
תש

 שנימאמף
 האמוראיםסדר

 הא4ףאות

 אםר, רבםז אםד הומורה " )5"א יהייייןב8"ק
 מחשלנו ונן , המשמות ומסהדם המתרגנוםרל
 , שלו כוחורגכע ר"ל ובו' אמורמה לאברן ספקדרני

 רב וכן , דגמחר המלת בפ-ק ברכות בפסקינראיתא
 . וכו' אכךרא אוקכף ז(סרא ורבהונא
 לרבי אשנחקה אנא ל %ק ני , אבארבי
 ואשנחהז טונ יום בסוף יוחנן לר' נוסחא רשאנין
 לר' אנהו ל לה ואמף וירא ולר' פמי בר חנינא4"

 סעמן'ן אין ונמרק נפחא, -ציק יר' פד נןשמיון
 אבא ר' אותינ ענו לנכל דאתא דטוריסאארבא
 רלמא דרא לר' ירכוק; ר' לקז אמר נטור עכודס!
 להע אמר חמרא דשמן הספינה אתא דצוראטדי

 הנפשוים השלג כוכף פ" איכא ופשוריהתם.עקול'
 האידגא ער עכו רמן אבא לר' ז( אבא ר' א"ל.4רכא
 אבא ר' כי טרסחז 4לו ובסרק . ומ' נטרוהמ4ק
 ררא ור' והוא ראבט סלוגוקטז בר רבא בוכעבבבל
 ונןדוה קים שא ררא י וני טי% לארץלו
 , אבא בר ירממה ירב הונא רב עם נננל אנאר'
 בן יוחנן ור' אלעא ור' רב מבי אבא ר' סליקכי

 אבא ר' כי ונראה , בהקר כולם אלעור ור'אלישם
 אבא ר' הוץ סי מ4"- לי נסתסק ונוה טננלמתם
 אחד זי מכל בר אבא רבי הוא אם נתלמירסהם
 אק;ינמז ; ונשסו נומנו אאמך והובעבור
 ווה אבא דר' רנסכא ומעשה , לעו4א אבארבי

 חת'כת ר'ץ נסכא מחמיקו חר דחטף המזהמעשה
 הנמדות גרסת כפ' מ,וה , אכר ר' לפני ובאכסף
 רר' נ0כא התלמוד ואוסר מסל, בר אבא ר' הואמ

 , סכל בר אבא ר' ודיא הערות שבועת בפ'אבא
 טעות לגבות ג(פרא לרב גשלח אבא ר' קמא הגולובמ'
 ם4ך וקן אבא ר' טי ררגא אטוז דצאע בר יוסףמרב

 לה5ן עין , אבוו לר' רבא נרפם חנמראבמסתי(
 בקיצר גכוזכ לפעגום רנא כי תםרא, בר אבאבערך
 . אבץ ר' חהת רכץ וכן אבא רןחחח

-  

. 

 ונפ' , המעא ק;ן נען לאביו עצה נתן רבאואו
 אפר ר' הימיר אבא ר' התחממות כתמאות4לו

 אמר אכר ר בי להטך נחאה ה, , אבא דר'כגסכא
 יחנן ר' במקום עבראל בארץ עינה ה"ש %4היה אכי דל וס"ים , אבא ר' ישרו"ל שב4ייץרבות'נו

 הנשבעין כל בפ' קכר;ה אבא ר' טעיב שם אוטררבו
 איתינמה שמעיא ואמר אמי ר' יודב ה0טשדובפ'
 לסעוךם וה ובעבור , אכף לר' טמל בר אבאר'

 אמר ה40ם נל ט' נסוף הלכה אסי ר' סשוםאומר
 פלא אע"פ יטצן ר' אמר אמי ר' אמר אבאר'
 בסוף ונן יוהנן. ר' מסום ראמרה מםיום רבוהיה
 מכל בר אבא לר' שררה אכר ר' הנת'ם חקתס'

 מר' הונא רב תלמיר שהוא ובדא בר אבא ר'בעא
 גם, זזשולו, ובמ' . כוכונו גרול הוגא רב אבלאבא
 בסוף וכן , רבינו למדתנו הונא לרב אבא ר'אמר
 שתסזקז רבינו זזקה ראוי עליו דרש קטןסוער
 אמר הונא רב אמר אבא ר' אכ,ר וכו' ליושכינה
 אשכחקה אבא רבי סליק כי כוריסות אלו ובפ' .רב
 להכא כור רסליק כרוכיא מר זזי למז אמר ויראלר'
 ומצאתי וכו' הונא ררב קממה פה מתחון לןהחז
 די'מהו אבא ור' וירא ר' פוש"' אבא בר ירסמזלר'

 אבא ר' 4ה ואמר בריפוא טליק ירא ור' הוומבבל
 דז,לין קכ,א ובפ' . וכו' כ,בבל שעלטע אדדחיך
 קנדה כהנא ורב כהנא דרב אחוריה אבא ר'ית'ב
 אלשר רר' קכוה ואכיקק אנא ר' ואי מזודהדרב
 ובסעז . יוחק רר' קכווה ואמרה אלעור ר'ואול
 בעבור ונפרה מחלה שאל ירסהה ר' נייוסא

 אבא ר' משרזול שב4י-ז רמת'נו , אבא לר'סטזקניפ
 אבא רר' נסכא משום והטעם דמנהררין שנ'בפרק

 בר אב4ו ר' זזוא כי ונרו"ה ד,נשבעז כל בפ'כראיתא
 ט" אב4ו ל' אבא בר ח"א ר' למה אמר ,כומל
 בעא , אבא בר 'רכרה לרב אבא ר' אמר ונןוברה
 עיב בכל כי עשוי סוהקן ונראה הונא סרב אבאד'
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 שור ושר פנפ מ"ג מון טי ת קשא
 שמפחים, זץ מישששק .שיהט(וזא

 דר' דצדקץ דרא ר' ש ירא רר' חברש אמ4י
 בר אבא ר' בעא ח,ע נסוף מסחא רש ,אמ(
 רר' קכיה אב41 ר' ובו' שנוע חא לטז הומרמכל
 "עש י מהה ל"ן פקיש%מ

 "%*ה%%ע"מל"עששמ,

ל*" מ יא גי  ע מ א שמ תי קישי " הש א*   אששחן 
 דר' '14ה אבזו ר' לצי נא מ יוס צלהק,
 רר' 4שכא וגי כרטוכה אכר ר' של הלכרדואבא

% ידמ"וה"=טמלמ אא יחי  ש ל "מ ההא   חמח כטו ט"" *'4עא י4סי עדחזלמ%ה י ען פעה 
 זז"ץ נ% ען התא, רנינ נמיעםימ'
 דשא ,אים אא נתץ חעה מעוואףרמגים
*מ"א;זעא,רנעםףאחיי;ח'אמ4"מונ נח" יתמ בשמשת סזיח "שח% חוץרעא
 ונראה אבדו יר' אס' לר' רבי.אנא מתינךינא,

 לרבא שענש רבוו ער רב בזנק הקה כי יכרםשהארך

 לבבל שחך סראה וכן רבא שהפריף השורברמי
 האוסר ובם' , זיוא ר' טוהוא בקמינא שנפושכבצ

 נפחא יצחק ר' לפני לרגל עולה הקז כינקרת4'ן
 בו ד:יפך גדל ררב ירע לא והוא שוהה(קנה

 . ררבנן ארש4 וטתקמ וה בעבור והפקירוברז4שונה
 בשבת אער לרנ אנא ר' ל" אסד ; אבארבי
 רתעג'ות קמא ובפרקא האמוה בס' ובנדה שואלבפ'
 כעמלה מ-"ש והתה(מו' גט, השולח ובם' הקומןובם'
 . אבוו לר' אשי רב ר4"ה לא כ' גדס אבא לר' אם'רב

 אבא בר אנד ל אמר אכף דר' אב=אבא
 גחם. לזעא חי*וה מ4 ה רב4שר

 ת"ז ומו שא בר י" ח' אסה%4א
םעחקמ4יפןףללחשמוי

 התית ומוק נד%4א ח'ית"ה אמה4נא
 1אזא ע4 רב פ%ו אבא בר ית"ה ידנ אמהחמ
 יח ואטף המי. ששיו נמ' בחת תשעחב%
 חצ אמף זה צא י שזמ זיש ע דחזהס

 . יוצאה נזאזהבכחץ םי נעורנ ומ"אאחהה אנאי"י;חברנו
 *%א% שז חז" וא%א ח' אמחאא
 שום ניד י"בי נסך דתמא ו"אא הי םריע

 . רר"ה בש'ק ונו' חצות אחד שהצוון
 . דבדא בר קזודה רר' אזיזד אבאר'

 ליה אתי והוה רם סקע ר"ל אוסצאאבא
 , שבתא מע4 ש "4נף , יומא נל כעיןעאשלטה
 ל דרבא רעתקה זיש , רכפיר יומא נמע*%רנא

 ונו' מצע( לא לו ואמרו אוטנא אנא ל ואנעאב"
 ועשה למברקמז מרבנן זוגא אני ושדר ,נתעניות
 . עמהםצרקות
 יו רימן היו וחלטייו רנ הת4 אריכאאבא

 יוחנן ר' וכן , אנא העצכר שמו אבל כבוד ררךרב
 נעדי, נם' םץאים ממפסחת אבא קורא נחטן רב"צ
 שמו כי וי"א , שטואל לו קורא וכן נערוך פ"ונן

 רש"4 פי' וכן , אבא לו קורין כבוד וררך רבהעצבה
 , כרש"י שם הנריו התוספות וכן וזשוחפו בם'ל'ל
 רב כי דחגיגה קמא ובפ' ברכות בסוף נרווהוכן

 אדוך שהיה אריכא וכן , אבא לו ש-א תלכוירוכהנא
 היל ובל פרש'" כן לכתשו טגיע ו-ודה ורבברורו

 בחנ4רם זה ירשנו ונבר , המפית נם'נדאיחא
 נפיק הגרול רבינו ונקיא סור ש ו" שא%באבע
לולב

 הגזי
 ספרא חיבר והוא , חסדא רב כראמר

 חיבר וכן , ויקרא סמר לץ נהנס חורתטה;וא
 %4ה  וספר סיני במרבר כ%ל שהוא רבהכופה

 רבינו כטו ומלפולו חכמתו הדאה ומהםהדברם
 נשארין הע רב כובי רבנן נופגורי הוו וכי ,הקרוומ
 מ'אה בזריסות אלו טרק ובסוף . רבנין ור' אלעמו

 שהקה משום רב רבי ספרא ח"כ נקרא כיגופרש"י
 ל רעתי לפי נקרא 6א וא"כ יהזזככהכ( כל בפישגור
 חיבר רב כי אמר בורע בתחלת כתב ורוכוב"ם ,רב

 ור' ז(יא ר' כי גראה רש"י ולפי , וסשריסיסרא
 טי בם' וכן חח4ן, בסוף הבריתות כל ש(ואתיק,א
 חיא ור' רמ משנת כמן טתיבהא י'ג בברכותשמתו
 רב הוכיר ולא ושמואל ולו' ורבא זישיאור'

 סגשוע זמנין אשי בר וז'א ר' אמר רביכותוב%"ק
 וקרם רנ רב' בספרא קורק חהינו ררב קמיההרנא
 רבי של ואחותו אחיו בן והוא ומברך ירע:וביפר
 ודא נקיא רב של בנו גם , אמרנו כאשרח"א
 פי' כן איבו הוא רב פל ואביו , רב של רורוכשם
 הק, וכן . רכצהררין ובם"ק רפסדדם בבל'ק ז"לרש"י
 ערבי בם' כדאיהא זקנו כשם איבו נש-א לרב בן%

 ובויוסולכ!' ושטואל, רנ שנגנל רנות'נו סתםפסחימ
 6א תי רארמאי משחא אכול לרב שטואל לקזאכ,ר

 אע ובמרק . ואנל עלואי ממרא זקןכתיבנא
 שרברשזם ס" קיאי יוחנן ור' ושמואל רנטעמיין
 לוי חבר הוא כי פ" וסליג הוא חנא רב , כוקראכב,ו
 שדו( שטעון ור' ר"ג שהם רבי וטגני רן(ראוכ,בר
 טשינו ב71ךטות בג' כי פירש משון האי ורב .תנאס
 אמר אבא רב סאאנלו ג' גפ' חדא : תנאשהא

 בפרק וא,דך , וסק, תחלה הודאה עראסדשמ"ך
 שאה,(י אומר אבא רב נככדם לה שנפיהאשה
 אגא רב א*עור ר' פיק בשבת תויך ,לסוטכוס

 אבל רב. הוא ואבא ילרזץ ואדל'כ הכע,לה44שר
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 ולא נגמרא מצאתי אני נשנת הגאון שאמרזה

 , חמא רב אלא אנא שאומר נהוס' ולאביש"י
 אחרת מחלין ז' נפרק נתוספהא מצאתי ואניואמר

 רבי שהקה הרברים סן אחך וה אנא ר' א'טואומר
 וכו' אליעור ר' והש'ב השובה להם אין אומרחיי4ו

 הרם כסוי בסרק וכן בתוסמחץ. רביצה במ"קוכן
 ורב רב נשם נארעי געי,, דייש ובאות ,בגכווא
 אהנהו לו שהיתה שעא בר ח'ננא רב על אומרהמז
 ובפרק בירושלכה וכן , סורר בס' כדאיחא לבןכאנ
 שלא בר ו,יננא לרב שטואל ר' ליה אמר אשהבכוה
 בכזיבלי בשבת ישקו לא גלוחא ריש רבי רבנןכולהו
 גלווזא רש רבי י ץם-י ולא כיק- לברזקת'כמ
 נעין עלהם למליתות חותכוח עושין סוהיופרש,
 ואי , גולה לראש הם שכפוסין להראותענד'ם
 אם לך קמדי רלא להו 01קס4 כעץזתיטפ0קי
 שהיה פי' כשיבל בערך והערוך . תוהם בלאהלך
 שישה החותם יכ21יע לא שאם הטוכס פחרממנ'
 נששווח לו שהיח חיננא ור' , המכס שגנביאמרו
 בר ארא ורב , עיקר פרש"י ולל יוא ה'ה לאסמם
 כראיחא רב של קבורתו בשעח הטז רב חלכרראהבה
 חישו יר' לרבי רב ושסש טברכע, כיוברבפרק

 גבר רב והוא , ניכרדה שמש יוחנן ור'בהשובה
 נמצא דחסידותא טלי ר' ובחכודות בתורהבכולא
 טרשה אלו ובפ' . רב נשם שם שנפתם כמונרב
 ובמ' , לטוכ האיש אותו וכור ע*ו לק.ש רעמאכו

 רש מאן ה'ני בר לאיסי יוחנן ר' 11מר הגזראטרת
 קריח אריכא אבא א"ל ארימו, אבא א'ץ בבבלסיררא
 קהקה רבכוכב האי כטו ומרה לשון פי' נהירנאלקק

 1 בערוך פ.רש כאשר וחכס וכון מי' וווכיםבזז'ר

 ררב אחורה שורות יץ אחד יתמן הוימ1 כרנדהרנא
 לפוכ~קה ררב כ!סוכוקה רנור וקוקי ונפקי ררביר~דה
 ירע אנא ויית , ררב למוכויה דרב' וט1וכייהררבי
 ץ לקו שץת אריכא אבא ואת אמריןמה

 אטוראה ררב ראע"ג אררב ררב וקסרא פחששרבעה ונס'"
 הוא גולה בנ' כל של שרבן טפ:י כרניה מקערהוא
 . משטואל חוץ ההואברור
 ר''וחנן אמר נראנא אמרי'אנא ו אבארבי
 רבים במני כרם שות'ן ואין רבים נפני מיםמשתינץ
 ונמצאת  השתץ ולא להשתין שנקש באחרוטעשה
 יה'ה כוית הוא ואול' בננורו' טונרן בם' צבהכרכו
 ההעאביושל ואיי 3אמרש'ש . כראבא ודשר'

 שכו"ל נ' אכו- בכורות בכ!סכת כי חעראקץנופיאל
 אחד בגד והביוי וצוה לדשיתץ ורזמה רורסודרה

 שמנא וצוה ומיו הקפור חאביו חעשזזיןלוז?סיק
 ודרש וממש כיחד הפמק ב*ש שאמלווידרוש
 . שס[ עחן וכו' רבים לפני כדםמשתינין

 של חבירו רשמואל אנוה הכהן אנא נראנא
 הדין כישורת למנים שעשה כוצמאוח אלו ובפרקרב,
 חם רב אכ,ר הבשר כל בפרק וכן גרול חסישהיז
 בר ראבא ופרשש וכו' אבא בר ראבא לזרעיהליה
 במרק וכן , הץז גרול חסיר דשמואל אבוהאבא
 רשכ,וו1ל אבוה ראבא, לורונהה להה חס מקרשה4יש
 לו כיאמרו רשכוואל אבוה נקרא ולכ,זה ו,בריכ(ולף

 חכבו בן לו שיהמה שמואל של אכ!ו שנוזעברהבל,לזה
 לאשחו ההוא ב*לה הדק- קפיצה 'די ונל לוובוו
 והע כעעם דחוק סזהוא שהיה במקום חורוכרר

 ואמר אביו ובא כזמנו טעוברת היתה שלאחושבין
 יוחשן י' בפ' סצאתי וק . שמעתי נך ננושהוא
 דשטחאל דאבוה עוברא ני.ההא זז הוא"ששכתנ
 ושעוס' וכן , בירושלכר כראיחא ושמש בשםראחא
 דשטואל ראבוה עונרא הה,1כי

 סזהי
 למדימע

 גמ"' שטואל את והיי ושסש שם 'די ש ובאוים
 כרי פווכא אנא ראיכא כן לו קראו וחול' ,'וחסע
 ולמעלה ~נוד או , שמחו כר בס' כדאיחאלה:ורו
 החכסות ובכל בהורה הנקי שמואל של אביושדיה
 בתלטור דובה וכן . ייחק את הוליר אברהםנמו
 רר' איצה וכן זירא רר' ואבוה שמלא' רר'אנוה
 סזומר אשטר0וס שהטז אומר ובברכות ,מלונ'
 ונא צוה ולא וטת מעייא ונשכיוה יתוטיםממון
 אבי יון ביפון ואפוטרסוס לו והמר נמ שסואלאליו

 ישראל כל ויע בססוק שמואל ובמדרש ,הקומים
 בהיוא בן עזורה לר' היך מ , וכו' שמואל נאמןכי

 ש'הקה ובועו לחרן קרובה ואכר כ:ה סודיאלנצ'מן
 שמת ונראה , אבא בר שמחשל ויצא חכם בןלו

 שאטר אבייככי שם לו קראו כי שניטל קורםא2'ו
 ביום כי , נששוה רבי חתנקז בר קמן מועדבסוף
 בכודרש וכן , אביו שכ( לו וקראן בן לו נולרשמת
 התעקיא ר' נ,ד אהמע'4, אבא שטת 'וםשכות1ל
 , השמסז ובא השכושי ווריז לקיים טרי'4, אעמננו
 כושיב והק: הקדוכי לרבינו שאלות שולה הטקוהוא
 . נ(אר וכוכבדולו

 לפני לה ואמר' הני:א ר' לפ:י אבימי בראבא
 י( פמא בר חנינאר'

 אבא ר' ממנו ושאל -אבינא נר אבארבי
 , אבינא בר אבא ר' ר"ל רב תלמקי זבראבר

מ אדתייאש: ש א עק.שמששיגןמתאק. י 51ר אז = 
 ל ז5ר לש איי ,הא מ אשעי
 . רמ " דח פ" ו רט שש כ שש מאש
 של אמ מזחא ועא =חומ

 *דלעש ושקגעאלואה"==ק, רחששדי
 פאת."**4"בעע=ייםמאי
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 דבינו כטעם אחא בר אבא ר' אמר יעקב ר'אמר
 . סתם אבא ר' הוא אם מעפו * נסהסק בוהגם

 רב של מקומו מנפיי סלא אהא בראבא
 מורע מיוחס אבא ווה , הונא רב בזנץז,סוא
 : במם ה' לו ח7'ו ל,7 הכילך רור אחישמעק(
 ר' ה'רוע רנה ח"א ור' וטרלת וחנה ואיכומרחא
 הראשוממ מאשתו בן לו היה איבו ובנו , ובניוחיא

 מאקמ *: שהיתה השנ"ק אשתו בת עםוהמיאו

 חיא לר' אבל , השנים גואלה נכדו רב וניראחד
 כי בענין דתמנית, טאשתו אביו אחא בר אבאהל'דו

 , הגר% חחא לר' אחים שמהם רב של ואכצאבי
 ובשיך . חיא ר' של אחיו בן הקז ברחנה רבהאבל
 ומרהא איבו כי מגנצא חכדף משום פי' אבאבערך
 רב של ואמו אביו היו הם חישו ר' של הוחוחואחיו
 אומר בנים הה' % ש כי , אי5שר אינוחח

 י סלא אחא בר אבון בני שהםההלמוד
 . יונה רר' ברמז כוני ר' בומן אלעאב נר אבאד'
 . יוחנן ר' בשם ביסנא בר אבאר'

 מרב חי'4, בר בממין ררב ברק: אבא  בעא ;אבא
 . אסי רב בונק זישו ברהונא

 נשאה ואהמחו שמואל רב של אביו מהגרונאאבא
 . יהורה רב ביע אבאר'

 . רב אמר הונא רב בר אבא ר' אמר ; אבארבי
 מטוקת( עקר הקן והוא זבדא בר אבאד'

 ג"כ והם לו חברים ששת ורב גרל ורב , הונאררב
 יעקב בר אחא מרב חוץ געקרי סבי ושתין ,עקרים
 . ללמוד נרי מיח לועטתץ מתעכנים שהיוכחנד
 לר' רבי קרא והוא אבא מר' זברא בר אבא ר'בעא
 רמג*,. קמא בפוקא%4טר
ל זמחיחחש מ=ש מ  ח ש  ע מ  
 ן9,א"יזמ, הש יש ת ח~7יש
מ י מ אמ י אמר ( אמרמ שחמש שדי   

-  

 ממל מ אבא י' " ףק י
מך ע מ א ע  מ"בקעז. 

 זח ליש י שם 1"ש מ אבאתי
 מץ תן , %= י גן %עש ה=ששאם
 לר' ינדה ר' שעלח ש ב%4יעת- הכליטוימך
 . קמעשר תיקון בלא ו4וכלום חאנים של שיוא
 ר' אמר קשרינז ואלו בם' וכן שקלים בבומכתוכן
 ראסינים אם רבי אמר ףמונא בר אבא ר' אמרדרא

 אינעט בני הראשונים ואם אינעי בני אנןמלאנים
 שיר בן פנחס ר' של נחמוח ולא חמוויםאנן

 בן חנינא ר' של כחמורו ולא , ראשון סרקבחלץ
 מצאתי לא ו4עי סרשש כן  "?לושז האמוררוסא
 במשנת נחן רר' נאבות אנל , שים אם נישם
 בהמתן חסירים שהצדיקיכ כשם אומר יועזר בןיוסי

 כחסורו וכן , אבינו אברהם שי ננמליםחסעים
 בן חנינא ר' של כחמורו וכן יאו בן פנחם ר'של

 עד אכלן ולא שעורים לפניו והנע(ו שננבוהורוסא
שהוצ'אוהו

 והי
 שהצרקי' נשם %מדך ואכל לביתו

 נשאמר המאמר ווה , חסיים בהמתןחסיים
 רין 4ע איניש בר רץ לעץ ולכידו יוחנן ר' עלחוקקן
 ובירושלכיי פסז, עושין בם' וה ככוו וכן איניש:ר
 אבא וו" ירא ר' בשם ימונא בר אבא 411 יונהר'
 מעין להזכיר שצרעי אבהו לר' אמר ימומובר

 שלש משן בברכה סוב ויום בשבת ר'ץהמאורע
 יושלמי רסנהדחן ובפ"ג , זעירא ר' לה רחשכין
 ו4ומר גחמ' גוי אצל דך הוא דכינא בר אבאל
 אי 4ה אמר , י קטילנא לא ואי נבלה אכוללקן
 הגוי ליה ואטר , אכילנא רלא קטל לכמקפולבשת
 או לך קטי הוינא אכלתקן ראלו לך מורעמאן
 מעמ7ין אין בפרק דוא"ש ונתנ , ארמאי אוק7ורי

 שרצה אלא טי של בכיוע זדה  גצנעאומ0תמא
 . עצמו שלהחמיר
 ר' תלמהי אבא בר ח"א ר' של בנו אבארבי
 חישו בר' אבא מר' גמירי וירא ור' אבא ור'יוחנן
 ר' של בנו אבא ר' ווה , סבא לו ררא ףראור'
 אבהו, ר' של סקימו דקסרי בשוקא אבא בר חי'4,ר'
 אמי לר' אמר זיא ור' ישיבה ראש שם אמיור'
 רב' מאבוה לק( דשכיע לסבא למשאל שבקתןלא
 . יוחנן מר' חי'4, ור'ידי4ו
 ר' לבעץ 4רקלש אבא ור' חטא רמן אנאף
 יוחנן. ר' תלמיד אסי ור'אס,

 חם בר אבא * אמר חסוא רב אמר הם בראמו
 בר גאון צמח רב ופירש ישמעאל ר' בפוקוכו'
 . . חנם שם הוא ני טלו געייך%מוי
 חיכרד חנה בר בר רבה ודיא חנה אבאןרברר'
 טרנר מתי נשואה אנא  טשמו וניאה , יוחנןר'

 סיכטא חנא בר בר ונל חמרא אבא נל לואמת
 ר' בו:ר ואי קזורה רב לפני ית'ב חזא , שומהסי'

 רן של אחיו בן חנח בר בי רבה וה ואינו ,%4עור

 לפבי יושב ווה זזקרוש רב.נו בובון כוורה הקה כיחיא
 . רבי כשמת ק7ודה רב שנולר קמודהרב

 . חנינא בראבא
 בר אבא * אמר חסרא רב אמר חסרא, בראבא
 נמצא למענד' כי ורע ונו'. הלכה זעיף אמרחסרא
 אם הף"ש באר' ותמצאהו בקוצר אבא של השםוה
 אבא ר' ורבא רב כמו האל"ף באות חמצאהולא
 אמר המקבל בם' אומר וכן אבץ ר' הוא רביןוכן
 בעזשלכר וכן אחי,וכו' אבין לרבץ ק-ידה רבלק
 י בא בר חיא ר' אמר בא ר'אמר
 . רב בשם פובלא בר אבאר'



מאמר
 . רנ כשם קיה מ אבארבי
 בירוסלמי יהודה ר' בר אבאר'

 . יודן בראבא
 . יוחנן ר' אמר יעקג בר אבא ר' אמר 1 אבארבי
 . טו רמן אבאר'
 . מנהק בר אבא ר' אמר ; אבארבי
 זירא ור' יונה ור' שמואל אמר ירמ" בראבא
 . משמואוטר
 . ירמיה נראשא
 קונחק אמות ר' טשמו ר"ל אמר ברדלא כהןאבא
 וכו' רבק מתקנת הרבים ברשות עטינהלטצט(ה
 ונספר , סהאחרוניס רבוייתא תנא שהואונראה
 מק אטו משום חנינא נן יוסי אבא הדבריסנאלה
 . רלקזנן

 ור4 יוחנן ר' בונק אבהו ור' נהנא אבאר'
 . רב תלכיר כהנא רב של בנו הואואה4

 תכרה הכהן יוסי לל *ה אמר הנהןאבא
 ונום , ליש רע4 תשובת יוחנן ר' קנל אם4גי

 יוסי לר' כהנא בר אגא ר' שיו לומר חזרבגכאשו
 , הכהן אבא ר, אומר לש אחרת בנכורא אבלהכהן

 ר' משום הכהן אבא ר' אמר אומר אחרובמקום
 חנינא בר יוסי ר' של נניו ומתו מעשה הכהןיוכד
 ר' לקה אמר והכליוס גל ובפרק , יוחנן ר' נומןוהם
 . ירכו'ו: לר' כהנא בראבא
 . ובירא בר יוסי ר' לפני ספא בר הכהן אבאר'
 מאי הבית את המוכר במ' ממל נר אבאר2:י
 אבן והיא מפרכתא מ"ל בר אבא ר' פירשממל

 העליון הנור או וכהמנק הזהים ששנותנין
 אמר ממל אבא.בר ר' אמר : הזת'ם בושכותשין

 , אבא בר חייא לר' מכל בר אבא ר' איתבהה ,רב
 בשם יוחנן ר' , אמי ר' לפני ממל בר אבא ר.יתיב
 הווו כי נראה כי אמרנו וכבר , מסל בר אבאר'
 ר' כי נראה ועלין בסקז כי וולת , סתם אבא ר'זת
 בטיסת אבל , הגיא ממל בר אכא לר' תיוץאבא

 בפ' אבא לר' ט~מר 4רנו מרויקות מדשסהגמרות
 אבא של יכהו כל זירא ר' אטר קרה4לבר דעובועותג'
 מצאנו ואז שמת עד תשובה כוצאנו לא בוכולבר

 .תשונה
 רבה בזמן מרת נר אנא רהוא מנעכו מאבא
 נפחא יצחק ור' אבהו ר' קשן ומוער יבמותבסוף
 בם' סטרא ורב פשו נר חנינא ור' מניומי בר41בא
  בשעת לנרבה ג?עחע פרע גפו דעיולח ופ' גפהמב'זו
 מהמעות גיה ראש פטרו זה ובזכחקשכרסוה
 . כתבי כל פרק בסוף מרבנן צורב(וסוהקז
 . חיא בר מנימץ ררב מייקאנא

ר01ןשני

 . מדיא נראבא
 שכהבנו מנימי נר אנא הוא מרת בראבא
 ואביו רגיצה ב' בפ' נאאביי בעא והוא והקורם
 . ביושלכמ נחמן רב חנרמניוטי
 והוא רגטנה נ' כס' מאניי געא מרתא בראבא
 . מניומי בראבא

 . המפלת בפ' רמש בר לה וולמרי כוש נראבא
 בר נחמן ררב ברעז אבא ר' אמר : אבארבי
 . חסרא רב אמררבא
 אחיו מריה עולא בר ורבא סורמקי בר אבאר'
 . יזביבא רבשל

 בשם דסכמן קהושע וף' סמרא ררב ברהק אבוור'
 , לויר'

 ענו שנהגו מקום בפרק עכו רמן אבארג:י
 שאחזו מי ובפ' לארץ חוצה ר"ל הים סרינתהש
 רעכו כשי מנשק אבא ר' ווה . ודם מרינתאינה
 עכו כ' ונראה , אבניה את עכריך וונו כיכישום
 ש וירכתו ז'ץ רש'ק פירסז כן לצק-ון קרובהדךא
 נוחלין יש ובפ' . עכו לצק-ון קרוב או עכו ידאצירון
 אבל , גנו0ר ונפתל' עכו תחום וו ונלהזבולון

 מצור אהד יום הוא כי אוכור בניבוין רר'בכוגזעחק
 אשר בגבול היתה אשר עכו והקו והחרשההקרומה
 הים בשפת גרול נמל והיא ישראל ארץ תחלתוהא
 הורק4 יא אשר שופסים סטר ובתחלת . כאןעד
 בחלקו היה וול'כ צירון יושבי ואת עכו 'וטוביאת
 לציון ורובה ה'4( אש !מרון ואינה אטורשל

 קשה קהיה גילא זבולון בגבול ג"כ וקקק:ובתחומה
 געאין משנת במי' ל'ל והרמג"ם . ולגכוראלרש'ק
 סמסכת ו' ובפרק , ישראל מארץ אינה שעכואמר

 בוטמא שהיח  הבביי הכהן ביוסף נ(עשהשמחית
 מי ובפרק , בצק-ון יוסי ר' אצל לארץ חוצהויוצא

 הישהוצ,ווהו
 זדצח פרש'ק לצירון תורה *מוד

 נמצא הגדי מצות ספו בסוף אבל , הואיארץ
 וסקצתה כאעהיון לארץ חוצוז מקצתה עמיאג
 ענו אס ני נואה ונן , נירופלמ' כרמוכחנארץ
 ? רעכו כיפי מנשק אבא ר' למה ה4רזל מאיץאעה

 להבר* עשותם היו הכישם אלו כי כתבודגדלמ'י
 והחרט4'ן ח"ל וחצקז בארץ חשףה כי לחול הקרשבין
 ואמרו גישין נתחלת זה ש ומתן מטיאעשו
 ונן שם התוספות כתבו ונן נארץ שחציה וה נןגם

 מ כתב האשנקיק כווב יום ור' , כתונותנסוף
 החצי מצד נן ואם בארו שחצוה אומרמרוסלכר
 עחעיא שאועו כר נפ' ונן מנשק הקז ישראלשבארץ
 ויא ר' אמר רכתובות ב' ובפוק . ישראלכוארץ
 אבזו ר' לאו ואט ל' שכהע אבא כור' כלהאהא
 יר' בת4ן עני אבא ר' ווה , שכחתקז ענויושן
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 ר' בע4ום רצה יא שףבה יואש ממנין העאבהו
 חונות מנשי שקללנו ער ואטר עכו רטןאגא
 שלו נשק טתנות לו ערתנו 4זקו4ירו כרי והואמר
 . נסומהנאמרן
 לגבי ע% ויהא ר' לקה אמר פפא נר אבארבי

 ?טהחא ונרזשה . נצור יישב שהוא אידי בר יעקברב
 . הכהן אבא ר' וה קךדםהאמו.ר

 לו. איס רנסמא ברי אבאבר רב אמררכאנא:
 רסכנין ירישע ורכי סם' ררב נוק, אבאר'
 . לוי ר'בשם
 ר' נ,א , תעניות סדר בסרק קיסוי רמן אבאר'
 אבא ר' תני קטן מועד ובסוף , קיסף רמןוירא
 . יוחגן רר' קשה יסףרק

 . שמחאל בר רבה הוא שמואל בראבא
 הבשו ווש" ווטא הקומץ בפ' וופר אבאר'
 . נפרוש שחנ(י וניאה פיה4 ולאשם

 י יענ'ץ[ רצו"א ובחים אכאי נר יושנאנא
 ר0ליג' יוחנן ר' אמרו ורבנן רוסאי נן יוסיאבזז
 . אחרון תגא הואואו4

 פמא רב לתז אטסק ספא ררב ברץה מראכא
 לאחר טפסקע אץ עישנים אעיפ , עמוחשחר

 כגון פפא רב אכ!ר הכותכ ונפוק ,כש4ילוג'
 ונפרכ4ו אפוממץ שטרא מרענא ברי מראבא
 שא רב דכהובות קמא וב10,קא רש-ושיןקמא

 , ברעו כור ראבאבהלולקז

 . וכו' יבטות בסיף יוס' רר' אחוהי ביי אנאר'
 4רר' ר' אג!ר ברוך בר נחמיה ר' אמר מריאנא

 נ~סחא שטו כך טרי אבא הש"י גרש וכן אבעבר
 . טארי אראאחהנא
 יובחק בר נו,כ'ן רב מוול גלוו(א ריש ב!ראבא
 תנוקת, בם' וה ככי וכן וכו', נרר ש לאשוציפיסי

 יוסי רר' אחוה כיצץ אנא כן גם שווביזפללף
 . 4"מוראסוהיא
 נדסהא , יקף רדב קכיה חרגמה סרפאהאמו
 . רשאה אדאאחרבא
 רנא בוטן פשש דרב חמוה סורשץאנא
 . שימרגנ4שז אבאר'

 הנוסהא ואחף רסנהדף'ן קטא בפרק קשישאאבא
 . קשיסאאאמי

 כותים בנות בפ' ררב משכיהק מייל]אנא
 .[ יעב"ץ .רלח,א
 ווילי יוחנן ר' אמר אנא בר אתא א"ר :אנא
 המק אחא ור' , אגא בר וזיא ר' של אג'והחש
 .אחיו

 איווע לרבנ'14 אמו בר אחא רב שד יאבא

 נראה וכן ררבא בר,ז גרסא וע4 , לאחריןאכדמי
 . חברים ורבינא אחא רבכי

 . 'וחנן ר' אמר אבא בר אער רב אמר 1אבא
 . אברומארבי
 . יצהק רר' אגוה אברימיןרבי
 פיושו אבא ור' לקיש ר"ש הכךורע נר אבריטיר'
 .רבייו

 . נפהא יצחק 'ור' חשא רמןאברימי
 חסא נר חמא בר אברימי ר' אמר ן אבדיכררבי
 שמטילין קובא ו"ל פרש"י כגיגית ההר שכפהמלמר
 טודעא טכאן יעקב בר אחא רב העמר , שכרבה
 . חמא בר אברימי בהוריות וכן וכו'רבה

 רבי של תלטק-ו יירן אנא שטו והואאבק
 'שטעאל ר' על שדבר מפ:י בניו שני וטבעוונצם~רע

 , וחסיר גרול חכם והקז ביבטות כרא'חא יוסיבר'
 הירושלכף כע4ם השדד תסלת פוק כרכותונפטקי
 . נראה זכן רבי תורומןשהיז
 ריב"ב רגרכוון סם"ק וומרתי נר אבהוכרבי
 . ןזכ!ערז וושרח'. אבק י' ב ו,10 להלן עץ ."שב"ץ[
 ורבא ארא רב שנהגו מקום כפרק אברירבי
 ר' זה ואינו מבבל הקז זה אבהו לר' אחו זזנןבר

 נן בבנ5 היה זה מ יוחנן ר' תלמו- דףרועאבהו
 . חכביון ע4טעאל רניכחב

 , אבא בר ח-א לר' חבר הוא אבהורבי
 אנהו שר' נאמחן ואלו מרק בסוטה כי  'רעתוכבר
 היא לר' ועזבו שטעתתא חי4ו ור' אנדאדלש
 מרגלעת חיא ר' לרברי משל נתן אבהו ר'שי

 ועוד , אבא בר ה"א לר' לסתס סרקין כךניודברע
 משום ניחו עד טלוהו חיא ר' דדהשנרזושונה

 לר' לוהו אבהו רני ההוא והים יסד רניקוא
 אמי לר' חנר אבהו ר' המז וכן . אבא ברח-ש
 לבור וכן יוחנן ר' רבו וההץ יוחנן ר' בזסן 4וס'%ר'
 רבי לפני ית'ב ירמקה ור' , חנינא ברבי יוש ר'עם

 יע בנים ה' לו והיו , ברי ירכיוז לו ואסיאבהו
 וזולו כח4ר אביו וטכנר החמיב הנן אבימי בנובני

 יוהר כששר שה אגיי ור' , זזככהם שםוהדצ1פתה
 אמרו וכן דק ר'ץ טנס הדרת לו דוה מ 'וחנןסר'

 קרוב הזץץ ע"ה דיעקכ מעץ אנון יד'שיפףה
 לר' אטרי קיסר רני אמההא ו' פוקוביבטות - ב' סרק ובכחובות בסנהדרין כדכ!פוחשלמ5בות
 בוצינא רארמתמז ומדכהנא רעכיה רבאאבהו

 נפחא מנחק ור4 אנהו ר' יתיכ , יופ'ו לרנהורא
 הג' אלו וכל אנא, י להו אמר מפי בר חנינאור'

 ור' , וט המנשו נפ' נראיוא סמונים העחכטים
 טונ הזיה הצח נלשונו לכתע מנצח הץזאבר.ו

 רצו אבהו ולר' , בעבורו לע4ראל ו!1כברץלע4ראל



]108 שנימאמר

 רסן אנ4ל ד' טטמ רצה 1לא ,ונה יאשלמנותו
 אבל ענו שודה לעצמו שבח אבהו ור' הענו,עכו
 ואהר , ממנו ענו יוהר עכו רמן אבא שר'אמר
 ור' אמ' ר' פל חנו בית עם היה יוחנן ר'שמת

 והיה , דחו*ן קמא בשקא יוסף בר חףא ור'אסי
 *מוד לטפיה במ חמנא לר' השלח בקסרןיושב
 , לםיברקז שלחתמה בקסמ קברי, איך המבל' וא'ץוכו'

 שהש צור מגרל אחירת בסווו ר' כי תעניותובמגלת
 'ום 4והו עשו שכנשוה חום חוקה מעדחהיסר'
 קמא ובפיקא השר"ת בקכיע אנחו ר' אתקןסווב..
 בין יושבת ארום בת קכצ" הש הי1רך עקו1ןרכ,ג4ז
 לה וקוחן %רו" וה,(שמונים ליונים והיזההדדלות
 ישבו או חרבו וירופלם קסרי , צור מגרלאחו-ת
 ולאום היובה אטלאה שנאמר תאמן אלפשמהם
 . אבהו ר' ושם עומץכלאום
 שההא אוכעים ען בה מגדף אבהורבי
 הלשון שנף טפני אשי דב אחר גשהיו סבזד4רמרננן
 נמצא גם דאשע וה אבל . בס"ד בוה מארץ-ועוד

 שהם פרך אחאי ברב הם יבינו כתב וכןבאמוראין
 כמו בעמו:ה ליון לו הךה אבוורא לכל כיאמוואים

 ר' יוחסין עשרה בפרק וכן , יוחנן ר' בהואהי

 קמא בטוף האמת ווה בה מגרף אמר עצמואבהו
 . אפף לרב אבהו ר'וית'ביה
 אברי רב והוא שמו4ל. רב של אביו אבהורב
 . רנךם לפנ'רוחש

 קכיא בפרק דנעמהשל לקכהזז אתא אהזי בראבוה
 אקזי נן יאבוה הננר עם הדר בס'שרבוצ'עא
 . ענן ורב אחת במבמוה דרם היוושמו4ל
 שמת% לפני שנא טאאמרע איהי בראבוה
 כרוא מכל לענדש מאני חר אהע אעז' ברומנ'מץ
 שלא הזמר בני ובפ' וכו' בהדקז אלמהוומשתוץ
 קכ;א ובסרק , שוחפות %2צו חהא בגףהסתכלו
 בוו דנדר ד' בס' וק שנזואל לפנ' באדכ,שמקטו
 . הלכחק ארבעה ואמר שמהאללפמ

 . מקמן רי פל רבו אגוה בר רבה ובנואבוה
 לטרנו לרבא גביב,ו ררב טיה אבחה פלח :אבוה
 שלוגתקז בר גרלל חכם חאביו נה%ז הע פ' בסוףרג'נו
 קץקבא.רסר

 . ווחו חי שרח 14ין דר' אבחת תני יאבות
דרוכאוי. י הוא חזש ר' גרבי חני 4טטחיקי רר'אנוה
 ומעא% דילקים קפרא ובר התש9וא דר'אבחע

 י קפרא מבר או טאבע סומעה הושקוא ר' אםשם
 מק שטה פאיוטאמב"אתט"חתמ

 היש.וסע

 פטר ח"חא קמק א ף רל אמה תמ ;אטה
 י*עהמ יששה%פצ" ח'יא, אתףוה
 לשנק שס יזהי%4 טא מב יח נתןעע
 נטמ שש רב ו% ח1% %4י רץ נרר )%"םעצ1

 סטיש דחסי ק%ת ןר ב אבל בצר שם שתו"
 סאלא 1צ  ולחן"אמרמלודאהפתחת

מ%יאוחם. התיי מ ק ינו חה מ= לק 1 ככ אב *ם%ע
 מדף אבא בר תזוה דל אזה תר ;אץה
 .הת%ת
 בפ' התא רב בר רבה לפף בא נטא ררבאבוה

 . וע ץ אנ פא ירנ ,יה א"כ 1 מצשותא*
 וצ1ע %4א בר %4א וווא רשמה%אצה
סה%ומ.
 מיפלמי. ויא לי טיל זתוא ור'אבף
 . יקז ררט נאעמי; %4ד רבעא שלאבר
 רב והוא ססא לרב 4ה אסר סבוו אבויהרבי
 . בחץ סבאאיא

 אד%ה לה ואמר אבוכרם רבר אבוה בהאקסר קייי בר ססא לי אמר רניוא אמר ;אבוכרם
 דבר אבוה , האען שם רופ'" מירש אבוכרםרבר

 שהש חהערוך דאשוחפ נפרק לו סיסן כנואה שעש" בנו שם ש אותו קורץ והי החב אתיא הב: את היו ומכירן עצמ, אבוכרם הואאבוכרם
 . חכם שםאבוכרם
 .[ יעב"ץ . עוריזז של אביו אבי אבכוולסנר'

 . פפא ררב משמ" סיאאביטי
 כי הורוע ובם' ררבא סלוגחהז בר הנהואביי

 הכמורם 'ום בערב אם מ כ,תנות לוקח הטהלא
 שרברך יע %טרוס בגמרא פ%מר נהן שהואטרדעו
 התלסור4 פ" עו-מה ליה אנכו וכושני כהניםברבת

 קוףן דוו כפים נשעוות שהקז בשעה כי עמוקחין
 ח%ח כיכוי 4ה אנס' ש' והיא'ש , אבייעם

 הקז לא יפ'נך לשהות 'כול ררה ולא הוקבמיו
 והערוך פושי, הראשון והפירוש , כפיו לפרוש?%
 %4סי לרבא כן גם מר*ין במה ובפ-ק , עדןבערך
 לו וב,ו נקכי ב,שיזה שז(קז עט-נקז רבנןלעז

 אור הכהן נחמני בר רבה המוגהק ורבו ,דורזקן
 וריה . עלי 'טבקז ושנהזם הג%4נים קבלו שכןאביו
 ט1ית ג191(ק ואבי , בתורה שעטק שנה מ'זי

 מזי4 ד%ק ובפיק . שנה מ' חהז חסמםו%מלות
 לו ר%4ר זזמרימ ובגסילות נחורה עטק רבה גםכ'

 טל איו קמ סים נחמני שמו חשמי , קאב%
 , יחק ר' %מו ואמו מאביו יהום נשאר ה(אהמה
 אמו מת וה הךים 44מו כיד מתה טלך טישרני

 , שויס ?ידים ב"ך אש"ר לל פאמיואמת



 יוחסיןספר104[
 כתנ נאשר יביהו נקסנ' בר רבה שגרשע=וך
 שלא אביי לו קרא שרבו אומרים המקבל בפרקרש"י
 שנ( כי ל71מך כ!פויייבן וק4 . אביו בשכולווכרו
 תורה ולבורו בביתו שגדלו סתוך ורבה אבייהעצם
 פי' וכן , בבן לו שהיה אביו שם ש נחמניקראו
 הראשוגה הסברא אבל בגיכוין לברכוי זכרונורגש'"
 חבירו. רבה אבל לברכה זנרם מהגאונים קבלהטא
 א:רפ , וסיני נהור סגי יוסף רב הוא מונהקרבו

 רבו יוסף רב גם כי נראד רקדושין קמאשבפישו
 שנראה כיה אבל דל-ב, כבור בענין אביי שלמובהק
 פרק בפוף הוא חבר תלמיר כמו יוסף לרב אנחכי

 ס5'גחא מי יסף לרב אביי *ה אמר רופןיוצא
 פליג מי אמר שלא רבה אלא רבו הקק פלאגהאה
 אבח ל'ה אמר נרה בגמרת האשה ובסרק ,מר
 נן עשו שעשיתי הרקדוק ווה , ניהלן אמרתאת

 , לףב הבר תלמק- אבא בר ק-מקה רב עלבברכות
 נגר כאביי רהלכה מאיד ד' כהב שרובין בפסקיועוו
 סילנה הלנות מג' מתיא במחצה הוץ 'וסףרב
 זח; אביי אלא עליו פליג לא ו0מחצה 'וסףנרב

בם'"
 והק בזקנותו אשה גשא ואביי . רעירובין

 ררב 0הה יצדק ררב ברה חיסי ברתו;חומה
 וכשנשאה סווד שה והיהה גרולים בתק;ורה
 גרולים חככרם בע*כ משנ' אלכ:נה הי:ה כבראביי

 ברק: רב.יצחק והניני בריתא רפום רחבההראשון
 כרבי ילכה סואין אביי וחשב , חנה בר ט-ררבא
 , נמדוה ומת ומיאה חקה הו'4ו זימני בתרימ

 אבץ, י ישיבה חשש סיהיה יוסף רב שמתואדד
 הנזשן פרק בסוף בוימוד סשונו ווה . רבאואדוע
 הוחות ובסוף דהרטוה ובחלומות ברכותובסוה

 הורוע בפרק הרא'ש כתב וכן בפרסו,ובנתונות
 רבא וזקה נזוף שפירש אלפאסי רב סירשלהכחיסו
 מטר שהמא רתעניות כ!כ:עשה ר"ל מקגמהכועותו
 רינו בבית במלקות אחר לאיש שהרג עלבתמת
 הערוך בש שגם א:יש אששר אינו הסורתעוח;
 כבר תענע: של המששה זמוה בעבור טי"ף כןפעןצ
 המתנות של וזה נעשה רינו שבבית רבאמלך
 ראש שהק; וכל רבא י אמי ואחר אכייי עסף רב ואחר חי יוסף דב הקה אחר לקשלקק
 מי נקראיסייכוז

 בתר ברכות נסוף שופט שהן;

 חלון אשתו חסרא רנ בת ליה עבדא רבארי
 סלך לא שם אמרו והתוססות , שיו ייוומגיח
 נזוף האמת' ודסירונמ אב9 של פמירתו עררבא.
 בש' ורש'4 הרא'ש שפ4 נמו עצמו מעשהכ~יתו
 שני בו פירסו רש'ק לסבי ירקה ק;יב אביי ,השני

 שהוא גידישי פירוש פירש גאון אהא ורבסירומים,
 שיקומו להכריה התורה כבוד כ!פמ להככרםחובה

 ססניו סיקומו נרי *קנים קייו סומך אבי מלמגיו
 קהושע ררב ברק; הוגא ורב מימינק; ספא רבאבח

 אינה אם לי אמרה אבח סאאמר ומה ,ב,שכששיה
 של ואביו : שש ]אנזר . מרבנתקז אם ניאמו
 לניה,ל לוק הוה ברא חר בובחים כיילי נקואאבח
 אוסרים שהיו ביבי רב אביי של וב:ו .[ סחקןולא
 מויקתא מלי אמריתו ממו~ר ראתון משוםלו
 כפית4 או , גכרתין שהם עלי מטשטתת שהםר'ץ
 ככ:ו שזזיא כ:ולטווזא ככ!ו הכהזבל בפרקרש"י

 בערך י:שייך פירגש וכן , וגבורים קמיםגבשושע
 שהיא כווב פירוש פירש כ:כלא בערך אבל ,מל
 למסלא אול מאי ר' בב,ר לח; וראק; מקוםשם
 בהם הקז שלא הרזצמ סיחורי השיער אותםראה
 אתם עלי ממשפחת שמא אמר שיבה לנןשער
 רשכויא  בסייעתא רבא ועל , שמואל במדהןוכן

 ע4יבה לראש לאפיי וכשכמנו , כהן סאאינואאויך
 וכולדו , ורבא מתנא בר ורבה זירא ר' עמוהיו

 רבא לו ואמר לראש והמה זיפריך לא והואאטריכו
 אגרת על גזר פסחים ערבי - ובפרק , נחמניפתח
 רמסעי לו ואמרה ביישוב תבוא שלא מהלתבת
 עולא כשבא טם וכן , בנהמני הזהרו בוקיעעליו
 -צחק ורב קהודה רב עם אבח שהו[ בחהאפם
 במבו' רבו ורבה הוא בדיתא בפום שונן וועיהבריו-
 , בכיחווא שובן ורבא בעירובין כראיתאאתר

 ובאו ברצתא בפום אביי מת כי רהרואהובדלומות
 מערבין בכל בפרק וכן , לנזדשזא לרבא ישיבחובמ
 רבה עם אבי' ההק הונא ררב נססרה נחכי
 . חסראורב

 . יעב"ץ[ אביי. בר חינ:א ורב אבא בר]אביי
 עכחקם ואביי אבע בר חנימו ור' אבין בראביי
 י מתנה בר רבה בדוו ופגע רבה בי חווגיתתנו

 שהיה ונראה , רסב"ב ובחים הונא בר]אני
 ב"ג ר"ח בהעם דלכה אסר ני סתם אנתקורם
 . יעל,[ . רב של תלבףדושהוא
 אבא תנ' אסר ואנט אמורא ל4שאאני
 אבת יוצאו: סהמה במה עפ' נטצבותשושא

 . רב יף ש ב:קשה עת;וא 4ודק ריב דכמקשעצא
 סאד וקתם הזא4וב אנדל רר' 0יהאבימי

 נינוד מצות עושה והוק ואם אב ניבורמצת
 . ססכי בגי חמניה לאביסי לו ויהיו א:ישבעצכן
 שבו,מוע תמ איסא ורן איפא רף אחוהאבימי

 . בריתא רפום רחבה בן והוא חב'רו ואבת רבהבי
 . ררבא משממה מהגרונשאממי
 * ויואי מב'אביכר

 , חמא בר אביכף ר' אמר : אביכףרבי

 כדאיהא לבשאלווות( חסרא רב של בנואביכה
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 אמר קמא פרזף* ונממות זוחוכרם םום ם'בערמן
 דהך לה ראכיכר כרנקק כלעי טבי קיפי חסרארב

 .שמעתהא
 בזכע חשלו היה דרנימו חס" שי נראבימי

 . קכחו בסוף אבהו ור' כהןרב
 סקום שם טרפ4~ דרב בושמקז ניוהאהאביכר

-

% ט י ק  ש " * נ6   

-  

 . שהה בהחלת וכו' רינן ושסנן מתןדרכ =ם" מ"1: שעי נההן ו9 נח,בשך
 נחבע רב יויב דרא לר' לקה אסר פמי בראביכר
 . יךרא ור. אכר בר חיא ור' פמ בר ואביכרויולא

 ואסרי חנימו ר' לפני אבימי בר אבא !אביכר
 . פמי בר חנינא ר' למנילה

 , חיפים בדמ(א דפום החבא בני וע"אאביסי
 4גמת כך אדו מהיתה זזומא של בל הקהורחבא
 של אחוזן אבינר עצ= וה כי * ומז"ז ,אבי
 מסחטא והע4, האיף כי לכוקלה סואכדרל4לסא
 , זיטא וכןאחד

 ממנו שלמד *א חסרא רב בי סנחות וציאביכר
 לטר חסרא ורב , למיב לוכרם לנציו שנאהאלא

 רנ תלכררו הקז הום נחמן רב מ ופגענאאבומי
 י בופי מסתיע הכי סבר בעבווד שלח לא למהחסרא
 , 'וחנן ר' יטנ' זזץ אס' ח4 דרא ור' אביןרבי

 וההא אבא בר חיא ר' כמו יוחנן מר' בדקרוק קבלהה
 אבהו ר' בצף סוהיו נהאה שכיז סי ובם' גדי,חכם
 , נער ואדו זקן אחר אבע ר' שסם חככרםשני
 קימקה ר' 4ה אמר ירמקע ול סששה וי' אביןר'
 אן שע, ת' 6ה" נאש שי מ אק%

 ישקמחשיאיצעתנשקייטק"
 4חץ. ז" ס*ימן מ" ינ-א ישןסתש,לממש4"*

 ש. ה מצ מאק שע רמא
מ%ממחט. שריפ" אקו*י נליתשץאץ

לשעמתשאשוישקןשדלשק
 שים. כ% יש שד=טמס יא תמ

ןשז'לאקי=ש0שריחא  
יאשדת.

 מ%פ. שדשישמק נשתןק"חאשורשקהאישדייש"ק=של"
 מנו מ שט מ4 נשאהק חש מ ז4ץל

 חא. דף בטימ פש מ בק ימח%מ
ישקמ=טחאהאלשעממא.

 שת.שעמדפאשדייקנסף
 יט,. מ". הי ב4 שת סףי(=ת

 ישי שד אק ר יו מש מ יער
שאממש. י פי תי ממתשע טף ח" שעראיראקא%ליי

 חק שטש "ד א תה ; מש שער
9 ינא ש   % ד   % ט  ש   
מ ש שאתעי שי ע1 נ"שםל *= שע מ חש י ושק יח ת חטמ ט ש  מ "קמוייע יטיו =-ןשווח א= 
 ות טש "ץ ק שאהאו חטמ,=ת
אש א ת*  ש *  שי. י 

 4התקח"ק א% חקרשעמת
יה

תימ"מאמחצחקמאא. ית" = נהד שיי מ-ש חקלשע
ישעמ%א.
 ל נשק אאי ק יימקשץשפתא"מ

 לשש. רש נאקדתרי
 *ט, נ"חטד "קאינ *דמב ההלסהז ט"" וטטת ל מת" סה" תשהשע
 יתע :ום מק :יט :זצמם מגשעותה

*ב*ו1.
 מתש*ה שסתל בר אקי
 ת. 4סר שא מ י"" ר 4טראמש שדי טמחאס"ד= אמ- : אבעא ית

 אבעה תי4ל 4לס=קהששן9ראטא סי יס אד ח*חקער*ב ומש :אמש
 במ שא :"ןמ6צ פ"ש ושה*ח"ם,

 לצ וטשו חי* תא" עו :וק *מט
%א4,

 נשחקלגוזיתשןימהמאהמצא0צח תילאמשדחטקףלהחעבשםרמש,
טק"תשיחמלתחהר*ארמשקתקט"ש

 תע קי, 'שף ת ושטצ :19ת איקהם'
 את שהא תטק בטמ, ההטטט"י נמה שי מטחץ =ששן פחן * וזישסצ

 לסצ %.חש" חיה חזאהמ",שדה
 חשי1מציחעל5ב"ח ~ "מ-%ש כחי. ר כמו שה" תטד קול

 ממ. יב 4טה ~ששל

 טטק ~קי, יא שש דמר נח%א 4טשי

 ינאח 9המ :יר עצאהצממ%תת"*
 לחא 4ה נמשתטר ,ח"ה טהא מםח

 ה"ד. מ%חי =ש רב *ם :ג9 יסלך



 יוחסיןספר1106
 בר אפא ר' ח41ל אמנא בר אנא ד' 1אנ'נא

 . הונא רב בומן כימנווברא
 רב ת"כרד הצלא , אבינא בר טדלא :אג'נא

 כרז4הא אחד בזם שכ!הו רב ת5כ!יר אסי רבחבר
 . נדהבמסכת
 ננוירי דחעא לאכיה שמוא5 א"5 רחלאאכית
 כל בפרק אבא רר' חמוה אמא ח:י :אגרא
 נוסהא , אבא דר' בא הקומז בפרק וכןהבשר
 הוא תני סהשומר ואעעפ דיכר דרב זזמוהאחרנא
 היא חמא בר רמי הני : וץ פרש'י 'וכןאמורא
 ה5ל תמ הנמולח נפ' וכן הבףתא ושונהאמורא
 . הוהאמורא
 אהר נוסח פן, נר חנינא ד' "ני אגיסי נראדא

 . אביס' בראבא
 יץ ונוש"י , נחמן רב בומן אבימי ברארא
 סש:יות גורס ט~הוא בו מכירן טהזיו אחדחכם

 . ומשבשןושוכת
 אבין. בר 4דדי רב עסחא וע אנץ נר אדארב
 שסת יום יויזסין עשרה במוק אהגה בר אדארב
 אברהם של בחעך ע4ב ראב"ו : בנבדאה אכוררבי
 בר ארא רב מת ההת! שביום ב!פושים הצ ,ערה

 סי' אבל שבתלמוד: ארא רב זה 4דנו וזל'כאהבה
 אברהם בברית שנכנס ההוא ביום סונכול ו"לרשש
 שסת יום שרה חי ויה,- פישת רבה גבראסרתוכן
 ער רבים יכים וה14-[- אהבה בר אדא רב גולררבי

 כראיהא הצחק בר נחמן ורב רבא בימיד.אקרונים
 ניר ההוא שביום רבי אמר גם , בנתראבנמרא

 לא ושמו4ל רב תעניות סרד ובפרק , קהודהרב
 ארא רב בהדן א'0א אמת רקצעא אאסרתאעברי
 רב ונן מסוטינא %א וכהעיה דנפיפא אהגהבר

 ד' דיך %א פובות מרות מ ודדז , עטיהונא
 מ הצר במ ובפרק , הש4ן ובלא חורה בלשאמות
 רב תלכרר והת! לבועלה רשק מ'ת1 וכן ינרםהארך
 והוא , מניעץ כיצד בסרק כדאיהא ע4הושיא
 כפית דן מתון מהון דהצם קרהמת ל עצמוכצפי
 ההקופיה בחכג1ת רקרק והוא בנוכות טייזיזי
 כהצ0ץ' 0שנים שמנץ אנחנו ע,ו ני משמווליוהר

 באביב דיימר יום שץ-וה הז1כע חרש אתנשמור
 :ד' דכ!תון דכרבלהא וסקושה . כדלכה תקופהשל
 פירוש ויש עשה שעטנו משום וש גאון צמחרב

 סיבלהא ככיו ארום גגר סירש והערוך ,אדד
 מנרורדעא ריכף רב רבסיא ב, בפ .רחדנגלת

 אי הוי פוק לרבא נלוהא ר"ש ואטד סחורההבש

 רבא טלח 141 , הפיק * טרחנו הוא מרבנןצודבי
 סבה והעץ ד'כף לרב לברוק אהבון גר אראלרב

 וכל . אהבה בר 4רא רב סת ואו סחודתושנסכו-
 דינד ורב ורב(ו חאבח יוסף רב : כההחו בשעתאלו
 בר נחמן ורב יהונ1ע ררב 0ריה הונא ורב פפא,ורב
 ער וכו' גרמתי אני מיחהו יי אכ!רו וכלכ( ,קצדזק

 שנפל ענשו יצחק בר גחמן רב בי שםשהוסכם
 כאץ :צשה בר יצחק יר' יו ובשא~ק , בפיונבואה
 ארא לרב ענעוהקה אנא והאחרם נחמן רבשאמר
 שנענש ש אחר כל טיןצמיר צער מהוךהקז

 פי ובתדמשות . טוב לא לצדיק ענוש גםבסבהן
 ארא ורב הוו אדא רב רחרי ל~ פטץצ יוחסעעשרה
 פמיז ועיי יכינין כ"ף מהניתקה מטרר אהבהבר
 מסום וימנץ ט' מטרר הקץ לקיש וריש ,רב(!

 קמא בפרזף! . יוחון ר' קמהה ו*"ל תורהשמזנה
 בבהרא נראה וכן רגא תלביר אדא רברחענית
 אעקש רבא ילכיד שהוא עצמו אדא רבט~אנו
 , רב(ו של עגרו קודם הסבח בשר לו שיהנושא0ו
 ארם ונמכ!ואי רב בומן שויה ררלעניות אחרוןובפ'
 וכן , רב תלמיר שהיה גברכות וכן וחסירגרול
 ארא רב כי יוחסין עשרה בפ' 1'ל מפ-ש"יניאה
 הוא כי כשכ,ה י'ל , רבי בומן שנויר רבת5כ!'ר
 יא , לי נוירא לא אבל הערדונ'ם ב(מיעצמו
 וה כי שנים למ מן יוחר שהם השנים רבויבעבור
 אוך אלא , ימים שהאהך העי בני בפ' אמרול'נ
 אם קיים רבו יוסף רב עריין שההה בחור סדויהרבא

 בו כושתגהצ המה כונדשידפשש דיכר ירבבכועסצזה
 , לו מכברץ היו ושמוזל רב כי גרול ארםכתלבו"י
 וכ' רב(ו הת! אם ארא לר' לו שאמר ד'מי רבועור
 שנוז מל' יותר הקה לא או שרב(! וה כיכיר זזההלא
 ארא ורב הממןכפי

 סק"י
 דג ט4אמר ונ"ש שנה

 ורב פפא רב שא5והו ושם , רבא הקה שרבו4רא
 כ4שמיה סאשמר "לכות יעשע ררב 0יעזהו:א
 יבזו נזזקה בזמלו אוכוים ושפחאל שרב ונר ,ררבא
 בשר רב(! של עברו שיקח אוחו טיבוו שנה ק'י",ר
 ופיאמד לרבא לוקח.ם ויו שהבשר אע"פ , לוקודנ(
 יבמהו על הבא ובפ' , וה בעבור ענעצתקה אבארבא
 יבאר הנפורמת אלו בפ' ושד לב, מבלי רב(ו לוקרא
 קרוש לוקן וכי ברי אוא אהבה בר אדא לרברב(!
 שהיה רתעניו בסרק בפיוש וכן ? בני יאמרוו,כט
 טוייח בביכות וק תעניות ובסוף , רב(!תלכרר
 שייח תיץ בפרק וכן . פיזמרתי ככן דבתלמ'ר
 רב של דודו הוקן יוסף בר אחא 0דב ארא רברנו
 , אבץ בר חיא ר' לו הצאל הומ! רב בומןנחמן
 כ' נראה נוירים שני ' וככ מרובה ובפ' הלוקין 4לוובם'
 לא דר"א שני כלהו דאמד הומז רב קידם ראאכאז
 6א דרב ינרו כל ש4ומכו ככה הוטע לרב בנים לוויו
 חשנל כפי לי מזין לכן , וכו' בנים 14מושהץ
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 כשטת שנולר רנ בומן הא' י( שנים טוהםיזסנרא

 , רבא בומן והשנירב'
 אע'"

 ולמר מרבו וקן שהיה
 שמן בשר שהיה רבא לימיר כושבח והיה רכאלפני
 וכן . יבשות עצמוה גורר שהוא אביי ליכירע5

 , אניי על חרעז ס1זזוא לרבא שינח יבמותנסוף
 נהי ישינות להם ה.ו ורבא אגיי ני נראהוטטון
 רימי מרב המעשה כיה שנראה ככוו רבם יוסהרב
 . יחהר להאריך ו4רן בשבח יעורק בפרקוכן

 . 'צחק ף אמר איש גר אדארב
 כאשר לכתפו וכוגיע קזורה רב תלמי דיילאארא
 משכהמ רי,לא ז'ץ ופרש* סוא% באבאאמרמ

 ההודה ורב כים שיאנ אומרים הש ,החככרם
 . שבה במוצ4ר שבביתו חאור לבוברך
 בעא דרסנאה ארא גר אבר ר' : הרפנאהארא
 אמר אהבה גר ארא רב קאמר הכי לקן אמרמרבה
 . שמואל אמר נתמןרב

 4ע1י רב לפני ובא גרול אחר חכם חנו גרארא
 . המקשה בהמה פ'  סקושובבן

 . חישו גר ארארב
 . שו רמן אב4ו ר' הגרסא וא%י שו, רמן אראר'
 שמו4ל רב לה ואמרי יצחק ררב בריה ארארב
 . אדרם הם ~רלי קצדקגר

 רייני וסתם לרבינא להה אמר מנזמי ברארא
 ממומי גר ארא רברנהררעא
 ברוך גר נחמיה ר' אמר מרי גר ארא רבאמר
 בעיוך , יהודה רב אמר אבין גר וד'אאמר
 בכוה בם' 1"ל רנמש גריס וכן מרי אבא ככ,ו מריאדא
 . שמו כך ואמר מרי אדא %א מר' אבאאשה
 ע5 רק,ם %א דאבץ קמקק מתנא גר אדאי3
 והוא רעירובין ב' בפ' תורה ללנווד להלוך כריב:ע
 ובס' , חדעי שהיה ר"ל סכינקז דחריפא 6'באאמר
 . רבא בוכע חבירו הר14שון רבינא מ שמתוכר

 , אביי ליה ואמר יוסף ררב קידה נדשאה ארארב

 וכו' ססורא 6"חנימא למה אמר כ,סירא ארארב
 . תינוקותגסרק
 'והם, עשרה שלהי , עוא רב גר ארא~ב
 .ן "צג'ץ . סע"ברם"א
 קסרי דמן סבא ארא רב תני קסרי רטו אדא ר'תגי
 קכיה אבו'ה גר ארא רב נהוא , 'וחק רד'קמטץ
 . יוח:ןרר'

 ראסר ל81א אדאם דפ' אדש(ז בר חרא רב "ב' עריץ בקץויהי לחר(ות הסתלר שחאיך פח בנלי(
 תיילח דררח פצאנו לא ארא רג ער רכיטיטזז
 אחבח כר אדא רב תרי בודאי א"כ , אהדב0קים
 . הי סשזיט יחר חיליחוו

 י"
. 

 4לעזר ר' מאמר ל ומחקיף קרזינאה ארארב
 . חלקבפ'

 כיו1כוקה כהנא ררב קמ" ק-שיגנאה ארארב
 . ריבמות קמא בפרקאררבא
 . דרבא בריה ארארב
 אמר , קרקעות מירר ר"ל כ,שותאה אראבר
 יהורה רג אמר , י אסברה סשוחאה אדא בררבה
 . בכורה החקר כעמוהאה אראלוו
 . איראי בר למר אמר "דכר גר איארכ
 אמר , רעלא משסקז ארא גר או[א רב 'אדא

 סאר זקן א,זא רב והקה רב אמר אדא בר אחארב
 . רבאבומן

 . אהבה בר אדא ררב אבוהיחוובה
 ה:מנה האש בסוף ויהא רר' ברקז אהבהחני
 אחווא רבי ובירושלס' , נריה לאהבה וירא ר'אעזר
 . בקסרין והיה זערא רר'בר-ה
 טסחא , חיא גר טנימק דרב בריה אהגהתני
 . חייא בר טנייסי ררב בריהאהרינא
 גר יצחק רנ 3י ננו טשיא היה אהילאירב
 רב לה ואמרי אהילאי רכ אמר , מרתא ברשמואל
 . שמו4ל אסד אהל4ר יב אמר מ[יאל ורביהזקאל
 רקדושין קסא נפרקא לרבא אסנרה אהינא2:ר
 . ארינא גר חכם שם ו"ל פרש"' י( טל5

 בסרק לרבינא ארון רג ליה אמר : אהקרב
 . נקמא עשיםהגול
 בר רבה וכן הוא רבה ר:ברא סנא אויארב
 ררב לפרקיה על לא אויא רב , ברקה לרבא הונאהג
 וכו' יסף גר ריגד לרב ושלח בריתא בפוםיוסף
 ר"ל כבור ררך גדר ררך סירוש 2!נעמה ויל לטזואכור
 כי בא שלא אמר אויא ורב , בביתך ושבהכבר
 , חשחר הפלת נפוק זלשהקק

 לא נמו17"י הול"
 פדש אדך במקום רקרושין קמא בפרקא שםפירש

 פסא בר רכר של אחוהו אוזו רב וגשא .כמרזה
 אשי לרב אסד בנו ~תזא ורב יוסף רב בתתומת
 אוזו רב אכר רר' קכךה ק4רמנא ן הח אחא רבאמר
 ואטרלה איקלעלבירבא יא זל רב / ברחנןורבא
 גר נחמן רג אמר , וכו' אכרי יוסף ורב רבההא
 בפ' אושו לרב רבא כטפקז רלא רז[מנא בריךיצחק
 יוסף דדב קכרה יהיב מוה או'4, רב , בשבתיירה

 . סבא או'4, לרב פפא רבארכייה
 גר וזמן רנ אמר הנסץ עם הרר נשקאשכא

 רגסרא משטא אחמח במקוסות שאומר ככיר"ל 4י חכם שהוא גר4שה והטה רא%פנא ג,שמיהאכוי
 . מרבו ורגן מוגו סהשמע פירש ז"ל יששאנל

 . יענ"ז[ . אלט פ' מלמו]אזטר



 יוחסיןספרשו[
 פזגאה נרהץ חשינה נל שדא ע" רנשמר

הסי
, 

 לרבימש. בראב9 אהא *הרב אסר אחאירב
 ר' לפמ דדה מברקויה יוסו רר' אהף אחארב
 . אחא ברטקב
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]109 שנימאמר

 טרי ררב ברה זוטיא ומר נהן בר אחחרב
 מרב אביו אמ אחא רב ר"ל וקנו והוא לרבינאאמרו

 טרסות אלו בפ' כדולתא רבא בומן שהץזכושרשיא
 רנ כן מ יץ זשזו'ש כתה הנשרסין בם'וכן

 ורב אחא רב של ננדו רנא ש5 תלמיומשחשש
 . הקרמון ררבינא סלוגתמז בראחא
 אחא ר' אמר אסי רב אמר עחרא בר אחארב
 אמר אומר ונן , חכידא שמעץ ר' אמר עויראבר
 רבא אמר הסידא שסעץ ר' אמר אץיי בר יעקבר'
 , עוירא בר אחא רב שלחכד

 . אבא אמר שלא רב בר אהארב
 רב קזיב אבי רב אמר ק~א ררב ברקז אהארב

 אחא רב ית'ב , אהווא נר אהא ררב ק10מהוזכונונא
 , חסרא ררב קממ; וכן הונא ררב קטו; שאנר
 ז,סרא דרב קממז אושו רב בר אחא רב נוסחארש
 . רבך 'וחנן %ר' י צית מאן חסרא רב לההאטר
 אבף. נומן יוקף דרב כושמהץ מנחס בר אחארב
 ח;וא אנא ולר' אבהו לי' רכר פסא בר אהארב
 . למעלה שאמרתי איצא אחא רבעצמו
 על הכא בפרק אשי לרב אמר מפץקא אחארב
 ,'במון

 : רתעניות קמא פיקא בסוןז קמףנא בר אחארב
 קרטיגנא' חנא רב לה ואמף קרטיגנאה אחארב

 . רלל לסני שנא מעשהמעיתעי
 ר"ל כ,שתשיא רב של וקנו וההש רב נר אחארב
 ו"ל החא'ש וכתב , הנשר0ע בם' כדאיתא אמואבי
 . הקדמון רבינא של חבירו הש אחא רב חזכי

 נר האמת'ת המסחא אבל , רב בר אחארב
 רב כחבנעע וכבר , שבומנו החככרם כ0ירבא
 . יעקב בר אחא כרב לה סבראחא
 לרב אמר דגמרא משמא ררבא ברה אחארב

 מאיר רבי ער נזרבו ורבו כורבו קב5 כך פר:ב'(אשי
 מאיר דר' טעמא ממחש מדעתו %א משמוששמעו

 . לאהרן אכרמר איק5ע לרבינא אמרוכן
 לוי ור' דסכנן ההושע ור' שלקא בר אחארבי
 . ס'מון ר'בשס
 זיא דר' בריה פנחס ור' הבירה שר אחאר'
 אחא ל אמר . אט' דר' לקכרה ~עע עכו כסראעש
 באנסונשו 'נפחא 'צחק ר' לסני בא מעשה הבירהשר
 . השס(תא בפ'צ ב0שהא הבירה שר אחא רברזו
 דרבא ומשמה , רבא לסני תחלי0א בר אחארב
 . ורבינא מדמתי אוש ורב דואאמר
 . יוחוי נן שמעון ל עם דביתא תטו אחאר'
 נר שמוזל ר' נשם ~ייים ל בשם אחאר'
 . אבהו יר' פ~ל אחא ר' יהונתן ר' נשם:חממ
 האומר בפרק פרש', ורבא זוטרא ומר אחארב

 באו ג'ורא איסר נו מר רנ נני ונלם אחיםנלם
 נסיוש שמהל פל נינו נן וה נן ואם אשי רבלפני
 רבא כי אביי חבר סתם רבא אינו רבא ווה ,רש'ק
 , חמא בר יוסף רבבן

 בפרק התהספות וטברו חברים ורבינא אחארב
 אבל , פמא לרב ראשונים הם כי דשרה אתהסיאל
 אחא ורנ רביטו דח%ץ קמא נפרק ני נהאהאש
 אלו בפרק וכן , אפף ררב קטמה יתבץז ררבאברקה

 ואכרמר אטר רב לפני ורבינא אחא רבטרסות
 . רבא בר ימזא רב ווה למעלה כהבנוהווכבר
 הגרול סלא אתא רר' ברץז בר סלא אהאר'
 , כתובות סוף אבי אמרוכו'
 סלא אחא ר' של זקנו הגרול סלא אחאר'
 . הגר% חיא ר' של וקנו וה ואו4 אביאמר
 דיבמות ג' פוק אדשוי רב סרך : אחאירב
 כובנן הוא מ אומרים 'נמ דקרהון קמאופרקא
 התוספתז רכתובות קמא נפדקא אבל ,סנוראי
 רנ שהוא רשב"ם שסיוש כמו לא אחול רבפשט
 טוהחש אומר י"ת אנל , בעעאלתות באוןאחא'
 כמו לשימ, תושם אמורא ובל אשי רב בצע"~מווא
 עלה 4ט , 'וחנן ר' בה תה' , אבהו ר' בהמגדף
 . הד"מן שבועת בם' אהאי קב פהך ,אבץ
 וודה בץזד !זריא ובר אס' ור' אכר ור' אחאךר'
 שמאיר אדשי ברבינו דעדךו השלחו אגי8ימכינה
 פיה שמוול רב מוזלוקחו ובר הוא הגו5השנ'
 . אבהורר'
 שכותל ר' בשם אד48 ור' ברכק; ר' 1 אחז4ר'
 . . נחמןבר

 ר' נבי פינה והיה חיא מר' אהאי ר'בעא
 ר' נן שרוא ונחשה חנם שם הוא פרמי"חיק
 . . רבי בוכון'אשהה
 בנוש-רעא כסף כלי לו היה יאשץ: בר אחא'ר'
 וכו' מפר בן 'הד %ר' ימ4 בר דוסהאי לר' ליתנםאמ'
 מריזנאום החש נן ואם דגיפין קמא פרקאבסוןז
 רבי שמת בים יוהסע עשרה וברהמ . רביבומן
 1 ונשתמרו דזשבת ש~ללו לאנשים בבבלנרה

 רב מ שוזל פדק בסוף בנהרדיא סוהמזומיאה
 . וכו' ולכורו בקבורה לו רברנחמן
 ווו' שבסי אשי רב שליז ררבינא ברו; אדשוילרב
 . כהן סיהוא ומ-אה הבןלפרען

 , רב אמר אנין נראחרבוי
 . רב אמר אנדיכר בר אחדבוירב
 ומרב ששת מרב בעא והוא אמי בר אחדבףרב
 רב %א דאמקז ארחהא כ1שגש ע%א והוא כןגם

 ,ששת
 לאפוי

 בוה ח~רכנו כ~השר רשק פירוש
 ומשח רב של מנייזו הקזה ואמו משגשגעולא



 יוחסיוספר110[
 סרב נקשה ו4*מו תלטודו שכה אחרבוי רבווה

 . דבתרא קסא ב0רקא ואיתכדששח
 מתנה בר ורבה נזתנה רב אמר מתנה גראחדביי

 בר ורבה גות:ה בר כוונ' רב ואח'ו יהורה רבדשר
 . אבת חברכית:ה
 בפוקא אחא וטר אחף רב אמר י אחוירב
 ושסו אחא רכור אחיו ר"ל ואיי , רקדושיןקמא
 . אחדבוי רב בעא קשדים אלו מרק יברעמ ,רב

 ודנא לרב אפיקה'ה א:א אמר שיקראאהי
 . להיגי וטשל' ל:4'ל'מה'גי

 קורא ,לה פ' ריש , חייא ר' רבי הנא]אהי

 .[ יעלץ . א '"ררף
 קוש'א השיב כתובות נהחלה הבבעיאהיה

 ר' הוא כי לי ונראה , יצרו 'דיו ו'בכ~ת קפראלגר
 חייא לר' רבי לו שאב,ר רבי של חבירו הנבליחי'4,
 :ץ(רא .בר לו שקרא ראינו וכן , אח'ה קשןבכווער
 ררך קסן במוער חש"י ום'רש חיא במקוטש'4,
 עמ ובבריהא ח, "'ג )ש"ב אחז האמ,נון ככ:וגנ4ו
ר'

 אחי"
 'הושע ר' אחי בן חנניה של חב'רו ויהקק

 אח'ה לר' ה'שו ר' רכזי בגמרא וכן , ברכותגסוף

 . ליץר אה.ה ור' לחור הי'א ר'ותירץ
 בר אחא רב 'תיב רבריתא תנא הגרול אזיהר'
 . חסדא רנ לפמעולא
 .[ 'עב"ץ . ב כ"ב רף קדושין אייי]ר.

 .[ יעב"ץ . ב ל'ש גטין שמואל רב אבי]אחיתאי
 שסואל בומן יח"ל רב ואיתיסא אחלירב
 . רעירובין קמאנפררףן
 . אוקא רג ל'א שיצים שמונה נס' איארב
 ור' ממל בר אבא יר' אינא י' , איבארבי
 , בירושלמי אהר בוכון כלנ(אבי:א

 רב לווו ואמר נחמן דרב לקמ"ה אתאאיבו
 רארמאי :המא ראכ,ל ראיבו מי:יה ההבתעו לאנזזכין
 בן חנ'נא ר. כי איבו נקראת אשה :מם ק4 גםוכו:
 . בנם בתסלתו הקורות שהאריך ב'הה קירהרוסא

 ואמר רב למני הוו ררב ברת'ה בני ודעק'הא'בו
 י יצחק בר אלעור ר' לסני הייהיאיבו

 ור' ומרהא ושלת והנה איבו : רר2 אכוהיאיבו
 . מכופרי שילא אחא נר אנא נני נלםחי4ו

 ר' אכור עוקבא בר חכוא רב אמר איבו ר'אמר
 . הנינא בריוסי

 קאימנא הוה א,נו אמר 'נא' ר' אמר 4רכו ר'אמר
 ולא וחגיכו ערבה והב'או יצחק בר אלעור ר'לסג'
 .בריך

 אבא בר חייא ר' אכ,ר ניגרי בר איבו ר'אמר
 ר, הלטיר ו'ץ רש"י ופ'ת4 בבבל ש:מ:סואקיעו

 משוס זלנו ור' יודן וד' סד ונן נינרי נר 4ינויוחנן
 .ר'יוחנן
 ל4לבר רב ל'ה ואסר :קנו בשם רב של ג:1א'בו
 ר,למוד איסתתעא )לא בשכויתא בך כרחיברקק
 בפרק וכו' עין גינך גכרעך ארהלא ארץררד
 . ססה'םערבי
 איבו בר לא אש' רב של 'כרו בסוף איבובר
 י זוליץ אבין בר לץו , חל'ץ ק'פוף בר ולאחליץ
 ננרנות לוי נן יעשע ר' נשם איבוןרבי
 יירושלמי
 . ב'רושין אזף בר רשמואל אבוה אירירבי
 בר גודא ווה א'ר' בר יעקב רר' אבוה אידיר'
 וחג'גה קמא גפרק 'וחנן; ר' בומן יומא רחר רבבי

 יוחנן ר' ע4יבת עד בררך הדסרם ג' הולךשהמה
 ביושפ'וה ויושב חרפרם ג' וחוור אהר יוםוקורא
 :מוחקים ה'ו :יהחלנייים ובעבור , וכו' אחר'וס
 רנ' ודרש אותם יענעפ שלא יוחנן ר' נודדאמוה
 ולא רורסים ביום וכ' זויסין יום יום ואות'יוחנן
 יום כ,רגליב( של פורעגיות על וכוה , וכו'בלילה
 רחכוים שכ,רת כווב לסוכר לסונוה יוום שכן כללשנה
 . יוחנן ר' מהלמזי הגדול הוא ובנו ,טרובה
 4ורי רבא ואכור , א'רי הגי יוסף רב אכור :א'רי
 . אוחוין שנים בפ' דוכב( שב( ו"ל סרש"י ליאסברה
 בר אדא רב אחרינא נוסהא , אבא בר אירירב
 . אבין בר א'רי רב הוא ואוליאב.ן
 וזושוע עכורם רב ורבו ננרא אבין בר אזירב
 שיצאו ווכה עובר'ן ואלו בפרק כרא'האכהנה
 וד' אירי דרב בר,ה שישא רב סמכי בני רו'ממוו
 לנ:כהכזה ראו"ן יל פרש"י א'רי ררב ברעהיהושע
 , לסמיכה ר4עין אלא ס"ר סמיכי בגכורא  סיב!וכן

 או סכרכה בכ:לה כבר בוכינם כי וה הואואול'
 סהם אחד שום ישראל לאךץ הלך ולא בבנלשהמה
 פפא לרב קרא והוא :מ ר נ ב 4יזקין והוא ,לסכווך
 שגי בסרק ררדקי יהושע דרב גר'ה הו:אולרב

 רב וכן אבין בר איד' לרב אביי לקק אמר ,רססחים
 4יקלעו מהושע דרכ בריה הונא ורב פסא ורבחסרא,
 . אבין בר אירי רב של רינובב'ת

 בר שכון ורב פרכ:א בן לוי אמר '( גרשום בןאזי
 . אירי רג משום אמראבא
 , שמש פירי:1 הוה י:רליה ורב סרנ[יא אירירג
 על ממונה כ(יס'א הממקיר פ' בסוף רש"יום.רש
 נבי אמרה ואזל הלכה שמע א'די רב וזה ,הב'ת

 ששת רב שמע משמיה, 4ומרה וו'ימדרשא
 ו'? פוש"ק ע:ןבא עקצה.ה עקץ מאן אכ,ראקפר
 אין כ,.נמה למה נפקא מאי ששח ורב ,י(כןזא
 - 'עב"ץ . א'ר' גי אק-' טל:ו .ב:יסחא רגה"א סנ"הי(
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 עולמים באריך אגורה נאשיוכתי5 יהודה רנ.דאמר
 עילמות בשני לרור אע44ר וכי ה( ס,ע)ההלים
 מ::ולי נל בפרק וכו' מפ-ו שכיעה שיאמרואלא

 .ד:כווקרשיכ:
 'דע דלא מאן נחמן רב אמה : 14ידיי2.11:

 ס' , יש'נ לא אידית כרב בו ו:כ,ר אל לכדניןלהשיב

 . ממונות דעיאחד
 אההי נר אנוה ונניו אשכא מתני איהירב
 ו'ץ אל,הו חקק, שמוזול ים שהיו איה' ברומנימץ
 . עמהםמדנר

 .[ ענ"ץ . א י" גטץ מרי]איה
 הרש" בישה ובסוף , איו דתני רב אמר :איו
 ממהניהץ לאי ליתא עולא אכך וכי , הכם שםו"ל
 . א( ל"1 )דף רש-וביןפע

 ונרושלמי יוח:ן, ר' אמר אילא ר' אמר :אילא
 בדהשלכר כי אלעא ר' נגךא ואלי בה"א הילארבי
 ח4 אבהו ור' ייכוקה ור' א'לא ר' אחת אותדולנ

 שמעק ט4 4לעור ול פפי חגינא ור' נ0חאיצחק
 וב?רק , אבא בר או לקעמ בן שמעון ר' והאול'

 ' נינר ד5ים בטלשה אלא ל אטר הנ0ץ עםיקרד

 . בשוקו אף ר"א בכעסו בכוסו בכשו :אדס
 אדיישו נוסחא , חלממה אדחהא משגשאלא
 , תמצאנו העון ונאותעלא

 נהחא , א'לס ל של ננו ה% ל : אילסרבי
 ן:ערק- גר'0 וכן לנ:, 1א ר' של בנו הלל ר'אחר'נא
 . רבי בומן הוא ני נראה ישכועאל ר' בפרק ,בוי"ו
 . שילא בר רבה דני נדתא סלק אילעארבי
 כהמום אהא 2ר אכא ר' אמר אילעא ר'אמר
 .רנינו

 . "צקב 2ר אחא ר' אכו- אילעא ר'אמר
 . חנינא ר' אסר אילעא ר'אמר
 . יעקב ר' אמר אלשו ר'אמר
 . ויוא ור' א'לעאר'
 . אבא בר היא ור' אלעאל

 בר ה:ורה ר' משום שמעון ר' בר אלעא ר'אמר
 .שמעון
 . 4דלעא לר' יונתן ר' אשכדזיה : אילשור'
 ור. איעאר'

 . ובר' בר יצקב וך' אבא 2ר שמעון
 בן אחרנא טסחא , אלעור נן אילעאירבי
 י שמאל בונק שהמ וואה אמויא והתואלישע

ק :אשא %  של בגמיא יוצאה אשה במה 
 אהק חנה בר בר לרבה זיל0א לטץ אמרדסום
 כר' נענ'ר אנן כותהץ עבירו יוזזע דר'תי.כרדי

 רחבא בן א'פא הוא לץ רש"י רהמת אנל ,חגימא
 האשזק סצשת פרק ובסוף , זה ו44ני בדעזאדמומ

 העמות סדר יבסרק , !יכב( שם אילפא י'לפרש"י
 ל0חורה שנע:ם והלנו יוהנן ר' של חנירוהוא

 ל לעונסץ רוצה שהיה מלאך יחנן ר'ושמע
 לאי:ד מ להביו אמר אחר ומלאךשעיבההתירה

 ר' ה: ושמע שעחא להה קימא החנמםמאלה

 , ישיבה ראש ועשאוהו הדרך מ; וחור'והנן
 הוא כי אמר איפא ונשבא ענים היווביאגע1נה

 ר' רב' הנא כל יורע הק: איפא ני לוה יאויהקק
 קיו במשנה מקים וה באי אושעיא ר' ודביחי'4ו

 . חלפא לו קויא ולפעמים , פשומיםדברהם
 תענטזא גור ורבי , רבי נימי ~ה אעפירבי
 ואחא הגשם מורר ואמר אלטי ר' קכיהומית
 לקרוש ין ומנ'4, במצות עוסק שהיהכרירא
 בא אלפי ר' ובייוגולמי , מקומו לאנטרשנרלתא

 . וה שימ איד טוהוא וט(:ה אסי ר'לצי
 הם שח, אלפא ר' לוה חאכ,י' , אלפיר'

 י למעלההכחודם
 .[ יענ4ץ . ממלה רש שמוש י' אני]אינסא
 לה ואנוף וירא דר' אנוה איסי תני :איסי
 . קטן כיער בסעז וירא דר'אחוה
 יחנן ר' לפני רב נזטן מכבל ןלה ויני בראוסי
 , בביהו 4רקלעועולא

 א"םי וזה יהודה רב בר יצהק דרב בריה4רסי
 . אניי אשת חומה שלזברז
 ולא לנוז-רעא ששח רב אחר י גתן נראיס'
 אחרינא נהמחא , ואשכחהה למחהא ואיאשכזדה

 . נהן ברא'גד
 והש-רזז ל לרכוב אסור וימר עיבא נןאיס'
 ה' בש'  ובריססתא , וכו' כובגדים ו,קוכורכוקל

 אסור אוטר הבבלי איסי ארץ דרך ובכ,סכתדכלאס
 לו 4השיבו וכו' וחומר מקל הפרדה ללרכוב

 ברמה שהוא ו4ין' הפרדה ער שהמליכיהומשלבתה
 כלזים ובמסקי בירוסילגד ברזעמ'ה יכרכש4שת
 חנר ונריהא דמו:ניהין הנא והוא , ו"לכירוא'ש
 בן ואעד הבבלי אסי תיא , הקרוש לרבינואהוב
 ואעד ה:ורה בן ואיס. אריה ער בן ואשיגמלשל

 אוש יוסף הוא הבב, יוסף והוא , מהלל4לק
 . הסהים של קטנוהא יוסף האדיצל

 ה51א רב גר ורבה שיא וינ כיוראאיסור
 כוארי רב ובנו שמהשל בה והל נשא יהוא ,בייך
 כ4נולר שקודם בקדוטתה ל'דתו בקרתבה גשלאהורהי
 כמו דצתי אבל , ז'ץ רש'ק דעת כפי ווה נהניירבנו

 איסור נשא לא כי כיארי נרב לקמן עוד)ש44י-יך
 כשיי ורב אחרת לרחל אם מ שכי4ל לבתגיווא
 שמת נר יבפוק , נר היה לא סומו4ל בה בןהאחר
 4צאר כי ורה דעבירזל בנכשזו דזשוכר בפרקוכן



 יוחסיןספרצ11[
 4לנס שעצואל ז,וומב ז:מה יד ההה כאשר כי5רבה

 לוקהין בשבת דדינרי ניס כוצו דור פבתשומףם
 פחות פיצת סומטלמלו 'ודע היתי ולא ,4צהו
 אמותו' בניו יבמ ובניו חכם והוה , וכו' אסותמר'
 ררבה לקכ,יה ואדן עיסקא ענוד טמרא ורבוהוא
 לרב רבא לפני פטקיהו בעת גתן והחש הונא רבבר

 יג אגיו אוסור במקום שס או היה פלא בנוכ141וי
 %6י יודש זינו סחהגר טפני בהוראה וויאלש'

 ש%חנין פויג'4 צפו"ב ב"ק הא"מור דנכו :]אעצר
 .[ המערך . הייומנץ

 .[ יענ"ץ . 'ווע סמ בנו שם]איסק
 אנוי בו ופגע רבה בי שמשת תניאשא
 אתה ח:ה בר בר 5רבה איפא 4ה 44מר ,אויו

 .כי' נעביר אנן כווהמה עבירו 'והנן ר'דהללריי
 יחבה פל ובנו חנם שם א"א ו"5 דשעמשחנינא
 הא אני אטר , 4העה במה בפרק בףהאמפום
 . שפא בעי, נזכר נן גם תה כסד ההאדא"שו

 תום אתך והכל והעאש אבימי בחיתובירושלבף
 ר3 תלמד בריחא ד0ום רזץבא במ "אביכדשפא
 ככוו כועלה דרך לוונו מהודזז ר' לו ווואעזודה

 חמפי נעאים ו4לו ביצה בתזלת הוצספותגשפרפי
 , בסנהררץ ברההאדפום

 אורשק אבץ דר' סיה אקא רב אמר :אקא
 4דקא רב אמד נוטחא רש זוננאל, לרב רב4ח
 . חננאל רב אמר אביבר

 נשוי והוא אבי בוטן אחא ידב אבוה 4דעארב
1 שש *ת א=יש  

 ק"
 ת. ה פק

תי4ירה9ה
 ,טה חטית ת' סץ ייציתתא.ןחץעשיפשת""ח"
תיייהלישפיאאי*א

% השש4  %4ה שמם 
 =אאט=ר=49,תא4:
 ת שד אס, 5= אע = ל" שויי:
 .יישית

 שש. אדשנהםיי,ה"בקת
 ע"הש"סןתה.שתן41ימ

 , תא של ות*יו שטע" אלקיםרב

ל 4נש וי אבא וייחע י " מ *קס ק יחק י של זג"%"דם  גר חמש וי אהך 
 ניו, נט 9יא ו' שחענפז, ן'שי
 1מק י א*דג נר אל"יב"מו"קר'

 . עחק י בשן %ם היעש ו' אנא י א*שעק

 חשט עי י שד נים, מ%א4שע

 ב* נ*קע עי מים קדח ש" נעמדהי
 .א מ חיה שימ נתמ לל חעצמםנשש,
 כתבו האקרונ,ם אבל , השרת 5מלאנ' תורהנחנה
 להעכיד הפילה בשעת 4פ-ם וימל הלכהשהוא
 0שבת סלה בפ,ק יכן מוטנץ ען ובפיק ,עצטו
 שנפ"מו הנס בעבור כן לו קר%4 לכחז המעשהמבש

 בומן מ בוה סיש והקתעש , יונה ככשיהתפלץ
 למעלה מרצמ נבר , התמלע מחמא הוזחשטד
 . התגאים בוטן ההש כי ונראה , והבתנאים
 ,[ י21"ץ , הב"נ ,ומא י]אלם

 פיא בר חניש י' בונק אלםכנררירבי
 שכותול ר' ריב"ל אמר אלסננדף ר' אטר אנייוסמן
 %1סגדף ר' ובנודרש , אלסכנדרי ר' בשם נוזמניבר
 . ומ' אסף קתנה א5סננדר ול הנדבר

 מה הוא נ' ונהאה , ויא י' אלעארבי
 . בייר  אלעא ר' למעלהשכתבמ
 , וברי בר יעקב ור; אבא בר שמעון וו-'  אלעאר'
 היהה אדצזנה אשתו כי כועברץ כ,צדובמרק
 וכעצי באדרזנה קדערם סרד סלטר ונן ,כהנה
 בסשל אבהו ר' אכך וזה , 5'שן יו% לאעופקא

ע5ר'אלעא.

 גוסחא , סויה בסוף גרלוק 0י' א4גאירבי
 . ברכמה בר אלשר ר'אחרמו
 שן אמיא והוא גיוהאה אלסר תני :אל"ר

 נוסחא , בתזה מגיות שהוא ור"ל שכווהנעקע
 אישו ירב ברקה איזז ורב מהגרוגשו 4לשרר; י שופאה אחךנא נוסחא נימוהאהממו

 רב למה אסר יעקב בר אהא ררבאקלעו4אתר'ה
* מא ח *  ש  א ת "ש   מ 

 חז זהסדק עשנס בחצח טש*,יוהש
 ר' הלמ רבא בוסן תעניות סרר עסוק הנכף,עם

 פידה טטר ונא מע חלום מהטזנאאלשר
 ,טהרצק

 ואטר אונטי נוסני סיים הוה ועיואאלשר
 בנושץ-עא חה וההז , יחשלם לאבלות. והשישה
 ח*ה לקח חשע זיה אם לואות לקיש רשוהפשו
 הנונס נם' ונו' חנו ומת שמוא5 שם ודוהה'והוא
 ר' לסני היו אסי וו-' אכר כיר' עור ושםבקמא,
 חנם ושדא אלטר וה סחוהן ונמוא נפחאיצהק

 וימונא בר אבא ר' חהד1מק- החכם ותיכרדו ,גרי
 . ובכ,ררנמות ובבל' 'רחשלכר בהיכידה:וכר
 יאסד %1 ההו. וטמן ססורא אלשר ר'אמר
 פע(א ס5וני אעו עם הסתף אל לאשתוארם
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% 'ומ מ'*מ ש  אפלו רץ עצמו 9 ל ק" 
 לבדקה סומה כר דף_ום ו4רן תסהר תממא קדשב5א

 . דאסורא חתינהונש2ית
 , משמו אסר יוחק ר' רומא דכע אלעזרר'

 שהלך חלפחא בן יוכר בר אלעזר ר' הואואו*
 . בסשלה כרא'חא יחקאי נן שמעון ר' עמלרוכוי

 רבה בבראשית ובן , אבינא בר' אלעור ר'אמר
 . %4עזר דר' חחניה מנחם ר' אמרפלבמישת
 'ג54 בר אלעור ר' משום אנטיגנוס בן אלעיף

 ונן טיסות אלו ובפדק הגט כל בפ' יוחנן ר'בומן
 . תנא 4ינו כן ואמבירושלכף
 . יוחק ר' בזמן שהו4ז נושיה גומל בן אלשראנא
 %ש ורה עבורה בכוסכת דוררי'14 בןאלעזר
 יבין ולבבו שנאמר מבינה שבא בתשובהשחן
 חבא העולם ולח" רבי שנקרא זכה לו וחאוושב
 . חכס החע בתשיבה השבכי

 . חנא בר בר אישרר'
 ר' בוכע רל"א( הגכו כל לפ' ינאי בר אלשרר'
 . 4בטיננוס בן איומר ר' גמל רבויוחנן

 ברתמז בני חץוקקה ו54בו יונחק בר אלקזר ר'אמר
 צרוק.[ בר אלזץר ר' לחלו ]עץ למניו. קיא ו14בודרב
 עמק שנעא %שר נן עמזק של אניו אלשרר'

ש נ=ק =" טחח פח%יק מ*ש%י ויילזץ4שיעקנשש  ,א%ו 
 .מסחשט אה%"אימאילט*טמע%טף

 ףשי
 ש. "לנטסישל 4*דקי

 מ"זש. 4כהוו *" זגן- מנחם בר %4סרי
 חע' דרמ נחמן 4בווצ ממתד מ' %4סרר
 זני. ט בר%4שר

 י נ" בפ' סעחם נס' מדף )שים ק ז%עיי

 0יצחה מ נטצדם המן פדת ק אלשרי
 התחתק מאק בתיה עתק תסיגחזהחפצה
 ק*ו 0זך תזצט ק הע בפזק געמל תזעוהמ?ף
 %4שד ע' חבוחלם סחס %1ען י הו 1לפגרו

 סתס י.לסר ויא תיי המעי הכדןן סצןע1ן
 דפבת, י" בנקי זע תלק פיש עןבתטים
 הטער שק ו , בעסח השל פק בחשק

 להט שפטר מ% מנ%ק ה ה הש מ %שדר תומי משמש% העף עם דןר עשקועשיה
 מאהא !ס חאץ הי בששתומצל

 בסי
 שק

ע וקקיוסס ש  ב=ל. וש"ל ומ% ודשח 
י%ץ.

מ ,היהמה"יא,ערת א  %  מ=ה 
 דממ תף ראי"א שבחא חע דקא נעט %אמץ
 מש" התקית עחט ממד, קא ר"בןא

 רז

 שצע  היש בשר שמצ מיי מייה

 ב%ה ל"ם הששם ק י י אש )% ע=דטו"
 ,%ק מ =סס פק ען , דאי ע%הדל%
 אשנח" ז%שרל

 , 6וף
 עסי

 המ לע"ם דעיסמע נחץ יצ י "הו מא-סי ט"" תצעת
 פדשת א* %ק 1 , היית על דעיאלדשעא 1ד" הש אסיא שם !ז חל' הישער

 עי~חטמ*ה ממשה סמ )%סשעהמ4*ח
 שצהא% חקיויא*ו"ח של,5שש"לא

 כמד אם מ מתנה טאאימ אזל לקק מומנעזאי
 את דתעוכר ובפרק , טכוהם זירא ר' שי4עלפלהם

 יעמ יוחנן ר' כשנוה חי שהקה מזיזהפוע5ים
 *ה אטי דוחשין ען במיק יוהר מפיחש וזהלעדש
 4ח 44מר מרכמת כועשה ו4וגמרך חא יוחנןר'

 4ה אמר יוחנן דר' נפשקז קש כד קש4מ 5א4צתי
 אמר מרנבה ,מעשה ואגמרך הא אלומר לר' אג:'ר'
 ר' ווה , רבך יוחנן מר' גטירנא ובינא 4ר4ה
 סתם איען ר' והטז קפרא בר של אידחו בןאיקזר
 בנסיא היר נל פרק וגסוף , דישראל ראיעאכייה
 בקי שהאז ד"שראל דארעא כ,יה נקרא לנוהדנדה
 ור' אבד ור' עו' זיסוד דם שהוא ואמרבדבמם
 קוכא הקז בפיק נראיתא חופתו עשו כהניםאס'
 נם יוחנן ר' ההה שם כי בפו1רטה אהוה נשא כןחאם
 תלטוי והחא . .וזבשר כל בפרק רבו ככוו !זקהרב
 דסנהדרע קמא בפרשו כר4לחא יוחנן לר'חבר

 אם אומר בשי נחזלץ "ש שבפרק אול'מ ,ו-השלכר
 0" יכפור 5א חלכידו אלשר בר' יוחק ר'יכפור
 דבמו' י' פרק בסוף תלמירו לו קוא וכן רבו,ימי

 אכור אלשזר ר' כי ירושלכר בשקלימ עצמווהמעשה
 עלוו וכעס יוחנן ר' כת%ם אמרה %אשמעהתא
 עד נתם'ש ולא לפעסו אסי ור' אכר ר'ונכנכד
 תלמיך אלשר * ואמר אהיי בר יעקב ר'פושיסו
 אזת%ע כמו טמיך שהוא יידון והש סתםדוחש
 דשבלום עלי רבימ כעמה ממי שהוא יודיםשהנל
 בפרק כדאיושן וא"ופר לקעי ריש עם * קרהוכן
 הקז תם אשי הוא רבי שבזמן פדת ור' מרותשתי
 הול'פ , !קמ כשם פדת ר' שפי גדול חנם בןלו

 שאמר בנים * הקז שלא נרזוה דברכותשבגמיא
 ביר דעשיהאה גרמא ד'ן בני משום 14 יוחק ר'לו
 הז פהשמר שאחר דנרה קכאש בפרקא דיעסמותש'
 לו וממאר הרבה בנים לו שבעעו או הבן הה *נ%ר
 ווה איקזר ר' הוא כ,התם ש5!קו , הבן והלברו
 ויז כשנסמך כהובות בסוף כראיהא טבבלהיה
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 זוהה יחק ר' אמר ושלן ובשק4מ , ה=ייר

 ~זמע0הז חז רבה 0עי במדבר ונן , בבלשחא6מד
 אלעור ר' 4ה אמד דשכל4ל קיקז אטי א4מרר'

 וכשהיז הו0ש מרב וגם מרב בעא %1שר ר'6יב"ל,
 טהשמג: נשטר לאהרו רי דוה יוחק 0ר'נמפר
 אסד קשו מהד בשף מ כהן שחמז שמאהומה

 מ מאה תיע וזויכהז אוכל נ1התו המתזלכלוק-
 שכיע בן %4קזר ר' מייה שם ונרו אשר לשררי

 בני עפדק , נאמוחים מדנר שם ני התשהכהן
 סהעמר נוסחא שעמ כהן טשינו טז"ז 91זזדהרר
 1ווח נוסתא עמ אבל כהן, לפנ' ברכתי לא סדתר'

 גרטת וכן . כיץ לפנ' בוך פלא פיידה ר'סי%מר
 , כוק הוא וה זזלקשר ר' חעיכ הנעלן בפ'התוספות

 מדףריעלכף אובך בהנים בברכת ר%יצות בספרוכן
 מומעץ ר' וכן לגו4ו ננוק חלש כשהקץ אלע"רר'
 ביהש וכן . כק שהא גחוה כן שום סדבן

 אין בפוק כי אמר אבודרהם דוד *'ר"ש4ת
 בן קהודזז וו-' לכיא נפק אלעור ר' ק-תשלמיעומדע

 כוצים חלנד' תלמווי חנינא ר' אמר ר"ו אמרפף
 , בינץ. לץ 4י למורי בנץי וכל שמומר בש"וםסהים
 הבמין אוכ"י יסי ר' דסקווית מו' בפ' בכ,שנהוכן
 מרק חשכע ובנ5דא צדד? ב1שג' וצגור אךזדמצד
 טששקום החנטי' אלו ם י א נ הב כשי קשרםהזלו
 אם נ1טאמר חתודה שהח יכרהם ש עולם שלבבנינו
 ריהמת ס' נסוף ונן , סל( לג )י' 'וטם ברת'לא
 של בבנינו שעוסים החכמום אי הבש"כאי
 תלכיד חהו %4 'וחק ר' שוטר , יכיהם כלעולם
 ומ14אא לוב"אק לברכה וטי וש"י ע" דלוקו* דיקשי זה עץ בכובהץה אברזז לו שבתזויריןחכם
 והומכה ע*ו כהף,יהפוכה

 שמקמק-

 שלא ע4ו
 ובעמד , הדלוק תזכעץ המגונדת התנורותיו4י

 בגהחם כהם * ומש4רים נק"ם הכרעתזהכסים
 , לנהמ אותו של בטביה חוצץ אחד פ*דאפלו
 שיענור ער חוצו אימ ושרץ עם שההו גבוראנל
 * צדדע כהיניהסהס

 ה"ש פפיס מ תש התז אחף מפוס בן אלע~רר'
 . רפץתאתטש
 שמעץ ברבי אלשר ר' כהיום 0רפא בן אלק?דר'
 סהואשומ' אמור' 10הוא ונראה רסנהררע כ"גבפ'
 רב' של בנו בן פרטא נן אלע~ר ר' בידשלמיאכל

 , נעה רמן אלעור רבי למני פרטא בןאלעור
 אלעזר ר' את ראיתי אני חנה בר בר רנהאמד
 ר' לכל וגיהשלמי %(, נ%ענ( בסנרל שטמש עוהדמן
 וק ,ש"ז ק לטר כמוי אאיף ב מחבא*מ-
בלם.

 רשיז. י. %ימ שס,"נאםש

 ש",י% 6פ "פק"%יי
 דע במ0"" חא" מ א מ 1טיא חהס"א
 . קגחק בר אלעור ר' נוסדח וש , עו'בעש נאא" ל זק- מא"% איי יע ועיהז
 . קפוא בר אלטרף
 הדר בפ-ק דבריזא הנא חשתו תר4ר עע אלערר'
 . גתוספות דעייבץ ה' ונשיק הנטץעם
 , פשומו או0ך ז*בו ור' תוהתא בן ששדר,
 . תוואא בן חניגא ר' פל אח הואושל'
 ררגינו החנקז מאך ועשי חכם אלע0ךהבן
 אלקזעח בן פ?ר לוונם לא עוו 40זכיוהקרוש
 כסום גדול כהן תספורת 4-ואות אלאממונו
 . חז של וףקרו בצד חה של ו"אשויכטמי
 , ברכקז גר4%4

]אמי
 ה%"

 נסשז כך , בו"הק המ"ם בקמץ
 .[ יעב"ץ , ג%לטה עברי בבני אהרון עוראבספר

 .[ י2צ"ץ . גירות וב4לו פעקא בהשלנאבר
 הקצר השייך מו אמי * אמר רבה אמד (אמי
 . 4*מי בר נתן רב נמו נסמך עלאחכם
 ראו,וא דשדבי כהני אסי ור' אנףר'

 שגהשש מצ'ארת אלו ונפרק , הנעק? גפ'ד"שהאל
 לו ה*מר זהוביס של * מיחן דדימץאודש
 דהמראל ד4ועא . ו(מרבי כהני והם למל,חשמיוז מיוסר" המרסים כמו אנ' אן בי תירא לארוכואה
 ובפרק דכתובות ב' ובפ' , הונא לרבוכ"מי
 לר' אנו לר' סממנהו כי רסנרירעקמא
 שרזול דז*-ץ ד":י , וכו' מנדטפוץ לא אגשץ14סי
 דזי4כר אסי ור' א0ר רד' דימע בי אסי ור' אב,יר'

 רב וזיה ובוכונם , פרעבול ולששות כוכ,ונאל4זפקוען
 בטברמץ נעהטץ שמתו כר ובפ' , בבבף רימעחסרא
 וכן , אסי ר' וגם אכףר'

 ב%"
 ר' תלכיו- אפר ר' הבשר כל ובפרק ; עטחץבעי מצ* הי דברבוח

 לברך ,יי:ו וטיסו ז( במקוט1 נשושר ח-יא'וחנן
 לקשיגח ששלחו דד'מץ בנ471, נמוכה הורועוב0רק
 שנאמר לאחר קודם הוא ק1רבה יאש שהקהומון
 אתד שישיויחו י כא )ךק' כשוחיו הגדולוהסזן
 , לו לא ורנתו לנמ לחלקו סעכה וץהושש
 ראהש לסנותו אבל חככרם בג' היא הסכיסה כ'ודע

 שועא אמה רג בר לכור ככי עשרה איעי'שיבה
 .טמומ'
 לחלק ריטץ מלכא דשבור אטקץ לו שלחה 4זמיר'
 רמי יקי(י כסץ- בו מונ חכרו אסי שר' =עו וכןי(

 . יעב'ץ . נר"בנטע
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 בפ"ק וכון ה54ם להמו ה61הה קכלט יאלענ"ם
דבתרא.

 חתא. ת אסחסר מאמ איישדלשמימייש,

ק ש"ש" מ"= ח  ק. ה אמ י טק "ממ יי ה 
שמ%. מקאי סרת אי חאמחחהות צדי" :שמהה אזיאממאקה

 . פ4ע"%מ שדי
מ ש%1 1סר הי מ ישדשד %  

א שמת* % מף הטים יט   
מישמק.

 השה שש, 1ס1 שדי ועפהשמ
ך אמ תשעי%"ית"מי, ש ק ו"וישם שדש*ש מ"  ט -  מחק, 

ח"ממאשמאווסרטשיעמימ
ל אד לטק  שש. "יה 

 תא זסא ת חץי,תד"מוצה
ןשחת ש  היש, מ" .מו גטת חי 
 אושראיהש

 שש. שסטאשן
 דש. מ שמ שיש ,הש ,ש משמ
יקעפעטת. עםי מ"טחה מע"אזע כתע=וען
 פוובי בר אמי ר' ובירושלכר מביוכר נר אברר'
 . דבריו ושרש אבייובא
 . בוובי בר אכרר'

 אחרינא נוסחא , רב אכך יודן בר אכר ר'אמר
 . רב אמר יודן בררכר
 התלמל המץ אסי ר' מל חנדו הכהן אברר'

 נמיו תזוא יחזנן מר' אכר ר' לל והגדלדב~ובהק
 אס' ור' , בפנרא קעיבה רואך להיות כ:קוכ:ולבולא
 וכן רב תלטתי שהמה הגדול אסי רב אינוחבירו
 כתב אכר ר' וזה , באמת ההש וכן התוספותאמרו
 כתב לא כ' בגבורא השמרו תהיות ספרי מאהקארבע
 לנו צוה "תורה שהוא אחד פסוק אם כי ספרבכל

 ז' ככונין תיבות ו' בו סרש הסמר ככל גמההשכופוה"
 ננסוע" "ועד פרשת נ' בתורה נמעע מתומרוסנוים
 ובמרוש , שבעה עמודקק חצבה אחד כפרחוא

 רב .רבא כסו , אכר ר' כסו חיא רכר שכלניאחי(
 הם קער לשע אלה שנל אבעא רב הבימואמא

 רכי אסף רבי הקתים אק של אוחם מןולחברלם
 . יעח . וכן'אבא

 השדנ יאה החק מברם שק אש ישש%
 חוא הדא אותם העונלין וזתמע מבונה ונלרוצחשה ש* אותן ואה ימס ג' ואחר עישעע
 או , מ( קמו )תלים יקראו אשר עורב לבנידכחינ
 האהנו ונחלץ , מא( לה )איב צ'רו ל"ךרנ לץמי

 שחם העכעך עודנ מינים נ' שהםההו0פות
 1"זר במקום נמצא כבר ן ש"ש ]אכור .לבנים

 וזמרקו לבנים שרבס טרילינגוס נש-אבהודו
 . משנת ונן נני נש עורסו עקל בכווובי הארץ- וכן כעורב שהמים וכן .[ רו"לדבר'
 . כתי אכףר'

 י דגמלח ים'בחלחא יעשי ור' דכרה ור' אנר ר' פמן טץ בראכו
 . רב בשם דרחהאבר
 . אכר בר שמחעל בר אכרר'
 חנורא לפגדל מקודה רב 4ה שרא תנוהאהאכף

 י הנם המו אם יעת' ד16בחי.המועד
 אממש קסדיהו שגמת רב למז אסר יאמימר

 . . דין והקז אנא נד,וועא מסני אש 11מיבויאסד
 טרמות 1%4 בפ' אשי ורב זוטרא המראגימר

 דעא נהרדעא פרש"י לאמימר אשי רב למקא5ך
 המצניצ בפ' התוססהע , אוחךן בשניםכראכע-נן
 פפא ר3 אחד ואפלו רבא ארו הרגה חמה4שרמר
 אחר זביר רב ההש השולי , רבא טל תלטידושהיה
 מרבא ולא דרבא כושמץז שמעה דאכרכומעשה
 למר אטר רב אמר נשך איוהו ינפ' . ע"נעצמו
 בשגגה ז(ס'ד שהויא אבק- שכיב אי אכימרבר

 . אבך5ך וכ,ת אעמ רב שוההש רעמליכו כלפניחידצאת
 ז1(י רב למ, אמר חטא בר מרמי נתו בןאמימר

 . נהודעא מסני אנא שאמר והואול'
 דרב קכרה קא,ם הוה ינוקא דמר ברהאנרטר

 ימקא טר כי יוע ונבר , אמא דדנ נרה זיאודב
 . הכהן חסרא רב בני קש,עאומר

 .[ יעב'ץ . סד'עש נהן שו' נת]אמרהא
 .[ יעב"ץ . קטיצ ינמות ,]אנדיולינאי

 תנא עעמשל דר' בכניהא : אנטונינוסר'
 .דביתא

 לשש ויש אמר אנסשו בן ר"ש אמר :אנסא
 4"ש חר"אש ומסה ""סעא, י"ש ]נ"א . בכור ה4בס'
 .[ אשהבן

 .[ ה2"ץ . פו"נ סצעח מא ,]אסמית
 בר דמר בולייח אם' רנ יני אק* אסיר3

רבאמר.
 מש "צ דמ =1 *צ חמ ת"י אית

 . ייה וא מק לע =מ %תחאק
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 יטה י, ע אי שמ ע שץ יש

 שמ סת " אמ ע ה"%"טיהש
ש ש' שז,מ יל ש  משחיל 
 שזגאויסמאווב חז התא מי~ציכף
 דמ בשק ען בשיה, בס~ה צחך ההלא

פימתאם
 46שואשי

 ניגןחש מצילשן
 4רכל' דאינה סקרש האיש בפ' וכן אטע דרב להארב

 )קסו"ב( חבקן בפ' אמי לררב רב לה חשבוורוכוה
 כר כבי לברןשהוא סרש"' סרש סי ל הצב לארב

 אל ורב כהנא רב ומנו רבות'נו כבוד משוםוכסת
 ש יונשבז לעעב רבר להנז זיה שלא ו"לופרשן
 חלכרדי 5רב היו אסי ורב כהמו ודב קרקעגבי

 אסי ורב כהנא רב ממונות ד'נ' אחד ובם ,חבירים
 ובס' , צריכי לא ולסבריה צריכי דרבלגמהה
 ולא טשב1ט1ל גדול רב תלסיר אסי רב כיטרובה
 'וחסין עשרה ובפ' , לפניו נכנט שסו%4הקז
 מרב וקן שמתול כ' וקמה מצר 5א 4ץ הול'שכתב
 ר' לפני כטזעלה ונער לר כהנא ורב , חמרוכדגא
 כות'ם בנות פ' וכנראה בירושלכף כדאיהא'וחנן

 רב תלמיר אבינא בר שלא עם לו שההההסעשה
 אם טרמ-הו רב לו שאמר אסי רב ויגעב רבכשמת
 אנא ואמר וכו' ונדדצ טסברתו לחוור ירצהלא

 דההו ארה גור בן אים' דהוא קזורה בןאיסי
 מהללאי בן חדסי דהוא גנליאל בןאהן

 תוטפות .
 , הללו וושכוות כל לו שעע פסיז'ם בערבי תמ1יש
 אעע 'וסף דוא הבבלי יוסף התם לקז 11ץועוד
 לשם מפרסרם שעע נמו הוא אחו חגא לאהוצל
 ליוסף קזורז: בן מאיסי פףך לו הושיאו בפ'דהא
 אלא סחתי לא והכא לרירקץ כורידיה ריצלאיש
 לץ ו4יסי , '( ע"כ אסי לרב דדסו דאעדסומות
 בוכנא שהוא יו אמר מרלא ור' נחה4ת פלמ0עשת
 ר' בר בשלא בשף, שכחבתי כמו וכו'דפרזלא
 ל הדט וההה אד4 ביום שנוקמ וסחואבינא

 ש5ום, עשו מ יעו ואו וה ל כעה ונפלהאיונות
 ב0וק סתיהא אמו ספני שר%4 6וץ עלההעא
 . דקדהשץקמא

 הדבה נמצאת אבי של אוממזו אגשה ]אסי.
 סצינו ען , כעשסה שטועות אבי טאשמרבטיס
 מברכין כיצד בפ' אגד בשם דיכה עה"שרנרניטו
 י[ יעב', . רע"בדל"פו

 כ,קום בכל הבבל' אים' והוא הארוך אסיר'
 רבינו הוז שמ אומים היו אותו רת1יםשהיו
 אחר נוסח , ממנו נפרד היה שלא ר"להקדוש

 . ד~וק' 'וסיף

 . 'ע3"ץ . בם"ר שס שכחבח' בה עלןי(

 כתבמהו וכבר גבטי עלא אעגע העי נראסי
 . היו"רבאות
 אשי ונקוא תווהבו רבי חבר הוא יערה בן4דסי

 יוסף עקבהמ בן תויסי %4יח גור בן טרם' גמליולבן
 בן ואשי קשנותא ךוסף הבבל' ועסף הוצלאיוע

 .סוקללאל
 של חבירו בירחשלם' '147 ר' ושכי הכהן אסיה'
 ובפ' 'וחק, ר' תלמק-י שנמהם ונסמכו הכהן אכרר'
 גדי א0י ר' ני נחוה מעכ71זאין

 ר' כי אכר מר'
 14טי מר' אמ' ור' אמ' מר' בעאוירא

 ט-,
 אסי

 בן 'ומזן מר' 'מל ור' 'שר מר' 'וחנן ור' יוזזגןמר'
 ר' ש פי' התוספות מצט1ות איו ובפ' .עמדם
 חמרב דוכתא דבכל אעןג , אסי ר' לפני באאכר
 עו' כהני אסי וו-' אבר ל כראמר ברישא אמיר'

 לשאול לפניו שגא תיסה 44ן גרל טוהואאע"פ
 ובירושלכו' אמק ר' תלכרד אבא ר' אבל היהסוחבירו

 אבלוי וקל אבא בר חףא ר' פשט יטא ר' דמךכד
 אסי ר' לץ מבב5 והוא חמר ו4מיקיתון בשרואכלן
 לפני רקרתמץ בפ"ק שת% לארץ שה אמוונעגור

 שאה 'וחר אכל , אלעור ר' לפנ' בא וגם 'וחנןר'
 ר' והם לרב חבר תלברד אסי רב הוא פועלה והמ
 פרק זבסוף , 'שראל ארץ דיימ אס' ור' אמ'ר
 יוהק ר' תלטי אסי לר' אלעור ר' קרא הנשהגיר

 כוושק אנעי כי ככוו , הדור גדול ר"י הרורסו0ת
 .המה
 סמזרבי אסיר'

 . אומר מדפת' 'רכיה ור' אומר
 שהתו אפר בר חיט1 סר' נחן בר אסי רבבעא

 בר איסי נ'" , נתן בר יוס' ר' ל,ו , רבתלמי
 . נתן בר אמר רב ל,ו ,נתן

 בעא והוא רבי, אגיר שאל. בר אסי ר'א0י
 . 0ווול בן יומי ר' אנאזקז נוסזזו אב5מרבי

 ובעו,ה יץ רש"י לרעת שסואל חתן גיוואשסור
 חתן זיה לא גיורא סשיסור כיאר ברב 4איךןיגי

 רב בומן ח?מ וזזקז טארץ הב אב והוא ,שמהאל
 . כתבנוהו וכבר הונא רב בר ורבהספרא

 [ יעב"ז רשמ'. אמקק לגווז שם הורטעבייפרא
 . דברתא תנא דחסא' י' בןאפטוריקי

 אזזר בראש וישב דמ של ד'נו מבית אפסר'
 מר' גדל וחצ' ש:ים ב' נוההז הקדוש רבינושמת
 חמא בר חנינא ר' ישב מותו ואחר חמא נרחנינא
 האשה בם' בכהובות וכן בברכית שמתו מיובם'
 . יוצאה אשה במהובם'

 תגא רוא מאי ר' חלמד מקשאהאפרים
 .דברקזא



 נ ]ה שנ'מאמר
 כישום ואובור לק'סי ריסי תלנדר ספראאסרים

 מה ~רוך ר' ומירי , מצ'עא בסוף לקישריש
 לרען להה ו:גו אסוריהמ מלכא שבור שם0זומר
  ששכוו וכ:פני , לו הודה שלא לגטו' והואלקעט
 רב כראמר לקע1 לרעמ ש% האפר תנו אמראפרים
 חן לסון אומרים ויש , בעינהה תטוק קרנאל:ץ.נא
 ההא וכן ש"ש לאמר . וירבה יפרה או פרסנ*עון
 שאומר כף ש פרם ב14ון אומחם אפרן כיהאמת
 .[ ומתקבל נאהדבר

 .[ יעב', אל'ה, ל'ם נחומא של אביונ14פקשיון
 .[ יעב', , ראתן י' של א1.3נאצמרובלי
 .[ הגץ , לצ גיז , ארמא ,נאררא
 מלנא גמבור נקרא ונן הנהן שמחאל הואאריוך

 עע  טציעא ובסוף , ברינין בק' ההה מרס מיכמו
 ש או הכלך על מלכזו שבמ אומר אם שםספק

 הכר"צו והתוספות , שם ז"ל שש'" כ4תירשכר%4
 אלסר כלך אייוך סימן האמרו פרט מלך עלשהוא

 הרבה כן ואו~ש כרב שהלכה חותר נהו"סורחוו
 אמר הלכית ג' ועוד כשמואל החא באשורדלכות
 כשמואל עושה רבה סוהיה מד*קין בכ,ה בפרקאבי

 שם ש 4ךיוך יוצאה בהמה במה בם' לץופרש'ק
 , י ריב'" "ןון כמלך ושופכו בדינין בקי10המז

 כלכים כה1אר טפי פלך שם ארעךוהריספות
 דהלכתא אלסר מלך אריוך שם על שמואלעץ אריק- ל'ל פרש"י המקשה בהסה ובם' בו,שכיבלע
 אריק- לץ רש'ק פיש התכלת ובס' , בריניכוות'ה
 לשכוחאל קרי להכ' יהורה אריה גור בגון מילשון
 דדינא היכי כי נדיני כשמואל הלכה לן דקתמאאריוך

 לפי בן נקרא אריוך הקצר וב0יוך . דינאדמלכותא
 אומחם ויש . י ארוכה אעלה מן רופאשוזזז
 ארק- אומרים וע1 , החיות כ%ך שהארקז שםש

 הוא כי בן שאינו ואניאברהסאומרהקז:ל'כ.
 . כומשלה לשון והוא נהור סגי דרך 4עלי קזסרהקז
 יץ י4ר 0זדלה המחנר עע ומנין : ששנאמר

 גהמא אעש שמואל ש שם אומר פ"ודבנדוים
 .[ ונו'הוזו

 . יענ"ץ . חלה סי 4משנהנאריסמין
 . יוהנן ר' אנל אנא נר אשי רבאמר
 נוסזקא , ההורזה רב אמר אבין נר אשי רנאמר
 אבין. בר אידי רבאיצ"מא
 נ"א , )גל"ב( משבושת ל בפרק מאוריא אשירב
 , ורבינא אסף רנ בומן מקום שם פו17ן4ערניזו
 רב אהקין , =% מא =% נזהוש אעףרב
 אבין לרב אמר הו:א ורב , לנשלה סף בועשאש'
 כוותך, קאי טהוצל אשי רב אביןבר

 מחסא מתא שההש בסוךא עטיבה ואש אשירב
כדאע(א

 ב%"
 חלום שראה דע-ואה ובם' , דשבת

 וכן , ישיבחן ראשי ושנה:ם פפא רב כמו אשירב
 לפת וראה ע1יבה ראש וההה שהה ובא אוואראה

 ישעה ראש ש(היה ואמרו , עשיר ורלהבשדפההון
 חבר והוא לישר4ול ריוח היה וביכרו שנהששים
 ועשה , המצוו; ספר  דעת בפ' בבליהתלמוד
 . בבתיא שמת מי בפרק כדאיתא לתלכ,ודמהדורות

 הערוך פי' וכו' אשי דרב קמא מהדורא רבינאאמר
 כשכ,תעסקין ב'דינו קבלוז ל'ל ר"ק פי' הדרבערך
 חדשי שהם ואדר אלול שהם חןש,ם ב' :מנהבכל
 , כמבתחעה חתד'ן וקוד שנה כל משליניןהכלה

 התלמור והטא.ם שנה ס' שףבה האריך אשיורב
  הענין נוה כשהג'ע קמא ונמהרורא , פעמיםל

 לשון מהדויא וא"כ קנה ר4ה1ון לתלמל'ומהש
 נ%ד רבא שמת יום האנהת'ת והנוסהא .חורה
 אסר שרב ז"ל הרמב"ם שכתב ואוי" , אשירג
 ועלי בשמואל כמו הוא סברתו לפי כי כ,רבאקבל
 שטשו ורזי עלי של שכע1ו שבא קודם השכע1וורח
 האמוחים וב:(וף , כועלי קבל ושג!ואל שמחאלשל
 מרבא. קנן ושלא אשי רב קבל מכף נבארשם
 ממונות ייני פ' בסנהדרין וכן הניו:ךן פ-קבגטין
 וגדולה תוחה כוצאנו לא אסר רב עד רמכרמות
 בר הונא רב ואפילו , אשי 3רכ אלא אי1במקום
 אבל , ליה כיזז הוה ובתורה הדור שועא-גרולנתן
 שנחן אדוי אער לרב המלאך אמר קטן מווןבסוף
 כבר כי ימות שנהכרח יום משלסרם זמןלו

 לו גוהגיע ר"ל נהן בר הונא ררב רגליהדחקיה
 כמלא א1י בחברתה  נוגעת מלכות אן כ'השעה
 לר' וכן אביו המז מי 4מ1י לרב  ירעת' ולאנימא
 4תמ' רבנא לו קויא ממונות רינ' עפוק ,יוחנן
 ואו המוה מלאך לו נראה שמת קודם יוםוש*ים

 לכאן :טבא כר אשרי משום תלכוודו כלחור
 טוב יוסף רבינו נתב מ"ק במצות , מדווהלמורו
 כתב ור"' , כרבינא הלכה ורביגא אשי רבשם

 בגמרו' תכתמז למעמיג( כי ודע , אשי כרבדדלכה
 שנוי ~פי להסך זי אס' רב במקום אסר רבסחומר

 כהזחכמי' הרוב ש אבל , קשה דבר ווהוזטיטאות
 שאפרש כמו וה הבין אחד נל ט% בומנושהיו
 , רגו והוא כהן שהיה כהנא רב ובומנו ,בש"ה
 קמא בפרק כהנא רב ני הוינא כי אטר רבאמר

 מסר אגעי  ורג ,  בכגציעא השוכר ובפרקדיבמות
 ועע , דרבא נריה אחא ולרב לרבינא מנימץעבדו
 , אבא בר רכי בת לאשה לקח אה1י רב כינוסהא
 גר רכר בומנו שההז אס' רב אם כי אמת זהחאין
 פרק ג!וב ביום ד'לן בגמרא : ש'ש ךאמר .אבא
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 דין הא אסף רנ אמר מסח מדב נ"י %הג'

 .[ הרורות בפי אפשר ווה חמא בר ררכרגרת"
 . רב בומן קדמון אשי רבוהע

 פסחא , אשי בר ח"א מר'  בעא נוון בר אמררב
 . מק בר אסי רבאחרש

 . רב תלטה- אסף בר חיא רב בנו הקרמעאתפי

 זצינא ר' 4ציר דמע"ב ו,שילה בפ' 1 אפי0"
 . רבי אטר אמר ר'אציר

 ס יעב"י
 . אכש טר' בעא וההש אכר ר' דבי הגאאמשיאן
 כושכוןק אמד יבוו דדב חתנקה נדבך בראששן

דרב.

 זה ממרשית גגמהת ואינו י אהשעיארני
 ה"א אל"ף נמקום בנה שמר וזה נכהאוטר

 מ תשש ו" הוששא, אושעיאיתד
 תחגשפק 1ןאונץקמפדנךעניהש,

 אתהא ל חא חדאש . הה" סשתת"ם
 ע% "הית נחץ * קיא מ* גלמךתה,
 עש ר' ישמוח

 עשק מיתע נשמע מי מקטששתתה.  ום1תסץא1חחאהןי
 זהמה שנים י"ח יוחנן ר' של רבו שהמה העירבני

 , דעתו סוף ל חבעיו עטח פו*ז מאי ר'ככי
 ר' ווה , קמרא בר חבר ביסמז בר המא ר/חשביו

 ומבעז ח%א ומר' קסרא ומבר מאביו קבלאדשקךא
 4'ב והפב גדול אדם אביו זצוא ור' . רבי שלדינו
 וזקץ לא וכעווער בפיי שוזקה אד(- רבו בביתשמם
 והחופ נאסר הש14ה אלו ול , -המתידע

 חמא בר 4רשעא רב זה ימזק במהרה לאחמשו4ש
 הכתפולש והדצט ההוסשת ושיר7פ1 , בע(נאבר
 ונינו ובמ אב בזוים הם ד(ש*עה שש בוכשהזו
 הבתים זץקת בפרק כיצ~יזי אמ צן . חכמיםוו%ט
 חזהן הש14ה לש אחד מום הלכה שאלומ

 הייבו שם ו4עממם , הוששא ר' במ כבןהם"ע
 ועש,ז , אופקהא ר' זה אלקזר ר' אמרזצאפח~פ
 כטזגיוזא כל דרא ר' אמר , רבה יגהאמרתברץתוה
 משבשהא יושע"ש ור' ודא ר' בי מתגיאדלא
 אממן וכן , מררשא בבי נרנה תותכו ולאדהא
 , אבהע כ'י דרא ר' תני אבות 4'ג אושעחא רבחני

 דדיא ר' הגת סריוח בטרק לברכה זמינו וש'קום'ויש
 ש ברברי ודקדקו , הסהתא את סדרו אהפעיאור'
 הרבה תנאים עפ אש סאעכור כמו לומרחגם

 גננ שמופסע הכא כי נרדמי משנתם שסומדסיון
 )הו, מזודה ר' מטעםוגז,

 קמא""
 דשנת ובפ"ק .

 לברכה זטץ הש* ופעץע עפר ו"הנש 4טרוהחניא
 ומהז אחפעךא ר' חנא וחדא ודטו ר' תנטוהרא
 אראי מדברי ודא שנהלכיד א י ג ת כל כיסיאח

 הוא שעשה בראטית שספר 441מח , הסניםמאי
 אוטר קמא הגוול ובר"פי , הכעעסה דסץלבוור
 ר3' קודם הע המשגיות כי לנרכה זכרו חםרנינו
 ר' פונה שהמה הבריתות אבל , סדרם שרביאלא
 , הבהפמות על רבי שהוסץז מה הווו תלמירוחיא
 שיצאת כלים אתפרץ- יוסי ר' שאמר טההו"כ

 . תם לרבינו ניחאבפהיה
 שלת כ' לרבה לקה אטר אחא גי  4עעעשזר'

 . רבכורות ב' בפרק מינהק בט הומז דדבלקממן
 אטטחיש. להש !סר,ש*תאשיא=ו"פרות

 דע א"ש שקה ייה י אטשאי
% שסררפם אטיא י הא שייה, ש  

 9כחז שפי נ"ה סשא רני
 בסי

 פצ ים

 גטקוהי!ישיא מאה ~עלמ'האידיל, לק* פיתדם ב תמצא עך זס= ופצ ,חנםםישרשקזץ1פקגוהשהמשהםישו%טי
 אתה המ יב"יה ששעש ל יה חסרנה
 ל ומדק פשדם, עק כ" מי אשתשחיל יי" מת ושא תט % י דש ו , קא"ר
 ששעש ח' זץ י" שמר =סשתרמאז

 ועייך זדר, וטק יאשעשימניבאע וסי
 7שה4ממןי"רהסטשה 1עךה"במלע

 אם שם סי חי* ז יהזהסצלאקלש~מב
 ילי. הא עשאל 6וץאחתויוניח"ולך

 זץ וש* שרש דפקא ע ד תיא אשששל

 בשק ענץ השצה ;אצמ זצרש הקנעא ח" ומא חיששא נח" 1* , השעהזשי
 חיששא טשם המ ל" הף ו"ישמשצה צעי יל רשש פיש ,חעית ג'חעוחט1טק

 , תעץח גי נששה דמ התם ,עחאחףש
 מא"א שם.טים זערש דק השסיתחש4ן ת%"

 פוש ישחך ב"א, ,אקר זצרש אמיוצי
 דשאשעשרבהמ*חארבאשתש 3פיחטא

 ,, בתווצא אשעשנצהדשזיב

 פציי'חא ויששיא נרחש אתתשל
ט הש מד,שמ % ימ ~טר" מש 4   
 והחש מרבו הכתפנה שונה החש זץ פתפקנתן
 . נתן כר' שהלכה מרשזוא(מר

 סוהי' עץשלנו בםוף בקמ' מריא ןלש אושעשואבא
 ג% סוהוא שומוו שלא איץ- כ,צמר ולבושיוכובם



מאמו
 חסיד, סודלה חשט קדהם מטנ' לגוי ודחד מצאוגט
 השמש וורח לקיים בנו יהה1ע י' נלי שמתהום
 שטהל נמרחן השמשובא
 . בון בר יוסי ור' שמאי בר אהצעשר'

 באות עתן אתמשתי, בר נחמן יב יכאהשפזתי
 [ יעב"ץ .נף'ן

 אית' רב נוסח4ות רעמ , רב אמי י( איתירב
 לרב אט(י רב אפר המוקרמרם טסי' בפ' דרבקכיה
 . למעלה ח( אמרנו וכבר שנים הםואולי

 .[ יעג"ן . אשחתא נר רק :~אשתהא
 הסנהדרן סן אחר חמ דדה אם חל"ףסיום

 של שווזת סמ כיצז1שונים אחד 5היטזדו
 שבחושונה הוצ"ש , טתזיו.5פנקהם חננדםתלמיי
 הוי לו אוטהם לסנהרין ונב ההו ועתה האשדחה
 ד'מ א' בפרק לשועלים היש ההי הל לארעתונב

 רו1שר טתניחע טן רב בעז*ש וביחשלכר ,טכ%נות
 לשוולים ראגמ הוי אומר כעאזלא 5שרות ונבויי
 מן סומנץ *העת שדצו דוזנינן לארית ונבולא

ה נ  .ש
ק %איגי( מ  נגיהש בשלשים =ל מי 60 

 . יענ"ץ . חמי איו וצן רגוש חוארפלביכ

 הבי"תאות

 , רב בשם יונה בר באר'

 וכן , עצמו אבוו ר' התו רב אמר בא רבאסד
 שם הור בא ור' ויא ר' האל'ף דולגבויוטלבה
ק איעא*ןשד , ח % ט = ב"   בנ י בשדאשצ

ק1"%*עיהתימטהה, אא,יי מ9י%שדייא ע  
נ שס ייעל "צאל ע  

 בהךש'שןשםתט.מקו
 פק במף א% אד*חתפעעבמת,

שוחטא.
תפץפס"חשחח.

יס(שם=ם.
 =ם. יהש( שששהתח *י % א%, *ז ביא ת *ה אדמק:

ל

 מ-

 ימף, נפם ואא מ ראש 1
בקשחא.
 יצץ[ תאשקאע. אייא*אמפ

נ119יצני

ק מ בקי ח  ראק, חא תא מר טא 

 ק. ל אק % יאעח%=
 *דר עמעחקמח י%% "קמש

ק יין בי =מם מאן של בוטמש %  

 גח"ית
 פק ק , כה =י ניח וון

 טיש לתי ממם ק י )4ח פשתתמןמצר
 ומפז י ת פמ 1 בא זמס ן ק וחת נשא, דמןקמדסא

 געשה 1-חת ואלף ממ אקיס?מת *כי תהמ
 "כד ר,קעא, וק הש%חם הו.טנבדמהמ

 יתריטמה ערס )ינתים ש"עשתי*ןממס
 השדףם מנו- עקעא ר מיוהןץ, למשנאדה
 יגד "לימ ,ממ עים ישב רבהברכדיכחזש
 ניק ל9 פישח%" ה( סו )ת*מ עצחזן םןואמת
 )ציצאעישנעלםמוד

 בעי
 שדהס מ שוש

 עלם עע הטקי רד אמר נינעזבשזך,15ק 'טן"י וק לטים מהות ומתאע זגדשמ0*ם
 זגד ק אם *ה *גד והשיים העמם1שיה
 עשיהו. סןואשז
 נבא. קתיי ביקיף

 לש וסף יחמן ושק ענדא " טדמהטדוד
 , רצרס שסמעהק נהזא מאה י,ואחצפז
 ול,. ברשעחי. ,, ירף ברתע

% 9 " ט ק * ש ח " ט
 הקזש, רבעו קשמשן
 הממש.עב 41" ממ וינ א=ף שא ת "ע ו ממת
 בעק ת בשם נמשא עא*יי י ממת

א יי ="ביי "י מבי עשזתוהי"במסלאמע ק * י   9  
 קטץ. מןש בעי ע71או השגה,"ם

 פא *ת ע*יא ,צן=תחהתממהש
אני. נ=י ה אעמ סקמד טש"' חאןמשפ

מ חאזמא =די "צן ל אש' עץ מ בל=ות  "א דאא פסי" בס ת 
 שאשחשש לש% *סה מ ן וח ח"ע"ף"
 בא אאא ט"שן גה, גהאחן=ח;

 ולאמ יאי פק* דפי תי עבטסש ע* כ% אף,שק ק "1 אק מתבש
 ל תשטש עטר *ד" "סי עק *י%%י

חלמדם.
 ף אש יעים אמ- שע מ בעי תשד
 חק י בטן *ם "ם אש'יק"ק,שק

 ח1ב.ושיד.קעק**=
 יטץ, א*י4. לח ת"י =" פץ6



ספר90ט
 זירא ר' כשע5ה שזל מוו שהיז ניבי רבו=
 מוכ"ך בםערבא אסי יר' אטי % אב,ר בובי רבלסניו
 בר וישן מ4 אסי ורג דאצא רסר דוי מוא ר'לו

 .אבא
 . בב"ר אכף רו4 ברמה בצירב
 אמר אההנא נוסהא , אמר בר בצי רבאפד

 . 4עשי רב אמד גצירב
 הוה אהבה בר אדא ריב אושמויכנמה בצירב
 והגר הציבור שרדת בענץ ביבי ורב הוא מנצוניורא
 ב.ב' רב אטר יוסה ררב לקטקז אתו כהשרא5אטו

 במלי והנר דשכושו בכולי ליע"ן הוא רבהרגברא
 וסדר וחלוקמם צרקה בגבוי ל'ל פיש"ירטהא
 רבע(א וכרל' , רשטש טלי הו~ו וחרגוםהסמרה
 . ולכיעינות ולד5תות לחוטה צבור ש-כיסהשר

 , ~זסיא שטעון ר' אמר ברדלא ביבי ר'אטר
 שמעון ר' *צ"ר גוולה בר מבי רב אידעאנוסחא
 . קמא בסעזחסוא

 כיה ביבי רב יעירובין קמא בפרק ! בצי רב.
 אבהו ר' לה ו*וטוי ביבי ררב ברקז משחשיאררב
 ביבי. ררבברהה
 שכרא רשתי ביבי רב נחמן רג אמד ! בובירב
 . טפ5א בנתיהבשץ
 . נחמן ררב קטהה ביבירב
 קרוומין ובסוף , ארא ורב יוסף ררב קסעו ביב'רב
 יוסף רג וור בלחח יקף רב עם אכל ביבירב

 יתיקזד ש5א דג(ולס סיכדרו יוסף רב ואטרואשתו,
 השץלו בעיר שבעלה ואע"פ *געתו עם בצירב
 , בו ורגלח דדא דשושביטזקז ביבי רב רשאמבבית
 סצת[ פפי בל הרץ וה הגאוכן

 בדגלץ הנרי
 גוהמזעזיס ח[כ,ה , חה ושמור שעמנבית

 כ"ו ששי לבר בשר אס ני במת אפלו המהבשי פל"
 לגלג כלתו עם נתיהר לא טרפון ור' , השרטאבן
 שכ5 גחכוחו תלכיד אוחו ונסש4 אחד תלבךדעלי
 * אמת חכמיםרברי

 כוב,ון רכפו"א תמוחת יוהנן ר' *צירנבההא
 .[ יענץ . גצח מרס והמרצר הוהומכאן
 בירי. ררב אבוהבעמו
 . נחכון רב בוכע בענא נר חנא רב :בענא
 . בע:א בר ביחא ר' אטר !בענא
 והוא ביסגא ל אחמנא נוסחא , י( ביסאר'
 רבה "דשעשו ר' של וקנו והווו חכהו רר'אנוה
 יוסי בו ישנוקאל ר' עם רבי של ד'מ מכיתוהוא
 ביסנא ולר' דוכיא ו5ר' אושעשו לר' אחת הלכהשאלו
 מלח. שבשו4 בוחצים כשרא כ"ת וכקמן בצ'רי בכףי(

יעבץ

יוחסין
 חזקת סרק הכושומע חהחוכו עלעע הרו אתרביום

 .הבתיס
 .[ "צב"ץ . יצחק ר' אבימשנא
 בה"א וגם , א כ"ו סוכה אכף ר' אמרבירא
 . יענ"ז .ביהאה
 .[ יעכ"ץ . וסג"ה בהתאה ביריס3ר'
 . חכס שם 1"5ישש וטייש השן פ' בסוף אכר ר' אטר מרנא ר'אמד
 אמר שקבא ר' אבד ביזנא בר מחא ר'אמר

 וקן משום ב'וים ר' אמר תנחום ר' אטר סדשר'
 א' ~ק טשום טנאה 411 , 9( מנאה ר' ומנואחר
 ר' אחרינא נוסחא , הרחלה נפוק נהורש רוסנו
 ,[ יעכ"ץ . ריתזא בועא פ' כוכוער שם"5ח . 3( פרטו ר' אטר יקיבא ר' אמר זבדא ברבענא

 פרשש. בש-כין אץ בסרק יוחנן, ר' אמרבלווםי
 בפרק בלוופוי גן דזזקהה ובנו דזכב( שם בלוופויל'ל

 . רש-כיןזזמקדש
 ר' אמר יוחנן ר' אטר יוזזנן ר' של רנובנאה
 דוכם חהקק , ואת משנה של הצעה השו כךבכאה
 ארם מערת וצין וכושלים סורות וכ.ביא ודיץגרול

 וכמה אבבא קזי ואליעזר אברהם וטערתהראבשון
 שתתוספות אע"פ , זה על נאמר בקב4הסורות
 סשא חש ת אע יש ש ל ץ שקיד זצו אם ינשטוון חשות שען ואמרו כפשושושרש

 . צל אעמי י חח תש בי, מל ק מאלישמ,
 ,וד נשח שתת הטער מ' שטשל אמרשי שי מזא הן , ששל בא"טרשול
 תד. משש אין ףי5=נימושל

 גצר גצה שיס * שימשמסעהמק
 שח כ" אשץא מנהא , רטשא ני""צקה
 ההשס. מק שש1תהפהק לצ מסיהן

 חשש ודך חגר ראא ,דך חמבשע
שאש"רשייאחטרשףשמ
=רלמשץיטלאדליק.

 פישאמעהלמשעמעששץ
אדלגהק=דעזאששדמ"קש.

ש יעא למעןשר  י"ק ת"י 
 אש מ למש ף"קנ= שיאש4ח

 ר' לק כי יום ש5שים נל תלמודה מהרר 5שוגם
 בכקשץ ר' אמר וכן , יוחנן ר' לפני מצ*ודרא

 . יוחנן סר' כיואל 0שה,, אסי כ,ר'ששמע
 וא,זהק בשח ר' " 1"ח וברגות דית1במסחא2(

 טקבל צרל בנ"א א"ר אר"י יבהשל ויקת בט'נסי
 . יענ"ז . וטוכאהיאח

 פעם %ר סנרא א"ר כיעג דין בנוטחא שסוכןו(
 . הכוערז .וכיי



מאפר
 בנימין ר' בשם אנ: ר' , לוי כר בנימקרבי

 . לויבן
 . כ,שמו 4עמר ברכמ: ור' : בצלאר'
 פטירת אחר ער רבא ביכר ופיכון ספרן אביןנבר

 , שנים לכואה קרוב ימים שהאהך ו4יץ , אשירב
 )רנדל,ב( בם"ק כדאיתא ר"א שית ע14 ולהוכבר
 לשמוני' קרוב חי והחש ר"א נולר רבא שטת ביוםכי

 .[ יעב"ץ .שנה
 אלו בם' נרבי תנש בבריתא חכם שםברבי
 גדול אדם אלא כ,נו 'דענא לא ו"ל ופרש',בורפות
 בשרובין כראשכהן נרבי נקרא כך שם וש ,הק:
 ועוד , ברבי יוסי ר' בפ"ב ברבי הקפר אלשר ר'אסר
 )דנב'צ(. חנם שם ברני טיסות אלו בם' ו'ץפחש"י
 ו'ל פרש"' זלא בר תני יוחנן ר' אמר : דו4בר
 . חכםשם
 כהן אבא משום לקיש ריש אמר : דלאנר
 4עתו וברנו וכבר דלמ: בן לו קורא ובספר דלאבר

 . א( 101 לצד נהןבאבא
 . רב 1 משממה טביוכר נר רלא נר רבאמר
 . הבו נרבו בעיך ובערוך אבת בומן תפילין כותב הבובר
 בובון הרהאה בס' דלומות ופוהר חכם הרשבר
 . ורבאאביי
 , אסי ור' אכר ור' אחאי דרב קכיממ החאבר
 רוחצות לנטרם המוער בחול בכוברק: ראהוהחא
 . הכיע אמי דר' קמק: קאימנא דרה הריא נראמר הבשי כל ובם' , רבריו על אבי חהקשה משתןבגדי

 .[ יעב"ץ . העדל ס"ם המרור]כר
 .[ יעב', . דסל'ב שבת ברוך בר ר', ,]בהוך
 ורב ברונא רב רב, אמ' ברונא רב אכ,' י ברונאר'
 6-"א אח שהקק ואל' , רב תלוידי חברםחנמ%
 לעולא אלשו ר' ואבור אחר נוסח %4ען ר'ואמר
 הוא או במצות שמח יאדם אחי נרונא נרבשאל
 . אהי לו וקראאוהבו
 בשוקא קאי הוה זאה חו ברוקו: רב אמ' : ברוקהר'
 זרונקא 4י ועבר 4ה אתדיי א4הו אתא אלע4פפזר'
 ובלי סוחורם במנלים האסורים סימר ק:ודיפי'

 שאלו ו'ץ 4לק:ו ואכ,ר ברהק' ג0ץ הוץ ובע4רציות
 רתעניות ג' בם' , הבא העים לחיי כעוטניןהג'
 חכם. שם ו"ל פח4"י רוקה ב הנת4אובפ'

 ר' %4ות הרריון בן חנעא ר' כת השיהיוה
 דכ4ם כיזוסשתא ",ו בם' חגאים עם וחלקתפ41רר
 בתמרם וננר ס,רה אטדה ע4: אמך ק:וויעוי'

 . *וופזסעו

1211שני
 . רבה ינאי ר' לסני בא סבא ינאי דר' 0יהבר

 . חמא בר הכהן ברמה ר' אטר : ברכיהרבי
 תמצא חכמים והרבה וולבו ר' משום ברכיהר'
 ור' ברכק: ור' אבא ר' בשם ברכהה ר' בניוטור1ם
 ר' : ברבה השא כי פרשת ובסקא , אמי ור'זזלבו
 והלווהו' נזהכוני בר שגזחאל ר' בשם ברב' הכהןברכק:
 בטפחים סגאק ואחו , 1' ורחבן ו' ארכןהקץ

 נטל ומשם באמצע וטסחיים בטמו:ייםוהקב"ז
 הזה שנאמר המעהה טן אמרי ורבנן , ההורקרני
 לקע4 רע4 בשם נחסני בר ק:ודה ר' , כבידיבעבור
 ש והעבירו  קימשו ונג4ת'יר בקולמוס כותבמשה
 . ההור קרני נעשו וממנהר4ה4ו
 בלע למ: הוה דריב"ל כרמ: גימון בר ברכיהר'
 ה0,'ן עלק: ולחש נחש או כיכו גיל ניכ,א 2עבלעפי'

 מ 141מר אמר מה לו 12אל השרץ שמשאולאחר
 ולא שימות הלוזוי ואכ,ר פנוירה בן לע4"וונר
 , בקרושה אז ומה סיוצאה בשגגה והיה והשמע

 בנו שהוזו ונראה , עוקבא כור לפני המ: לואינר
 . סורצים שמוגה בפ' שם עשהאה ככוו לוי2זל

 מה ולם' , בתלמוד בכ'ש נמצא מרא]נר
 .[ יעבץ . מדת בןיא הוזו )רקכר'צ( חשזשב העור פ' מתוסשתשכהבתי
 .[ יעב"ץ י )רנקא',ו( כתובה: צריור]כר

 )רקר"א( בכתיבח: זזכנ( נמנ( 1'? פוגשקנרקהא
 . דברקוא במתני:א יהורה רבתני

 . יוחנן ר' אמר בחא ר' אמר 1בושו
 את מלגיהו מ' לבתא אבא ר' ליה אמר :בתא
 הש ומכאן כ,כאן בתא ;צחק ר' לק: אמרועולא
 בהא ר' וה הש אולי , ישראל ומארץ מבבלר"ל
 . וו4צה מצה: בם' לכועלה שאמרמ כהסאבר

 .[ 'על"ץ . בתירא בנ' של אביו]בודרא
 כה אלא זה בנאן הנאתי לא ו( טאני בןבמי
 עש בסוף , טמנו ודושא והדין החא מילש:4
 מלכא דשבור מקממ: קימי טאבי בן ובטי קקורהר'

 געץ נך ואדד לבטי ונוץ אחרוגא ופסק גזכיןולקזז
 אמר יהורה 6צ ונתן פשכים י' בקרקע הסניןהסלך

למי
 'רידה דרב 'דע אנא אמר בטי 'הוראה לא
 טזוה ו'ץ רי4"י ב,פ,-וש , וכו' יאכל ולאפרוש
 שהוזו אמרו י'ל ור"ת התוססות אבל ק:ודישהוזו

 סצת: קצת שמעים אנע מ:ודאה ואמר כנעניצי
 הרוה מגסיח כואבי בן בפד יוחסץ קע4רה בם'ונן
 וכן בגוק: מותר ועבר דחיותא גימא נסוללא
 רף חיעכ'ץ עמש"ל , סובי בן באמף דוזבנטראי(

 . המערך . בלא
ע



ספר122[
 לפ'כך גמור נע%של בנשג"ז הווהרו שלאהשמחא
 , בללה עפ-ת מה העל מלכא שבור 4האמר

 וקתששתחהששצעםג"ו"תיךח,
 דטי "י שאדופהר

 נמו= מב תח: ממא וץ "רלש"הל, מם" קי מ*ו כף

נס-

 ק, ר עצא י

 הגי4אות
% יט = מ אד יע שדמץ צ"%"שהששם"ס,תה"ת  פט 

ט%ה.

ג%%י"%"

 א=ט-

ת  
. %

י=קשסהיעתטמןונ"%ה
% עה בסשאת%ם ת ק  % 6  * 10י 

ת * מה" טחבעשי ה ק  מ"-ג 
% יר ה"ס "השא %ם י=תק"ש  

חיטםמקןאיי%ע=, א ת ן  

 של % 4 ה" %ן :%, ה==ל*
 . ששת ררב שמשה גרארב

 גורח הש , רב תלברד דצאא רדב אבוה%הא
%ן  %  נמתפר מגרך רש ני רנא מק 

 ח-:גדסן , לבק:ו סמוך שהמק שלו ד4יר עלשנת
 . חז של אגיו כשם חז 0לב%

 . דרב משמקץ אסמיון בן גמיון אמר יגוריון
 פ4 מ44ספיק %יון תני יוסף רב אמר זגטיון

 ת4ם דוא. חבם שם גורין בערוך ג4ין צבוהרב
 . 4וטפורקשרו

 46ט. אמד ט4מקוה בר יקף רנ האהז"טאטףון
 דעוהובץ, ג' בפרק דרב כושבוזה דאצי בןגורסק
 טא רב אטד החלץ ובפ' חנית בפ' : מ4ורב
 ל4ישוע ובמ"א בן יוסי ור' אכין בר יסי רן4יקלע
 . טט% מעשה הבא עקףההכ

 .[ יעב"ז . סה"ב 'נמות , טא~ש
 בר ודש . הרב הוטח רב לפני טניונר בר גיולרב
 ז4אי נזניוכר בר ג'רול רב , כוינו בר זז"מץ ורבדב

 נחסן. רזונקכרה
 שמת כר ובפ' שמפל, אסד ט=ץ ברגיע
דצאאת-. הוחי רבי% ימדנו לרבזו מנטהא בר גיי לההטלת

 דטן מד* תמ דיטו רב אפר , טע% דסןמדי
 בעסר בר מדל *א קיק בר נחמן רב אסו ,גרש

יוחסין
 נפקא לכי% סתמא גיל אוא מניומי בר גיולולא

 . לר'דיה מדק-הז למרמיכינץ;
ר2:

 כי~
 שגדלו הגרול דשול ג'דל רב אבו :

 . וגסנרורע ביומא המפורשבשם
 החיר שלא עקר והוא רב אכד גיל רבאמר
 כובילה אשערי ית'ב והווו , הונא ררבמסרקקה
 מתנת לקבל רצה לא חיווי נקאקי עלי דומיןואומר
 . קזמה מת%ת ושונא רכתע אגא ר' שלהשרה
 שמו4ל אמר גירל רבאטר

 לנד נפחא יצחק ור' וירא ור' אבא ור' גירלרב
 . חברים והשאר אבא ר' שלרבו

 רב. 1%4ר יסף ר' בר חי,ו ר' אמר גק-ל רגאמר
 גירל רב וקזיב גןל ררב אתוךה דיא ר'יתע
 . הונא ררבקכרה
 בישכיה גיורי דרב ברהש יעקב ר' אמר 1 גיורירב
 פי' תעניות ובסוף , טנלת'ן ווולו בפוק יוחנןרר'
 . ארם שם 1"ל1ז1"
 . בירושלכף וה גמדא בר חייא ר' וגנו גמרארב
 אמר 6'ב לרי אמר רדבא משמקז גמדארג

 גפרק גמדא רב ובערוך , ווכורא ומרואמ'מר
 ונמ' זישותכו בנמואמרובה

 . שלם הגוי
 . ב:נא ר' קוכה בעא אלעעו בר גמלהשלר'
 וה בו הוכיר 1"ל הגאונים בספר : גטל'4ולרבן
 נטראה ויהודה ב% גמלעול ור' ד:קדוש רבינו :הסדר
 בר שכועון ר' שהבי4ו ככי העבור תקן אשרבנו
 בנו גס*"ל ורבן , רשוורוות בפירוש רור4עצמח
 שנה ב:זואיז גבוליול ור' בבו וקהורזז הלל חזשל
 . 6יפור%זתק"ל

 . גון בר עכו לר' של ווגאגמ*4ל
 . לניחן הלו מידה ו-ה רב בוסןנניבא
 אכא בר ד:יעו ור' , אסי רב אמר גניבאאמר
 עם חולק ד4זז הח . טגניבוו לי מפו%7א לרהייאמר
 14רג( במ אלקןר לי' שמלח ער לו ודוחק עוקבאמר

 שרפוכו , למלכות למומון אני כוה ע*העומךם
 נה% וכרד דלים עלם הזוא לה' רום ל,הוכתב
 הנעקיו פרק ובכוף דגבוין קמא בסרקא ברולרלנ
 גביהו גניבא ואדל יהבי הוו מזודה ורב הונארב

 הוא 4והין רבר מקביה נקום לח0יה חדהעמר
 1,ל חש"י פירש ניקום פלגאה טקמהה לקזאמר
 שק0א ימר מצער שהמש חנכדם רנר' *חלק
 בסוף וכן , קסא בפרקא כראמרינן ב"ר אבשהטה

 . גניבא * יהכי חסרא ורב הונא רב הגכו כלמ'
 קוזלת בנאירש מאטד לו כוצ4יזי מהי !]א'ש



מאמר
 גניבא אסו טבטן עא נאשר %ק ל לאדף
 ובפ' .[ וכו' מסו-ג חיה נרם שסצא לשח%אסך

 בכלכות ליהרג בקילר גניבא שיצא בגמיןהתקבל

 _י,בפ' סקוד טחמרא אבינא לר' וח מאות ד'ונוע
 בסוף ונן דרבי משסדה עיבא בברכות שמתוכף

 שלוכז וטזן דרב סשבדה הלכות אכ,ר הניייןי
 . למלך כמו לחכו1יםכפול

 דעווד" אבוהנגוןגרהז
 .[ יענ"ץ ב,ומא. בגחרא

 רוחץ תמא %ומנין במה גפ' , הגימ"למים
 קונו ככוד בשביל 'ום בכל ופניו ורגליו 'דיוארם

 לכגוד ז"ל רש,ק פ'רש 16עמהו ה' מל כלעתאמר
 דושרואה ועור , אלוים בשים כי גמנאסרקוגו
 פ% ש ב"ץלבע לו שנכה גויך מבוץ- פובותהההז
 . לכבודו בהא הנ5ה'

 הדל-תאהע
 במ "ם4*יאחמפא,מק%וםימףו

ת = מק פמאח פאת ת  %  פח ת 
ש פח ש: ש4 ךש אףשימק מ  

חיחצחטחהתמ ת ש אא   מק 
ש ששימפא, % מ עתין ציי סרהא%  % ח *יח שא*(  ש ס  

א ש ש  תהממיאאינמחלחמג"ש "נ= י ח41 ש" פשסש
 * קחשיי יי=עמשיויממ

 "%ז[תתס.
 ועפא ופץ זדנ דק מ*ואחאחא,

ס % ק %ח ח ת  ש   ה 
 ההחפהך"יתעחעב%ישמח"ס,
 שש ת ומטת חם שם ו%1'קקוט"
החסס,

מישזי"יקו*ימנא*יסףטץ.
 ח"אא. טיב %אאשי %ישלם"טי
"%ץ[

 בי*. לאיואשטח%",
ןחמשםשאגתףנתקיתקי"ל,ן

 דק לא , טף חק תשידהפיחפא,
 קאא י 4ה חן נים, שם זץ~אקפ"4

 מף, הק *ק"ח%וסז

י.יימ*"-קרב%4
 מטהפ, האפו חיחהה'

. ש א ש ת ש -

נמ"סמ
1 י ת א%חמה  קמק ת אן שץ 

=רי"יק=רייחק.
 , ימש שו ן נימת תש תב מ" דמ'ת

ץ" 0  במרש. "ש מ* דת 
 תץ מאש, תוי שמ ת .משהש י מ*ת "דתאתדטמ"ששו

% וש יס חנש מ דט ינ ינשמ  רש 
 פנש. מ דסי ףב נד*שט" ח=אאמרת

 תע זצחמ זיר נשח ז"א,תדירק
 עחקנחא.פשהי
 תי. מ"ר חסש בר תא בר ד= תקיש י ום משן, תא ואן ש סערחת

=ותדשי1יקחםריא"הא1*ה
ן לתדישמל  מ 'קז ת ק .הו "קו" 

 י'"ק שר רמ מזאאתת"לי'=י,הועיקים)"יהש*היקטקמעי
ט ונא *הושי  ס4ק ס"ה * דשת, סת-יליסי"ש דמ *נ החנ עחק י *טר 
"ממשל. י סל קח*ו הן חס*ן ,ף4שי נ%יקש
 בפ' ובברכות . גחמן רנ אג"י 'וסף בר ד'כררב
 ורב דיא 'וסף רב של במררפי הקה מ חשדות%ת
 4ה אמר , רב אמד יוקף בר דימ' רב אמר ,אהא
 כומובמדז ור ההש ראו עיני האיהים לאב" דיכררב
 דישו מר' ררא ור' דדא ב!ר' 'רטהה ור' 'דכרהדד'
 לדע ובא חב"ע בס' מרב אסף בר ח-א ור' אסדבר
 בר ד'כו רנ סל ובמ אחותו, עמן ל נחמן רב*צי
 . חכםיחמף
 %9ח. ףב אפח שתח"א ם- דן=
 5שס חח1 ק י"%ק דסטיר תשו
ט.
 ,אא מ מא =ת י פף ממחו,=דמ מלי סחחט""חוד מ*יודש

 ביפ ,ח"י של טחז סנח "א מססטיע
 חש הטר סח"ז זעש חח נ%ח, ילושה
 תי, הא מתק טתא הדי פק לתאמשא
ש פ י תק ש מס  מ   מ ת" 
 תש תע ותא "מ "י ת טהשם*ה%

ש " % " מ ק ה ש " ח
 יכ ,%ק מ . שש מב פמהלמז "שבטאי
 ושד מ% ייטו מ * ההה למח,הדפ
 כראיא ה1י וי שהש משי פי* ? ע*הלשע
 ,אמרן על בעוך בשווך אכל , סתעש"*ז1 ברבפ'

 ,"ו חהש4 טש בט עץ"ר דתעמוה קטאבשקא



 יוחסיןספר124
 בסור4ו ורב בנהרדשו שמואל כי פ" מיאבעו

 כ~פי ג:ורא כון לשל  ונדודשו , פרת שורוווקזו
 סי! בעו ונדודעאי תממואל , פרסי עשריםמן
 לא שם נ:ך'ם שזזכרם הה4ר שהם וסוראיורב
 ס' יום רב שאמר גווס הוא וא"כ , כהאבעו
 לברכה זכרו ורש"י , ס' כלאחר ונימתול ס'כלפ:י
 ב,ארץ שבא לפי רב שהוא בוע! בעו שלא'סי'

 כויא בעו לא תמב,ואל , שיונה שא'ק ר"לעמה4ול
 וקשה , גר:זתו כפי לוה ו:דחק תחון:ה בבבלשהו4!
 וש:ק7ם מבבל שניהם ו:ממו4!ל רב ני זה סארלי
 ררבי אסיה ושכיאל , רבי עם ~מור לא"'עלו

 =נ"ם נזו, לה ולא לסוכוכו רב' ורונהוירחינאה
 קע'בה ר4גמ ת4סואל לנ1 שחל מאוץ'תו

 ואשו:ה גא ששמואל אלא בסורא ורבבנהרדשו
 ונראה 0;?ק בל' בחלמור מנחער זה ו:י ,ל:רודעא

 וואה לבל י הוא כי ייי ' "יל בש רבוילי
  זשד סלק כי טישת אלו ונפ' , הוא ונןבשמו

 לנדידשא מננל זעיף -יק כי יש :ךש"ילנהרדשו
 . הערוך סיושכמו
 . יוסף ררב ברהה :חמהה ררב בריה רימירב
 וגאו צוה %א ומת סמוא דרב אחיה ד'מירב
 סמרא דרב אחוהון ריכוי רב ובערכין , רבוולפ:י
 דק"כועק לי תהקי ואנ~ר 44יולי גוסו(! רב שזיל:ש
 אל לעולם קיימת מי לק7 אמר , רב:ן דאכירכל

 . חבירו של בטונוו ארםיססר
 ריכר רב נ"א , ע:ושע ררב ברץז הומ! רב עםרבא אהי והה! דרב סשמקה אמר ששנא ברימי

 . יינמעבר
 . חנימש ר' אמר ועירי ר' אמר ריכר רבאמר
 שוךה ירביה לר' אשכידה דיכר רב סליקגי
 . 'ומף לרבשולח

 . נחמן מרב דמי רבבשו
 ,[ "צנ'ץ , דרבף אמה~קו4
 רבה נויקיא קוא פתר ידטארנואל

 , הונא רב אמר קפינא רב בר רנ,!ל ר'אמר
 שהקז קטינא רב נ:ךא וירא ר' כי 'רוע הואיכבר
 ושרא ר' זירא לר' קורא בירושלמי ונן , הגוףקטן
 כין רני!ל ר' של אביו אדו קטיגא רב הואאולי
 רוךנא רב בר רני!ל ר' דברי על כישיב ויראשר'
 וכן , טרשות 4לו נם' כד4יהא בשכיוהם שנוקולא
 רב אמר קטיגא רב בר רנ'אל רב אמר קמאבסוף
 נוסחא ע4 וכן , אחיו הוא קטי:א רב בר חנןירב
 קבדנא רב בר הומ! רב ונן קט.:א רב בר שמו4וליב

 ר' של בבק7ו בנו חופת עשה חנה בר ברורבה
 .ד:של

]ד:מ
 נ'"

 .[ יעב"ז . אישר ליל שע , צט'צ
 .[ יעב"ץ . א( מה )גנוז ררגא נר לוי 1נררגא
 לה ו4ומיי 44פ;?וריקי רר' אבוהי דרוסאיתני
 טרמות אלו פ' בסוף אפטוריק' רר'אחומ
 ררהמאי בן כמאכל בחלמוד סשאוטראגל
 הקז ילכרוהו שלא פחדו ומרוב לשטים ארםהוא
 פיוש וקוביוסטוס , הצל' או הבישול בשליסיאוכל
 ,4417 כי עליו תמשו והכל נסשות גונב ו'ץרש"י
 שלא דעמחר מן 'רא שהוא נקונ'4! כובודוקכילשון

 ד1א נדד:א ובירדשלנר . חובותיו בעגור'תטשוהו
 שם רנךסה ובפ"ק , קובי4! פ" לקובי"מטאמרוחנא
 . ררוסא ו"למוש'ק

 הח"אאות
 מל" ל יי בן]הנרוס

 .[ יעל'ץ .
 פש4 לרב רבי:א עץ זנזים נהדלת ;הרמך

 ולא , וכו' שונה רבה כ' הדמך בי נבן הויתלא
 ואכתוב , מקום שם ו:ראה יה הש כר'רעתי
 סן נניכם מנעו גאון צמח רב שפיש מהבכאן
 , לנףטת נוטן שהן נמקראות כלהגותההגיון
 שען להמת יוגלו אלקי אריב כי אהה צריקאבל
 חעען , ונו' רצתה רגלים את ני תשונהשם
 נמי אי בפסוק הרכה להגות כי דזשחד תמלתבפדק

 כש4ומו ההג'ון מפרמרם 1'ש , הילריםססרחת
 עצכרכם ולא בניכם מנעו ואמרי ההמוןחכסת
 . גאון צסח רב כפירוש נראה חלק בפ-קאבל

 דגשימש בפ' לרבימא אמר ווטרא רמר סץחהק
 נזזמן סיה ן ו ה וכן . הומ! שי!סר כמווהו4!
 ארעפהע.וקזב ונשקעו פפא רב קם , ספא לרבאמר
 רב והוא ב(, )י"ב בהוריות כדאית' בנשוי ברתעזליוז
 ררב ברטה טר הונא רב אסר נחמן דרב נרק7הומ!
 , ש:ש המ או ימים האריך 41!"כ אשי לרבנחמן

 י בירוש4ן אחא ר' ש5 אחיו הונארבי
 ור' אבהו ר' מ ואמר הנהן אבין נר הונאל
 ר' אמר הכהן הונא ר' אמר וכו' עושיןאבא

 . אבין ור' אלעא' ר' וכן זעיוץ ברשמוא5
 אבוזו רב של תלכרדו 4רש! ררב ברמה הונארב
 ףק הוה אקא בר הו:א ורב , חבירו כה:אורב
 ספוא רב אמר ונן , מרמה שמעתא וגמר'והד

 . נרבא הלנה הונא רב ואמר הונא ררבנריטתא
 ונרשודז דענא דרב קמיה קאהמנא הוה אשי רבאמר

 אפר רב שאמר וה או ב' הם או ימיםמור,איעי
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 אחיו חיננא ירב יהושע ררב בריה הונא רבטקע:
 ררב ברמה הונא ורב פמא רב בו שניהם שנתנומה

 שלא ברכה ואמר חנם ברוך נשנוךיהוויע
 . חי'לתקנו

 י יוחנן א'י מדת ר' אמר אמי גר הונא ר'4צשר
 * רב אמר אגשי בר הונארבי

 הונא רק לו קורא ו'רא ול בבלאה הונארב
 רב הינו שא%ו שלו4ה בפ' 1'ץ טלק בלדק
 חכמתהז ע"אל רבא ני גרל חכם והיה סתמאהונא
 כופ:ע בפרק לרב טובהק תלכרר וו;יה הונאדרב

 , רב אגזר הונא רב אמר כזוב יום ובסוףבשבת
 דשןמ כהני אסי ור' אמי ר' ואסלו נזרב קבליהוא
 בכהני קרי הונא ורב , לקז כיפי דישראלרארשא
 לרב חגר הלכ!יד אסי רב אבל כהן ההה שלאאלש
 ג' בי' קורא היה הונא ורב , הונא מרב גדולהקז

 טאר רב העם שהיה לעם מתורגמנים ר"לאמוראי
 ואמרי , לשכרם עולה העם סל האנקשהיה

 והוו בבלאה הונא ררב כ!תיבתא למה קםבמערבא

 נחמן לרב אמר ודוא רבנן ת'" ~לם עסופיהשי
 ההורה רב הונא רב של וחביריו , דאן העימר
 הראשת כהגא ורנ יעקב בר נחמן ודב עשקלגר

 לרב גלותא מש ואמר , אס' ורב אבינא גרה4לא
 רב מחסיו1 טתא שהשו סורא דייני וסתםהונא
 שפירש ח2ק % ותימא , תלמידו זז0דא ורבהו:א
 , בדיחא בפום הוא הוהא רב כ' הנכרי עם הדרבפ'

 בסורא עה ני שלם דוהת בל שאכו נמוושלה
 . חובה אשתו ושם דססהדרין י" בסוף נהשהונן

 % נתרים ולא בכ"ף כה חו גריס צסח רבובשיוך
 דפיק סעשה סשום אהבה גר אדא רב יכי כלזרע

 טששה וגן וכו', רקה בהמה שונ"רת 0אזמזטרובה
 , וכו' הקטן ראש שהןפה נוירם שני בפ'אחר

 או נקזותא דרך אלא ל שקן. דד'ו כי שמען4 כררש
 בנה טרקיף טי לה שאין בנהז קברה וכיתכרה
 16 דנו4ש מלפני סרצא כשגגה היה אלאהקטן

 במ הונא לרב לו ההה כנר ני ונהוה , 4האתקרם

 בעבור , המעשה וה קודם הומו רב בר רבההעני
 כפיהן אהבה בר ארא רג קורם טת דונא רבכי

 ההמ או הונא רב קורם ר"א בות דעתי ולש ,חש*
 ין לו נתחמץ כי דברכות ובפ"ק , אידח נזאשהלו
 וההה , המיב הין בטיוי ומכרן וכו' חביות ת'של

 ג' ובפ' ז:נשר כל בפרק כראיתא הונא רב14סוזג"ם
 ווהסירי דככל מחסידי חסרא ורב וזונא רבדחעטה
 ו"ל ר"ת וגרעה , בנו כיני ור' יובוז ר' ע4רז1לארו
 שזק בפ' כדאיחא הונא רב ועא רב י בזוכיי

 תוסמות .'גל ז כהנד ובפ' דסנהדרין גהאא סרקובטוף
 מועד ובסוף , דרג נ"יכויה ההש רב מ אמריכצזמ

 ו:ז"ת כובבל עלז: ,4ק4'נ: גוע על ו"ל רמר" פי'קטן
 גול!ז ראש זזונא רב כי הונא רנ בר רבה עלעמו

 בתלמור וה נראה חאינו ישראל רארץ כ!נשיארעריף
 לרב שלך לו ואמר אליו הדך 'הודה רב כ'בקרה4ין
 בעל כתב וכן כבורו כע4ום גלה ראש חתןנחמן
 ובסרק , גולה להאש קרוב היה כי עילםרורות
 הונא לרב נחכ!ן רב להז אמר ה2'ת אתהמוכר
 כוותיכו הלכתא למה אמר כווהיכו או כוווזןהלכתא
 , גליתא לר'ש רכ,ש-בי ויינירשכהז

 ובם'"
 רס:הדין

 גיה וזוש בהדיה כו:צי הוה כי הונא רב בררבה
 נקיטנא ראנא כרניגו רשוווא נקיטנא לאאמר
 !זיא טרמ ורב טרב מרי ואבא הו:א רב מףמאמו
 לראש כפוף אי:י ו"ל רש"י ופיח2 כורבי חחאור'
 ובירך הגוף קמן ר"ל גוצא ההה הונא רב ווה ,גלא
 דתיפום לקידה4 "ן להביא חגורו כשכושכן רבו רבלו

 ונתעים רתאה עשב תרגום נערוך ורתאהבטרואי
 גם הונא רב % אכור לא לכוה דזקפק- ורב ,גרכהש
 השר בפ'~בני במגיה כדאיתא מבורך תהיזאתה

 והז: דדהבא בגו!-(-קא להז ממקהז רעעאוביומא
 לבשיו המז ולא רעועות זדו אם כושלו בתוםבונה
 יתיר רהוה ירקא כל שבת ערב בכל וכן ,ממון
 . בתעניות וכו' לנהרא ליה ושרי להז וביןלגנאי
 ואטר חגר, לתלכ"ד וקרוב תלכ!ידו הכהן חסראורב
 הונא לרב כיצ,ית אלו פרק בסוף חסרא רבלו

 ההה שלא הונא רב לו ואכ!ר לו ציך ורבותלכמר
 לרב שהקפק- ש יום מ' חסרא רב והתענה לוצרן
 דחשדהה ש יום נו' ג'צ התענה הונא ורבהונא
 עמראל לארץ השוהו הונא רב וכשכ!ת , !קסראלרב

 יכוערה וכשזוכניסוהי ובניו חי,ו ד' במערתקנרודי
 נים פההז הגרול זייא ר' של בנו הזורה להזאמר
 דונא רב ני קום אחיו חוקהק לר' אביו כמכ"ןקבור
 חגא ר' ונבעת דנורא עמורא ההה וככזקםבא

 כי למ?רה הכנשו חגא ורנ , וינא רב שלתלמידו
 לו שנפסק הונא רב על העיד והוא קר וזע;יק הונא כורב ריזלכיור כל כשלמד הזד שנים י"חבן

 1'ץ ווש'ק , בהענית יוס מ' וע4ב רהפל'רצועה
 יומ כ!' השב רהם5י רצועה להז איתהפיכאגויס

 סחיי 1עתיות שההא דמריך לבר הף רלאבתעניוז
 . ההענה ולכן רצועה של בזשד כובחוץנראות
 הונא רב וכחז חייא כר' 'שראל בוורץ תורהורבץ
 קודס והוא !זה כי עצכה הונא רב משס אמרושם " ער חטופה מאה ודא כי דואגים תדו(ואוום
 שנה ס, גיזזוא ל:בורווז הג'ע אבל לגבירותשהגיע
 הו:א ורב ומריס אהרן כפשיה נשיקה כיהת 11הרי
 ור' אמי ר' ע4ראל בארץ או ירו , שנה מפ'עבר
 חנינא ר' וה כי 4 ניאה חנעא ור' זולא ור'אסי
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 שהיה פטירהו כזמן נבבל ויה זקנזדא רב צלפפי

 על ישב לא הונא שרב אכור זזלבו ור' ,תלנרדו
 כתוב וחוה דב(%ים . לקה חורה שסמרסמה

 הרצועה לו שמהמכה דסי ז'? הכאוניםבתטיבת
 של בין תקנה יא חוץ לצד שבסנים כוהכשממזזן

 , הוא דפושע בתע:'ת לעטב ודב 'דו של ביןראפי
 כשנהמכה התא נרב יום מ' 5התענות 6חינואבל
 . דעבר הוא חסידות רנזרוב 5ח ראש של וצועהלו

 בראש וה שהק? סאשמר ז"ל וש"' כסי' והונחשה
 נשם רבה הונא רב לו סורא ובירוסילמי . הונארב
 רבעו העז ראף הוש רב * דוש אבא ור' ,רב

 וכן . וכו' גרם בש כי אלא *יו שבינהסוואירה
 ביע' דילום המנונא ולרב הונא בר רבהלבנו
 ט"שא שהחה חגמל ננשר ועבר ע%ראל 4י.ץ4דונם
 זיש בן גרי ודה מ ברז4%.גה הונא רב נרלרנה
 היו החש המגוגא רב אנל הונא רב סייאגרול
 פנה נו' ייה הונא שרג ואמח . גדול אעמלגרו

 מוחו בעת שם ויוה תלכררו ספרא ורב ירבהחשי
 החש אם ירידמ לא אמרתי סושר ז,סרא רבוכן
 6הגריו כד' או רבה בגו שם גם כי ווסר הונא רבוה
 וופי הונא רג כי נראה וכן , הידוע הונאסרב

 שןיך תה כארבו הקפו טההיה אחר אלא ז*זימייא ושקיות ספרי שבקןם עטהה דימו ורנ ,טנהידעא
 בראכר. יצחק ל שם הקז חסדא רב מיסתטוןגם
 הונא רב אצשר הונא רב של רמ הקז ועשץגם

4צשרושרי.
 בנבל כאר מלה שי תוא מח4ה הומפרב
 בגרתאה תממה פוזז ומור חדקל גהד נהושברץ

 הומז רב לטמה ש ד** יהודה ר' , ב' הם4י
בגדוש*ה.

 . רב בשם ביבי בר דרנארב
 מר שמעון ר' אמר בזנא בר דינא רבאסר
 אסר. לרב אסד מעדה דדבברמז
 . דקפר אלשר ר' כישום ברכקע נר זיטארב
 רב(ו נ"א , אשי לרג 4(מר מנרנהע הונאר'

 מבוז פיס4עה ג' מקום שם וברנהע ,מודנהע
 י רנזל סלהננסת
 כוסונות רען נפ' טים שם מדמהראהוש
 שאסר דיסי רב החש וה של ובנו , דר,הבם"ב
 י בנהידעאלרבינא
 קזורה רב נ"א , לרבא אמר מדסקיאה וענארב

 .כ,דסררחא
 . ומרושלבוי הלל דרב 0יה הונארב
 חסרא רב ואסר כהעם שם וורדאן הונארב

 . וורדאן חי:נא רב נ"א , וורראןאעמתיק

 דנ סלח בנו זיינה  מטקוועא זו1 הונארב
 הונא רב החש חשול' , וכו' יוקף ררב בד(זגהמיז
 הירוע הוטא רב שהיה כעעום או הגוף קטןשהיה
 לו קיאו הדור וגרול עא'ןה ראה% בוחנו רבתלמיר
 אין ובסוף , אחד ווה בנווה של הנמם אבלווטי
 נזשן שרנ כיון עצטו הונא רב הוא כי מזוהצדע
 . הצר ז'? פרש"' אבא לבנואסר

 . אער רב בומן יוטרא רמר ברהההוגא
 והחא דלען נר לה ואסרי זיון נר הו:אר'
 ר' בפ' אסף לרב כשעי לה ואמר , מדבנןצורבא
 . ב( )קל"כו דתל'ןאליעור
 לוי וה ק%המש דלף אבחהי , חיא נר הונאר'
% במק ק י  ח ן הש ת " , אש מ   

צ ת ימי שמ תש ותא  מק זח ס 
 שמ שד לכ ה" ו= ת, ש"ל שאע
ל ט* למ*ץ = ת% מעה *ק מק ת תק השת  ת ש לב טגה מ חתא 

ת צא למק ש * שת פש ,אאי  ש  

 נר תש רב עץ היק,"מתתזאו"מי
 וצו ודש בר התא ת אמ- , 'הרח יבידא

זצר*נ. ו%מי שא ס. ימ" ל בת החהנ%איוששע
 רנ, אד ימא מ וזמו רב זגד , תחשאעמ *י עמ ששת זדב זשא נר,יעאבדהא

ת ד ש ש ה ד מ ש ש ת ר  ת חע מק,צ
 רת ומ הק מ הש ונ=שמממא

 *ממחל =ץ מחע ששמ"ש תחיו
 זאשית =שלשההשש,%חאיב

 .משמ"מןל.

 4א ו"" מק %כתתשמיצבש
*"טקמתע.
 יש תב המ" ,יא חמ*ת=שמ
תא"י.
ת מ ש ת  ת הש שער תתה קיהת

מ % =שמ ת אץ סתג9 מ 9  אץ 9", מ התא ת *'1'שהי*ע 9" 
 מ תואא א1תמהלת=שיקי",

 יה מ התא = אסר , נסת ת"חחטר
 וע. ל שד "ק לשד
 , בשמ סע ים 9שע רת מ= =של
 מטןמ ת עם ההש,=ו מ4לא=ת חי ש4 ריטץ י= תי היש = ב %ס'

מ וצע 9אעחעת  א% , קת" ואד 

ן " שש תי  *מ ח= עא 9'מ 4ס 
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 וה הונא ורב , הרתוה פ' בדלומות כראיתאגילו
 ספא ורב דהורות בתרא בפ' כראיתא עשיו'היה
 פסין עושץ ס' ובסוף , קהושע דו4 בריה הונאורב
 הונא רב , רבא ת5מע-י זה חונא ורב פטא רבכי

 אבץ בר אמץ ר' לפני פפא ורב יהדשע דרבברמה
 היורא קאקי להם קיא רבא ולפני דרדז להוואמר
 ורב שמואל בר רבה , בסרבה לבנים וקמםר"ל
 רב רמתא כריכי פסא ורב עזתשע דרב ברק:והונא
 רב נמאוכל ובעוד סטא רב עם רמתא כרךיזונא
 ריסתא כריך כך ואחר ר' אמל פפא רב אחרזזונא
 מאה הוסא רב אמד , ח' אונל והעז רינאעם

 בפסודם האסחה בפ' נרייתא רמנא חוא לאפפ'
 דרבא רכרמה בחופמו ודו פפא ורב הונא רבהה

 "ש.בה ראש שש ורב , אהד דלום ראוושמהם
 . רמת שנים הארעי הה נלו לבני ראש הונאורב

 . אתמדא ר' אמר יוקק בר הונארב
 אביו וההא אבא נר דכיה יי סטה הושרנ
 . אבא בר ירטקה דר' ברה רבינא נ"א כי%-, רבסל

 בתרא בסוף , עצור בר כעמה בן הכהן וינארב
 בר נה%ה היתוט"ם שום בפ-ק דערכקובגסדא
 בריה הוגא רב י החז רכלתקה ערבאשמי
 , כלתא *ה ורחקא הוה מדרכנןצורבא
 הונא 5רב עצה דנסנ' *נא אניאסו

 יקזדר 0אבוה כתונתה וחתבע לרביתדודליגה%ה
 שלא הנאה 'רור ורשונן רנא 4ה אמר ,מהדרה
 מגרש דינא בבי דמגרש כ5 אטו דאב% , תנןעעייה
 ויגרשנח בצנשו יך הנאה דור לו עייאעשרוטוש,
 ענטו בו;ר אביי אמר החא רכו?ן כלחא איג*א*יף
 זאמר הוא והא הני אמי אמר וכר , עניוחא%1לא
 למנור עצה הכעמ'4ו זה ערום חשעאיודך
 נננר כיתה  בשעת סאמר מי כי כושל'גבנכגדם

 ולאכול למכור ההששון 'וש לפלוני ואודלי

 עצה להת 14םור ווח ראטין 2(ז1יר נ,הה אלא לשניואע
 שאמ כובנן וצה'בא שאני ברקז , לראשוןהש,
 , הכחובה ממלט* אביו ביר ס"קה שאמוקכלן
 . הקז ורנא אבי יונע ונהן חנם דיה מ'דענו

 . אמן בר הכהן הונארב
 . אהא רב בשם הכיע התא רבאסר
 מניוכר בר אדא ויב אידי דרב פיה כלהונא
 , לרבינאעואלו

 אנור דהא 2ר אמר , דרא בר נזררבדשמו
 וכו'. בר4רזז מר חונא רב נוסחא הש אטר,לרב

 . אטר לרב א"ל נוזכמז: דרב ברקז מרזזנא
 . ררבימש קמטז מריכזר בר כזררינא

 . ליחאי בר הונא רבאמר
 תלמירי זרדי בר שמוול ורב כ,נחק בר הונארב
 וכן יעקב בר אהא ררב משמיה אמר והוארבא
 רב ווה , איקיו ררב בריוז אדשו דרב בתממעןאמר
 *מוד הי רבא ומימת רבא אצל מצוי הקזהונא
 . למד ולא פפא רבעם

 . 'וסף דר' לקכרה אתא מגיוכר בר הונאר'
 רב כי 'רוע ונבר לרנה אמר מתנה נר הונאר'
 . קהודה לר' זזברמתמה
 ווה , אשי לרב אסך נתן ורב 'פיקז הונארב
 רב בוסן כי %4א ובגדולה בהורה גרול אדםהקז
 ונן בגטין הנעקץ נפ' כרייהא ליה כיף הוה111

 נוגעת מלכות אע מ בעגור כלא ובסיף ,בסנהדרין
 רב ערמלוך כרי אשי רב מת נ,מא כטלאבדשרתה

 אמר והוא בביהי זיקלע פפא ורב נתן, בר נאהו
 עתטשךד מזה ונרזוה יצחק בר נחמן לרב ספאלרב
 כלכא דעדגהאד קכיה דהוה דובדדם יבס"ב ,שנים
 והשפלו מאצלו למעלה שהיה אבניפי לוותקן
 שנאמר הנים במיבושיו נאה טרהא כדלמפז;
 וגוי נהנים ממלנת לי תהיו ואתם שנ%4ירכהנים נקוזי עמראל שכי הכלך לו תומר ביע קהנרילא

 כלנים חז'ו בך אקים אמימר לו ואמרקרוש
 דובה ליה אכ,רו צולין כיצד ובפרק .אומניך
 לשמך קחת מעמא בש% לו אמרו וגםדברם
 , אני גדל ני לץ אנא השם בש אמר , הונארב

 בש פי' ור"ח מנעוריו לו קראו כן כי פירשורשש
 . הונא רב וקואוני סמיכה עשו ניהשם
 ובניף המטנא ינ לפמ סחנרה בר הונארב
 . רבא לפניבכורות
 . סומון בר הונארב
 , ביושלכף טפא בר העארב

 וופדא מר נקרא ובנו פפי דרב בויה הונארב
 . רגינא בוסןשהיה
 רבה ר' לסני מראה יוסי וי צמוהשה הונארב
 ש עצמו בפ' טחיש ונן הנשא ר' רבה ר'ופושש

 הא' כי המה דאני , חנטרא רבה ר' ששכת1רב
 לי נהשה והאחר , הקדונמ רבינו סוהוא 'רועהוא
 סרהמז נראה חאינו  סהם רבי שהיא 'וחנן ר'שהחא
 האמוראיכ. ביכמ הדור גרל אם כי הקדתש רמנווה

 וה כניסעת מפסרר שהעז שם זיה ערדא רבכי
 ווה , שרשה אלו בפ' ~רבא ואב" ספרא ר'בזכץ
 ז%שזן נפ' יוחנן ר' תלמיר שהוא נרזשה וימורב

** % א הוש   %  ם' חק, י 

 אד =מחךו=%יסץתטא,מ%מ=
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 . נתעיות מיי טעחמ ב8זנ האיון ישואשתקן
 טעם הומו מרב נעא עוש יב נר הונארב
 שיברי הואמה

 דחחץן ובי" פמחים ערבי נפ'
 . 4;עמ רהפ אניי קמזנא בר הונא רבאמר
 . שמעון ר' אמר פ' ברעש קטיא בר הו:ארב
 רב' ביזץ וכות רבי בונון בבבל גלות ריהמ הונארב
 5רהינע קזורה מורע והקז "שראל בארזונקבר
 האם טצר הקז רבי אבל , הזנחם מצדהמלך

 וחה , מרדני ככן מבנימין האב ומצרמיהודה
 המשמחה ראש והוקן הלל ר"ל האם בהגד רבישהקז
 בבראטית ווזז , לו ו' שהוא הקדתש רביגושל
 בחה האיננו בר וכ נח אה אלהס ויוכור סחמתרבה
 א(י 62 א, 18 לצד דוטעשה כל תמם התנאיםבסדר
 . אש' לרב אמר מטרו,ד4ן ררבא ברמץ הונארב
 . מצפוף רגה הונארב
 , אבא בר ורמי פס' ורב תחלשא בר הונארב

 החסץ- שמעון לסני בא תורחא בר הונארב
 וכו' ערור מרג( ויצא הצנ על כרוך נחושוהשה

 האמוו,רן קורם והחא והרומב העור בם'כראטקח
 ור' מודשו בר חנינא ר' ען גם , התנאיםוסוף
 וססני גר סה:קז ובמרחי . וערתא בראלעור
 ליזו(הח,ז 'כול הקז שלא דתמב' שומרת היו;הסושרהו
 . תורתא בן ומרא יעדי חור בשבת כולאכהלש2וון
 . אטר רב לפני בוו וופר רבינא סל רודו הינארב
 שהטו בדפום החרש נסמר מצאת' , ה31ארב
 שמו%4 של חלכודו הוא הונא רב שלםהליכות

 דיו*ן בסרק כרמנומע רבו שהטץ אחר הונארב עי אנל , נתלמוד מקומות בהרבהכדטפורסם
 למתעסק מנין הונא מרב שמוש כינקןבעא

 , רבריו עיכ אדדים במקומות וכן וכו'נקרטרם

 בטטי מצאהי ת כו ו אברהם אניאבל
 דוא'ש

 ורב 1 וז'ל רגכדן בפ"ק בהוסמות וכן ההקבבסרק
 ברען ראכיינן רבו כהממואל אף גרול הקזוענא
 וכו' בקרערם למתעמק מנץ דח%ע ובס"ק , וכו'גש סח;בשי שמם הוטש סרב שכוה% בדנקז בקיוגפוין
 דיא המובהק רנו ווונא שרב כיון אוטר ואנ' .הו'כ
 ר' ון:א רב גרול כ"כ והוא בתלמוד שניווה כמורב
 אימ כה.מקז כ"פי 'וחנן רר' תלמק-י כהני 4גמי ור'אמי
 נ' , פוה חתמה %41 ממנו שמהל ס,ישאלחימה
 %א נישמו%4 גרול הקז רב הלמי עיוה 4וסירב
 כ,רובה בפ' כדאייו לו שדם נכנס שמואלהטז
 , כתלביד נהוג הקז הוא כ' וכיה כעה 'ותרושך
 אע"פ כתמכיש דשמה% אבוה בעא דיבחיםבפ.ב
 24כיתול אביו * חעכור ותלכרדו ננושהוא

 מנק בא וממט% ר' נפ' ונן , עו'שישה
 בהו,יו' וכן תלמיו, סיוא אע"פ יוחנן מר' 'נאיר'

 וכו' בשעיר אנ' מה טרב רביבעא
 ט1הטו אל"

 , וכו' חיא מר' רבי בעא שם עור ונן ,הלסקיו
 הונא מרב שמואל ב?א רהח4ן נל'קורייסמית
 . גטן נרעם וכן , ממנו קמן שכיאל ט1הקזכישכ1ע
 יתשג הוכא רב ס1הוז כעממע בשיכע עי בפ'אבל
 הונא רב 'תיב רגטין ובפו, , .כהלכ,יר שמו%4לטנ'
 תלכרר ז'רא לר' חבר ק-מק: ור' ירמטז דד'קסהז
 והקה , ורב שכעאל וזלכ,יד מזורזז ורב קזורהררב
 כדכווכזק דרדקי זזוטו ולרב 'רכומה לר' רביקורא
 הד,וא וכיהו , הוו הונא רב רהרי י'ץ :התם
 ו~ז ולפי , ע"כ וותם כדכיכזז רב הלכוץ-רשיכין
 גרול א' , ש24ה הם מ מז"ז התו0פותשאכורו
 . 'רכמוה מר' קמן והג' רב תלמי והב'משמט%

 יגרול רב תלמד הא' שנים שהם נראה האמתולפי
 אזזד, וו:ש לשכוואל וזבר הלכמר ככוי וגנ(כושכוואל

 קצת וחבר 'וחנן ר' תלמה- בא"' הוא השנ'אבל
 . תלגוירו 4ר 'רכייה ולר'לשמואל
 ר' בע' 'וחנן ר' תלמיי הושע" ורב הונארב
 נהנים שהיו כלחא נסת'יעא %א למסמכינהויוחנן
 וק ואלו , וכו' וקן קז" %א שנאמר ש'מביו;
 והאמר סכיכה 11 שו אנמיס ימותו כתע האממש
 שמואל ני לי ומאה , לי לנית נסממן איז 'ונתןר'

 מבקז ויזז ס"אולי רבי טרסמכהו לסמיכה וכהשלא
 בע' להונרבן לטסמנינהו גאון צכוח רב ט4 ,לי

 . בכ' וקנס כברכת שאמרו כמוסנהרר'ן
 , אמרי 'רמיה רר' תלמיי חזעה ור' הונארב
 . אבין בר הונא רב החשואולי
 רר' קכוקו 'תבקן יוסף בר יצדוק ורב הונארב
ירבוקה

 בם'"
 . כגטע

 . יכוץז רר' קכיה ורבין דלנארב
 אנשר , למינסב להינא אמסר פז-א ;הומו
 רבאטר.*ה

 סוסורפוי בר שמואל ררב אחף הוריינורבי
 .בירוש4ד

 בר ההשיא גרש1 ויש , יייא ברההשעיא
 בפ' נ,ויא בר הושלא או ועיא( מל,וכרא
 דיא. ר' בן הוא טוח" נ( יו )רף מתשיותאודון

 . י( ח:'נה ל תלמיר הכהןד,וששא
 י:תמע ף הוא כי ונהאה , *י בן יישעיאר'
 .  טעות ד,וא שי' לוינן

 ר' בשנ( מקקטרין ערכר ררב בריה הה4עואר'
 ועוי. ברמגהק
 ר"ח חלם'ר ח7ושעק7 , להוד חכחן חה2עקז בלק)(

 . י,כועמך .לחוד
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 , אכר ר' קומי הת1עשורב

 למסמכי:הו יוח:ן ר' בעא הו:א ורב הוופעיארב
 %א ש:אמר שי מבית שהיו מלחא אסתייעע%א
 זזבירו. ו;ו:א ברב לכועלוה שכתבתי כמו וכו' וקןיהיה

 כי:עלין ועיש.ן אושכמי ח.ננא ורב והוסושארב
 . יוחנן רבי תלמירי לראותן עי:יההי ג(לקי ולאלוונו,ן

 ואינר. .צ'רה בהינות עסק' חי::א ויב הושעיוורב

 שלהט הנכר עם הדר בפ' פרש.'י תליחאי עגלאלהו
 , לבטן שיישי ול'מ כוזמו היא שאי בג'דולהענ5
 ההה נטן מה וליזאי עגלה להו אימץ ליוקש'4ו
 ולץ , רש'י רברי ע"כ לכטן שלשר שיודהשם
 שלישי כמו טוב ל'כ להם נברא שעזה קשוזרלא
 אחוקם הץ א4 מ ו"'א הקב"ה, שכוות לשנזזלבפון

 וול'כ כהובות נסוף האמורים :אמני בר רבהשל
 רב כ' )דו"ב( אוחזץ ש:ים בפ' :ראה וכן כהגים,היו

 חסרא לרב אז5ת כ' לרבה אמח הוויעזו ורבחענא

 רכ הם כ' ג"כ ונראה . ו( וכו' מינהה בעאלכסר'

 שי מבנ' שהם למעלה שאמרנו הונא ורבהושעשו
 . מזמ:י בר רבה שהקהנסו

 אסר בני 1 חשסר יהודה מרנ הה~קךא ר2בעא

 רב סל'ק כי , בבבל הושעיא רב חרגמה כבראב"
 נר רבה אי; ודגראה אכר לר' אשכירההחטעי4ו

 ובפ' , אסי מרב הושע" רב בעא ,נחמני
 אושע'4, ורב אושעיא רב קמקז אמרה אבא ר'חל החוני

 י ייץרה רבקמיה
 כתבנו כבר יוח:ן ר' של רבו רבה הושסךארב
 . האל'ף באות4יתו

 'עב"ץ.[ '4ל'א. גטין ד:כריס מונהק שםנהורמע
 לבר אלק;ו א"ל , להלל הטהי בר א"ל 1ייהי
 טובה מרה מצא לא אלעור גר' יה ואסף ,דלדף
 , דחגיגה בפ"ק עוני בכור בחנתק- הנה שנ14מרוט'
 או שמטל בומן סוהוז הען בר אנוה והוק-וה

 . אהעסנימץ
 במתמהא חסדא 5רב אבין בר איי רב א'ץ 1הינק
 זדנק. בר דבי ל,ו דרנק, בר ל,ו כותק-, וזינקדרב

 4ח1' לרב הלל רב א'ץ , אפף רב הנר הללרון

 . כיזכא רב בי דאיטשכי
 , אלס דר' גיה ל" , וולס רי ברהה%
 א', בכוקום וגרולה תורזו עטדה 5א רבי וערסמסתז

 שאמרנו מה הא וא%י רבי בזסן ש"ואונראח
 פ' מטנר דג(אמר תה . סובי חי נעאלמולה

 אוד ונם' הניקז ובפ' ורה בענודה ק4ס"אלר'

 . טמוטתדיני

 . נלוטלכו וקףוא דרן אבוה דללי
0%  שאז. ה"חי ש" = רק 

ם %טקטה ה=דל "סש%ל  . אמ ר' יק י יי =ק ה המ,קיה שלי 
 ט'העינמשד יא ח נרטצלאברהם

 יהח" ד' בן דלל ר' מ גאק האי מונעו שאלה ם,ג'
 ליטרות הר"ע נש:ת ה ה העבי %1מטהה:סרא
 בפ' וכן , ורבא אנת של ימיהם סוף ער היהוא"כ
 ר' כן ו;לל ר' כי שלם כו.סור רביע' ממאמרר'

 כיון החסז הלל ווה . הקרוש רבי:ו דהוא.הורה
 ואם הסמיכה ש.בטלו ירא היה נברה הגלותשראה
 וצום ומוערים ל'ח נלא ישראל יהיו וותבטלח"ו
 ומצה וערבה ושלב וסוכה שופר ומצותכמור

 החז החוש עיה ויאדון טסחק במקוםהעומרים לי וקזוש נקראת הלוי וה שנל חמץו4רסור
 חכמתו ברוכ ותקן נא , מסורת תהא רדכםינם

 שהוז כמו והמולרות בה-י:ו ונמצוי העבורדעמבון
 משה ועד הכוע"ה רור עד מאבוחיו ביומקובל
 החדטףם כ5 קירש חנו נית עם והוא הגכורה,כוש

 והמעיברות הפשוטות שמם ה,"ס וכררוהטוערות
 '"ו עזיה שלא האבע בענין רב.אדא תקופתכפי

 של ז;דשה נתקופה 4לא העומר יום פת,ואנ:סן
 יוה"כ בעטר בר"ו הרחיות חקן וכן , ואביבותנשן
 גזלא ערבה ויום , א' ויוס 1' ב'ום יבאסלא
 זקן כויר דודות ונן בטנח י' ונן נשנע,יבא

 נשנה תקפ"ט עט'ץ פטווטה שנה בכלוגטר"ר
 , בסשץ כתוב זה כל של שהכזעם כמו עבורסלאחר
 רור בן צרקנו משקק סרבא ער וקרגמ חי"!הכל
 ולו וית' זהש'"ון סיבב זה וכל . המקדש ביתויב:ה
 לקיו( זק-בר ווק לשטו,ן בלבו לחת עללותנתכנו

 דדמב"ם כתב כאשר וריו מסי תשכח לא כיזוכתוב
 עש-ים ה'"ר עם שו41ה הקצר המצות בסמרו'ל

 י כתב וכן ורבא אבי נזמן זיה ווה .למצות
 . האוהרות בפ,' רוראןשמעון
 . 0וי בן זללר'
 ברה נר ל,ו , נחסני בר שמשל נר'ול5
 . נחמני בר גימהאלרר'

 . שם המק חעגיי מרבה דל5בעא
 "סשנה את המוכר כי' מרבי היל כרנע;געא
 . רנינו בומןתה

 פ" : מגאים שיבי בפ' רגסדא משמא ה%אסד
 גט הש%ח וב"' , הוא 14מורא שם נמיםרבינו
 , אמוו'א פרש"' סרוזבול נוחג; אין זלל תמוהא

 עשרה "ינה דלל סוטת% אמר יוחסע עשו,זובפ..

 . וט'יחטסע
 "ףח סשהט סקוס בפדק לע גני יהודהולל
 שסביאן כין א% , רבי ש5 נכר'ו סאתםגת"ז
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ש מ, קא ש  טס ש" וק טש" 
 . הננה ר"ג של נניו סקע מאהשמית
 לרכה 4ן לרבא הנוסוזו ואהף לרב, אטר ד%לרנ
 רבי. בוסן היה אשר קזקמז%

 . בסופו רפא"ו הכיצש פ' ררשב4ג ברקהנד%ל
 .[קצב"ץ

 בומן שהק: משטז להלל הט:י בר לו אכור ידלל
 . שון צריך וקוד 4לטרר'

 , ה% לר' ב,ר' 4ה שרי יוסף רב אכור ! הללר'
 4שר%4 כושיה ואין זזקקהו ביכר אכלוהו כברראמר

 וע', צין בוו כשור ג'* %4שר שני בבעז זכרע:פעזוי
 גזש"ז אץ שאמר דקנקה לו ימחל פ4ורש*
 אותם ויכאל נעצמו יס*ך הקב"ה 44~1לעשראל
 ינא הנח.נלכך אכ,ר שני בבקק וכרק: ולולברו

 מבחשר בכהובים הוכתה שאין פיח%ו החחרים ,י
 אבל , 5נחרב עם זז:דה על 4יהם לוכוהנוכל
 משה שאטר ככוו הקבלה ע"פ סשכאן דנזשמזב,*ת

 עט ם מ חציקחטרששת,יםנלם,
 עח חזהו שמ בבת ה" שיחמ"המשס

חטק-
 חא נאן חה="ה%ששדושחה

א ל"ש שושץיךתףמעי"ף  אן 

 במש. עש חד השה"סקתוש'=1"

 שש% 4טר תחה מ אד וצחף,מ
 אד , פשס י נ=ש מחש תחר משםו
 גגא מ וש=ל קמה דחחאזש חדימ
 גאן * שש אמ-יה%יזטמה*תי,
ש ר%ההףשל  %1ש הי7 וי עם. 

 גחט מ יל חדחזיסזנית%כים
 םמד"". טחח%ו "צה ע"תית
 חןעששקבמעא =א הממארב
 א", ת של דשח ע"חשמ קףעי,דב זאי שמא ע חף . השש" ניהשק
 עיש , זסא ע "מד וןמא =יטמ
 יס 4מו ף נ*' עמש ע טטה יםשמ%
% *ע מ*ח בלס %  = טר חש = שא 

 חב חם" סשא הסמא דרב נקח ושסהסממ
 יף שא חסמסו רב רשש רושז חז, נצאהסיש
 חע, נרבא סהס טחסא הססצא רב וק חוו,עחר
 . דיח אקה רדהר סנא הממנא רב ב,עו% נםול'ע
 טכא הסמנא רב חוי לוסר חכיח אץ באכחאבל

 טוב(* הסצוסש רב ג? משמי, חסנייא רב שאסרטחסה
 סש0ש ההז ק"ה בפצ"ם דהא , נרלוץל טם'חת

 אטר סכא חסמנא רב עעןיבוח , רבלחלסירי
 חיי רינכ"א  שנם אל'פ אבא בר אוא ררבסשסקו

 היאשון ראב"א ס"ם א( 1 )7ן( לעול כם"ש וווחרהוו
 . שם כם"ש רב ב'טיהו,

 עינא י שמת 'ום , השמש ונא השמ%ויח
1 יא %רת יששמת=י רמ,של  ,="4 
ח ימ , ה=תא = נ* יא שמת=עס %  
 אשתא ת שטת ים טרא, ,עששאאשי י נ אנץ ר נחח ים , אנץ י ניר הממשרנ

 וצ. ולסי החטק תה , שששא מווצמי
 סמ1 כששא1 החשע ניק השחע'

 מהשמך שמז4 ,"שנ, יז חשיכמם
שטוש  ה יוא א" שמנא 1 * 
 פ" צנע בערך השיך כל אבל , קתותכרתעי

 וכי לו 4צץ'ו כך אלא ג~והו לא כי וחללה חסכי
 והחית הה"א מ הם' קרם הם דציםהדגים

 לא הסנונא ע יקוות היי הץ: 4שמתחלפים
 אמר ; צדית ררך וה כל נונא רג ותרג'ע-מנא

 ושהוסמתץ אבל , הד4ג%ון המנונא רג הוא רבבי
 ונן , הונא רב הוא רנ בי אממ כי תםרבינו פיחי רסנהררם קכחע פ' בסוף כי אמרו כיההבפ'

 תל:אמףמ מ'הילושי~אףשרשקק
 וסמחק, " ב פאמ- כ% דתאח:חארב

 דעשנונא רב ההו רב ני אמר התם שמשנינןואע"ג
 רמעחא רב בי אכיף דרנא רב דאמרי ויכיהינו
 ד4רתמר ויכא אבל , ק44מר *ידיני רזלטשכילהא
 , נגמוא שם נראה וק הוא הונא רב ודחוסתמא

 סששר עצטו מדב החא רנ ני אמף וה או זהונץ
 לרב מקסדה התלמוד כי ודע:וספות יל הרא"שפי'

 דזשרשו 4יץ וכו' עצים הכו% ובפן , רב ביבה*מוי
 דיב4ו רב ופרשק ררב תלמץשה הסנונא רבומה

 הממנא רב הוא רב בי אמרי דקן'ל הוה ררבז:לכרדמה
 בסוף כי אמרו כירה בט' דעזו' אכל , רססהדרןבפ"ק
 הרנא. רב הש1 רב בי אמי כי ר"ת טי' רסנהדהןפ"ק
 רב הוא רב בי אכורי רב תלסהי דדשושוןוחץ

 רב , הכינונא ררב קמהן יוסף רב ט:יב ,הכצונא
 ל,היכא גולגלתך כסף וא'ץ , רעולא קכרההממנא
 ררב הא הונא רב אמר ז:מנונא ררב הא רראר ,יי דמזת יק יף .. טזא לשס חגרעעת

 רבינו מ(וברקם[ ומכאן . חברם הא"םהממא
 ככ(ף לרווז נווהגיב( ג(וזזקכו:יכ( ל"ל ודורכוב"ןנסים

 בסנהררין ממונות ריני בם' הראזש אבל ,גולגלחא
 נסים רבינו כעעם כלכו חכוא מבר כועשהנש1התו
 פפי דיב לכרגק: קבלוה חמא בר כי הרע ההיכ

 גיגלחא כסף נותנץ ש"'ו נראה כי , שנירכלהו
 או חינע היו לא לבדו א'ש לכל שו4ליןכשדדו
 ל קצוב דיא מיהמס ולת נעבורו 4שיעדהףל
 בוה גם , בעבורו יפרעו הכל לרעת פי4ן וזקהלכל
 טוידבר הוא חמא מבר הרבר שוח ההא"שכתב
 פמיי הכי ונל4י המס מן לפוטרו לכחלבערו



מאמר
 . קיכ סאחתד נשחתד הף לא י%נך טכרשיבק
 הטנונא רב אמר שלא בר רבה אטר דרא ר'אמר
 2ר רבה העניו עם ארונו שהח,כו בא"י ונקברמב1ו
 , לא'י טבבל הומורב

 ואחי
 ר' אסר חסדא רב

 ס:א המנומו רב אמר פ%1תא בר רבה אמרוירא
ק , ת שד ימ מ אק תשו ת ק  פץ 

ת כי= דרע ייבי"ת"מ=השש  "שיוו בשמלקתאו 4ע%
 חדתא בשך שעומ,"עחךט"האאנט 4י ליע חי שם שנת,העפ",

 סתח. ט"ק *סז מונהחומיר

 תחדאשרב-ת.יבהמטנא~"'יטמ
 דהא,ארב א%ת חשא ינאדדת%ח"צר
 יד, עקש א4 %4י לא,אוהתהטשא

 דישק %" החנש* מ הממש דד"6עחא
 הממש = בר חש 6צ חיא = 4ה חסשת

 ששע4ף 4ד %סתא אץחוסש%חש,
 4רש"פחו מע" שס דא חףה 4חאמ

המןגםיע,אפקשיטשש14ששתסחש פהי נצו וששם לשת ר%עהמושסס"י
 תסא, ש- 6םי%ץ6תממאאץי*חהי

 לדעה רמן שץ ד"שג4תימ'שש"צ
חע"סאלל*צהשהאזלצשמוףלטזת

 דסן נסר תך ימ"( שף *ק תהמ"ם
 4שיתע מסא 4סר6עטיתעצ%י,

 פימ %א תזא מע וא=* * איו*חא
 א4ימש את 4השתא * אמח =שששמך 1עוו*נ" חאוטעיוח%ס"*לעפממ

 ת ישר מה" מה "יו מל נשפתתא אי ד=א לשחזעב ,יש משליעת,לל
 . לכחלת תראה צנע ונשךחטוא
 ישר רממו בר דמר בחלו*ה מטי הטנומורב
 רב נהסח*ית הש , כ,ר * *שוי לו אכ?ז יהאר'

 , אחר בומן הקז הוא מ נחאה וק , סבווהממנא
 . חממו לר' פ"ל סמהא הטנונא יבובירושלכר
 [ . יעלץ נ"ג. אליויני פל אמונהקז

 הו4'ואות

 , כף'י בערוך אומר וק רנ' מק ואלסרבי
 ובגסין בסנהררע סמתהז ד'נ' פ' והוא 1ולס ו'נ,א
 . המויןפ'

 עשכ,שול ר' בפ' אמוחשה ה% ר' ובמ החלסי
 . ורהבעטדה
 פרש"4 לקקן ר"ש א0י וסמינ' אמר :וסשינ'

]131שני

 . מצקא נכא בשלדר י5 סל חלכידו חנםשם
 נטוף כדאישו אבינו אברהם ~ה בארטות ק ' תו
 לו הט? לפחהע , ש"ש 3אטר . בשית הבונהפ'

 .[ התמים בערך לשונוולכורשר
 תפלת וגט' פ', 2ברכות גוכורין היוותיקים
 , המצת ומחבבים צהם סיןמ ורש* ,השוד
 . מווש טותק הוצום דיים כעשקפ"א

 הזייקאות
 . א4ר לרב אמר ובדארב

 . בערכ,ן רב אמר וברא רבאמר
 רב הלטור וברא 2ר אנ1ו דר' אבתו ובהארב
 ובהא. בר נחמן רב אמר וגיא 2ר קהודה ומרוזומו

1 4 קוא 8  , לף ק ו=א עי , יק ו 
 . פנחס ור' לף בןוברא

 שמס% מכו 0 דף )9יישז ק בןזב%ת
 הי50ד שצ4 וכו' סשנה מקהא אני אביפלכרו
 . שמה% ניכו ק בן וסלון בימשזםסידה
 רב 2ר יחא לרב רבנן 4ה כ1שבודן ן ובה-רב

 אטר , וכו' ה4שץ כק להם כותצשו ואמרבברכות ובי גדי דאדם ו2יר בר שמעון דר' אבחהובה-
 וביר לרב פמ. רב א"ל מהודה רב ואקז'מא ובה-רב
 דיאשון וביר רב זה ואו4 פש %ב נהנאורב

 . דרבא סשמקק וביר רב וקטנהיזזא
 אנרטר בומן השוכר בם' אתשעש בר ובמ-רב
 וכן רבה גביא אע,פ בט' אסר ודב וומראוסר
 גר 'וקף רב נימן הנשבקץן כל ובפרם רקונאכ4ע'
 . נחסן רב תלכמדמניוכו
 לא שש'י טםזררעא ובמ- לרב אבי א"ל ו ובידרב
 )וענ"ב( יה,סז עשדה בפ' י ומר לרב אספדעזרב
 . סתם וביר רב לא פרש, טנהודשא ומדרב

 שני פרש'י הומו רב כשטת חד%ב דמןווגא
 , ברליץת סישגו וככר דווא נוסחא השזעכרם
 וכן חכם שם מירש הויב דטן וומו הערוךובהסת
 , המפלתבפ'

 רב יץ וא%' פטי רב דב' ימף רב הג' 1וי0ף
 . אסר לרב זוטי רב א'ל הקומץ ובפ' ,זוחשן

 . לרבימ1 אבויכף דרב ברקה ווטרא טד 4ה11מר
 דרב גרמה הונא ררב בריה והשדא סר 5האמר
 . 'וסף רב בר נחכרה דו" הא לרבי0חפ,א

 רבה וופאקע דטר כעממקק וומא יטהא מרדיש
 . פטא ד,יב קכ~קץ רננןואמרוה
 דדגל* בשבתא ויה מכהפי כי זזסיא נוטהאסד
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 , דיכץ לעולכו לא כיאכו'

 ובס'"
 הרשעב,א כתב רנררי'

 כסו לעצכי תירי לעצכי מנדה זזכם תלמקיס'רש
 מנדזז כשזזעו אלא נרוי חיב הקע שלא ווטיאמר

 החכם כבוד מפ:י קודם לעצמו בונר!ץ ה"הל!יכם
 הי"ן כחב וה מגלחץ ה!לו בפרק כראיתאוכו'

 בעצמו רואה כשזזהכם ג"כ נוזאז וכן ,כושגזו
 חהדומה אחר גהכם שביזה מם:י נרו' חיינשהוא
 כיון לעצמו לההיר לעצמו לנרות ושות לושעמ

 , איש- לאיש החיוז לא חה לעצכיו הריןסזעט'ה
 דרך 9ל נרו' או נדר או דבר ל נשבע החאאבל.אס
 , לעצמו להתיר יכל אינו ההנם אסלושבועה
 נררי יתי שלא לת"ז מנין אמרו בגמיאובפיוש
 . לו סוח*ן אד"-ינם אבל דברו יחל לא ש:אמרעצמו
 הונא רב הלכרדי ימר ומר חכררא וויואמר
 ויהי בפ' נאון כך(בחא אחא רב כתב ,חסיריס
 על עצסו נדה נמי אי תנאי על רנרתזו היכאסקץ
 יהא מלהא הרא מקיים לא אי דאמר כגוןתנאי
 דלכהא ת"ש , לאו או כפרה צריך סי וקיימאבנירוי
 אע"ם הנאי על עצמו ש:רה או ת:אי עלנרוהו
 כתב ר"ת אגל , הפרה צייך עזודה כמושקים
 להבש! שקבל דיהודה הא כי מסוסק שהמנירהדוקא
 'וש לא שמס בירי סהזם ומננבי י,מ4ריהבנימין
 .התיה צרז אץ ייימו שיכול לו ברור אם אבל*(וכח-ו
 . דרא דר' ברטה וופנרארב
 רב , ההורה דר' קסמז טובקז בר עטרארב
 לוי בומן שהוץ ונראה רב אכור נוובהז ברווס:רא
 . יוחגן ור'ורב

 ווטרא דרב אימקק , השני טובץ; בר יכ~רארב
 לרב להנשא דבעיא נכסיה כל לבנו גהב טוביהבר
 הוכע בוה א"כ וכו' ע;ושע דרב בריה הוסא רבלו ואכ4- אביי בן בעי רב לפני ואתא ואיגרשאוביד
 ווטרא מר וה שאין הטעטוה מחת ונחיז ,הוה
 . לסע*ז האטור טובקזבר

 מר , לרבימו בואף דרב פהה מטרא מראמר
א מ י מ ת ך א ת ש א ת א מ א

יםתש"מתאדישד%~סממ%ה ד0"
 ומר יק ע* 4טיג"םיז ש"חימח ש-ף4תא=,יבפא

 השא,~
 א%,

 אסעו , הו בי רשחא כרך מממן מצדס
 עטרא סר תדק חמ המ אשי יב דפראומר

 וד%ג יב יירא סר * תתמ המלך ממתרבשל
 , נ!(מן ה-ב אמר נחכע דרג בףה ווטואמר
 ודנ ורבא בגו שההו הנעען נפ' כתבוועזו'ש
 גמ' גחדלת יוסף רב נוהץ דין והץז בו פגעוספרא

 דצעדח למאן יום נכל מוחל והיה ,סנהררין
 . היר נני גלכדאיתא
 ונראה , מברכז כיצר פפא דרב גרעו ווטיאמר
 בףה ווטרא מר שהוא ר'ץ בגמרא פועותשדךא
 . מחסיא במחא אשיררב

 בר נ"א , אשי לרב אמר מדרעיבא ווטראמר
 . עופות( !מיר רישבא )פי' . בבור וה'חרישבא
 שבומול רב נ"א רבא, בומן שמואל בר ווטראו-ב
 . ווכ:ראבר

 פסולי כל ט' בסיף דברחא תנא ווטרארב
 ר' , בג' נררים הסרת תנש בבכורותהביקרשע
 חכם כיהם ואחד אומריהורה

 סכ~
 ד"ו % רהנך

 . וסגר והו דמסבף רב':אאמר
 לבגי כהב טוביוי בר זוטרא דמו אימיהרניד

 איגרשא ~וח"כ וביר לרב דלינשא רבעיא נכסיהכל
 רב וא'ע אביי של בנו ביבי רב לפני ו4עזאתב,כונו
 . וביר ורב מארי רב יהושע ררב נריההונא

 . נ,זאי ג"א , מאיר דר' חתניהויותאי
 וסמכוהו לא"י שעלה ואחר ו,רא ר' הוא ; ןיראר'
 כה(ום להסמך רוצה היה לא ובראשונה רבי,נקרא
 כר כי ששמע עד וקיים קבל הף אלעור ר'ראכ,ר
 נפסרדז אמצי עונותיו כל לו מוהלץ לגדולהשעלה
 והרונוב העור ובפרק , יוחנן ר' וסמכולהסמך

 דהמואל רארעא לתקשי בבל חסירי בין זזיתא
 רי טועלה איד א"ט ובפיק , וןמיר וירא ר'הוא
 ירנ,יה ור' ד:ונא רב בבבל נשארו שיין מבב5ררא
 רב כל , אבז, ר' אח"כ וזלה אבא ור' אבאבר

 סב' זה לכוין ה-עתי לא אבל . מא'י רבי ונןמבבל
 הגמרות נומחאות ספמ הא' , יוחר אוטעמים
 למעברבו כי ב' כ:עם ועור , וה לכוין 'כיל ארםשאע

 כירה בריש כרזיתא רב שמו ההקבראשונה
 שטמכו וירא ר' כמו רגי ::יא ואח"כ ,שנתסתתה

 ר' אסך , ססח-ם ערבי כפרק אסי לר' אמי יר'*
 ךרא ר' דיהיב הא כי בשבת רביעי ער הברלהדוא
 . יוחנן דר' קמיה אסי רב ויתיב אסי דרבאחור'
 אביו כי מכ,ונות ריני ובס שאחוו מי פ' בסוףוכן
 וחסיד ש:'ם י'ג היה_ מלך של גבאי ךרא ר'של
 ר' ביח לא וה ובעבור , לישראל כיוב ועסוהגדל
 סאן טאאמר סונרמת ובענין , ערוקאי להםואמר י של מהחל ו(ברחו יוסף ורב רבה כמוררא

 ואיקפכ סתם ר'( היה שהוא חיק גר יוסףאבווזז
 דזטלו גמירנא .יהורה כורב אנא ואמר 'וסהרב

 בא"' וגדל בבבל נולר וירא ור' , גריס דגבריספקא
 עמה שלא רוואה יבס' , יו"ז שהמו גטברהומת
 בשגליי!זו שעורם בה:יס שר4טז עד לא'קסבגל
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 מרא מר' חנר סתם אנא ורג , עוונותיו סרולע
 ר' שעלה אדד לא'י אבא ר' ושה , מנבלתינקזם

 ב:רא והוא הטף קטן הקז דרא ר' ווה ,יוא
 עצמו שנרק מעעזה אותו כה14ם שקי דשי'ךקטינא
 בו רבנן ונתנו מה:ם בו שלוט אם אש תנורש

 לו אמר והטו , כומאש רגמו ונחרכוזמנקקם
 בסיתוא סרב~א קפינא קפוינא כ,לאך ר'ץ ,מלאכא
 ענשיתו א"ל עלק:, תהא מה צקרת בקיטאוסרינא
 הענין בוה , ענש.נן רתחא בידן לץ ,אישה
 עם ונן , מהממוץ4'ם באריכה והם הסברותרבו
 במה בפרק בסרין אלשי בר קהורזז ר' מאמרוה

 ובתחלת , הבשר כל פרק ובתחטפותכולעןן
 יוחנן ר' תלמקי א'די בר יעקב לר' מיא ר' א"לחלק
 מאמר ר"ל הבא מגלה ונסיף , נבל מחכדדי411'1
 לו רבי ר'ץ בערך ע:קז לקע4 שרעי אע"פ יראר'

 דהזמירו הן הן ישראל בנות : דדדוע המאמרוהוא
 יושבות כחררל טפה רם רואוה שאפלו עצמןעל
 בברכות ססוקה הלנה והש נקים ימי שבעתע*ה

 החמדו שמעצמן שניאה אע"פ , גמרותוגשאר
 נרצון קנ* י"נום א להם תקגו שחוץאמת
 נוה קושיות נ' וש . המעשה נהם תלהולכן

 לנשים תקן ה:דוש שרבינו כיון הא' :המאמר
 ודג' , נרה ססק כל יצאו הרי נקיים ש;4השבשרות

 שעור אינה כחרדל טפה וכי נחררל אפיוכוהו
 שנסתסק מי שרזיהי אע"פ , התירה מןראיה
 וה גראה יא אנל התוחז מן הוא אם השעורנ,ה
 יבואו שלא כרי המפרשים מרצו נוה , מקוםבשום
 א' יום רואה ובין ויבה ליכה נרה יכר ביךלנועות
 וסכורוז גרו"ז ונה  ההקן ולפעמים ימים ג'לרואה
 מהן ' וא ראיוה ' ב נוראתה  בגון ב' אלא ראתהפלא
 כרי וכן , והן ו' אלא תספור ולא דה4משוהנין
 רם ראפלו מרות'הם השוו לם,עות יבואישלא
 תירץ נסים כבינו נקיים. יכדם ו' יושבתכחררל
 נקים יכ,ים 1' יושבת כחררל נבופה שלפעכ,י'שכוון
 בנות החמירו הסותרה כובה רהיינו דעזורהמן

 , סוחרת ה'א כאילו שרואות רם כל לעשותישראל
 מצ' רהוה כושינ: ו:ינו כחרדל מכופהורנוחא
 להחמ.ו. ראוי שהיא רווקא מרובה רברםלברכ,ר

 ימי 1' אחר דובה לההיא רומה :יהוא נרהבתחלת
 ושהה וא"1 יכךס בג' המקור מן יצא רשמא3דה

 בבשרה כרדרשינן לחוץ שיצא ככיי שהואנפרוורור
 יקקה אס נקים ימים ו' התורה מן וצריכח ,וכו'

 רוראי אע"ג כתידל כחה נקט ולהכי ךבהגימי
 רבא ביכיי כי כתב והרא,4 4 אחת ראיה אלא4ר:ה
 המקימוי בנל 11 הומרא פשטה לא עריין רני[נצ"ל
 בפרק :ראה וכן , ישראל בנל פשטה וה אחראנל

 אמר ויוא ר' סליק כ' רקוזשין נס"נהתנוקת
 אמד יויזנן ר' וא"ל יוחנן רר' קכ,קה ררבלשמעחא

 ואמר וירא לר' שאל אסי רב ני מום וכן , הכירב
 וירא ר' וגם ככרוכיא ז:יוה לקיש ריש שכ,ע כילו

 עכו רמן אבא ר' לאו ואי עכו רמן אבא מר'שמע
 ויא ר' אמר רכתיבות בם"ב , וירא ר' שוכחהיה
 נחמן רב אמר וירא ר' אמר ינאי ארר הושעיאא"ר
 תלסיר שהוא נראה )רקליב( רכרלוה אליעור ר'ובס'
 אמרה מלחא הא אניי ואמר רב, אמר וירא א"ררב,
 ופירשה אבוח בר רבה ראתא ער םרשה ולא יראר'

 רב, תלמי נהמן רב של רבו אבוה בר רבה כיוירוע
 זזק, שלסזזות אניי שכולך בוכ,ן הקז דרא ,4וכו
 רב בר רנה אמר וירא ר' אמר , שנה ממזשהיוהר
 בבבל יהורה רב עם הקה והיא שכוואל אכירירכיטה
 והוא יבואו בבלה שנאכ,ר ל4ל'י לעלות הניחוולא

 , דרא לר' ירכימז ר' א'ץ , ועלה כינההאשתמיט
 לפ:י יהיב ההז וירא ר' , וירא מר' קיכוקה ר'בעא
 הזורכת במה ירא ר' את תלכ,'דיו שאלו , אמיר'

 ואב.י ם!תנה בר ורבוה וירא ר' , וזעיר גני בם'יכמם
 מינן חר כל אטרי ריי1א צר.כי והוו יהבי הווורבא
 כלהו , ברקטא ליהיב כדפרעי לא בלהאד*מא
 לאביי רבא חויקז 4יפריך לא אבה וא.פריכואמר'
 להי נעא 14 אימא מתח נהמני א"ל ריכיארגבה

 עדיף כךנ"הו הי מהון מהנה ור ורנה חריף 1.ראר'
 דריף רנה שם ונן , הורות בסוף תיקוומטק
 מלך רבה כי שם ואמר סיני עסף ורב הריםעוקר
 ברכוה ובסוף , וחצי שניזים יוסף ורב שניםכ"ב
 לו שאמרו מה נהוריוה מבשו ואינו שנים ב'אומר
 ני כלך ש:'ם י"ח בן רבה וא"כ יוכ:ף לרנכלראי
 בר"ה ונן כי'ק בסוף כרא.הא שנה מ' אלא חההלא

 מ' שח,ז אהו קא על' טביה ורבא אבתויבמות
 והוא וע.רא ר' מרו:מלמ' לפעמים כי ונראה .שגה
 ונן . ין חסר ךרא י' או 1( קטינאכמו

 , שמש עם ייראיך וירא ר' אכ,ר 3בל'דנוכוה בפ'"
 אנל שמש עמ ייראוך ועירא ר' אמרובירושלי.י

 בירושיכוי הרבה הנונר סהם ועירא ר' והאין
 אכור , וירא לר' יווקנן ר' 4ל'ל לקיש ריש נומןה:וכר

 :זאכלו ג' בסוף חנינא ר' אמר אסי ר' אמר ;ויאר'
 הוא ואולי בירושלכ,י וירא ר' בטם וירא ר'בפסחס
 בי הוינן כי אמר וירא ר , שנ.ם הס אובועוה
 וכו' לן אמר יהורה רב לגבי אתאן וכי וכו' כהגארב
 מרא ר' כשנתרפא לחכמים סעורה עשה אבהוור'
 בקטינא הקוי4 נאות תמצא ועוד שאנלו ג'בפ'

 י לוה שצדק- מהתשלוס
 1 :רירא כעיי שס וה היה לויו כי כן :ראהלאי(

 , י?בץ . היא אחר אסירא ר"קאכי
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 חוא ר' עצמו שהש ט= צץ מ השר'

 לסורא בא טאאלהא בר ור0ה נהמן רב *צישה"

 י ויקא לר' שםומצוי
 פ"ם 4ולי דנף4 ד0החוה פ"ו ארא גר ו'ראנר'
 ולתץ כל וזלכידקז כוהרר דהוא רחב"א וצ"להוא
 [ תב"ץ . פכמ"4 כד4דהא דרק ק0וה'ומץ
 ולא וכ4י בר דבי בכיעצידיז יוודה רב 1 וכ,ינר
 טד0ות נאלו פף וושק , חנם הוא אם'דעתי
 . ממ ירענא עא זכ4ך בר אמר וכאי בר שלאאסן
 1לח , יוחנן דר' קכרה זכאי ר' רגי ! זכאיר'
 . וכאי א"ר שקגא סר אמר שקבא לסר וכאי4ה
 רמיהא חגא הוא ת) המחנש 2ם' : זכאיר'
 , דקדוש רבינו דנר קקויה ר' ק שמעיןולמיר
 יצ של בנו והלל תזורה ש0ועת מג%סכתובם"ה
 ר' שכיע נו 1 ובסוף / וכאי ר' לפנישנכנסו
 . דברכות בתוססהא ונן ד0ההא תנאוכאי
 ערם חאויך בסה הלכידיו לו שזלו , וכזויר'
 . הש וה א' יעת. 4אוכו'

 רק קסנר אטדה עןא פר"מ שלהי , ום-הנר'

 .[ יעג"ץ . בלסדע באחד הבאין1"כ
 גן ג,א א,נס בן נ"א אבקולוס בן וטיהר'

 ובחו0סהא , בשבת בנו אה נוטל בס"םאבמלוס
 אב0ילוס בן ומיה וה כ; יוסי ר' אמר בשבתבם",

 הטעשה בסוף תנא והוא ההינל שרפהענוותנחי
 . הע-בן 0סני בגטין הנחנק'1 בם'שלו
 . אכר רר' קוכר וטיהר'
 , לוי דד' חתנקז נ,א דריב"ל דשזנטץ זכרמץד4
 . וזנא טההטה ונחשה עפכועאל ר' משום וטיחזל'ר
 אבהו ר' תעא מקשרץ אבהו רר' ברקה ועיראר'
 יסתם
 . וכו' ענה דר' הא אמר דלל בר ושראל
 *י בן קההפע דר' אושסעיננקז חמא בר ושהאר'
 . ראבוך מליוהא מט"י *4יסא
 נוסחא ועפ חנינא ר' בשם חנינא בר' ושראר'
 . בירושלכר חנינא ר' %4ור ועיהא ר'אבזר
 . "הודזז כר ושרא4'
 ובבלי ירהשלכר בתלמוך המכר סתם ושראר'

 ר' תלברריו כי יוחנן ר' בומן גדול זזכםובכ,דר:יות
 ובירושלכוי , יוחנן ר' תלכררי ס1הם ירמץז ור''ונה

 וזום אב להם המה לא אבין ור' ועירא ר' כירקרתפק
 חמנא, ר' אמר וירא ר' אםר , ואגי יחנן ר'נכוו
 . לקיש לרעפ ועירא ר'א"ל

  'רעת' ולא מבבל כרחתס והקק מרב לסןזלף
ש ש% יא *פה ק נ * א*  ק .  ש  ל 
 יא4, רפ%ייא ,מחו ד9ער

 4א ופה זח *אןיייקמוחא יתו%ויח"%ישממרפשה

%שי מ ם =תל גיץ * שי  ש  
ט  מיה  וט פהמתק,  %% חק ל 
מ%פט' ש ל די ת "פת1 'אק,   

 ר' ני ג"נ הנפוחם יום פפרק , אמר ברפש
היא=ת4-, חי" פ ף %  =ם שי ע % 
ש % * % * ש ו ש י פ

 ש% י עב א9* , חמ מ מ תה עס*=
 %רש*ש ה"סש * =ל ד דישסש

 שאלא *ה ק=יתץ חפממ:רמעם
 יאד 4קיקד כאי טני הק תשף ,=ד
 רהלסףדי פרש" כסדה לא ומהי כשוה %מחןלו

 . חטץ אינך ונגתי%4וה
 רתעניות בם"ק לרבינא 4גור סדהבת ושחמר
 וזקדמון ועיף נ' , מדהנת זשף מר גוסיגןפחשק
 נחץץן וחלנה אטף רב בומן שהקז לרבינא חשהלא
 זעיף בומן קרמת רבימו ה4 גם ני סמעסקק%א

 . יוחגן ר' תלנידזזקרסון
 קןילת כי ורוקא לר' ירטמה ר' א"ל ו ורישוכ'
 , יוחנן ר' תלכידי איז כל וסתם אבהו דר'לק0,קה
 אג"י וריקא ר' אכזר , אכר ר' אמר וריקא ר'אמר
 רב אמר זרישו ר' %4יר לקעפ רעצ אמר , אכור'

 ר' אמר , 4לעזר ר' אנור ורקא ר' אכור ,קקודה
 ורנ אב* בזסן זיישו ור' הוגא, רב 14מראיקא
 אחר העז ורקא ור' , אנו ר' של תלנרדוסמרא
 מ שי יצה

 א-

 נ%"שש ת *ה ד%ד
 פש צת *" דאפ ן" נש ואק,מ"

 מח"ע " ב פ' ' ש* ר וצ אש*א ושליף *חם ס"ח מ שץ ר ליש" *ת ל תל"ה"
 טק זטח ות מהה, ו קיה חקג4טשא

 ה*ק, טק סטםששמ=אניקטזה
ק ש ק ש %  מ ח"קב *פיל טע ה*ם פל חתגם *% ו*ממל שצדשפאפיסי**ק

 א-
 " יתם ש* י

 למל די בי א-%ע מ מךקבמש"
ל מ*ש . אמ לאד  ,בח ת וקה"פ 

 ,ח"ה דש ית כסש יפ שה%תיה מ" ל? ש*י, אחת*מקלל%מא
ה  לנ, וח'עסעל עיש וי ממ"א וק%
 י'יקא ר'ישה * %י מו דשלח ג1א%
 ב%לתך שזש שנח 1 דק מק יץטכ"ץ,שק



]135 שנימאמר
 ולסעלה , לו תטרב סה *דע י הסרורהנכתממק
 . בנ"ף ניס"ל מתדלף סגיתא כסל סוהואפיווינו

 החי"תאות
 ]נ,א אבת, בזמן חבו רבר תפלע , חבובר

 ל(ו1ג1א[יהמ,יעל
 יצץ[ שיב. ט~ח"ממעי,

 ל יהק ח" , זעיש ל =י חבעאיב
 שעא %ש ר מ מי" חף נ עש הי %חממ1
 . אחר בופע והנל ינתן לר' יוחנן ר'דהלמי
 רב נ"א ררבה, גוץה יוסף רדב ברקז חביבארב
 . דדבא ברח יוסף ררב סףהדעינא
 . רדבינא לקמהז 414ש רמרת ססורא חמבארב
 רב אגשר , סורמקי[ ]נ"א סמרקי בר זעביב4שרב
 הך דדעא סמרקי דזביבא רב לי אעמתערזזביב4ש
 לא%אהי *ה ראמר בהדמש אלקמו דאיטותעימרבק
 4 השוכר בפ' וכו' רו"קיעא רבק ליאושר
 רב בומן חביבא רב , ררבקיש ברשה רעמב4שרב

 . ורבינאימי
 קמטה עדבנא הוה כד חביבי רב אצשר 1אביבי
 אה רורו הרמם רודו הגרול זדא ר' הואדחביבי
 . אוהבו יץ וגם ,אנוהי
 . אפר לרב אמר כוההנאה חביבירב
 הונא ירב קגר והחש הזגא רב תלפוד חגאוב
 אבר ר' כשש היו וימ ובניו זזא ר' בפודתבאש
 חניגא ר' זה כי ונ"ו חנינא, ור' אלא ור' אכוור'
 . פפא בר חנינא רהוא
 רב בומן אהבה 1- ארא ררב חחג'ה ח10י
 חגא רב ואמר , בריתא ר0ום גשוק4זנדכע
 ח%ימחיה ליה מעינא אנא הונא *במהן

 יא שכה תמניסר בר הוא כר נהניהלתלמוד'ה
 רבי אסך חגא ר' אבור , *ה וטשסענא ליקר'חוי

 ש~ק כי הוא רב חגא לרב אבף %? ,י4ירה
 לקכרה שדרא זזגא רב , שלא בר רבה רביכודרגא
 . כ,תנהררב

 אביי 4יץ , ששה רב אמר חגא בר חגא ר'אמר
 . רעולא כעמסהה חגא רב , חגאלרב
 . אלעור בן חטור'
 . יומי ור' במנשוי חג"רר'
 ר' אזל , כדרונאש חג. רב %4(א כי ( חגירב
 . אב4ו בר זדש ר' בשם רננו(וכוא לר'חגי
 . כתבי ש בפ' רבריתא יעא הוא חרג"ור'

 .[ 'על"ץ . רר"ה אישזוקנחובה
 .[ יעמץ . ר"% ייהנ=ש

 . שנא בר חושר'
 . סיסון בר מהודזז ור' כלמא ור' דענעזר'

 בומן נהונשז ר' הוא אושו ר' בשם חומאר'
יאסי.
 . לשש יש בשם חונאר'

 , רבה ח"א ר' של נגו יוחנן ר' פל רבוחזקיה
 בבמן נולרו את,מ שני השלו , ינ94 ר' ביכמומת ינ4י ר' חחן ה"ה רהורה עעדה פל הקעןאודו
 וזיו קידם חרג(ים ל נ,ר הגר% מהודהאהר
 חץ אודותיהם הי י 1 י ש ו י 1 פ ו , אחתסיפה
 סידתה 44מו ית ור וי" , א' בבמן טותוקןנחיו
 באתה האוכרם י%רת שהיתה בעבור *דה צערלה
 ודבהק פריה ל סשץוה האטוה אם וטאע*ה רבילמני

 וכן הבסו'. בספ"ו עשזת כוס שתחה ו4ע לאוהטרב
 קמנה מןהקז' עףה קרוסףן ק% פושבמהאסילבעלה

 ל ה*רח צער סםמ זדש ר' סרגרטשה כרי אחדכש9ש
 , דז-תמע בס"ק מ1מנת שאיסה זד,ו ר' להה*מר
 שגרול לפ' שדמהז 1%4 בפ' ברבי חועהונקיא
 ומשזמר רבי בע1יבת מתהי ירעח וככר , הקהברורו
 כאברזום ובניו זישו ר' זששיבים פתזם 1'ל%4ק(ו
 , התיבה לפני ררדו השוכר בפ' וכן מעקביצז,ק
 להוכיר יכול וזזז לא אבמהם דד'א ר' כי141ע"פ
 4צור : )רכר"ב( במנלה כראמרינן ה"א אלאבדמ"ת
 סחרף הוא *"י וחכתי לפסוק זדש ר' כשסגיערבי

 קולו זהטה שלא רבי בר שכועון לר' 91אמרבעבור
 התיבה לפמ כות-דץ 94ן שם תנשז ושק- ,נומם
 פקת"ן סאשן בית מאנפר %א זזסה ביו כאעמרלא

 התוספות תירצו זה , %4פין ולקיינין עיניןל4ולסע
 חזיה ור' , איפשד לא הכא אכל באדדשכ4רסשר

 נר דן 4י אינש נר דן *ת תלשדו יקנן ר' שעי
 . פסין עוסק בס' וכן )רכר"א( קשךם ואלו נפ'ינש
 כ ובט' נירה נפ' ראנ% כעוכיה חויהאסי
 . המקרעמ פ' ערכין שיומי בר חוקמה .חמשד

 . רב לפני ררב ברתמה בני ואיבודשקמה
 וכו' אגיי ירביקה ר' תלכררי הונא ת-' דשקקהר'
 . ירסמה ר' 14מר חוקיה ר'אמר

 . יוחנן ר' אסי פרנך רר' ברטה חוק'ה ר'אמר
 ,[ "צב'ץ קכא"ב. יבמות]זזהוי,

 יוהנן סר' שמעתהא ודהק קכל 4עשר חזוא ,יווצן לי הסובהק התלכרר אבא בר חייארבי
 רבו חנינא ר' וביהע%כו , חמךו סשיותר

 % חשמר בצסוף אנא בר ח"א ר' לוסגאמך
 וסהדר , קולת סמש4 חוץ * סשמתמלש

 וצדק יום תלת'ן כל יוחנן רר' קכיהתלכידקע
 עסב"ם שמ חלמם ל שהוסיף כוהזש,נל"ר

 טתזה יוקף בר יצחק רב יד מומף תבי .לל
 יצחק חזא . סממ פלא תעלמור עמולעלם
 רג ש יותר מולה לו היתה אבין שר' אלאסימיו



 יוחסיןספר186
 במקום יוחנן ר' זדוד היה מלפעסים יוסף בריצחק
 בר יצחק ור' בחורה הץז אבין ור' . מרברואיד
 נולא התלכווד אבל בח~רה דדה לא לפעסיסיוסף
 . יהען מר' שקנ5 יוסף בר יצחק רב שאגזרה*ות
 להנ'ל כיצא והוא רב אמר אגא בר חתא ר'אמו
 נמק עחנן ר' קודם אנא נר מש ר שמתומ-אה
 נ"וי נשאה ק7ורה ר' אחר שהיה נראהבירושוכר אבי , הוא ולא בנו אבא ר' הק7 יוחנן ר'בכיחת
 רורש סוהיה אבהו ר' חנר יהוא , יוחנן ר'אחר
 חנר היה ונן , שמעתתא אבא בר חי" ורהגרה
 . 4"ל של לבניו ומתני כ,ריי והיה אסי ולר' אכףלר'

 החכס וה רברי גם , כהן שהוא נירושלכרו:האה
 ר' ני , אחר אבק7ם . ושם וגממותס מלספוררבו
 אבא נר חי" ר' וזה אחא נר אבא בד הנדולחיא
 נטשרי נר ואיבו אנא נר חיש י . אנא יומו

 ובבועזנ , הכמורים יום ר'ץ בהשרי בי' לבבלאיקלעו
 בפנשותא אראכלח יוחנן ר' א"ל האוסרבפרק
 ירושלב,י ובברכוח . ול4' כ,סטא הרגכראבבבל
 ולאזזריו לפניו וברך 1'ת יוזזנן ר'כשאכל

 אכו-
 לר'

 בבל4ד הרץ כ,זה בו מסהכל ב1וזין אבא ברז,ישו
 בר חיא ר' )(ליק כי בבל( בוולכוור וכן , ביכהשעכל
  ריוורג נסרק וכן רב, סשס יוהנן ר' יסני אמראנא
 והץז  בבלאי אגע בר חייא אי  יחנן ר' לויהש
 וכן בירושלכף כדאיחא כהן ודיה רב שלאחיו
 הרגמא רבבל בפניחא אראכלוז רבכורותבט"ב
 . וכו'כ,סשא
 , דלק ופ' סב"א הנשהסע פ' אבויה נר חיא0-'
 ר' של וקנו ראשכזז קהייקי)ז של גולג*זו עלואמר
 פל וקמ הוא שר'שז בהנשרפין ופרש"י ,סרמ-א
 היכן ירעתי ולא בחלק אמריגן רהכי סרר,ןר'

 .[ יעב"ץ . גהלק זהספורש
 דדשו דר' לבדהה רנא אמר אנץ נר חייארבי

 הוה )'יא ר' , ונו' מעלייתא נילי י 4דמא אביןבר
 בר דדש ר' אמר , אחורוי אבין בר חישו ור'רכיב
 שמואל אמר אבין נר זיא ר' , יוחנן ר' אמראגין
 , מרבה בעא אבין בר חיש ר' אסר . אבין נרא"ר
 בר חישו ר' ומנו שבתבווזז ו4ר' אנו רגאאמר
 ובעא הוגא לרב אמר ~ה חשא ר' ר"ל ודיאאבין
 א"ל , ויננא בר הונא לרב אמר וכן הו)אמרב

ק וטקתנעעמ ח ל  מ יפא אסר עש", ת 4סר יע מיש י עשץ,4טר 
 שמא יץ מ אילודא ששת, ת שד=ע

 מ".מתזא=ואחמ"השיעץ
 מ ו קיא דמ ית" מ 4וא מ ששי

 לי )ה% ,יש יש ת כ=קיקתן"ר
 קורא הץ? בפ' כראיתא ר"ל של רנו שהץלתנחומע

 סיצי ארא בר חהא ר' נוסזשע ומן ,בורושלכר
 הכוסחא מש"ה אבל , וטקמ לקעט ררישבנוהי

 י סירשנודי וכבר אגא נר חיא ר'ז4שדתית
 רמר כרמק אכרגור אנדר ו 4ושו בר זזייארכ
 חחא רר' קכרה קאיסנא החץ ז,סרא רב בןינ)ףו
 . 4ע'4זנר

 . אי)ףו ררב ברקז חיארב
 אפף בר )"א , רשלא משמקז אמי בר חייאר'
 )רמה"ב( החלץ בפ' אחר אטר בר חי'א ר' הואו4ל'כ
 זז"א ר' של לעברו יוסף( רב רידן )נו' רביאכשר
 כק. * אד ת מ מץ " "" אןיעמ
 יש =* ת מ ש ו סהש איש משר
 . אחר מקמלם
 מ" שטת גפ ת למד אד מ עשת

 אילמשמאדעשמאואיש=%, י השר מיעץ דת%מ"יאמתש"
ה ות, "" יטשה=  חא י שר דמנ" 

 פש ת וד, ימלנאיימשמאשק
ח*' ת . גל אד מ   בשף אמ סח11מי/והש 1טמ אששהש "" אי מ ח=א 
 שש4 חל אל מפל '*1 שמבר עאנטם אש* .שחז מתר ממחה *ם ין 1"%ק
 ושרצה אשתו עס לו שקוזו והמעשה הרעכיצר ררי וק טי" י!שץ עשף , 41""=1"ל מן תדקק יקק שן מק הלנץ )אמרנשמ
 ווע עבירה שעשה שי(שב על עצסו אחלשרוף
 . ו"ל צרק 4יתו זה ל סצמער היהימיו
 . שעין לג' מצלי י"סא ור' נרונא זדיאר'

 , חנימו בר ר4 אטר גמרא נר חיא ר'אמר
 ובפ' יתכרד בסוצ גטדא נר חויוז ר' אומרונעחך

 אע"ס. דשקג'
 בס"ש שעהא 4ה אקנמריכא '( הונא נר ח"אר'
 החככרם לו צמנים שהיו טוש"י בבכורות כסהער

 זת' עגץי ורנ רבה גבקז ו"ץל הלכות מממלש4ןל
 מאות ר' להו קטיר אתו דקא שמע ררב:ןיגי

 שנעש' שמעו לסוף , עליץ לקןב כסאות פ"תפהי
 אבל , וכעהה חכם להיות ר"ל ויל_5קרכוותק7לק7 )שלחי ביעער4ול בוס לגבות למלך ממונה פי'גב4ר
 לדדו!ץ יו שבחד החטדבות אחרשזשיגותו י לחשיבותקק ול ליה שלחו סירשרש"י
 בי !הדרי להו שלזז אצלק נלך לא ו4שוכ,וכס

 רב , אול רבה זמל לא יוסף רב ,כוגבאות
 לו רוחין גבאי ונ,גמה חבר תנינא אמר'וסף

 חזרו אמר רבה , אותו סקגלין אין ש'טחביותו
 . ח-א בר חימן רב ר,רן יב,יכחא , קונא בר נ"אי(

 .המערעי



מאמר
 אס הדנר ובהה , ארם ככל הוא הרי פירשלומר
 . גנאי שר קקק: שלא טטיחש איך חמרותואבר
 מויה בספר ומה4ב מכה4כב בם"1 הדמב"םנחנ
 ומאה ים כש החא הרי הרשם ממעפיופירש
 . הונא רב בןשהוא
 דמצ4 ורבא לאניי חדמו הונא נר חייארבי
 . דרבא כ1שכוקז אמר וק , לצום נופץ ר"לאלו"
 ור' רבה לו יריכין הראשק כי ש:ים שהםומששה
 דדבא כ1שסרה אומר ואץ ורבא אב" של רבם'וסף
 . שנים האריך4ר

 נהמן.בר לרב אישתקן כוהורמזא71טרד וזשורב
 הונא רב תלכ,יר יעקב בר אחא רב וק ,מנויק

 בט' נחמן דרב כישממה הצחק בר נהמן לרבאע4תעי
 רב ני לתוסמוה סיע וןה , א( )רנ"ב הבתטח4וז
 כך שכל אע"פ יעקב בר נחמן רב הוא טתםנחמן
 , סיוע צריך שאז ברורושזו

 . רקמרין ורבנן 1111 ברחי,ו
 שמעון ור' , וינומא בר נ"ו זרנוקי בר ח"ארב
 . יץ בהו ומגע שנה לעכר לסוהש זולכו ההוצדקבן

 . שמהל ביכר מנהרדעא מתגרא ד!'זור'
 . זזישו דדב בויה זזיאר'

 אמר וכן אכר ר' אמר חנימו בר חישו ר'אמר
 אלא , התו חנינא ר' אקה  'רעתי ולא אסיר'

 . חמא בר הוא חנימו ר' סהםשנראה
 מחוסר' ד' בפ' יוחנן מר' בעא פירנאה ח"אר'
 . טינאה חנינא ר' הנוסחא וזוליכשרה
 . ד'סו ע:ודה נר חיאר'

 והוא רבה של חנירו סתם יח,ף ידב אבוהח"א
 . נתן בר מרבה.שו
 הוול כ1סחכרך כשור הע 'וסף בר חישור'

 כי דא"ל אחחהה בר יצחק בר נחמן ררבאנתפוז
 4ישש רב נוסז,א ויש עילינק חסרא רב לבימפמנן

בריוסף.
 דר' קםוח תני וכן כהימואל בעא יוסף בר חיארב
 יוקף בר הנחק רב של אחיו ההא ואלייוחנן
 רב של אביו או יחןנן לר' כ!ובהק תלכירסומקא
 לקען לרעצ א'ץ וק , דרבה פלוגתקק בר סתם.וסף
 יוסף בר ח"א ר' ואע נחמן דרב קכימק תניוכן

 בר חיש רב אול , כרב או כוותק- הלכהיומואל
 אי א"ל , רשכ!ואל קכיטץ דרב לשמעתק: אמריוסף
 וקרא כ,שכווזול גדול רב כי סרש" אבא "עורהכי
 י:יה סוב ו4עיר חבר ר'ץ אבא 41עמ , אבאלו

 ר' זשמר  אלעא י אמר , בנהרךעא ושמואלבסודא

]137שני
 אשכחקי יוסף בד ח"א ד' טלץ מ , יוסף נרזיש
 . לח"י שעלח יוחנןלר'

 ורב מנות נר הונא ורנ מיוסתמא חייארבי
 דנח בוזר , דרבא קכיה נ4כעד "רדי ברשמהל
 4ימר והוה מטא דרב לקכומה אתו דרבאנמשהה
 להדרי מחת 1ה11 , להו כיסתבהא לאשטעוש
 שלשה את ואכחיר בחלנוק: אקרמה דעתקהחלש

 לשלם זלו להו אמר לסחר , אחד בירחהרוקים
 . עקא( פו )רף דתעמותבפ"ק
 אם קיעתי ולא יוזןנן ר' אמר יעקב בר חיארב
 . ישקכ בר אושש רכ הוא מ משיש ני פהמתהוא
 וה חהמה רבינא א"ל יצדזק דרב פיה ח"אר'
 ח"א % לכ!בקרא סליק רהא ר' , הראנשוןרבימא
 בעושלמי אסור חלמון וקאמר ד'ויב הצחק דרבברקה

 .דחרומה
 וכו' ושהז כתמר צדק לל"אני בר חיא ר'רוש
 ובחרבה הססינה את המוכר ובס' תע:יות סדרבמ'

 . חכם שם ליתאמ סיוש ובידזך ,מקומות
 . יונה ור' סרישו בר ח"אר'
 כי ירוע וכבר , ררב משמקז מתמה בר חישרב
 , יז-ידזה רב חנר מהנהרב

 . נחמן דרב פיה חיאר'
 ה,ן , אטף לרב נחמן ידב פיה זויא לעזאמר
 . נחכרה ררב בריה הונא רבנוסחא

 אומר ע4כ!עאל ר' של תלמירו נחמני בר חץאר'
 הקק ני ונראה , אמורא והוא עמכועאל ר'משום

 ליי בן יהושע ר' בזמן שהק: אבא בר ע4כושלר'
 הוא ואסשר , יוסי בר' ע4מעאל ר' או לקע4ורש
 . בעי:' נראה והכי דבריתא תנא נחמגי בר !ייור'

 וכסר , תנהום דר' אבוהי עכו כפר אע4 חץאר'
 אלף מוצשה גדולה שר השענו

 וה'"
 כראיח' רגלי

 . תעניתבסוף
 משום פפא בר אבא לר' פפא בר ירש ר'אכו

 . שא בר אהאר'
 רב אמר גלוחא מש לבי איקלע פרוראה חישור'
 לויה ביצה אבימי אמר , הכי יה תשיתו לאוביר
 לרב חלה השקו גל4 ראש של הענרים ואואהצר
 . מיכרדין אין בפ' להם שאטר בעבור ומתזביר
 בנוסכת יוסף ררב משכיה קתמישוה חישור'
 .ניצה
 , אביו על קננורנית הטקה אכי רב, בר חץאר'
 'שנה שלא אביי ואץ אביו שציוהזו ממה 5הוסינה
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 שהק: טפני ט(": יוה , שעי ער נונים יפקקני
 ועעלום בופני לשנות כץתר ני לכוב עזל שלאקמן
 אשי בר דדש! רב לק: ומתני , דיבמות בם"ותה

 מחני וכן . בערכץ כדזדחא רב בר לון'א רבהלמיר
 חסרא של וחעזנו דרב חתנק: אנא בי חנן רבייה

 כדא'תא רב נרלח"א
 בס'"

 סמה ונפדק ריומא
 לחישו כותני שלכוק: בר חיננא רב אמר ונן ,אשה
 רב בר להיא טתני קזודה ר' וכן דרב קכוי: רבבר

 סי' חמוף בר'ה רב בר לי[ייזז רב א"ל , ררבקכ,ק:
 אמן העונה קודם למברך ש,ש רגךימהבעבור
 ורב נויר ובסוף נברכות נראיהא השנר לוטקרימין
 . וה של בנו היה ויייף חכםשיכר

 ובסם'"
 יחו4ן

 רבי הונא לרב רב נר ח"א ראץ ממהבתוספות
 שהעו ועוד בומנו גרול הונא דרב נר4מ: רבריךפרש

 אמר בכאן אבל , בערכין 'ש נם' כדאיחאמצעת
 . ררב טשכרה רב בר חיט! דוש הונא רבאמו
 ח"א ר' הוא ני ויאה טדשתי ינ מ הייאר'
 יחבי חסדא ורב הונא רב בר רבה , טדטחאארנא
 מדטת' רב בר היש ו' להו תנ' ברינא יוטאכל

 רב גר חי" 4ץ , ונו' משה ש העםךעמוד
 . פמוו לרבמרטתי

 ר' הוא הגדל חי" ר' הוא רנה הייארבי
 ח" ברבי ודיא ר' , בדורו גדול ר'ץ ברביחיט!

