שיננא
íéðåàâä øöåà

)(.åì úåëøá

]לו [.אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא כוות מסתברא.
שינאנא ג כ שמואל הוא שאומר הרבה כ לרב יהודה .ופרושו
בעל שיני כי אמרו שיניו שלרב יהודה היו גדולות ביותר .ודילמא הוה
ידיע רב יהודה באות עתי שינאנא והוה ידיע רב פפא סודני ,ויש
שנושאי עצמ לומר דכזאת שמואל ורבא לא הוו קארו שמי
לתלמידיהו כי הני ,והאיי שינאנא ששונה הלכות או ששנוני טעמיו
והאיי סודני איש סודי תורה והני מילי בעלמא אינו .שיננא ברור
בלשוננו אפילו בפי נשי וקטני שכל גדול שיני כ קוראי אותו ,וג
סודני אינו מכוער לקרוא לב כפר עירני וסודני.
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יד .שיננא דקרי ליה שמואל לרב יהודה בכמה
דוכתי .יש מפרשי דפירוש שיננא חרי ומחודד
ולפי פירוש זה עיי מ"ש בעניותי בס' הקט דברי
אחדי ד ס"ב ע"ב וע"ג ובספרי הקט פתח עיני
בחולי על ד ק"י ]במ"ש אי הוית בי ר' יהודה
אחוי ל חורפאי כלו' דרב יהודא חרי ותלמידיו
למדי ממנו וש ע החריפי הייתי מראה
חורפתי והיתה ניכרת לחריפי[ ע"ש:
ויש מפרשי דשיננא פירושו שיניו גדולי ושני
הפירושי הביא בערו ופי' זה השני כתבו בש
י"א וכתב הרב יד מלאכי אות תרכ"ה וז"ל ודע
דה יש אומרי )שכתב הערו שר"ל גדול
השיניי( הוא רבינו האיי גאו שמצאתי בשיטה
מקובצת לרבינו בצלאל על כתובות דש פ"ק ד
ס"ה ע"ד שכתב וז"ל כתב רבינו האיי גאו ז"ל
שיננא דהוה אמר ליה שמואל לרב יהודה פשוטו
בלשו ארמי ששיניו גדולות שכל מי שהוא גדול
השיני קרי ליה שיננא .ויש שדורשי אותו
ששמעתתיה חריפי כח& שנו ולא דמי דהכי הוה
אלא מיחזיא מילתא דרב יהודה רבו שיניה
כמשמעו עכ"ל וממ"ש דהיש אומרי הוא רבינו
האיי גאו נראה שהבי שרבינו האיי דוחה פירוש
חרי ומקיי פירוש שיניו גדולות .ולפי זה דברי
רבינו האיי שכתב ולא דמי דהכי הוה אלא מיחזיא
מילתא וכו' הוא דחיית פירוש דשיננא הוא חרי.
אמנ לשו הגאו אינו מתישב ולא סליק שפיר
דנראי הדברי תפלי ומחוסרי תבלי ואינ
מכווני:
לכ נראה לפרש דברי רבינו האיי גאו באופ זה
שיתבאר .וה קד אביע אומר קצת הערות בשני
הפירושי האלה כי הנה לפירוש ששיניו גדולי
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כתב רבינו האיי גאו ז"ל .שיננא
דהוה אמר ליה שמואל לרב יהודה.
פשוטו בלשו ארמי ששניו גדולות
שכל מי שהוא גדול שיני קרו ליה
שיננא .ויש שדורשי שמעתתיה
חריפי כח שנו .ולא דמי דהכי
הוה אלא מחזיא מילתא דרב יהודה
רבו שיניה כמשמעו.

אבא העי"ר דאמאי קרי ליה לר' יהודה שיננא דיש
לו שיניו גדולי דזה נראה קצת גנות ואפי' תימא
דאי זה גנות דהרבה בני אד ימצאו ש בבבל
כ ושמואל גופיה רבה שיניה כמ"ש בנדרי ד '
וא"כ לא אפשר דלגנותו הוא אומר במילתא
דאיתא בדידיה .מ"מ א אינו שבח אמאי שמואל
לו רג"ל על לשונו לקרותו תדיר שיננא .ולפי פירוש
האחר שהוא חרי יש להעיר חדא דאמאי לא
מסתפי מעינא בישא דיתנו עיניו בו חביריו על דר
אותה שאמרו פ' הרואה חכימת כולי האי יהבו ביה
עינוי ושכיב .ותו דכלהו תלמידי דשמואל ירע
בלבב דרביה אחשיביה לדידיה דוקא חרי .ומהני
טעמי יש לפרש פירוש ג' לומר דתרוייהו איתנהו
דהיו שיניו גדולות וג היה חרי .ופנימיות שמואל
לכבדו ולשבחו דהיה חרי א כדי שלא יקפידו
שאר החברי אמר לשו זה דהשומע ישמע ויסבור
דשיננ' הוא דשיניו גדולות ולא תשלוט בו עי הרע
וג לא יקפידו שאר החברי .א בעצ כונתו
לשבחו שהוא חרי:
ולכי תידוק תמצא דזה כונת הגאו ז"ל ה הבי
במת"ק ודש" עדיו והיינו דקאמר ויש שדורשי"
וכו' וכי תימא דאי פירושו חרי יש שני הרגשות
אחד דאמאי לא חייש לעי הרע וזאת שנית
דיקפידו שאר חביריו לז"א ולא דמי דהכי הוה
כלומר דזה שהוא קורא שיננא ור"ל חרי אינו
ניכר שכ הוא .דנראה דמ"ש לו שיננא הוא שיניו
גדולות כפשטו א כוונת שמואל אינו לזה אלא
שהוא חרי והיינו דקאמר אלא מיחזיא מילתא
דרב יהודה גדלו שיניו כ נראה שהוא כונת רבינו
האיי גאו ודוק היטב בלשו רבינו האיי גאו זצ"ל
ואי להארי כי ית רוחו המעיי ולבבו יבי דזה
כונת רבינו האיי זצ"ל:

