 ר׳ יסא בר ברתיה דר׳ יםא בשמו
 בנזיר פ״ו ה״א־בה:.

 ר׳ יעקב בר זבדי בעי קומי ר' ירמיה —
 ושתיק והיה מסתכל ביה — א״ל ר׳
 •ירמיה מה את מסתכל בי הבא לך רצועה

 בכלאים פ״ה ם״הא.
 ר׳ יצחק עטושיא שאל לדי ירמיה
 בשביעית פ״ט ה״ד. הורי ר׳ ירמיה לדי

 •יצחק עטושיא במו״ק פ״נ רה״ה.
 ירמיה ספרא שאלו כברכוח פ״ר ה״א,

 מנילה" פ״נ ה״ו.
 ר׳ ישמעאל בר׳ הנחום בשמו כויק״ר
 רפ״כב, אך בשהש״ר רפ״ז גרס ר׳ שמואל

 בר׳ תנחום.
 ד׳ נתן בר ברכיה בשמו בילקוט קהלת

 פ״ר, פסוק ויתרון.
 ר׳ כלא א״ר ירמיה כביצה לא.

 ר׳ שמואל אחוי דר׳ הושעיא אמר,
 ר׳ ירמיה בעי בחנינה פ״ב ה״ז.

 ומכל אלו תלמידיו ואומרי מאמריו
 אנו רואין שהרביץ הודה הרבה והעמיד

 תלמידים הרבה.
 מקורותיו הפרטים לא מצינו חוץ מזה
 שהוציאוה מב״המד ואחייב עיילוהו ושהיה

 עניי מאיד בדמיבא לעיל.
 מקומו נראה שהיה בטבריא בדמוכח

 מו׳׳ק פ״ג ה״א.
 מאשתי ובגיו לא מציגו מאומה חוץ
 מה שאמרו ב״ק קיב. בר חמיה דרי ירמיה
 טרק גלי באפיה דר׳ ירמיה (שר׳ ירמיה
 רצה להחזיק בית חמיו), אתא לקמיה דר׳ אבין
 (וצ״ל לקמיה דרי אבא ובן הוא כהרי״ף והראיש

 ודק׳׳ס).
 פרנסתו גראד, שהיה לו מסחר ביין
 או שהיו לו שדות וכרמים כדמוכת ע״ז
 עה: אירי ליה רבנן לר' ירמיה ואמרי לה
 לבדיה דרי ירמיה כדברי האימר אשבול
 וכל םביביו טמאין וכל הגת כילה טהירה.
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 ששנים היו, אבל קושיית התוס׳ על רש״י
 ורשב״ם לא קשה מידי, בי כאן אי אפשר
 לומר שקאי על ריב״א תלמידו דר״ה, כי
 ידוע שרב אםי נפטר תיכף אחרי פטירת
 רב ואן לא היה עור לר״ה תלמידים
 וכולם היו נקראין אך הלמידי דרב,
 וקושיית התום׳ מה שאמר ״כרכיה ס״ל"
 לא קשה יען שרב אסי היה באמת כחבר
 לרב כב״ק פ: שהיה רב אםי גדול גם
 משמיאל, ורב אםי לא החשיב את עצמו
 כתלמיד לרב, ואך לםבריה דרב הוו
 צריכי, וכן היא בתשובת הנאוגיס זכרון
 לראשונים ם׳ רעד׳ שרב ורב אםי ושמואל
 היו שלשתן קרובין במעלותיהן, אבל רב
 ירמיה בר אבא היה באמת תלמיד מובהק
 לרב ושמואל כדלעיל, ואך גתעלה כ״כ
 עד שאמר לו הלשון מי בדלית, ומזה
 הוציאו שהיה כמו תלמיד חבר לרב,
 ולבן אמר בצדק רב אסי שבקיה ״כרכיה

 ם״ל״.
 וכל גדולי חלמידי דרב קבלו ממגו
 כרב יהודה כדמציגו רב יהודה אר״י
 בר אבא כשבת קנ. גיטץ לה., חולין יח:,
 בבורות לו ושם אמר ריב׳׳ א מנא ליה
 ליהודה הא, אנא בגידל קבעתיה (אני
 שניתי לוב גידל) ונידול קבע בדידיה,
 ובשבת קבא. רב יהודה וריב״א ורב חנן
 בר רבא איקלעו לבי אבין דמן נשקיא
 לר״י וריב״א אייתא פורייתא וכוי, וב״ב
 קמט: מחלוקת רב יהודה אמר רב
 וריב״א, אר״ז כמה מכוונן שמעתתא דסבי.
 ובן רב חסדא כדמצינו רב חםדא
 אריב״א כברכות גה:, תענית יב:,

 סגהררין קג:, זבחים כה. קט:.
 וכן מציגו רב ששת אריב״א כעירובין

 יב., מגחות לט., גדה סט.
 וכן רבה בר תחליפא אריב״א כחולין
 מה:, אבל לא היו תלמידיו ממש אך
 קבלו ממנו הלכית רב ושמואל יען שהוא

 היה הנדול שבהם.

 ובירושלמי בכמה מקומות רב ירמיה
 בשם רב כסוטה פ״ט רהט״ו, ניטין פ״ז
 ה״ב והיא ר״י בר אנא כבבלי שם סו:
 ובן עירובין רפ״ב רב ירמיה בשם דב
 לא התירו פם׳ ביראות והוא בעירובין
 בא. רב ירמיה בר אבא אמר רב. וכן
 הוריות ו. רב ירמיה אמר רב ובדק״ם

 רב ירמיה בר אבא אמר רב.
 ונחעלה כ״כ בחיי רב עד שנעשה
 כתלמיד חבר לו כמפירש ברבות כז:
 רב איקלע לבי גניבא וצלי של שבת
 בע״ש והוה מצלי רב ירמיה ב״א לאחורית
 דרב — שאני רב ירמיה ב״א דת למיד
 חבר דרב הוה, והיינו דקאמר ליה מי בדלת

 ולא א״ל מי בדיל מר.
 וכן קבל הרבה משמואל בכתובות
 קיב: אמר כי אמריתא קמיה דשמואל
 (וזה שאחרי פטירת רב באו כולם לפני שמואל),
 ובנימין סי:, ב״ב קנבג, שבועות מו.
 אמר שלחו מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו,
 (וכידוע שכםורא לא הוקם ריש מתיבתא אחרי
 פטירת רב ושלחו שאילותיהם לשמואל), ובשבת
 קו:, ב״ב מז: םה : רב ירמיה בר אבא
 אמר שמואל, ובירושלמי גיטין פ״ז ה״ב
 רב ירמיה שאל לשמואל והוא רב ירמיה
 בר אבא כגיטין סו:, וכן צ״ל בפסחים
 עי., חולין כ. כי ר׳ ירמיה סתם לא ראה
 מעולם את שמואל, ויען שקבל משניהם
 לכן ספק להנמרא בחולין יח: אס משמית

 דרב או משמיה דשמואל אמרה.
 ומצעו בפסחים קי: רב ירמיה ב״א
 איקלע לבי רב אסי אישתלי וטעים
 מידי — א״לדביתהו והא מר לא עביר
 הכי אמר לה שבקיה (לריכ׳יא) כרביה
 ס״ל, ופירש״י ורשכ״ם כרביה, רב,
 והוקשו בתום׳ שם הלא רב היה גם כן
 רבו דדב אם׳ ואיך אמר ״כרביה ם״ל״
 ומזה הוציאו שתרי ריב״ א היו וכאן קאי
 על ר׳ ירמיה בר אבא תלמידו דר״ה.
 והגה אף שבאמת צדקו בעיקר הדברים

י פ ב  ו
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 ובן יי זיו־־א (קודם שהלך לא״י) קכ>*
 ממנו כב״ב מז: אר״ז אריכ״א אמר
 שמואל ובתענית יב: אר״ז לדידי׳ מיפרשא

 לי מינית דריב״א.
 והניח אחריו 'בן גדול בתורה בשם
 רב הונא כעירוכץ כא. שא״ל רב חםדא
 לטרי בדיה דר״ה ברית דריבי׳א —
 אמאי סמכיתו אבורגנין הא אמר אבוה
 דאבוה (צ״ל דאכוך וכן הוא בדפוש שאליניקו
 ופיזרו, ובדפוש ווינציא רפ׳׳כ וקושטא נדפש
 דאבו' כקו ומזה נדפש בדפוש ווינציא רפ״ח
 בטעות ״דאכוה* כדמובא בד״ק). ובנדרים ז:
 ההוא גברא דאמר משמתנא בנכסיה
 דבריה דרב ירמיה ב״א אתא לקמיה

 דרב חסדא וכוי,

 ר׳ ירמיה בר אבא ב).
 היה ג״ב בבלי תלמידו דר״ה במפורש
 קידושין מו. שחולקין שם ר״ה וריב״א —
 אמר עולא הא דר״ה כחומץ לשנים —

 נראין דברי תלמיד.
 ועלה לא״י עיר קידם שעלה ר״ז כחולין
 עי: כי סליק ר״ז אשבחיה לר׳ ירמיה
 [בר אבא, רש״י] דיתיב וקאמר — א״ל

 יישר.
 וקבל מר׳ יוחנן כדמצינו כתובות קיא.,
 נדה כנ:, חנחומא במדבר־כז ר׳ ירמיה
 בר אבא אמר ר׳ יוחנן, וברכות למג
 מחלוקת ר״ה ור׳ יוחנן וע״ז אמר ריב״א

 כתנאי.
 ובתענית יא: ריב״א אר״ל.

 יבחילין גז. ר' אבא אשכחיה לריב״*
 רקא בדק בצומת הגידין א״ל למה ליה
 למר כילי האי — ,והאמר ר״ה אמר

 רב וכי׳.
 ובתנחומא במדבד־בז א״ר חזקיה נשמי,
 ובירושלמי כתובית פ״א ה״י חולק עם

 ר׳ יוסי והוא ר' אםי.

 רב ירמיה בר אחא.
 אמר רב כן הוא חולין גא: וחולק,
 שם עם רב חסדא, אך הוא ט״ס וצ״ל

 כדמיבא

 ובפי הנראה שאחר שמלך רב הונא
 וישב על כסא רכ בסורא (יען שהיה
 ממשפחת הנשיא, אנדרש״נ ח״ג פ״ב), אז הרביץ
 רב ירמית ב״א תורה בעיר ״שום טמיא״,
 כב״ב קננ. ההוא דאתא לקמיה דר״נ
 לנהרדעא שדריה לקמיה דריב״א לשום
 טמיא, אמר (ר״נ) הבא אתרא דשמואל
 היבי נעביר כרב (ולכן שלחו לשוש טמיא

 שהיתה קרובה לםורא ושייכא לרב).

 ומציגו אותו תמיד שקיל וטרי עם
 ר״ה (שהיה בםורא) בגדה בד: רב ירמיה
 ב״א סבר למעבד עובדא כותיהדשמואל
 א״ל ר״ה מאי דעתך לחומרא עביר מיהא
 כותיה כרב, וב״ב םה: אמר לר״ה והא
 זימגין םגיאין אמריתא קםיה דרב ולא

 אמר לי ולא מידי ובו׳.
 וכן שם קע: אמר לר״ה אי שמעי ליה
 לרב הא — הוה הרד ביה, מחלקותן

 מגילה בג.
 וב״ק פח: יאזל רב שמואל בר אבא
 מהנרוניא קמיה דר׳ ירמיה ב״א אוקמיה
 כניכםיה, אזל ר׳ אבא אמרה למלתא
 קמיה דר׳ הושעיה, אזל ר' הושעיא
 אמרה קמיה דרב יהודה א״ל הבי אמר
 שטיאל — אמריה קמיה דרב ירמיה ב״א

 א״ל אנא מתניתא ידענא.
 'תלמידיו מצינו ר׳ אבא א׳ כמגילה
 ח: א״ר אבא אריב״א, וכן צ״ל כסנהדרין
 בט., ובחולין צב. א״ל ר׳ אבא בי דריש
 רב להני קראי באגדת כוותך דריש,
 ובכתובות ס. אמר רבא אריב״א אמר
 רב צ״ל אמר ר׳ אבא ובן צ״ל בברכות נו.
 וכן מצינו ר׳ אבינא אר״י בר אבא

 כשבת קלו:.
 ר״ה בר חייא אריב״א כב״ק נט:.
 ורב ירמיה ב״א ראה כי ברכה בו נתן
 לו את בתו לאשר, כשבת קנו. שאמר
 ר״ה בר חייא לבנו הכי אמר אמה
 דאמך ומנו ר״י בר אבא. מחלקותן

 שנת פ:,
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 בא וראה שלא כמדת הקב״ה מדת
 ב״וד, ב״וד מתחייב אדם הריגה למלכות
 מטילין לו חבה לתוך פיו שלא יקלל את
 המלך, מדת הקב״ה אדם מתחייב הריגה

 למקום שותק שגאמר ובו׳.
 ג' פתחים יש לגיהגם דכתיב וכוי.

 ובסגהדרין קט. אמר נחלקו (דור הפלגה)
 לגי כתות אחת אומרת נעלה וכוי.

 וב״ר פמ״ט־ו אמר עיקר שלותה של
 סדום לא היתד. אלא גב שגה — הה״ד

 וכו׳.
 ומזה אנו רואין שהיה בקי במקרא

 ודרשן גדול.

 רב ירמיה בר אמי.
 גזבר מו״ק ט: חולק עם ר״ה בר חייא
 בעגין מאי שמן המור, אך הוא ט״ס וצ״ל
 רב ירמיה בר אבא כפםתים מג. ומגילה יג.

ר חייא בר אבא.  ר׳ ירמיה בריח ד
 גזכר ויק״ר פכ״ג־ח אמר עם ד' ברכיה

 בשם לוי בר סיסי.

 ר׳ ירמיה בר חנינא.
 נזכר שבת פ״ר סה״א ר׳ יודא בן פזי
 בשמו, ונראת שצ׳׳ל ר' יוסי בר חנינא

 כדאיתא שם רה״א.

. ק ח צ י י ה ב י מ ר ׳ י  י
 נזכר תנחומא תשא־יח ר׳ שמואל אמר
 בשמו כל כבור שראה (משה) בעה״ז לא
 נטל מן הקרן כלום, אך המאמר מובא
 ש״ר פמ״ז־ג ושם א״ר ירמיה בשם ר׳
ד יצחק, ובתנחומא גשמט תיבת  שמואל נ

 בשם ר' שמואל ממקומו.

 ר׳ ירמיה בר שלום.
 נזכר מד׳ משלי רפ״א, ובירושלמי
 שבת פ״ג סה״א א״ר ירמיה בר ר״ש
 ואולי הוא בר׳ שלום, אך בדפוס וויגיציא

 איתא בפירוש בר שםעון.

 ר׳ ירמיה בר׳ שמעון.
 גזבר שבת פ״ג םה״א בדפוס וויגיציא,

 ובמגילת

 בדמובא בדק״ס ובן היה הגרסא לפגי הרא״ש
 רב ששת א״ר ירמיה בר אבא אמר

 רב, ורב הםדא חולק על רב ששת.

 ר׳ ירמיה בר׳ אלעאי.
 גזבר ויק״ר רפ״יא, והמאמר מקורו

 סגהדרין ספ״ד ושם בלי שם האומר.

 ר׳ ירמיה בן אלעזר (תנא).
 בויק״ר פ״כ־ח, הגדדמא אחרי־ז,

 ופדר״כ קעב: אמר בר קפרא בשמו.
 ובקהי׳ר פ״א־ז א״ר ירמיה בן אלעזר
 עתיד הקב״ה לחדש מאור פגיהם של
 •צדיקים, ועיין שם בהגהות רד״ל שרבי
 אמר שם בשמו לר' ישמעאל ברי יוסי,
 ומציגו סוטה ד. ר׳ אלעזר בן ירמיה

א) אולי הוא בגו.  >תנ

 ר׳ ירמיה בן אלעזר.
 (אמורא בדור ד׳ לאמוראי דא״י).

 בבמדבר רבה פ״ד־ב אמר עם ר׳
 גרביה בשם ר׳ אבא בר כהגא, וב״ר
 •פ״ה־ה אמר לא הים בלבד התנה הקב״ה,

 וקאי על דברי ר' יוחנן.
 הוא היה דרשן גדול עד שהובאו
 מדרשותיו היקרים לתלמוד בבלי כברכות
 גח. אמר נתקללה בבל נתקללו שכניה,
 גתקללה שומרון נתברכו שכניה דכתיב

 וכוי. . .
 ושם םא. אמר דו פרצופין ברא הקב״ה

 באדם הראשון שנאמר ובו׳.
 ובעירובין יח: אמר אותן שנים שהיה
 אדם הראשון בנידוי הוליד רוחין ובו׳,
 מקצת שבחו של אדם אומרין בפניו —

 דכתיב וכו׳,
 מאי דבתיב והנה עלה זית טרף בפיה
 אמרה יונה לפני הקב״ה רבש״ע יהיו
 מזונותי מרורין כזית ומסורין בירך וכוי.
ו ד״ת כלילת שוב  כל בית שנשמעין נ

 איגו נחרב שנאמר וכוי,.
 מיום שחרב בהמ״ק דיו לעולם שישתמש

 כב׳ אותיות שגאמר וכוי.
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 נעתק בטעות כי המקור הוא כירושלמי
 כלאים פ״א ה״ו ושם שבעי כהנא מרשב״ל
 המרביע וכוי, וכ״ק נה. א״ר ירמיה אר״ל
 המרביע וכו׳ ומזה נעתק בב״ר ר׳ ירמיה.
 כהנא שאל לר״ל, וצ״ל א״ר ירמיה,

 כהנא שאל לרשב״ל,

 ירמיה מגיפתי.
 רב מנשיא כריה עירובי; סד., אך צ״ל

: לנרםת ע״י,  מדיפתי כשם מנ

 רב ירמיה מדיפתא.
 היה מתלמידי דרבא כזבחים לדג
ב  א״ל רבינא לרב אשי הכי אמר ר

 ירמיה מדיפתי משמיה דרבא.
 וכן קבל מרב פפא ורב פפי כב״ק.
 ענ., סנהדרין בז. שאמר עבד רב פפא.
 עובדא כוותיה דרבא, ובשבת קט: אמר
 כוותיה דרב פפי מםתברא, ובע״ז מ. אמר

 לדידי אמר רב פפי.
 ובן מצינן שהקשה לרב כהנא (רבו דונג

 א-»י) כב״ב קעא:.
 ומצינו מגילה יה: א״ל דמי בר חמא.
 והוא ט״ס כי'רמי בר חמא נפטר הרבה
 קודם רבא, וצ״ל כגרסת דק״ס רמי בר

 ברכיה.
 ובזבחים לד: חולק עם רב זביד.

 וחולין פז: חולק עםר' אםי מנהרבל.
i : b והיה קשיש מרבינא כקידושין 
 שרבינא הוה יתיב קמיה, וביומא מב״
 תירץ לרבינא לא בפרה פליט אלא בשעיר
 המשתלח. וכן שקלו וטרו בחברים ביבמות.

 ח. נד.
 וזבחים לד: אמר רבינא לרב אשי
 הכי אמר ר״י מדיפתא,' ובן צ״ל שם טו ג
 ושם איתא רב ירמיה וצ״ל רכינא כגרפות

 דק״ס.
 ובמנחות לא: א״ל רבה זוטא לרב

 אשי הכי אמר רב ירמיה מדיפתא.
{ ת ו ת ל א  ונזכר עוד שבת כב. (לגופת מ
 עד. פב. קנה:, עירובין כד., יומא ם;.,

 נדרים

 ובמנילה פ״ר ה״ה ר׳ ירמיה ר׳ שמעון
 אפשר שצ״ל ר׳ ירמיה בר׳ שמעון.

 ר׳ ירמיה בר שמעיה.
 נזכר ב״ר פצ״ג־ו, תנחומא ויגש־ו,

 ר׳ ירמיה בר תחליפא.
 מצינו אותו תמיד שרי יעקב אםבדא
 ליה במו״ק יח: (לגרפת דק״פ), ב״ב ס:,
 סנהדרין פא:, ע״ז מב זבחים לד. פ.,

 מנחות ח:.
 ובזבחים םנ. א״ל ר׳ עקיבא לר׳ ירמיה
 בד תחליפא אסברא לך, צ״ל א״ל ר׳
 יעקב במנחות ח:. ושם עז: מתיב ר'
 ירמיה — א״ל ר׳ ירמיה ביית אםברא
 לך, צ״ל א״ל ר׳ יעקב לר' ירמיה ב״ת
 אסברא לךכדמובא שם פ., וביומא עה:
 א״ל ר' יעקב לר' ירמיה בר תחליפא
 איפכא אטרת לן ואותבינך סחיטה, בל״ם
 צ״ל להיפוך, ובפרט לנרםת בעל המאור
 שנורס א״ל ר׳ יעקב בר אירי וידוע שרי
 יעקב בר אירי היה מתלמידיו המובהקין
 דר׳ יוחנן, ור׳ ירמיה ב״ת היה בזמן ר׳
 ירמיה, ואולי צ״ל א״ל לר׳ יעקב ר׳
 ירמיה ב״ת ונשמט הלמ״ד ממקומו
 משינרא דלישנא בכל המקומות דלעיל.

 ר׳ ירמיה ביראה.
 אמר דב יהודה כעירובין כה. וב״ב
 ננ:, ורב יהודה כפאו ליתן גט לאשתו
 כניטין לד., ושם לה. א״ל רב יהודה

 מודרה בב״ד.

 ר׳ ירמיה דרומאה.
 נזכר תרומות פ״ב ה״ר כן הוא בם״הד
 וכבר תפשו הדה״ח משכיל לאיתן כי
 שם פשט הפשוט שרי ירמיה אמר

 שדרומאי ור״י ור״ל אמרי דבר אחד.

 ר׳ ירמיה בהנא.
 גזבר ב״ר פ״דד, שאל לר״ל המרביע
 מחית הים מהו — אותיב כהגא — בהא
 פרס כהנא מצורתיה על רשב״ל, אבל
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 הענישום שקראו לר״מ אחרים ולר׳ נתן
 בשם יש אומרים, אבל מצעו ב״ב טו:
 שפליגי י״א עם ר׳ נתן, ושם לו: אמרו
 מאן יש אומרים ר׳ אחא, ושם צנ: מאן

 יש אומרים רשב״נ.

 ר׳ ישבב, (הסופר, תנא נזכר במשנה).
 בחולין פ״ב מ״ר חולק ר׳ ישבב עם
 ר״ע, כלל אמר ר׳ ישבב משים ר׳

 יהושע — והודה לו ר' עקיבא.
 והית באמת חבירו דר״ע כמאמרו
 הנודע יבמות מט., כתובות בט., קידושין
 םד. םח. א״ר ישבב בואו ונצוח על

 עקיבא בן יוםף ובו׳.
 ובכתובות נ. מעשר. באחד שבקש
 לבזבז יותר מחומש ולא הניחו חבירו
 ומנו ר׳ ישכב, ואמרי לה ר׳ ישבב ולא

 הניחו חבירו ומנו ר׳ עקיבא.
 ובירושלמי פאה רפ״א מעשה ברי
 ישכב שעמד והחליק כל נכסיו לעניים,
 ושלח לו רבן גמליאל והלא אמרו חומש
 מנכסיו למצות, ופריך ור״ג לא קורם
 לאושא הוה (והתקנה הלא היתה באושא)
 ומתרץ ר׳ יוםי בר׳ בון בשם ר׳ לוי כך

 היתה הלבה בידם .ושכחוה.
 ובמבוא המשנה צד 141 יאמר וי״ל
 הבונה באושא התקינו כאשר היו הסנהדרין
 בפעם הראשונה באושא עוד קודם ר״ג
 אשר היה אח״כ ביבנה — ולא קשה
 קושיית הירושלמי, ובמחילה טעה בזה
 כי מעולם לא היו קידם ר״ג באושא בל

 הםגהדרין אשר משם יצאה התקגה,
 ומה שמצינו שר׳ ישמעאל היה באישא
 זה היה בסיף ימיו כמביאר בערכי, ואך
 ר״מ וחביריו היו זמן טיעט באישא ואח״ב
 התיישבו ביבנה לזמן קצר ואח״כ שבו
 שנית לאושא כשנתמגה רשב״ג לנשיא
 כאשר כבר בארתי בערך ר״מ ור׳ יהירה.
 ובנזיר סה. מעשה בר׳ ישבב שבדק —

 אייל ר״ע בל שינעת לריק ינעת.
 ובתוספתא דבלים ב״ב פ״ב א״ר יוסי

 מעשה

 נדרים כב:, ע״ז כב:, חולין לה: (מקשה
 על דברי רבא).

 ומצינו רב מנשיא בר ירמיה מריפתי
 עירובין מנ: לנרםת ע״י.

 ר׳ ירמיה מטובה.
 כן הוא בירושלמי ברכות פ״ז ה״ד
 אמר בשם רב, אבל פשט הפשוט הוא
 שרי בא בשם ר' חונא, ר׳ ירמיה (בר

 אבא) מטי בה בשם רב.

 ר׳ ירמיה ספרא.
 נזכר . ברכות פ״ר ה״א־כח: מנילה

 .פ״ג ה״ו.
 ובתענית פ״ר ה״א שאל לר' ירמיה.

 ר׳ ירמיה רבה.
 בשבת כט: יסופר שריש כנישתא
 ־דבצרה גרר םפםלא לעילא מרי ירמיה
 רבה, ומשמע שם שהיה קורם רב יוסף
 וקרוב מאוד לומר שהוא סתם ר׳ ירמיה.

 ר׳ ירמיה שיבשב.
 בירושלמי סוטה פ״ט דהט״ו ר' ירמיה
 שיבשב ולבש עטרה של זית שמע שמיאל
 ואמר גייח ליה אילו איתרים רישיהולא
 עבד כן והוה כן כשגגה שיצא מלפני
 השליט, והמפרשים פירשו שרי ירמיה,
 שיבשב פי׳ חתך זמורות ועשה מהן

 עטרה.
 והאמת איגו כן כי לא היה בזמן
 שמואל אמורא בשם ר׳ ירמיה ושמת על
 פגיו, אך הגרםא האמיתית הוא כדמובא
 המאמר באיכ״ר פ״דרטז ר׳ ירמיה דשבשב.
 ובקה״ר פ״י-ה ר׳ ירמיה דשבשתא והוא
 שם מקים. ובספר חקרי לב ח״ב צד 65
 טעה טעות גדול וסבר שהוא סתם ר׳

 •ירמיה.
 יש אומרים,

 בהוריות יג: אמרו כשרצו ד׳ נתן
 •ור״מ להוריד את רשב״ג מנשיאותו
 והוציאים בעבור זה מבה״מד, ואך ע״י
 עצת ר׳ יוסי נעשה שלום ביניהם אבל
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 אבי כל המאמרים דתני דבי ר׳ ישמעאל
 ומחבר מבלתא דרי ישמעאל והאריך בזה
 מובא, וכבר הכה על קדקדו הרה״ח ר'
 מאיר איש שלום ׳כמבוא להמכלתא פ״יב

 שאין בדבריו ממש ע״ש,

 ישמעאל איש בפר ימא
 ואמרי לה איש בפר דימא.

 נזכר נדרים כו: העלה בידו (שאלה)
 אהא לקמיה דרי אמי לא הוה בידיה
 אתא לקמיה דרי יצחק נפחא פשיט ליה,

 ר׳ ישמעאל בר אבא.
 בחולין קבב. יתיב ר״ל וקא מיבעי
 ליה א״ל ד׳ ישמעאל בד אבא הכי אמר
 ריב״ל — א״ל היב לקבלי (יישר כחך),

 ובדק״ס נרם ר׳ שמעון בר אבא.

 ר׳ ישמעאל בן אלישע כהן גדול.
 מבוכה גדולה נפלה בדבר ריב״א כה״ג

 וכבר האריך בזה בסה״ד.
 ואחרי עיון רב גראה שאך שגי ר׳
 ישמעאל בן אלישע היו,. הראשון היה
 כה״ג ושימש במקדש, והשגי היה גכדו

 והוא סתם ר׳ ישמעאל.
 ועל ר׳ י ישמעאל בן אלישע כה״ג
 מפורש ברכות ז. ששימש בכה״ג ביום
 הכפורים שאמר פ״א נכנסתי להקטיר
 קטורת לפגי ולפנים וראיתי אבתדיאל
 ה׳ צבאות וכוי, וכן שם גא. אמר ג'
 דברים סח לי םוריאל שר הפגים וכוי.
 ודעת החכם גרעץ שהוא ישמעאל בן
 פאבי, ואגריפוס השגי מיגוהו לבה׳׳ג והיד.
 צדיק תמים, ואם כך הוא א״ב שימש
 בכת״ג עשר שגים כמפורש יומא ט.
 אבל לדעת חז״ל שאמרו שהיה מהרוגי
 מלכות וכאשר נבאר, א״ב אי אפשר
 להיות ישמעאל בן פאבי שעליו אמרו
 מפורש םוטה פ״ט מט״ו משמת ישמעאל
 כן פא בי. ואנחגו לרגל מלאכתגו גבאר

 ע״פ מקורי חז״ל הנאמנים.
 הוא היה כה״ג כזמן רבן שמעון בן

 גמליאל

 מעשה בד׳ זקנים שהיו יושבין אצל
 ראב״ע חרש בציפורי, ר׳ חוצפית, ר'
 ישכב, ר׳ חלפתא אבא ור״י בן גורי
 (ובל׳׳ס הבונה שהיו נהכאין מפני אימת המלכות)
 וכמו שהיה הסוף שנהרנו ר׳ ישכב, ור׳
 חוצפית כדמובא במד׳ תהלים פ״ט־יג.
 ובכ״מ גזבר בשם ר׳ ישבב, ואך במדרש
 אלה אזכרה הנדפס בבה״מר חרך ב׳
 בשם ר׳ ישבב הסופר והיה בן תשעים

 שנה כשנהרג כדמובא שם.
 ר׳ ישבב. (אמורא).

 כן מובא ביוחסין אמר בשם ר׳ לוי
 ובם״הד בתב לא מצאתי.

 ובאמת כן מובא בפדר״כ פ׳ ולקחתם
 וכן מובא בבעל המאור סיף ר״ה ובבאורי
 הנר״א או״ח םתקפ״א סקכ״ה וז״ל ר׳
 ישבב ור' יהושע דםכנין בשם ר׳ לוי
 משל למרינה וכוי, אבל כפדר״כ ביבער
 ובקה״ר פ״ט פ׳ לך אכול איתא כהוגן
 ר' מני דשאב ונשתרבב משאב לד׳

 ישכב.
 ישבב.

 בנה של קמחית, כה״נ. ביומא מז.
 אמרו פ״א נטמא ישמעאל בן קמחית
 כה״ג ונכנס ישבב אחיו ושימש תתתיו

 וראתה אמן שגי כה״ג ביום אחד.

 ישיטא.
 בנו של ר׳ חינגא ערך בר ישיטא.

 ר' אליעזר בן ר׳ ישמעאל תוספתא
 תרומות פ״ט,

 דב יהודה בד ישמעאל חולין קיח:,
׳ ינאי בד׳ ישמעאל ע״ז ל, ו , 

 עולא כר ישמעאל סנהדרין צב,
 רבא בר ישמעאל מו״ק ו:..

 ר׳ ישמעאל אבי ר׳ יודן.
 גזכד גיטין פ״א ה״ב כעי ואפילו

 מעכו לעכו.
 ובמבא הירושלמי דף קח: דעתו שהוא
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 בערכו שחי נם לאחד החורבן. וכן נפל
 טעות םופר בהיכלות רבתי, כי ר' יהודה
 בן דמא ור׳ יהודה בן בבא ידוע שנהרגו
 בחורבן ביתר, וספר הזה לאו ר' ישמעאל

 חתום עליו.
 אבל זה דבר ברור שרש״בנ ור״י
 כה״נ נהרנו קורם החורבן, והר״הח ראה״ו
 בפירושו למכלתא יאמר ״עיין המעשה
 ״הזה בשמחות ובארר״נ אבל יש בזה
 ״ערבוביא הנה בשני המקומות יסופר כן
 ״מרש״בנ הזקן וע״ב היה זה קודם החורבן
 ״—אבל מציגו בשמחות הוספה אחת
 ״שאי אפשר ליישבה ששם נאמר כשבאה
 ״השמועה לר״ע ורי״בב וכוי, מה ענין
 ״ר׳׳ע לרש״בנ הנשיא, אשר ע״ב נראה
 ״שלמםדר המסכתות החצוגיות האלה כבר
 ״נעלם אמיתת הענין איך היה ובמי היה,
 ״ושמע השומע מר״ש ור׳ ישמעאל וחשב
 ״שזה רש״בנ ור' ישמעאל שהיה שיחה
 ״ביניהם כשיצאו ליהרנ וערבב את הענינים,
 ״ובל״ס שזו הוספה הבאה שם בשמחות
 ״כשבאה השמועה לר״ע — נעשה ע״י
 ״הנוסח שבמכלתא, אבל האמת מה
 ״שמסופר כאן מר״ש איגו רש״בג אלא
 ״איזה ר״ש בזמן ר״ע ואולי הוא שמעון
 ״בן עזאי ויצדק בזה מה שמסופר ממגו
 ״במד׳ תהלים פ״ט שנהרג בזמן מלחמת
 ״ביתר (שהושב את שמעון ב״ע בין העשרה
, או אולי היה שמעון בן ( ת ו כ ל , מ . n n  ״
 ״ננס, ונהיה הטעות ע"י המעתיקים שטעו
 ״בין נו״ן לניט״ל — ועיין עוד בטד׳ משלי
 ״פ״ט שנם שם טעו בזה (שאמרו שם במד׳
 ״משלי הישן מעשה בר״ע שהיה חבוש בב״הש

 ,״אחר מיתת רש״בג ור׳ ישמעאל)" עכ״ל.

 והנה אף שרז״ל לא נשבעו שאך האמת
 גר לרגלמ כאשד רגיל ראה״ו לומר המיד,
 אעפ״כ לא הוציאו מעולם שום שקר
 מפיהם ויהיה מי שיהיה מי שחיבר
 המסכתות התיצוגיות או המבלתא, אבל
 נעלה מעל כל םפק שכתבו אך מה

 שידעו

 גמליאל הזקן כסוטה מח: ששטואל הקטן
 ניבא בשעת פטירתו ואמר שמעי; וישמעאל
 לחרבא, וחברותי לקטלא ושאר עמא
 לביזא ועקן סגיאין עתידין למיתי על עמא.
 (וכבר בארנו בערך שמואל הקטן שהיה תלמידו
 דהלל ונפטר קודם החורבן ופירש״י שקאי על

 רבן שמעון ב״ג הנשיא וישמעאל כה״נ).

 וכן הוא האמת כמפורש מכלתא
 משפטים פ״יח, כבר היה ר׳ ישמעאל
 ור׳ שמעון יוצאין ליהרג א״ל ר״ש לד׳
 ישמעאל רבי לבי יוצא שאיגי יודע על
 מה אני גהרג וכוי, ומובא המעשה
 באריכות בתנא דא״ר פ״ל ושם כשתפשו
 את רשב״נ ור׳ ישמעאל כה״נ להרינה וכו׳.
 וכן מובא באדר״ג פל״ת־נ כשתפשו
 את רשב״ג ור׳ ישמעאל [בן אלישע כה״נ,
 הגר״א] — והיו מתחננים לאספקלטור,
 זה אומר אני כהן [גדול] בן כהן גדול
 הרגני תחלה ואל אראה במיתת חברי —
 א״ל הפילו גורלות וגפל הפור על רשב״ג,

 מיד גטל החרב וחתך את ראשו וכוי.
 ובמכלתא משפטים פ״יח אמרו כשנהרגו
 ר״ש ור׳ ישמעאל אמד להם ר׳ עקיבא

 לתלמידיו התקינו עצמיבם לפורעניות.
 ובשמחות פ״ח כשגהרג ר״ש ור׳
 ישמעאל באתה השמועת אצל ר״ע ור״י
 בן בתירא עמדו וחנרו מתניהם שק וכוי.
 ובמנילת תענית פרק אתרון אמרו
 שרשב״נ וך׳ ישמעאל בן אלישע ור'

 חגינאסנן הבחנים נהרגו בכ״ה בםיון.
 ובהיכלות רבתי פ״ד הגדפם בב״המד
 ח״א חדר ד׳ א״ר ישמעאל אותו היום
 חמישי בשבת היה שבאת השמועה קשה
 מברך הגדול של רומי לומר תפםו ד׳
 האנשים אבירי ישראל רשב״ג ור׳ ישמעאל
 בן אלישע ור״א בן דמא ור״י בן בבא
 וחי אלפים חכמים מירושלים. ובל״סהיה
 לחז״ל קבלה גאמגה שגם ר״ח סגן הבחנים
 גהדג בכ״ה בםיון אבל לא שנהרג בזמן
 אחד עם רשב״ג ור״י בה״ג כמבואר



 ר׳ ישמעאל בן אלישע 819

 ר׳ ישמעאל (בה״ג ומהרוכי מלכות היה ומתוך
 יפיו נכנם בלב בת קישר — והפשיטו עור פניו
 וחנטוהו כאפרסמון, רש״י), ובחולין קכג, אמרו
 קרקפלו של ר' ישמעאל מונח בראש
: אמרו הרואה ר׳  מלכים. וברכות מ
 ישמעאל בן אלישע כהלום ידאג מן
 הפורענות (שהיה מהרוגי מלכות והפשיטו עור
 קרקפתו בחייו, רש״י). ואין זה ר׳ ישמעאל
 חבירו דר״ע שהוא היד. נכדו של זה

 וכאשר נבאר.
 ובנימין נח. יםיפר מעשה בבנו ובתו
 של ר׳ ישמעאל בן ^לישע שנשבו לב׳
 אדונים — זה אומר אני כהן בן כהנים
 נמלים וכוי. ומזה אנו' רואין שאף אלישע
 אביו היה כה״ג ולכן אמר ״בן כהנים

 גדולים״.
 ואליו נתייחס ספר פרקי היכלות.

 ר׳ ישמעאל(סת־0 בן אלישע.
 (תנא דמתניתין).

 קרוב מאור לומר שהיד. נכד ר׳ ישמעאל
 בן אלישע כה״נ הנהרנ, כי מצינו שרי
 ישמעאל היד, כהן כמפורש חולין מט.
 ישמעאל כהנא מסייע כהנא, וסתם ר'
 ישמעאל הוא בן אלישע כמפירש שבת
 יב: א״ר ישמעאל בן אלישע אני אקרא
 ולא אטה, פ״א קרא ובקש להטות, אמר
 כמה גדולים דבריי חכמים — ובתב על
 פנקסו אני ישמעאל ב״א — לכשיבנה
 הטקרש אביא חטאת שמינה. והמעשה
 הזה מובא בתוספתא שם רפ״א, ובירושלמי

 שם פ״א ה״נ ושם סתם ר׳ ישמעאל.
 וכן היה דרכו של ר׳ ישמעאל לומר
 כמה גדולים דברי חכמים בחנינה כ.

 ובירושלמי שם פ״ג ה״ב.
 אביו אלישע כפי הנראה שימש ג״ב
 בבה״ג כדמובח תוספתא חלה פ״א שאמר
 ר' ישמעאל לבוש שלבש בו אבא וציין

 שגתן בין עיגיו.
 וכשהיה גער קטן גשבה לרומי כגיטין
 נח. שד׳ יהושע היה אז ברומי א״ל תינוק

 אחר

 שידעו היטב בבירור שהאטת כן, ואך
 לפעמים נפל טייס ע״י המדפיסים כבמד'
 משלי התיבות ״אחר מיתת רש״בנ יר״י״
 היא היםפה מהמדפיס ביוינעציא כדמובא
 במד׳ משלי בובר פ״ט אית יא', וכיריע
 שר״ע נחבש בב״הס זה היה במה עשרות
 בשנים אחר חורבן הבית יותר מששים
 שנה כמבואר בערכו, אבל מה שמובא
 בטכלתא ואדר״נ ובשמחות הוא אמת
 וברור כצהרים וכאשר נבאר. כי כבד
 ידוע שר״ע חי ק״ב שנה במפורש ספרי
 ברכה ם״לי, והנה אם נאמר שנהרג
 בחורבן ביתר שהיה. נב' שנה אחר
 החירבן, א״ב היה ר״ע בשעת ההירבן
 בן סח׳ שנה, וידוע כשהתחיל ר״ע ללמוד
 היה אז בן ארבעים שנה כמפורש אבות
 דר״נ פ״ו, א״ב עבר כברו כח׳ שנה
 משהתחיל ללמוד עד החורבן, וכבר היה
 אז גדול הדור והיו לו תלמידים לאלפים
 כמפורש כתובות םג. וגדרים נ. שאפילו
 אחר שלמד אך יב' שנה הביא עמו כמה
 אלפים תלמידים הסדים למשמעתו, ואף
 אם גאמר שגוזמא קתני אבל מפורש שאך

 יג׳ שנה ישב לרגלי ר׳ אליעזר.
 ואף אם נאמר שר״ע גהרג זמן רב
 אחר חורבן ביתר לערך סח׳ שנה אחר
 החורבן, היה נ״כ בשעת החורבן כבן נב׳
 שנה ונם אז היה כבר נתל הדור עד
 שאמר ר׳ יהושע לר״א זה העם אשר
 מאסת בו צא נא והלחם בו. א״כ מה
 קושיא מה שמובא בשמחות ובמכלתא
 שאמרו כשנהרג רש״בנ ור״י כה״ג באת
 השםוע לר״ע ? ובל״ס לא לקח ר״ע שום
 חלק במלחמת הרומאים קידם החורבן
 ואך הרביץ תורה בעיר בני ברק, ולכן
 כשבאת השמועה מפטירתם אמר לתלמידיו

 התקינו עצמכם לפורעניות. וזה ברור.
 ומיתתו האבזריה מרומז בע״ז יא:
 שאמרו אחת לשבעים שנת מביאין אדם
 שלם — ומניחין לו בראשו קרקיפלו של
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 ואפשר שלא היה עשיר כרא״בע, אכל
 מציגו אותו שם שלקח חלק גדול עטהם
 בו ביום כמפורש ירים פ״ר מ״ג בו כיום
 (שמי:ו »,-! רא״בע) אמרו עמון ומואב מה
 הן בשביעית גזר ר' טרפון מעשר עגי
 וגזר רא״בע מע״ש א״ל ר׳ ישמעאל,
 אלעזר בן עזריה עליך להביא ראיה ללמר
 שאתה מחמיר — א״ל רא״בע ישמעאל
 אחי ובו׳. ובן ברבות יא. קראו רא״בע

 ישמעאל אחי.
 וכן חכמי יבנה היו חבריו כר״ט ור״ע
 ור״י הגלילי ור״א המורעי, ור״ט החשיבו
. כשמתו בגיו של ר'  מאוד כמו״ק כח :
 ישמעאל נכנסו ד׳ זקגים לגחמו ר״ט
 ורי״הג ורא״בע ור״ע, א״ל ר״ט דעו
 שחכם גדול הוא ובקי באגדות, אל יכנס
 אדם מכם להוך דברי חבירו. וביומא עו.
 וכבר היו ר״ט ור׳ ישמעאל וזקגים יושבין
 ועוםקין בפ׳ המן והיה ר״א המודעי יושב
 ביגיהן וכוי. ושם פה. מעשה שהיו ר׳
 ישמעאל ור״ע ורא״בע מהלכין בדרך
 ולוי הסדר ור' ישמעאל בנו של רא״בע
 היו מהלנין אחריהן. ובסנהדרין נא: א״ל
 ר״ע, ישמעאל אחי. וביומא עה.' א״ר
 ישמעאל צאו ואמרו לעקיבא, עקיבא!
 טעית, ובחנינה יב, שאל לר״א — אתה

 ששטשת את נחום וכוי.
 וכן מצינו שחולק עם ר׳ יוחנן בן גורי
 כסנהדרין פד., וחולק עם בן ננס כב״ב
 פ״י מ״ח ואמר הרוצה שיעסוק בדיני

 ממונות ישמש את שמעון בן ננס.
 וכן טצינו מיטה בז חולקין אבא יוסי
 בן חנן ר״א בן יצחק איש כפר דרום
 ודי ישטעאל. ובעדיות פ״ב ט״ד נ'
 דברים א״ר ישמעאל לפני חכטיס בכרם

 ביבנה.
 הלכותיו במשנה.

 ר' ישמעאל נזכר במשנה לערך שבעים
 פעמים, ובאלו המסכתות לא נזכר כלל
 מע״ש, ערלה, בבורים, ביצה, ר״ה, תענית,

 מנילה
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 אחד יש בבית האםירין יפה עינ־ם —
 הלך יעמד על פתח בהא״ס ואמר(הפשוק)
 מי נתן למשיםה יעקב — ענה התינוק
 הלא ה׳ זו חטאנו לו — אמר (ר׳ יהושע)
 מובטחני בו שמורה הוראה בישראל,
 העבודה שאיני זז מכאן עד שאפרנו בכל
 ממון שפוםקין עליו ופדאו— ומנו ר׳
 ישמעאל בן אלישע. והמעשה מובא
 בירושלמי הוריות פ״ג םה״ר ושם מעשה
 בר״י שעלה לרומי אמרו על תיגוק
 ירושלמי — והוא עימד בקלון — יפדאי

 ושלחו לא״י.
 רבותיו מלבד מה שמצינו שקבל
 מאביתיו בחיליןמט:, מצינו ששימש את
 ר' נחוניא בן הקנה כמפירש שביעית כו.•
 וכן קבל מר׳ אליעזר כספרא תזריע
 פ״יג א״ל ר׳ ישמעאל לר׳ אליעזר [רבי,
 כן הוא בכת״י] הרי אתה אימר — א״ל

 ר״א ישמעאל, עוקר הרים אתה.
 וכן קבל מר׳ יהושע בפסחים פ״זםה״ה
 שאמר בשמו. ובע״ז פ״ב מ״ה א״ר יהודה
 שאל ר׳ ישמעאל לר׳ יהושע כשהיו
 מהלכין בדרך מפגי מה אםרו גבינות
 עכ״ום — וכאשר התחיל ר׳ ישמעאל
 להקשותו השיאו לד״א וא״ל ישמעאל

 אחי וכוי,
 וכן כלאים פ״ו מ״ד מעשה שהלך ר'
 יהושע אצל ר׳ ישמעאל לכפר עזיז והראהו
 גפן מודלה על מקצת תאנה ושאלו אם
 הוא מוהר להביא זרע וכוי. ובכורות כ.
 אייל ר' יהושע צאו ואמרו לו ישמעאל

 טעית.
 וגביאת ר׳ יהושע שאמר עליו מיבטחגי
 בו שמורה הוראה בישראל גתקיימה, כי
 במחלוקת ר״ג ור' יהושע שנתמנה.אז
 רא״בע כבן יחי, היה אז ר׳ ישמעאל
 כבד גדול הדור ואף שלא חשבו אוהו
 שרצו למגותו לגשיאכאשר חשבו על ר׳
 יהושע ור״ע אף שהיה גדול בתורה וכהן
 בן כה״ג, אבל היה אז עור עול ימים
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 ר׳ שמעון בן יהודה משמו ככתובות
 עג:.

 ובן היו לו עוד שני תלמידים ר׳ יאשיה
 ור׳ יונתן כמפורש מנחות נז:, והיו

 מתלמידיו האחרונים כמבואר בערכם.
 ובן זכה עוד ד׳ ישמעאל בר׳ יוסי
 לראותו ביבמות קד. שאמר אני ראיתי
 את ר׳ ישמעאל בן אלישע שחלץ במוק

 ובו׳.
 אבל מה שמצינו ר׳ אלעזר (p פית)
 אמד משמו בב״ק כט:, ור׳ זכריה כשמו
 כנדרים לב,, ורב יהודה אמר שמואל
 משמו ביבמות ק:, ודי יוחנן משמו
 בפםחים עט,, חנינה ט., יומא ג: ואמרו
 שם שהיה רבו אין הבונה שקבלו ממנו
 אך שהיה בידם הלכות ר׳ ישמעאל.
 וב״ב כח. א״ר יוחנן שמעתי מהולכי
 אושא — מאן הולכי אושא ר׳ ישמעאל,
 ופירש״י הכי נמירי להו שהוא היה באותו
 הזמן. .ובסה״ר מביא פלפול גדול מזה
 שרי ישמעאל היה בזמן ר׳ ישמעאל בר׳
 יוסי שהיה בזמן רבי ובן ר׳ יוחנן היה
 ג״ב בזמן רבי. והבין מפרש״י מה שאמר
 שהוא היה באותו זמן קאי על ר׳ יוחנן-
 ובמחילה במה זרות יש בדבר לומר על
 יוחנן שנולד בסיף ימי רבי איך יכול
 לדאות את ר' ישמעאל שבל״ס לא היה
 עוד בחיים בזמן רש״בנ, ולא הדגיש
 שרש״י פירש הכי גמירי לחו קאי על ר׳
 ישמעאל ולא על ר׳ יוחגן. ומה שאמר
 ר׳ יוחנן שמעתי מהולכי אושא הבוגה

 בל״ס ששמע משמם.
 וכפי הנראה לא לקח ר׳ ישמעאל שום
 חלק במרידת ביתר וכשראה שהצרות
 הולכות ומתגברות הלך לו מיבנה לאושא
 וזה שאמרו ב״ב כח: מאן הולכי אושא
 ר׳ ישמעאל. וכן משמע טגיטין ו 5 שאמרו
 מעשה באחד שהביא גט לפגי ר׳ ישמעאל
 — א״ל ר׳ אלעאי רבי, והלא כפר וכוי,
 וידוע שר׳ אלעאי היה מאושא כמפורש

 שהש״ר

 מנילה, חנינה, יבמות, סוטה, גיטין,
 קידושין, ב״ק, ב״מ, הוריות, זבחים,
 תמורה, תמיד, מדות, קנים, מכשירין,

 טב״י. ובכמה מקומות נזכר אךפ״א.
ב בעל מחלקותו הוא ר״ע,  יע״פ ה
 ונזכר ר׳ ישמעאל תמיד קודם ר״ע חוץ
 כברכות פ״ז מ״נ, ב״ב פ״ו מ״ר, שבועות
 פ״ב מ״ה, כריתות פ״ב מ״ר, אהלות פ״נ

 מ״ה שנזכר ר״ע קודם.
 ובאלו המקומות חולק עם ר׳׳ע פא״פ
 .שבועות פ״ג מ״ה, ברכות פ״ג מ״א,
 מקואות רפ״ז. ובעדיות פ״ב מ״ו ג׳ דברים

 א״ר ישמעאל ולא הורה לו ר״ע.
 מחלוקת עם רא״בע נגעים פ״ח מ״ט,

 ידים פ״ר ס״נ.
 מחלוקת עם ר׳ טרפון ור״ע תרומות

 פ״ר מ״ה, סובה פ״נ מ״ר.
 ובנדה פ״ו מ״יב נזכר ר׳ ישמעאל

 ואח״ב ר״א ור״ע.

 תלמידיו הגדולים ואומרי מאמריו.
:  ר׳ אלעזר (אבי ר׳ יהודה) כגיטין ו
 שקראו רבי, ור׳ ישמעאל א״ל שתוק בני

 שתוק. ואמר בשמו במרות מא״
 ר׳ חייא בר נחמני תלמידו ואמר בשמו

 כברכות מח:.
 ר׳ יוסי משמו כב״ק גד ז, מכות יט.,

 זבחים ם:.
 ר׳ יוסי בן החוטף אפרתי בשםו בכלאים

 פ״ג מ״ז.
 ר״מ היה תלמידו המובהק וקבל מר׳
 ישמעאל גמרא כעירובין יג. שארי״בל
 ב״מ שאתה מוצא משום ר׳ ישמעאל
 אמר תלמיד אחד לפני ר״ע איגו אלא
 ר״מ — דתניא אר״מ כשהייתי אצל ר'
 ישמעאל — א״ל בני מה מלאכתך — בני
 הוי זהיר במלאכתך וכוי. ואמר כשמו

 כפםחים סה.
 ר׳ מתיא בן חרש בשסו סוף יומא.

 ר׳ נתן בשמו בפסחים סז:.
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 דבי ר׳ ישמעאל. וביומא גט., זבחים גנ:
 קיט : תנא דבי ר״י בד״ש בן יוחאי והבונה
 שבבית מדרשו של רש״בי למדו ברייתא

 דר׳ ישמעאל,
 וכל אלו המקימות די והותר לדחות
 דעת מבוא הירושלמי ואך האמת כמו
 שאמרנו שר׳ ישמעאל יםד בית מדרשו
 הנתלה וכל תלמידיו למדו ע״פ שיטתו,
 והלשון בי ר״י הוא כמו בית ר״י, ולכן
 מצינו סנהדרין לה: שאמרו דתני דב״רי
 לא תבערו — אי לר' יוםי — אי לר'
 נתן. ובחולין םו, מחלוקת תנאי רבי רב

 עם תנא דבר״י.
 ובדרכי המשנה צד 147 יאמר עם הםפר
 וז״ל, ״והנה ר׳ יאשיה ור׳ יונתן (תלמידי
 ״דר׳ ישמעאל) לא באו דבריהם במשנה
 ״אף שהיו בזמן ר״מ ור׳ יהודה — ונם
 ״התנא דבי ר' ישמעאל לא נזכר במשנה
 ״יבתיםפתא — ולמצא פשר זה הענין
 ״מריע לא נזכרי במשנת — יען שרבי
 ״מםדר המשנה הית בבית שערים יבטבריא
 ׳״בצפין א״י ולא היי מניעים אצלי רברי
 ״החכמים אשר ישבו בדרום״. ע״ש שהאריך

 בזה.
 והנה קישיתו מפני מה לא נזכרו
 דבריהם במשנה, לפלא על חכם שכמותו
 היה לו להקשית על דברי רבי בעצמו
 שרבת רבי מציני כמת מאות פעמים
 בברייתות ובתוםפתית יבספרא יםפרי,
 ואעפ״כ גזבר במשנה אך פעמים אחדות,
 או היה יכול להקשות למה לא נכתבו
 דברי האמוראים במשנה, אבל זה ידוע
 לכל בר בי רב שכל דברי תנא דביר״י
 יהיה אם יצאו מפיו או מפי תלמידיו
 ע״פ שיטתו המה אך ורק פירוש יביאיר
 על הלכות המשנה אשר היתה מםורה
 להם וכאשר כבר הארכנו בערך רבי.
 אבל מה שיאמר הטעם יען שרבי לא
 ירע דברי התנא דבר״י, בזה טעה מעית
ל במחילה, והוא דטה שצפינה ודרומה ת  נ

 של

 שהש״ר פ״ב כשהתקבצו כולם לאושא
 חלקו כבוד לר׳ יהודה (כי׳ אלעאי) שהיה

 בן עיר.
 אבל אח״ב בשהתנברו הנזירות גם
 באישא במפירש סנהדרין יד. שנזרו שכל
 הסומך וכל הנסמך יהרנ, וכשסמך רי״בב
 את תלמידיו לבין אושא לשפרעם הרנוהו,
 אז כפי הנראה הלך לו ר׳ ישמעאל
 סמוך לגבול אדום ששם לא התפשטה
 הנזירה כ״כ וזה שאמר ר׳ יוסי כתובות פ״ה
 מ״ת לא פסק לה שעורים אלא ר' ישמעאל
 שהיה סמוך לאדום, ושם יםד ישיבה
 נתלה הנקראה בבבלי בשם הנא דבי ר׳
 ישמעאל או דבי ד׳ ישמעאל הנא,
 ומבחירי תלמידיו בזמן ההוא כפי הנראה
 היה ר׳ יאשיה שבא מבבל ור׳ יונתן.
 ובית מדרשו היה לו צביון ותואר מיוחד
 כי שמו בל מעיינם לברר וללבן דמוי
 המשנה מן התורה ונם פירשו את ספר

 שמות הנשאר בידינו כהיום בשם מבלתא־
 דר׳ ישמעאל ע״פ היג׳ מדות שהתורה

 נדרשת בהן שגקרא שמו עליהם.
 ולא נעשת שקר בנפשנו לאמר שכ״מ
 שנמצא תנא דבי ר״י אי דבי ר״י תנא,
 כילם יצאו מפי התנא ר׳ ישמעאל, שא״ב
 מפני מה שינו הלשון ולא אמרו הניא
 ר׳ ישמעאל אומר. וכן אי אפשר לומר
 כדעת מבוא הירושלמי שבל תנא דבי ר׳
 ישמעאל הוא מר׳ ישמעאל אבי ר' יורן
 אמורא בא״י, הלא נאמנו עלינו חז״ל מה
 שמקשי מנילה כג. מסתם ר׳ ישמעאל
 אתנא דבי ר׳ ישמעאל. ובנזיר כה. מתחיל
 תנא דבי ר״י ומסיים דברי ר׳ ישמעאל
 ר״ע אומר. ובםיטה נ. תני דבי ר״י -

 דתניא — דברי ר׳ ישמעאל רע״א.

 ובקידושין לז: מחלוקת ר' ישמעאל
 ור״ע וע״ז אמר אכיי האי תנא דבי ר״י
 בפיק מאידך תנא דבי ר״י. וב״ב בה.
 אמדו ואף ר׳ ישמעאל םבר דתנא דבי
 ר״י. וזבחים נב. וסבר ר׳ ישמעאל והתגי
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 ״האלה יעידי גם הס על ר׳ ישמעאל כי
 ״לא זה דרבי בביאור דברי התירה בכלל"

 עכ״ל.
 והגה לו מצאתי אף קורטוב של אמת
 בכל דבריו החרשתי, אבל להעלות על
 הכתב שקר מוחלט החרש לא איכל, ואין
 אגו צריכין להציל את ר׳ ישמעאל ואת
 כבידו כי אך למיתר לני לתאר את גודל
 קדישת רביתיגי. יכאשר כבר הארכתי
 בערך ר״א בן יעקב ששמוהו לצדיקי יען
 מה יען שאמר פירוש הפסוק ופרשו את
 השמלה דברים ככתבן וחולק על ר/
 ישמעאל מה שאמד שנאמרה בתורה
 בדרך משל ככתובות פ״ד ה״ט יטעי
 בפשט דבריו מה שאמרו מפורש שכונתו
 שאינו חייב עד שיכנום ויבעול מטעון
 טענות בתולים. וכשבא לדברי ר׳ ישמעאל
 שאמר היפך דברי הצדוקים מצא בפלפולו
 שנם הוא נוטה לתורת הצדוקים ואך כאן
 נטה מדבריהם. והמה ממש כאשר יאמרו
 הקראים שהמה תלמידי שמאי הזקן. אבל
 היכן מצא החכם הזה ספר מתורת
 הצדוקים ? האם היה להם שוס תורה
 שבע״פ? והאם לא ירע בעצמו שבימי
 הורתם לא נשמע קול הצדוקים כלל
 וכלל וכאשר שנא את תורת הפרושים
 אבל אעפ״כ לא ננע בהם לרעה יען
 שנשא פני הלל ושמאי, אבל את הצדוקים
 רדף עד חרמה והוציא מידם את כל
 המשרות יען שהמה היו מאוהבי נכדי
 החשמונאים וכאשר בארנו במקום אחד

 באריכות.
 והאם לא ידע החכם מה שמפורש
 במגילת תענית פ״ד שאך ספר גזרתא
 היה להצתקים, וכבד גתבטל בימי שמעון
 בן שטח שהבריחם בחכמתו מן הסנהדרין.
 ואם לא נשתייר מעט מהבלי הצדוקים
 בתוך המגילת תענית ומעט מהן נש״ס
 לא היינו יודעין כלל וכלל מהם, והוא
 בא כמו נביא והביא לנו הודה שלמה

 שלהן

 של א״י רחוקים זמ״ז כרחוק מזרח ממערב
 וכי לא ירע שכל ארץ יהודה היא סריגה
 קטנה ? ועוד הלא מפורש שרבי בעצמו
 דדה כמה פעמים בדרום כמפורש נדה
 מז 5 הורה רבי בלוד (וידוע שלוד היה המקום
 שמשם יצאה תורה הרבה נדור ההוא). ובתוספתא
 אהלות פי״ח מעשה ברבי ודי ישמעאל
 בר״י ור״א הקפר ששבתו בחנותו של
 כותי (או פזי) בלוד והיה רפ״בי לפניהם.
 וגם ידוע לכל שרבי קבל תורתו מרא״בש
 ור״ש ור׳ יהודה שכולם היו נקראין בשם

 חכמי דרוס ביבמות סב
 וכן תלמידו הגדול בר קפרא היה
 עיקר מושבו בלוד. וכן ר' חייא הבירו
 האהוב היה שם בגדה פ״ב ה״ב. ועם כל
 זה יבא ויאמר שלא ידע רבי מכל תורת

 חכמי דרום.
 ולכן האמת יודה דרכו שלבן לא גזברו
 במשגה יען שכל מלאכת הקודש דתנא
 דבריי הוא אך לפרש המשגה, והמבלתא
 למצא רמזים בתורה לההלכה, א״כ אינה
 שייכה להמשגה והמה אך כמו באיר
 ופירוש לתורה שבכתב ותורה שבע״פ,

 וזה ברור.
 והחכם בעל משא א״י צד קג. יגלה
 עמיקית מגי חושך ויאמר ״ההלכות אשר
 ״הורה ר' ישמעאל בב״מד הלא הן אשר
 ״קבל מאבותיו הבהגים, היא מסרת
 ״הצדוקים במתכגתה אשר השתמרה בקרב
 ״עדת הבהגים היוצאים מבית המלכות
 ״בימי הורדוס ויבקשו לתושיה בכית

 ״המדרש״.
 וכן שם צד לו, בהערה 4 יאמר ״ר'
 ״ישמעאל אשר לא אהב לגטית ממשמעת
 ״המלות ודרשותיו קריבית פעמים רבית
 ״לדעות הצדוקים באשר היה כהן גטה
 ״הפעם מדרכו ויבחר לשום את הכתוב
 ״הזה דרך משל ״תגי ד׳ ישמעאל זה אחד
 ״מגי מקראות שגאמר בתורה במשל
 ״ירושלמי כתובות פ״ד ה״ר, הדברים
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 בגדיו) בגדים שבישל בהן קרירה לרב
 ובו/ שם קיר..

 לא תעשה מלאכה יצא תקיעת שופר
 ורדית הפת שהיא חכמה ואינה מלאכה,

 שם קיז:.
 כי בגלל הדבר הזה — גלגל הוא

 שחוזר בעולם, שם קגא:.
 אשר אור לו בציון — זו פתחה של
 גיהנם עירובין יט. (וגם זה דעת הצדוקיש ?

 •שלא האמינו כלל בשכר ועונש).
 המאמר תנא דבי ר״י זו היא שיבה זו

 היא ביאה המובא עירובין נא,, יומא ב
 יבמות יז ז, נזיר ה., מכות ינ:, הוריות
 ח :, מנחותמה:, בכורות לב., חולין פה.,

 נדה כב:.
 לעולם יםפר אדם בלשון נקיה פסחים ג..
 בשכר ג׳ ראשון זבו לג׳ ראשון, שם ה״
 ליל יד׳ בודקין את החמץ לאור הגר
 אע״פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שם ז:.
 אמר קרא לא תאבל עליו חמץ, שס

 לה. (וקאי לפרש המשנה).
 השוה הכתוב אשר, לאיש לכל עונשין
 שבתורה, שם מג. (וקאי על המשנה'ב״ק פ׳׳א

 מ״ב שאמרו והנשים בכלל הנזק).
 בד׳ פרקים העולם נידון, ר״ת טז..

 נושא עון — מעביר ראשון ראשון,
 שם יז״

 א׳׳ת בראשית אלא ברא שית, סוכה
 מט..

 אם פגע בך מנוול זה משכהו לב׳׳המד
 דכתיב ובו/ שם נב :.

 אש דת למו אמרהק״בה ראויין הללו
 וכוי, ביצת כה:.

 בהיר הוא בשחקים — אפילו בשעה
 שרקיע נעשה בחורין, תענית ז:.

 אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי
 מן העין שנאמר ובו/ שם ח:.

 יום המעונן היה ומפציע לכאן ולכאן
 יומא כח : (וקאי לפרש המשנה).

 מנין לחמש טבילות, שם לב: (וקאי
 לפרש המשנה).

 בא

 שלהן? ולמה לא יאמר שבל השקלא
 וטריא מדברי רבותינו מה שאמרו או
 אינו וכדומה היא תורת הצדוקים ? והאט
 גם הי״נ מדות דר׳ ישמעאל ירש מהם?
 וברי לתראות את טעותו לעין כל,
 נביא את כל מאמרי תגי דבר״י וכל

 מאמרי דבי ר״י תנא הנזכרים בבל הש״ס י
 ונראה האם ימצא אף במקום אחר שום
 רמז על תורת הצדוקים מה שלא היה

 ולא נברא.

 תנא דבי ר ישמעאל.
 אם ראית ת״ח שעבר עבירת ביום ובו׳

 ברבות יט״
 סלחתי כדבריך — כדברך עתידים

 או״הע לומר, שם לב..
 ורפא ירפא - נתנה חורה רשות לרופא

 לרפאות, שם ס..
 יוצא ארם בתפלין בע״ש עם חשיבה,
 שבת יב., (ומה שאמרו שם מ״ט ביון דאמר
 רכה בר״ה וכו׳ זה אינו מדברי תנא דבר״י אך
 הוא ממסדרי הגמרא ע״ש האומר אבל התנא דר״י
 דורש אך הפסוק ק״וח מציץ והוא אחר מי״ג

 מדות דר״י).

 הואיל וגאמרו בגדים סתם ופרט לך
 הכתוב באחד מהן צמר ופשתים וכוי שם
. (היא המרה כל דבר שהיה בכלל ויצא מן י  כ

 הכלל—ללמד על הכלל כולו יצא).

 מערב אדם קב חומטין בבור של
 הבואה, שם לא., (ובתוספתא ב״מ פ״ג המאמר

 בלי שס האומר).
 שש חקיעוח חוקעין ערב שבח, שם

 לה:.
 מפגי מה הוצרכו ישראל שבאותו הדור
 בפרה ובו', שם סר. (ובספרי פנחס פ' יפקוד

 המאמר בלי שם האומר).

 וכפטיש יפוצץ םלע מד, פטיש זה וכוי,
 שט פח:.

 למה משכן דומה לאשר, וכו/ שם צח:.

 למה נקראת צפור דרור וכוי, שם קו:.
 י למדה תורה ד״א (דורש הפסוק ופשט את
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 ראש וכו/ שם עב. (וקאי לפרש המשנה).
 כלי שרת באין מתרומת הלשכה שנאמד

 ובו/ שם קו:.
 רק קדשיך — בולדי קדשים ובתמורתם

 הכתוב מדבר, נזיר כה..
 מאי וכן נגוזו — כל הנוזז מנכסיו וכוי־

 גיטין ז״
 לא זה שנכתב לשום גרושין אלא אף-

 ובו', שם כד : (וקאי על המשנה).
 כי לא חופשה — בשפחה כנענית

 המאורםת לעבד עברי וכוי, שם מנ:.
 וקדשתו לבל דבר שבקדושה, שםנט:..

 בשעת הסכנה כותבין וכוי, שס סו..
 הואיל ונעשה כומר לעב״ום אימא
 לירחי אבן אחר הנופל ת״ל וכוי,

 קידושין כ ז.
 ק״וח וסד, שוטה וכוי, שם כז יי (ובספרי

 נשא בלי שם האומר).

 כ׳׳מ שנאמר צו אינו אלא זירוז וכו/
 שם בט..

 עד עשרים שנה יושב הק״בה ומצפה
 מתי ישא אשד, וכו/ שט בט:.

 הואיל ונאמרו ביאות בתורה סתם
 ופרט לך הכתוב באחד מהן ובו/ שם לז1•

 (זה אחת מיג׳ מדות).
 נאמר מכשיר ומכפר וכוי, שם גז,

 (וזה מהמדות שהתורה נדרשת).

 לא תבשל גדי ג״פ אחר איסור אכילה
 וכו/ שם גז:.

 אין אדם מקנא לאשתו אלא א״ב
 נכנסה בו רוח שנאמד וכוי — מפני מה•
 האמינה תורה עד אחד בסוטה וכו׳ —

 כל פרשה שנאמרה ונישנית לא נישנית'
 אלא לדבר שנתחדש בה, סוטה נ..

 משל לאדם שנכנס לתוך שדהו גבוהה״
 גבוהה הוא מלקט, שם ה..

 באוחה שעה (שנתלה אבשלום) נבקע.
 שאול מתחתיו, שם י:.

 לפום גמלא שיחגא, שם יגז.
 דריש כללי ופרטי אפילו דלא דםי

 כללא

 ד ישמעאל

 בא לטמא פותחין לו, שם לח:.
 עבירה מטמטמת לבו של אדם שנאמר

 וכוי, שם לט..
 כך היא טדת הדין נותנת יבא זכאי

 וכוי, שם מג : (וקאי לפרש המשנה).
 על מה קטורת מכפרת על לש״הר,

 שם מד..
 ב׳ כהנים בע״מ היו מתליעין וכו/ שם

 נד. (וקאי על המשנה דשקליס פ״ו מ״ב).
 את כל כלי השרת — ב׳ כלים ושירות

 אחת, שם נח..
 עזאזל שמכפר על מעשה עוזא וכוי,

 שם םז..
 נאמר כאן ענוי — מה להלן ענוי רעבון

 וכוי שם עד: (וקאי על המשנה).

 הרואה קרי וכו/ םוף יומא.
/ ביו״הבפ ששה, בשבת ז/  ביו״ט ה

 מנילה בנ..
 בישראל הבא על הכותית, שם כה.

 (וקאי על המשנה).
 משל למלך ב״וד וכוי, חנינה יב:.

 טעמא דכתב רחמנא צמר ופשתים —
 כל בגדים צמר ופשתים, יבמות ד:.

 כגון אלים אלימה (שכל תיבה שצריכה
 למ״ד בתחלתה המיל לה הכתוב ה׳ בסופה),

 שם יג:.
 יי בשעריך תאכלגו — אפילו טמא וטהור

 ובו/ שם ענ:.
 בזב בעל שתי ראיות הכתוב טדבר,

 שם עד:,
 ונדר אלמנה — מה ת״ל וכוי, שם

 פז..
 ושלחה מביתו מי שמשלחה ואינה

 חיזרת, שם קיג: (וקאי על המשנה).
 בשעת הסכנה כיתבין — אע״פ שאין

 מבירין, שם קבב..
 מפני מה אוזן כולה קשה — שאם
 ישסע אדם דבר שאיגו הגון וכוי,

 כתיבית ה:. .
 אזהרה לבגית ישראל שלא יצאי בפרוע



 826 ר׳ ישמעאל בן אלישע

 יגדיל תורה ויאדיר, שם סו:, וגרה גא :.
 לא תפאר אחריך — שלא חטול תפארתו

 ממנו, שם קלא..
 כבשים שצמרם קשה פטורים מראשית

 הגז שנאמר וכוי, שם קלז״
 ליל שמיני נכנם לריר להתעשר,

 זבחים יב..
 הואיל ורצפה מקדשת, שם כד. (וקאי'

 על המשנה).
 מפני מה נאמר פרכת הקודש בפר

 וכוי, שם מא:.
 והנשאר בדם ימצא וכוי, שם נב,,

 על כל זרע זרוע מה זרעים ובו׳,
 שם קה..

 ואליהם תאמר לערב פרשיות וכוי,
 שם קז.,

 זו וזו שילה, שם קיט..
 ג׳ דברים היו קשין למשה — דכתיב

 וכוי, מגחות בט״
 אמר קרא לא תאבל וכוי, שם ע.

 (וקאי על המשנה).
 ד״ת לא יהו עליך חובה וכוי, שם צט:.

 לא תנאף — ביד, גדה יג
 משל לכהן שםםר תרומה לע״ה ובו׳,

 שם ל:.
 אמר קרא בטהור מה שביד טהור, שם

 גה 5 (וקאי על המשנה).
 דנין דבר שנאמר בו ממנו וכוי, שם

 עז:.
 משל לאדם שמסר צפור דרור לעבדו

 ובו׳, שם צט:.
 כל המספר לש״הר מנדיל עונות,

 ערכין טוז.
 בל שעברו עליו ט׳ יום בלא יםורין

 קבל עולמו, שם טז:.
 כל שהוא אתר במקום בן וכוי, שם

 כה 5.
 סמים כלל נטף פרט וכוי, כריתות ו:.
 עשת מצוד, זו שבשבילה תכנס לארץ

 בבורות ה..

ק  ר

 בללא בתרא לכללא קמא, ב״ק סד:.
 אלמלא העליתי אה ישראל ממצרים

 אלא בשביל דבר זה וכוי, ב״מ םא:.
 בשכר נ׳ זכו לגי, שם פו ז.

 אחד שכר ארם — יש בו משום ביומו
 תתןשכרו.שם קיא:.

 מנין שהשכינה בכ״מ שנאמר וכוי,
 ב״ב כה..

 בנות צלפחד שקולות היו שנאמר וכוי,
 שם קב..

 לא תבערו אש מה ת״ל וכוי, סנהדרין
 לה:.

 אלמלא זכו ישראל אלא להקביל פני
 אביהן שבשמים בל חדש דיין, שם מב..
 ב״מ שנאמר השחתה אינו אלא דבר

 ערוה, שס נז״
 בן (גבי בן סורר ומורה) ולא אב, שם

 סט״
 ואין מושיע לה הא יש מושיע וכוי,

 שם עג״
 לכל אין הבן נעשה שליח לאביו להכותו

 ולקללו חוץ ממסית, שם פה:.
 כי דבר ה׳ בזה זה המבזה דבור
 שנאמר למשה מסיני, שם צט. (האם גם

 בזה מודים הצדוקים ?).
 ראויה היתה בת שבע לדור אלא

 שאכלה פגה, שם קז.,
 אף על נח נחתם גז״ד וכוי, שם קח,.
 הואיל וזה בא בזמן קבוע וכוי,

 שבועות ט..
 לטה נקרא שטן קישואץ, ע״ז יא..

 מפני מה אמרו הורו בדבר שהצדוקים
 מודין בו פטורין וכוי, הוריות ד:.

 אין ושחט אלא ומשך, חולין ל•'.
 ודם חללים ישתה פרט לדם קילוח,

 שם לו..
 זאת החיה — מלמד שתפס הק״בה

 וכו/ שם מב.. ׳
 ואת החזיר — שליט בעולמו יודע וכו׳

 שם גט..
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 אתיא כק״וח, זבחים טו: (וקאי על
 המשנה). וכן הוא שם טז״

 בנוצתה כנוצה שלה, שם פה..
: (וקאי  תעשה ואפילו בשבת, מנחות נ

 על המשנה).
 מצות כלל חלות ורקיקין פרט וכוי,

 שם עח:.
 הארכתי בכל זה להראות כי תנא
 דב״רי הוא על שני איפנים אי שימפרש
 המשנה, היכן ההלכה מרומז בתירה, או
 •שדורש באנדה רבדים יקרים ומפרש
 המקרא, יכילהו המה אך פירושים ובאורים

 יא״כ אינם שייכים להציגם במשנה.
 ימכל 'דבריו אנו רואים שהשתמש
 למראי את הכללים די״נ מרות הידועים
 על שמו הנדפם בריש תי״כ, וכן נזכרים
 סנהדרין פו. ת״ר לא הגנוב — צא ילמד
 מי״ג מדות שהתורה נדרשת בהן, ושם
 לא נזכר שם ר' ישטעאל. ובחולין קטו י.
 א״ל ד' יוחנן לר״ל צא ולמד מי״ג מרות
 ובו׳. ואך בירושלמי פאה פ״א ה״נ אמרו
 על דעתיה דר׳ ישמעאל ניחא דר״י דרש
 כל דבר שהיה בכלל ויצא לידין בדבר
 החדש ובו׳. אבל בל תטעה לומר שהוא
 היה הממציא אותם כי הלא מצינו כבר
 בתוספתא סנהדרין פ. י ז' מרות להלל
 ומציגו אותם כבר בתורת משה, אבל
 יען שהוא םררן לכן הוקבעו בב״המד על
 שמו. ולא לחנם נקראו ר' ישמעאל ור״ע
 בשם אבות העולם כרייה פ״א םה״א
 ושקלים רפ״ג. ובגיטין םז. אמרו ר׳ ישמעאל

 חנות מיוזגח.

 פרותיו היקרות ואהבתו לעמו בפרט
 ולבל האדם בכלל.

 בנגעים רפ״ב אמר בני ישראל אני
 כפרתן.

 ואמר שכל ישראל בני מלכים הן
 כב״מ קיג: שאמר בל ישראל דאויין

 לאותו אצטלא.
 ובנדרים פ״ט מ׳׳י מעשה נאחד שנדר

 מבת

 רק קדשיך אלו התמורות, .שם יד:.

 דבי ר׳ ישמעאל תנא.
 כמשכב גדתה יהיה לה מקיש יכו',

 שכת פד..
 כרמל כר מלא, שם קד...

 מלקוש שממלא תבואה בקשיה, תענית ו.
 נאמר באן בתוך ובו׳, יומא ד:.

 נאמר כאן ענוי — מה להלן לא ענש
 אא׳׳כ הזהיר יכו/ שם פא..

 ודר וסוחרת — שקרא דרור לכל בעלי
 סחורה, מנילה יב»

 וקדשתו לכל דבר שבקדושה, מו״ק
 כח:.

 נדול השלום וכי/ יבמות סד,:.
 או לרבות את השליח, כתובות לנ:.
 בין איש לאשתו וכוי, נדרים סח.

 (וקאי על המשנה).
 מי כמוך באלים — באלמים, גיטין נו:.
 אלה אתה כותב ואי אתה כותב הלכות

 שם ס:.
 אומרים לו דברים של ימות החמה

 ובו', שם ע : (וקאי על המשנה).
 וירשתם — בישיבה, קידושין כו. (וקאי

 על המשנה).

 דאםר קרא וישלח ע״פ השדה וכוי,
 שם נז:.

 א״ק כן ינתן בו ואין ׳גתינה אלא ממון,
 ב״ק פד״

 וכפטיש יפוצץ סלע — מקרא אחד
 •וצא לכמה טעמים, סנהדרין לד.,

 המוצאים אותו מקושש עצים וכוי,
 שם מא..

 מה אהרן חבר, שם צ:.
 ק״וח מכלי זכוכית (לענין תח״המ),

 שם צא..
 עבד מלך במלך, שבועות מז:.

 לענות בו סרה עד שתסדר. גופה של
 עדות, מכות ה. (וקאי על המשנה).

 א״ת ושחט אלא וסחט, חולין כט״
 אלו בללי כללית, שם סד,..
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 ללמוד חבםת יונית ולא ההירו (ואף ער׳
 ישמעאל בעצמו היה בקי בלשון יון כברכות נז:,
 שקלים פ״ג מ״ב, פרה פ״א מ״ג, סנהדרין עז:

 אבל לשון יונית לחוד וחכמת יונית לחוד),
 וברכות ני. יסופר איך שפתר להצדוקי
 את כל חלומותיו והראה את חכמתו
 ויודע אותם היטב שהמת חלאת מין

 האנושי,

 אבותיו משפחתו ובניו.
 מצינו ב״ק פ. א״ר ישמעאל מבעלי
 בתים שבנליל העליון היו בית אבא ומפני
 מה חרבו שהיו מריעין בחודשין ודנין דינ•
 ממונות ביחידי, אך שם הגרסא הנבונה
 צ״ל ר׳ שמעין שזורי כי ר׳ ישמעאל היה
 יליד ירושלים ואבות אבותיו שמשו בבר-״ג

 כמפורש לעיל.
 אודות אמו מציגו בירושלמי פאהפ״א
 ה"יא) קידושין פ״א ה״ז שבאת פ״א
 ולב״המד והתאוננה על בנה שאינו מקיים
 ׳כבור אם, נתכרכמו פניהם של רבותינו,
 שאלו על מה עבר ננד רצונה וספרת
 להם כשיבא ר׳ ישמעאל בנה מבית המדרש
 רוצה היא לרחוץ רגליו ולשתות המים
 והוא איגו רוצה לעשות כן, וא״ל החכמים

 הואיל והוא רצוגה זהו כבודה.
 וכן מציגו שהיה לו אחות שנשאת
 לדלזא וילדה לו בן גדול בתורה בשם
 אלעזר שהיה חביב מאוד על ר׳ ישמעאל
 דודו כדמובא לעיל, וכן מצינו ברבית
 נו: שפתר לו ר׳ ישמעאל את חלומותיו

 לטובה.
 מבניו מצינו שמתו לו שני בנים כמו״ק
 כח:, ומהספרים שעשו להם החכמים
 הגדולים ר״מ ורי״הג ורא״בע ור״ע אנו
 רואין שהיו בגים גחמדים גדולים בתורה.
 ומציגו בתוספתא תרוטות פ״ט, ביצה
 פ״ר ר׳ אליעזר בן ר׳ ישמעאל בל״ם הוא

 בגו.
 ובפי הנראה גשא אשד. לעת זקנותו
 כי מצינו גדה נב. י שהגיח אחריו בת

 קטנה

 מבת אחיתו והכניסוה לביתר׳ ישמעאל
 רפיה א״ל ר״י לזר נדרת א״ל לאי —
 באותה שעה בכה ר׳ ישמעאל ואמר
 בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות
 מנוולחן, ובתוספתא שם שהיה מפרנס
 בנות ישראל, ובירושלמי שם אמרו לפי

 שהלכו בעליהן למלחמה.
 ומאמרו היקר אבות פ״נ מ״יב הוי קל
 לראש ונוח לתשחורת והוי מקבל את כל
 האדם בשמחה (אבל המאמר שם פ״ד מ״ה

 אינו מד׳ ישמעאל זה אך הוא שייך לר' ישמעאל.
 בנו של דיי ב! ברוקה).

 ואמר ב״ב סו: אין גוזרין גזירה על
 הצבור אא״ב רוב הצבור יכולין לעמוד

 בה.
 השקפתי בעניגי העילם משימתי הידוע
 שאמר ברכית לה, יאםפת דננך מהחייל
 לפי שנאמר לא ימיש ספר התירה —
 *כול דברים ככתבן ת״ל ואספת דננך

 הגהגבהן מנהנ ר״א.
 ואך צריך האדם להאמיןבה׳ שבלמה
 שעושה הוא לטובתו של האדם, בספרי
 קרח שאוסר טשל הדיוט אוטר לטובתי

 גשברה רגל פרתי.
 והי הוא בעל רחמים כמבלתא משפטים
 פ״י אמר בא וראה רחמיו של מי שאמר

 והיה העולם וביי.
 והיה גאה דורש וגאה סקיים ככתובות
 קה: כשהביאו לו ראשית הגז לא רצה
 לדון דינו, וזה שאמרו מכות כד, מואס
 בבצע מעשקית כגון ר' ישמעאל בן אלישע.
 יבמכלתא בשלח פ׳ זה אלי, אמר

 התגאה לפגיו במצות.
 ואך את הצדוקים והסינים שנא בתכלית
 השנאה כע״ן בז: ששאלו בן דסא בן
 אחותו שהכישו נחש ובא יעקב איש כפר
 סבניא לרפאותו (בשם אותו האיש כירושלמי
 עש) ולא הניחו ר׳ ישמעאל (ואף שסובר
 ד׳ ישמעאל שאפילו ע״ז יעבור עליו ואל יהרג,

נעהאכל לא בפרהסיא).  הים נצי
 ובטנחות צט: שאלו בן אחותו מהו
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 ר׳ ישמעאל בנו של ר׳ אלעזר
 בן עזריה.

 נזכר יומא פה. שאמרו ר' ישמעאל
 ורא״בע היו מהלכין בדרך ולוי הסדר

 ור׳ ישמעאל גנו של רא״בע מהלכין .
 אחריהם. וכן הוא גמכלתא ריש תשא,

 ואולי הוא ר״י בן אלעזר דערך הקורם.

 ר׳ ישמעאל בנו של ר׳ אלעזר הקפד.
 נזכר אבות דר״נ פ״כט־ה אמרו על ד׳
 חלוקי כפרה הלך ר׳ מתיא בן חרש אצל
 ר' ישמעאל בן ר״א הקפד ללודקיא
 לבקרו. אבל הוא טייס וצ״ל כדמובא
 המאטר בירושלטי שבועות פ״א ה״ו,
 ובבר הארכתי בערך ר׳ טתיא בן חרש.

 ר׳ ישמעאל בר ביבי.
 בויק״ר פ״יא־ח הוא ור״ש ור׳ ראובן
 אמרו בשם ר׳ חנינא. ובאמת צ״ל ר'

 יוסי בר ביבי.

 ר׳ ישמעאל בן גמליאל.
 כן מביא בםה״ר מירושלםי ברכות
 פ״ט ה״ב, ומביא שבספר שדה יהושע כן

 הוא הנוכח, אבל בירושלמי שלנו לא"
 נמצא שם זה.

 ר׳ ישמעאל בן זירוד.
 נזכר ע״ז ל. שאמרו ר' ינאי ברי
 ישמעאל חלש על לנביה ר' ישמעאל בן
 זירוד ורבנן לשיילי ביה, יתבי וקא מיבעי
 לחו — אייל ר״י בן דרור הכי אמר

 רש״בל משום ר׳ חייא.

 ישמעאל בן חנניה.
 נזכר אבות דר׳ נתן פ״יד שהיה תלמידו
 דרי״בז וקראו ערוגת במדבר, אבל הוא

 ט״ם וצ״ל ר׳ שמעון בן נתנאל.

 ר׳ ישמעאל בר׳ יהושע.
 נזבר ויק״ר פ״יא־ח, ובירושלמי יבמות
 פ״ז סה״ו א״ר מתניא םלקית ושמעית ר

 יוחנן ור' ישמעאל בני יישוע ובו׳.

 ר׳

 קטנה שאמרו שם מעשה בבתו של ר׳
 ישמעאל שבאת לב״המד למאן (שהשיאתד,
 אמה בשהיתה קטנה יתומה, רש״י) ורבתה
 בכייה גדולה בב״המד ואמרו דבר שאמר

 אותו צדיק יבשל בו זרעו?
 וכן מציגו שהיה לו בן ביבמות פ״א
 ה״ב שאמרו כלתו של ר׳ ישמעאל מיאנה

 ובנה על כתיפה,

 פטירתו נזכרה נדרים פ״ט מ״י כשמת
 ר' ישטעאל היו בנות ישראל נושאות
 קינה ואומרות בנות ישראל על ר׳
 ישמעאל בכינה, וכאשר הבאנו לעיל שהיה

 מפרנס בנות ישראל.
 והחכם גרעין בח״ב צד 133 יאמר
 שהוא היה מהרוגי מלכות הראשוגים
 ומביא ראיה ממכלתא משפטים, אך ככר
 בארגו שזה היה זקגו ר״י בן אלישע
 כה״ג שגהרנ קודם החורבן, אבל ר'
 ישטעאל זה גפטר כדרך כל הארץ
 כפשטות לשין המשנה שאמרו כשמת ר׳

 ישמעאל.
 יכפי הנראה לא האריך ימים כאשר
 בארנו שבימי החורבן היה אז נער קטן
 ולאחר חורבן ביתר כשההקבצו לאישא
 כבר לא נשמע קולו בין החכםים ושנות

 חייו קרובין להיות לערך שבעים שנה.

 ר׳ ישמעאל בר אמי.
 גזבר ויק״ר פ״א־ג שאמר אף שמעיה

 שמו (של משה).

 ר׳ ישמעאל בן אלעזר. (תנא דבוייתא).
 גשאר לגו ממגו מאמרו שבת לב. ת״ר
 רי״בא אומר בעון שגי דברים ע״ר. מתים
 על שקורץ לארון הקודש ארגא ועל
 בית הכנסת בית עם, (ובדק״ס גורס ו׳
ן אלעזר), ובירושלמי ברכות פ״ט  שמעו! ג
 פה״ב ר׳ ישמעאל ב״א אוסר אין הארץ

 שיהה אלא לפי חיםימי;



 830 ר׳ ישמעאל בן יהוצדק—ר׳ ישמעאל בר׳ יונה

 א״ל רש״בג לא היו נוהגין כן ביבנו/
 ובעירובין מ: שוין רש״בנ ור״י בנו של

 רי׳׳בב שאומר קדושת היום באמצע.
 ובן מצינו שחולק עם ר׳ נתן בפסחים
 לה, וכן נזכרו הלכותיו ברבות נט. שצ״ל
 נאמן בבריתו וקים במאמרו, ובשבת כו,
 א״ר ישמעאל בן ברוקה אין מדליקץ
 אלא ביוצא מן הפרי וצ״ל ר״י בנו של
 רי״בב כנרסת דק׳׳ס, ומה שנזכר שם ד׳
 ישמעאל צ״ל ר׳ שמעון כנרםת דק״ס,
 א״כ חולק עם ר״ש. ושם קטז.* אומר
 יד׳ שחל להיות בשבת מפשיטין הפםח
 עד החזה. ופסחים נט. אומר אף מחוסר

 כפורים וכוי.
 וכן נזכר שם פד ־. (ושם צא, איתא בטעית
 ר׳ שמעון וצ״ל ר׳ ישמעאל), ר״ה ח •י לד.־,
 יומא מד.׳, כתובות לז:. והלכתו הנודע
 ב״ק כז. ונתן פדיון נפשו דמי מזיק יחילק

 עם חכמים, ומנחות בא. נא..
 וכן נזיר כמה פעמים בספרא סיף

 מצורע.

 ר׳ ישמעאל בר׳ יונה.
 האמת שבן הוא בירושלמי ריש חלה
 ופסחים פ״ב ה״ד, אבל הפשט האמיתי
 הוא בדמובא בסה״ד שצ״ל שם ר׳ יוסי
 בשם ר״ש שתני ר׳ ישמעאל ״כן״ וכן
 ר׳ יונה ר״ז ור״ל אמרו בשם ר׳ ישמעאל,
 ובספר אהבת צ״וי פסחים לא הזכיר

 שבסה״ד אמר כן.

 ר׳ ישמעאל בן יהוצ־דק.
 נזכר ב״מ כב. ר׳ יוחנן בשמו, אך הוא
 מיס וצ״ל ר׳ שמעון בן יהוצרק וכן הוא

 בהרא״ש ובדק״ם.

 ר׳ ישמעאל בנו של ר׳ יוחנן
 בן ברוקה, (תנא דמתניתן).

 נזכר במשנה ב״ק פ״י מ״ב חולק על
 אביו ואומר אף קוצץ ונותן רמים.
 ובסנהדרין פ״יא (הנחנקי!) מ״ א הגונב
 את בנו מחייב וחכמים פוטרין. ובאבות
 פ״ר מ״ב אומר הלומד ע״מ ללמד מםפיקין

 בידו וכוי.
 הוא קבל תורתו מאביו כדטצינו ב״ב
 קל. שאמר לא נחלקו אבא וחכמים וכוי.
 וכן יספר מעשיות מאביו כתוספתא
 תרומות פ״ז אמר מעשה שהלך [אבא]
 רי״בב אצל ר״י בן מרי לבית שערים,
 ובירושלמי שם פ״ח סה״ג איתא להיפוך
 מעשה שהלך רי״בג אצל אבא לבית

 שריין.
 י וזכה לקבל מפי הימי יבנה ביבמות
 מב: אמר שמעתי מפי חכמים בכרם

 ביבנה.
 ובאישא תחת גשיאות רש״בנ היה
 מגדילי הדור כר״ה לב. שאמרו ירד [ר׳
 ישמעאל בנו של, כן הוא בירושלמי שם
 ובספרא אמור קעז] ר׳ יוחנן בן ברוקה
 לפני דש״בנ ועשה כרי יוחנן בן נירי

 תם חלק שני.
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 שמות החכמים המובאין ביוחסין וםהיד בחלק הזה ולא מצאתים
 או שנשתבשו.

 ר' יעקב בר תחליפא,
 ר׳ יעקב בר רב הפרא פ׳ המפקיר
 כן מובא ביוחסין, ונראה שבב״מ לט.
 אמרו לא רמיא אלא להא דתנן, וגרסת
 דק״ם להא דאמר ר׳ יעקב אמר רב
 חסדא, ואפשר שגרסת היוחסין היה להא

 דאסר ר' יעקב בר רב חסרא.
 ר׳ יעקב בר נפתלי, וצ״ל ר׳ יצחק.

 ר׳ יצחק בן פזי, וצ״ל ר' יהודה בן פזי.
 ר' יצחק קרפצא.

 ר׳ יצחק בן לוי.
 ר׳ יצחק בן קסמא.

 ירמיה בן נתן.

 רב חמאבריה דרב מארי.
 רב חנינא בר רב ששת.

 חנמאל בשם ר' זעידא.
 רב חםדא בר יוסף.

 רב טולי אמר רב הונא,
 רב יהודה בר עולא.
 רב יהודה בר הונא.

 ר׳ יהושע בר מרתא.
 ד' יונתן בר הילא.

 ר׳ יוםטא בן יהודה.
 רב יוסף בר אדא.

 רב יוסף בר אבין, הוא ר' יוסי בר אבין.
 ר' יוסף בר זבידא, הוא ר׳ יוסי בר

 זבידא.

 שניאות מי יבין.
 צ״ל שטפני חטא.

 צ״ל פכ״נ.
 צ״ל בר ססרטאי.

 צ״ל שא״ל רב.
 צ״ל ורב הונא החשיבו.

 צ״ל כל טעשי.

 צ״ל בבור אם.
 צ״ל במדרש שמואל פ״ט.

 צ״ל שהבונה.
 צ״ל ר״ת בד׳ יוסף.

 צד 59)3 שפני חטא
 צד 439 ובויק״ר פבנ״ג

 צד 443 שרב שטואל םסדמאי
 צר 447 שא״ל רבי

 צר 513 ורב החשיבו
 צד 520 כל מעשה
 צד 528 כיבד אם

 צד 559 במדרש שמואל שהוא
 צד 734 ובל״ם שהוכנה

 צד 794 ר״ת ב״ר יצחק
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