 י ביתד כולם חיא בר הושעש! ור' ברביאתאעש
 וגם זוש ר' בושנת ונקיאת ההוססהא טומהוהוו!
 לה ותני כטו לו קודטת אידת תוספתאע4

 י( כה4נה נקרא תלמוד וגם . נירושלמיךראיהא
 משנה ר'? ולסוד ממי ילכה למדין ויןבאמרם

 ששלים וננ'1 ח"א ר' והם , נ0יתות נהוננן
 ואשחו ו0רוי סוי ,ובמתיו ההוקקז ק-ידה ונניוכאבות
 היר כל ובסרק דסנהרוין ובספ"ק , ק:וריתשכוה
 אמרו והתוסמה: רבי תלכרד ווש! ר' כיפרשזי
 הלכיק- כוהו מירשנו ירברה ובר' הבר ריכררשייא
 ולעת בבבל למר נתחלה אמר ורמוב"ם .חבר

 חרה כד"צ(רינן רבי לסני ולמד עלהוקנותו
 וכן . ויי0רוה ונניו ח"א ר' ע* תורה-נשתנחה

 מר' רבו הק: רמ של שבמ דקרוומע נם"קד1רנו
 בסוף ריעספת; אמרו כאכ"ר שמעון ר' ר'ץחיא
 קודם כ'ת אם נסחפק שההלטוד נהאה ונן .רם'ן
 הונא ורב ובניו הוא בז!'ק נקבר וכן , אחריו אורבי
 חיש! ר' של ואביו יכרו כל נטלו? שיחה שחולא
 עום טכוכוי וסרש', כוכופרי כולא אחא בראנא
 ורב , ואינו , חיא ר' : אחים ה' והיו ,מקום
 והיתה , סיא נ"א , ומרתא , ושלת ,חנא
 ר,גםי(

 . משנה בשם החל0ור קויא 0רוק בן 0נהס
 . הפהברה לכפר הקרמיףעק

 הכ,-

. 

יוחסי
 שמעון ר' עליו מקפי הע: %א רבי מניתפרנסתו

 שהני' ממנו יוהר אביו מנה: ניוון שה4 לימא ,בר'
 לקה שמעון ור' רבי טנית ה' חיש ר' ולקח רגיםו'
 חבה, מצר הי: וןה נכדל,!( צדין אין בם' כראית'ב'

 וכסאאומר ואמורא תנא ח"א ר' כי המסלתונפרק
 ורב . שם פוש"י וכן אכערא החש אז ז:ייא ר'אמר
 אחיו, בן חנה בר בר ורבה אחוהו ונן אחיו בןהק:
 נהג טעכרם וב' , בעירוול הורה ריבץ חיש ר'וזה

 בשוק ניקרא הא' , רני כבור מפני יום ינויפותא
 , קמן בכווער כראיומו הנה בר בר ורבה רבעם

 ראש שההה הונא רב שבא שאמר הב'והפעם
 ארונו אלא יועז ולא ,[י שוןט: רבי וזקנשב בבבלגולה
 יום הי ובאלו , יום ל' חי" ר' נויסותא נהגואו
 לו ט""מד בנלאי הלמת ווהו הה~וה כל לרבל'מד
 את אלהים רוכור פרשת כראיתא דאוריחא כל4כל
 ובם' דציפורי רבה חיא ר' רנה ומיודא .נח

 רוץת רוחות פסקו הג%ה בני כיששו הרםכ,סוי
 ב0ם"ק כראק:א מנבל שלו ונניו חיא ל והםוכו'

 לגעוא ובא בדיחא מפום נסע והוא ,דסוכה
 חיא ור' , אניה בכ,ה במיק כראוקא לא"יללכה
 0נל לכנלה עדן לזן וריא ההירי דן אנאאמר

 , השוכר בפרק וכו' לראות יכ% עין ואיןהצד"קים
 בם' לצטרת דילק: א"ל חברום חיש! ור' יונתןוו"
 רמנו לבן בתו יירס זוט! ר' וזה , שמתוטי

 שלא כלתא ממתייעא דלא רבי ואמר ומחההקדה4
 אחי משמעא בא חיא דר' , רני נמו ברוחסהיה
 זה ודביץ . דוד בן משס10י: ורבי הי,דוד

 סנים וכר"ג , לכתבו פמר די לא וחכטתוהחסיד
 שנעה היש לר' %1טרוה במשנה אוטדשרבי
 חיש! ור' , כולכ( השכח רביוחלה

 הדעו-
 הז' לסניו

 טושמעמ קצרא חד יורע הקן ה1והייםוהמתצה
 חייא ר' ובא מהקצדא 4טוד חיא ר' והלךטרני
 . בנררים כראע[א רמ לסני האדוים דעישהוז"וי

 ח0דא רב אמר נחטני בר דרבה בויזז זוטורב
 . נהן אני ני נהנשוהם

 נאיף אלפא ט:וא ומ' חלסא ועא :זילפא
 ר' אכיר וכו' ירטק: ר' אמר יוחנן, ר'חנר
 , ערא בר חלפא ג"כ ממ אליעור ר' ובפרקחילפא
 יוחון ר' הלמי תנא שהוא אגדא בר חלמחאנ"א
 . נוריבן

 . אבוזו רר' בךה ברהלפא

 רירושים אפיתהא יהבי ההצעש ורב ח,ננארב
 יצירה בהלכות ועסקי יוחנן ר' תלכוירי אווסכסיוהם
 . נחכיני בר רבה אהי הם חננאל ר'ומסי'
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 עמה' אבף וגס אבק נר ואמי אמן נר חיננארב
 לכו שנוע לא אבי להו אמר רנה מ הרוכותהנו
 . אבריכר בר יובחק דרבהא

 . ביסנא בר זיננארב

 הומר , וורדאן הונא דב נ"א וורדאן חיננארב
 וכבר האומר גסרק וורדאן אישתיק חסרארב

 . הונא ברבפירשנו
 ולפעפים , דרב טשכהז; ההורה בר וזנ:אר'
 . לכוון ירעתי ולא דרבא כהוכרה נוסחאאימר

 , רב אמר וכן שמואל אמר כהנא בר חיננארב
 רב. תלכוד כהנא רב על בנו וקהקז אסי רב אמרוכן

 . משמו אמר פשז בר זדננא ור' ספוא היננאר'

 חמם מאן אמר בופשרינהא דרבה ברהה חיננארב
 , . חנינאכר"

 לרב שויואל א"ל , רב אמר 0אלת נר זדננארב
 , באלף באבא פישנו כזושד וכו' שלת ברחיננא
 פווד' ע4ו זימר הקה ורב !זטו סדפר דכ,צישוובם-ק
 , לבן האב כבי זדננא ר'אשהב

 בר ורשז . רבי הא לרב אמר עלפיקק בר חיננארב
 בר זדנמש רב . דרב קכר' רב בר 4ייא מתנ'ולטיז

 אמרי עמדם ורב הכונונ'סבע ורב רב.עלכף'מתלכרדי
 ובפ' , רגינו ילכורנו לשב,מזל רב מגי שלחוזינמו
 ההו גרול דבר שלכרה בר חיננא רב אמררמנוקת

 מוונותיו נתמקהץ אדם על שניו שנהקו כיוןזה
 וחוסר שנים נדון להם נהתי אנמ וגםשנאמר
 קשין כוונותי נתמעמו קנה שניו נתקו שש"'לחם
 . תשבני אל אלהט עיבה וער ושה ער וגם ,למא
 טהעל וההו חלנו לר' ש%4ו ג4לא בני ; דלבור'
 . נמתא יציקלר'

 רכרעי דונא לרב *ה חזינא דלבו ד'14מר
 סועוכ~ו'. מרשיתהק ועושה שסע כלפי כאוחרלפשוזה

 רב אמר זברא נר אבוז ר' אטר דיבו ד'אמר
 . אדזא רב אמרהונא

 . גוהא בר רב אכור חלבו ר'אטר

 , זרקלעו עור,ז ור' וצינא בר יו:ו ור' וצנ-ר'
 . גדול חכם זלבו ר'ווה

 רבך יונתן נחכוני בר שמואל לר' דלבו ר'א'ץ
 , נוחלין 'ש נפוק אכו ק.לא

 . רעת,א יומא אכוורא צדוק ר' פל אגיונדיויז
יעב'ז.[

 הכי ~ניו יוחנן ר' ואמר חשא דסן דלסושור'
 . אנוכוןאמר

 ונו', קוית 1' כנגד אמר סאל בן חלפתארבי
 חנא הוא כי אמרו רוזחמפות שוסות אלוובפרק
 בן יהמ לר' אח רבי בומן 10הוא וטזוה ,רבריחא
 . רבי של תלכרדושאל
 אכא בר דיעו סד' בעא קירושו ולשזאאבא
 ולפתא ר' אכזר ת4ם ונמדחש , נודלץ עןבם'
 . וכו' שפשמ לרור איבו ר'בשם
 אביי זה ואולי , אלעור ור' 0יכוון ור' חלקקזר'
 . טנוכיר מנימין ר'של

 . רבא בומן ארא רדב בץה ה54הלנ
 . מהגרתאדלקקז
 דלקיה בר' מניכרן ור' מובטשה בר חלדהרב
 היש הונא רב וכן , יהבי הוו חץא בר הונאורב
 . יתבי טוב' נר ילקיה ורב רבבר

 . רב בוסן עו1מרנו מנימע דר' אב= הא"ר'

 ברקק אנינו בו1 עלח אמז רר' נר" המאר'

 אכא בר חמא ור' אבהו רבי לפני ובא אבהודר'
 . פ4גי א0יור'

 ורשיק , זמון עלקק 4ורא דרב ברקז חמארב

 בר יעקב ף ובזמן יוחנן ד/ בוסן יוושלם5ע5ות רגי היה פיחן צ'ע עלקק אבא נר חמא רבגורס
 .איי

 . אחי דרב קכמה יתבי היבינא בוזי בר חמארב

 רבה אהשע.א ר' של אמו ביסנא בי וזכשור'
 י"ב אשה שנשא אדד ג"כ יסד , יוחנן ר' עלרבו
 בפ' כראיחא לבעזו בא שלאשנש

 וכהמז , אל"
 סשבח . ימחורד חנם והקז קשן בנו הושקהאלל
 ווה בשנא, נר חמא בר יוס' בר "שמעאל לר' ר'לו

 סנהררין מע' רבי טל דימ מבקז מסנא ר'ואביו
 . קפוא בר דהבירו ההו גךלדזמים

 לרב חבר תלכרד ההא דב אמר גויא נר חמאיב
 , משמו אמר אסי ורב כן,סיא בר לרבזזהונא

 וצאש ר' אמר גוריא נר חמא א'י ולבו ד' אמרהן
 לשכוואל. נורעו בר וצזא רב אוקיבקז חנינא, ר'אמר

 לרבי 1או יוח0'ן עשרה במ' !זימו בר חמאר'
 ר' אמר ואו , ח:ינא בר זציא ר' אצל להםחאכ,ר
 :"כ ווה יוס' בי הממעאל מר' מקיבל פוואחסא
 בר חנינא ר' של אביו חמוא , רגי של ד'נומבית
 אמי סנוירחו אחר בראש טוישב רבי סיצווהחמא
 יר' , וכו' בצים אכל:ו ורבי אני חנינא בר חמאר'

 של ב1ו ריא ח:י:א בר !זכוא ר' וו: כי נצזהשדענאל
 . דיסא בו חנינאר,
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 אנו ר' בוכע מצא ךחש1, מתקץ נר חמארב
 רב חח , ח10 ל? נחמן רנ בזמן רנח טצאוהוא
 נז,מני בר רבה כ' האודון נהנא לרב אטרחמא
 . נפסרה נח שמראאגכ
 ואגשר שויגהמז כהן בת שרף טובמה בר חמארב
 כדוצת ד' בס' וכו' רברים בשני שפעה יוסףרב
 כוהאמורא" פ~ובקה בר חמא רב כי פ4 ורש"י ,ב,ר

 י האהתניםנדווות
 ור' אבא בר חיא ר' אמר יוסף נר חמארנ
 יוסף בר חטא רב אמר יסה ר"וחנן א"לאג(י,
 . אושע,1 ר'אכור
 והוא , חסא בר יוסף דרב אבהד חמארב
 . אבע חנר  סתם רבא שלקנו
 ברכקז ור' סנחס ר' של אבמהם הכהן חמאר'

 . המררשות בכלהנוכרים
 0הה כיאר רב זה ו4ין כשיץ דרב ברקז חמארב
 אדא גר חנא ורב אחר דיא וה כ' ג'וראדאיסור
 , משכעאמר

 , נהררעי אמרי סתם והוא טנהידשא חמאר'
 שיבה השש והיה אחת בשנה מתו שש1 ורבוהוא

 . שנים ט"ובנהודשא
 ר' אמר , רוא טר' בינא עוקבא נר המארב
 . חנינא בר יוסי ר' א0ך עוקבא ברחמא
 נחמן רב של רבו אבוח בר דרבה ברה חמארב
 אבהו ר' בוכון חכחש רנ תה , אבוה בר רבהרל

 , אבהו ר' בןחיביכמ

 ר' של אבץ שהה1 נר44ע בבריתא זזכזארב
 1 סזאגורנו זקמ4ל ברזזבינא

 קבורה זצאע לרב כלכא שנור אזל 1 חמארב
 אימסר יעקב בר אחא רב אמר , 4ישתק לממנא
 . בסנהדדין וכו' דפדפשא' ביאעלכה1
 בקשרו' וכחש בסחו4ו ררבא קכיה שכמק חטארב
 . טנ4ו רכ א"לשנים,
 . יוחנן ר' אמר חנא בר בר רבה אמו :חנא
 . :דעזני בר שכראל ר' שקז'מא חמ1 ר'אמר
 נתינש יהויה רב אכ1ר אדא בר חנא רבאמר

 . ע*הם רודגור
 . חוואה מני אחא ליה אתא איש1 ברחש
 , וצינא רב נ"ו , איקא ררב ברהה זצא רכאמר
 . וכרנוהו וכבר א'קא דרב ברקץ חננמק רבלש
 א'ץ בגרתאה חנארכ

 בב4 ממרינת ר"ל שטואי
 גדולה שרכגדתאה

 בב~
 שהקה על אומרים וש ,

 . ומוכישיות טובות אגרותבש

 'הוד' לרכ א"ל י0של' שאמרנו ברהאה נא חרב
 א,;לע חנה כר בר ורבא , ושכואל רב בומןתזוא

 רילא לארא קהורה רב ואסד יוודה ררבלאתרזו
 הלכה ואמר וב4ו לכ,רהשו שיבא כרי לבושישיקח
 טהודה רב ואמר , בגרושעה זזנא רב שלכ,שטו
 בר רבה וה ו4ילי רדן שמואל חשא רזן חנאד4
 , נינו חנהבר

 נחמן רב וזלץ ברקזא בסום דן ביונא בר הנאר'
 אמר בזנא בר חנא 4לי בנהרדעא וכשהיה ,וכו,
 י זזמרא שמעוןר'

 בן אטרלרבי חיא ור' ודא ר' של אחיו חנאר'
 , חחא לר' אח חנא רב הה1 כי יורה לבבל 'ורראהי

 חנא כי דרבה אבוה חנא ר' רסגהדרץ פ"קופושש
 סלא אחא נר אנא בני הם איו ומחעא הולתואיבו

 . רבי בו0ן נלםטמסי
 לקז טגינין !יעותטה ורוב הואי חנא רבאכוי

 . דסנהררין ובפ"ק טריסות אלו בפ' חכם שםימוגמ'י
 לקטמה אתו חסרא רב עם חנלאי בר חנארב
 בעבור עסשו כל ושוכח רבה גברא והוא הונאררב

 הרבה צדקות שעסוה הרואה ובפ' ,השמשקא
 חסרא ורב עולא זזוזורבה על שם תהיו בעזווהרב
 . ברגו 4יות לעבר ריו טובי בר חנין רב נוכחאויש
 אמר , בענא בר חנא רב נ"ו בריעא חגארב
 . חנא ירב חמם מאןרב

 רב ויש , אלעור רר' קמקה לואי בר חנארב
 . לואי ברחנינא
 בעא , הונא לרב טת'ב קסדגא רב בר חנאר'
 ר' אמר קסדנא רב יר חנא רב אמר הונא,סרב
 ד,סרא. דרב קטקה קממנא רב בר חנא רב 'תיביצחק,
 נזזמן לרכ אמר קבוינא רב בר חנן רב נוסחאמש
 וירא ר' גבומן[ וה שאין בראה אבל . אחרוהכל
 . אחין דנשול ור' הונא רב בזטן קפךנא בר שזהכיון
 כה4תעי תעא סקום שם קרטיגנאה זצארב
 . ידננא רב נ"א , בימנו והיה רריב'ץמעשה
 , שאונא בר חנא ר' לה ואמרי 1 סהאונא חנאר'
 . 'וזץנן ר'תלמיר
 ר' אמר , שמואל אטר אה-י בר זזנלאי רכ4עשר
 אידי. בר יעקב לר' אח הוא ואלי חנלאי זליתנחום
 לרב חיני רב לה ואמרי 4גמי לרב א"ל חניןרב
 .אעף

 דעיוי תרבימהו שרי אכימר אשי לרב חנע רבא'ץ
 . חהה הא הבר ששרבל'
 לדין ש:זניר ררב חתניה אבא בר הניןרב
 ר"ל ברתיה לבת מק~ה חתניה חסרא רב לביאיקלע
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 ארוסה טןזית' על" ושמע ננדתו שהא חסדא רבנת
 טוב עשה שלא חסדא לרב ואמר קשנהוהש
 שהש נטונ עשה לא הוא שגם לו אמר והואבוה

 , שכים לשם והנל לחנקה יונל ולא לאישמאוה~ה
 אבא בר חנין ורב אבא בר ירכויה ורב הזודהרב
 . בקזדכלם

 נפרש עיד שמואל אמר אני נר 'חנקרב
 . אבא בר חנן רבהגרסא
 אדא רב בר חיעו רב ל'א , אדא רב גר חניןרב
 . רב מ הוו רבא גרורב;ז

 יוחנן ר' אמר טדת ר' אמי אמי בר חנין רבאמר
 רב אמד , ונו' לתלממיו כעה רב בי הוא אמרוגן
 . אמי גכ ענן רב נ"א שסוו% אמר אסי ברחנין
 וקסרא לרג "רתיבהז חסדא דרב ברקה חנערג
 דוא דאמך אבוה "לץ אביו חסרא רב מ כהךטעא
 . מרפות ולו בפרק אבא בר חנערב

 ר' אנור , סששטז רב ו"רתימא חנין רבאמר

 . שבתאי ר' ואיתמאחנע
 . שמוזל אמר אסו רב אסר יצחק בר חניןרב

 ר' אמר בר'איף יעקב אסרר' חניןאמרר'
 . קפרא בר כושום לוי בןהההשע
 וביונו בכים לו ו;'ו לא נשיאה דב' חתנהה חניןר'
 נסוח שמו על חנין ר' % וקראו בן לו נו%שמת
 . חגין ר' הוה חיא דר' חתנהז נ"א קמןמוזן

 . עקיבא ר' תלמיר הואאח, רבי נומן פנחס בן חנן ר' אמר חנין ר'אמר
 ור' הוא למשה שאמרנו פנחם נן חמןרב
 . דבריוזא תנאי נלם ופלימואלשר
 , הונא רב אמר מולדא בר חנע רבאמר

 רב לפני אול בנו סטא ורב צלהדת מני חנערב
 . אשי גרסיסי
 , כושסו אוסר פנחם ה4 דצטודי חנער'

 . ורבא אביי בומן ח:יןר'
 "לת גנואה יונתן לסדני וה דבר חנינא ר'אמר

 יונתן %מרי פרס.'י , להו לית דבבואה בבואהלהו
 התקבל במרק אנל , ע"נ בשרים נוך או היהש,

 כבר חנינא רב ווה ליכ,יני בני יונתן אכורבגימוין
 כתב י"ו שער העור ובאנן , לסלה מסוואמרנו
 היכי דבבואה בבואה האי גקי"רנן לא האירנאגאין
 , עוכדא בה ענףנן 5א ילנךחוה

 חנינא רב בי לברקק איעסק רבינא ; חנימורב
 לרב חנימו רב א"ל , מסורא חנינא רב והוא%י
 ארריגוו, לא"י צפונקז שהעו בבבל דית'בו אחוןאשי

 בר חנינא לר' חוינא אשי רב אמר : הנינארב
 . אביי נין וק['ה ביביבר

 אברימי בר חיא רב נ"א , אבדימי בר חנ.נאר'
 חנינא ר' אמר , אהבה בר ארא דרב קכויהיז'ב
 . רב אמר אבדימיבר

 לליווד אבי שלחו אבהו דר' בריה חנינאר'
 ויש , זיסרים בגכוילות עוסק וההה בביברההתירה
 , אבהו רר' ברמה חייא ר'גרסא

 . ה-ידה רב בומן אדא בר חנינארב
 . דסנהדרין בם'ע אוששא בר חנינאר'

 שמהי אמר אימ בר חנינאא'י
 הנא רון

 , נן  סזשמו הערות שבועות בפרקדבר"הא
 ועסו' שסחות שסור איקא דרב ברקן חנינאא"ר
 וגם' "יקא, בר חנינא ור' טסא רב כול'ב(, )נמלעו'

 דרב בריה קונא ורב פפא רב בו שנקק' שנתנודווא'
 ומר ורב איקא בר חנינא ר' , וכ,ת בחככותוקהושע
 פלוני איש עם ת0תרי אל הוה גומן יאמר לאאמרי
 .וכו'
 צער קיא חנינא ר' אמר , הנד% חנינאר'
 זזוו4 ואול' , הנרול חנינא ר' אצל ל' דרהגד%
 . חמא ר' של אביווקנו
 . בירושלכוי הלל דרב בריה חנינאר'
 . הלל דר' ברקה וקנינאר'
 וכן נז,מן ררב לקכ,הה אחא וקוונאה וקנינאר'
 י לרבא חוונאה 'ה:ינא רב א"ל חסדא דרבלקמקז
 ,ע גראש שישב רבי שצוה חמא בר חנינאר'
 גדול סוהקק אפס ר' שמת ער ראש להיותרצה
 שסת עד בחברתו הקן %וי וחצי שנים ב'כ,כ,נו
 בס' י לואש חמא נר הנינא ר' הקק ומד אפםד'
 אומר ותגור לק"ם היה נהן שר"ח פוש'ק בכורעמ
 גבויו רב ראמר והינו לבבל לר יו7 ונויד , לךויקם
 וררש לוי שההה ואימלע לנהרדעא אתא אריכארבא
 האשה פרק בגתובות גדאיתא וכו' סוריגללא
 ובם. אשה במה פרקוגשבת

 . בביכות שמתו מ'
 %א חנינא לר' בת לו מתה כי בשבת שואלובם'
 היא אם אשהו לו סהאמרה עד שיה נוכההיה

 ת'שא הדיף לה אמר מהג'ת שהוציאההרנג%ת
 . השגים שכוסמא ודכועה בנינ( סוכול ר"לועוירא
 , שנשבו שמואל של בנותיו הת'ר חנינא ר'ווה
 בגית איסור לקהה מהן סשוחת קוטרא ישובזוה
 או לאהרות הוא שוה התירוץ ויהיה הששכדעת
 סלא מיבמוה %ל בסוף וכן , השכום מןוכות
 פ'צ ונסוף , ונותוה דנששא כשוף בושלט

 ליה ואמרו אתא ולא מטר ש תענית גורודתענית
 כרטרא ואתא תעניתא גור לוי בן ההושע ר'והא
 אחר אעמ החא ו(יש"י ליואי נר והא אנא האא"ל
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 שנת ובסוף , ניטוא ואתא ומ' אחר א=ואמ
 כתל אלא גרם יומא כשל לא ריב"ל לתלמירואמר
 אבל , רחולז בפ', אומר חסק-ותו וספנישעה

 בררום ורב'ל בצפוף היז ר"ח כי ירוסלמיבתעניות
 ודהש5ו רב"ל אחר ש5ת צסור' בני חה לווכשאמרו
 בר והא אנא הא 4שטר א מס~י בא %אשניזם
 , ונוומעין בתשובה )כנומם דרום שבני אלאליחאו
 פלא י,ז 1נשבע ממור ובא ובניו ר"ח התמללואו
 . חובו 1'נכה זצב בעל ויבא נצשרי סטר לי%ל

 מת ואו לצפורי מבוביה קאיז יוהנן ר'בירחשלכר
 טניטו ממ 1רהזי יוחנן ר' ה54ת שם חנינאר'

 דכנמעא בסם"ב רביז דרווה משום ושיעןבשבהא
 חנינא ר' הורה . ממנו תלמודו ורובירה51מי
 שמם פי שגן יברעו תקקז שהי' דזילע ובפ"קבצפוף
 בר דן לית 5אנטונינוס רבי ואמר וכו', מנשונוש
 אע משום אנטיגיטס פל עבדו המת והחיזאעש
 ואמר סיו משלפל והיה , ו,קלקיה שכשדנק

 רם ראקזי שלא * גרמא חכהו דר' חכמתיז יוחנןר'
 ילשר ר' ואמר , ממהר הוא מטמאכשאני

 והיו ; רמא ראחוי * גרמא חנינא רר'ענותנותיז
 פודה מכת ש ארם ש514ני לא מעולם ואמררומא
 4ח ויוכ זעיסע ר' לגבי על חלש יחנן ור' ,לבנה
 רני אה ראיתי אני חנינא ר' אמר , ואוקמיזירא

 ר' , חחא ר' של מחלור4( בר ווה תפמיושחלה
 ר' אמר אלשד ר' אמר , 4עלי יונתן ור'חנינא
 , יפ4 רף' קמשז חמנא ר' יתיב , רב אמרחנינא
 לי הק: גדול צעד חנינא ר' אמר , חנינא ור'-רב
 א5א פסוק 5שסוק לי התיר ו5א הגדי חמנא ר'אצ5

 רכשהש חנינא י שאני חנינא מי' יוחנן ר'לתיטיו,
 חכנרם חיפןמ חנינא ר' אסר ילעוי א"ר ,וכותיו
 . בעולם שלוםמרבים

 אמס ר' אדד בחיי פהןנ חמא בר חנינארבי
 רב ובע בינו העז רבי ובוכע לגזעז,ז בו רברנוכבר
 דא~עפד דרבי קמ" סודרא פסק דרב , סחבהמעץ
 יומא כחמ~ י"ב % רב ודיך חמא בר חנינאר'

 כרי 5רעת ישה הה , חנינא ר' נהם"ס ולארכפוף
 סדדחה נא"י %ח ראש שס רהיז לבב5 רבטרע5ה
 שראה רב טום ידה אם חנינא ר' וימוה חנינאלר'
 יחר הזץ חנינא ור' . לרב מעלה בדלום חנינאר'
 הוקמם דדך פשין ופוגטש רבי לו שקרא מרנ"להע

 אש , הכף אה לו הוצ'או בם' רבי לנחוריסלקיש
 מסופק שהקימוד ניון מניהם ייה שעוימעט
 . לו חבר היה חנינאור'

 רב נ"א דרבא גריה 'וסף דרב בריה זזנינארב
 .חביבא

 . שחק בר חנינארבי
 בכור פריון שלוקת בכור עע בפ' הכהן חנינארכ
 . נחמני גר רבה אח דךא ואיייחוורו
 . לעאר בר ז(מו ר' נ"א *ת4 בר חנינארב
 . לאביי אמר ב,פווכר בר חנימור'
 סהם סורא לא פוש"י דפרת כ?סורא חנינארב
 ומר ואמקטר איי רב בומן פרת נהר ע5 שווילא

 מסורא חנינא ר' אמר כימונות ד'נ' ובם' ,~ופרא
 מר כי אע"ם ובפרק , סומיע אבא בר דרביכסדקיה
 ונולר טסורא חנינא ר' של לושכוו אכשיאוופדא
 . רשמיזו במהעתאהוא
 ממני אהנה בר ח"א לי' פיל  עגי בן חנינאר'
 סוסומן ממני ראשונות בלוחות פו' נכהב לאמה

 פיק בסוף נ?עצראל טובה יססוק ש5א וח"ולהפיבר
 . קמא בגמרא בבתרא המרה את שנגחסיר
 אחת פעם חנינא ר' אמר , עינא נן זצינאר
 ר' פישה הא רב אמר , עקיבא בן חנינא ר'הלך
 חניגא ר' מהמשנה תנא הוא , עיבא בןחנינא
 תנא או אלעאי בר י:ורה רב הורגמן עקיבאנן

 . רני בומןאמר
 בירושלמי מוטו לר' סול מדאי בן חנינאף

 .רטסהיפ
 . פוי בן חנינאר'
 קים ווה , פפי חנימ! ר' נקרא פמי בר חנעאף
 ודיא ושיל לתשכיעש מטרוניהא וחנעדצ דדירה%
 פמי זזנינא ר' כגון ההורזה לרב רב א"ל , לריב'לדשר
 , וכו' אבוו ר' לזזו אמר נפחא יצהקק ור' אבהוור'
 התץ דנורא ליהיעמחמש 4רס0יק כשסח המדירובם'
 'כולץ הי ולא , לחרי או בררא לחד 4לא41נו
 ה%4ש טרסיר אלסכנרדי ר' אצלו שקרב ערלקברו
 פשי חנימז ר' זיה וגם , הקז וכן ש"קברוהוכדי
 רבי / נכסים לה שנפלו האשה בם' יוסך רבבומן
 וזנינא בר קלוא הר' איי ור' ידן ור' מש ברזצינא
 שי4 בר אבא ר' אמר 4אשימק אשתש הרככהפירשו
 , טטי בר דזניגא ר' נאיום פואו בר אחא ר'ב"שום

 פידה מני לר' נששוהו דצעז דצמוף חגינאר'
 . ביושלכר נטוחפו תמק- בפרק חנינא ור'עניו
 .[ הגרו5 חנינא ר' י'ול נעיע . קרא חנינאר'
 ר' לפני שבא מעשה מסטר ש-טיננאה חנינאר'
 . לו' בןקזוושע
 ר' אמר , רסנמן יהושע 411 שלא בר חנינאר'
 . מנוזים ערבי בפרק יוהנן ר' אמר שלא ברחמנא
 י' , ינאי ר' אמר שירבואה חנינא ר'אכ,ר
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 ר' ת:י , שורשאה חנינא מר רין פשט נסהא'צחק
 . יוחנן דר' קמקה טררטאההנינא
 . טוומת רב בר חנינארב
 שמרה שפרתו וממני גר היה תירהא בן חנינאר'
 . תורתא בן ונקרא ע,ור' חורהשבת

 . בירה~לנר זשדא ר' בשםהנמאל
 , דפרח( )פ"ג פהה עשה כ"ג המצר.]חנמאל

 ,[יענ"ץ
 לא הונא רב א"ל , רב אמר אנא נר חנןרב
 , רב עלהחלוק

 , הננךה גה- פרק ררב חתנעז אבא בר חנןרב
 ובמרק , יוחסין עשרה בפ' חסרא דב חוחןוהוא
 חסרא ורב הונא 6'ב אמר גניבא מדפותזולו

 רב לעז ומתני , רב אמר אבא בר חנן דרבכהפמען
 . דיוכוא ה' בפ' ררב קכומה רב בר להיטז אבוו ירחנן
 וא~י שמואל אמר אכת בר חנן רב נוסחאותויש
 י אזץר והכל רבא בר חנן רנ נ"א , אזדהא

 . נירחשלמי דשמהל קכיה אמר מגופתאחנן

 חנלתא ובן מניומ' בר הונא רב : ודיבואחנן
 יוסף דרב לקמעז אתא חסמא עמרם רב פלמאשתו

 יוסף א"ל חיימא חנן נעז פגע , נדעז הוהלא
 תכלחא דובני עוברא הוה גרירי לען מנאענש

 ואהאי אבא בר חיא רר' אחוה דרבנאיכואשתו
 לקמען ואתאי נייה הוה לא מתנה דרב"כרה
 . כחבר הבר אשת ואכור מהגדונהא ע:ורהדרב

 חבר ראשת בנזמעתא יוסף לרב קרי זיישזו]חנן
 .[ יעב', . א( ל'פו פ"ב)ע"א
 . סוי בר זצןר'
 נס' , פתוראה יוחנן גרס ובערוך פהוהעה הנ;ר'
 נסחא בר לסני ברינרין סילחני ר"ל מד"ב( מרפו'אלו

 דינרי בין שהן ההבדל  ירעת וכבר , 'וחנן ד'שהו4ו
 והם מכסף הם ודינרע כעהב הם רינרי כי ,לדינר'ן
 ההוספות הקשי וימה . א' והב רינר נסףכ"ה

 שוה רינר שיהיה הזהנ כ"נ הת'קר לא ומןשבשום
 והנ דינר ני האמה אנל , מנסף דינריםכ"ה

 , כסף זטל הדינר כפל וכעמ:וו עכ העזשלהם
 אכור )לא והב ריגר כעובי בתלמוד נאמר זהובעבור
 ג' ובפרק . שוים טהאינם בעבור כסף של דיט-כעיב'

 וכן , ככליות וחפים והב כדינרי ערשיםדהענית
 היבוסי ארונה גורן וכי אמר בכועלה דושליחבפדק
 ענטרו טיהוא נמו כקף[ נדינרי כף"ב והב ד'גו.בא'
 ויתר עב הוא זהב רי:ר וה אגל , לה"ר נ'טיהוא
 כסף מרינרמכפלו

 . אומר נחמן ורנ אומר ה:ןאבא

 , רנ הלמיי נרונא ורנ חננאלרבי

 נגירים כי שמש רכתיב מאי ספא נר חננזלרנ
 . פפא בר חיננא רב נ"א , עקצא ר' פרקארבר

 אומר. אחי חננשז אדא בר שמואל אמר :חנניא

 זעהוא ונואה חננעז רב ואיההמא חננטורבי
 . רגאנומן

 וא'ץ חננשו רב בעי , דרבא קכרה חננא רבחני
 זי:נא רב לכועלה כתוב וכנר , ונו' ותניאמי
 ורש פמא בר סבא זדננא ורב דרב משכוטהסבא
 . ריאטין הוזז ואוליליש
 בכרם ומח נחמן רב בוכע רבא גברא חסארב . י דנוסיע תניא לרבא זלץ וענטזר'
 הכותב ובפרק , ינמוח נסיף ונו'  4הותוונפשות
 בסוף טהר שנשבע סרש"י פקק- ולא חסאשנינ

 אמי ר' לי פיהש זקסא רב אמר דשהב וג~יקינמות,
 רסום חמש . דדזטא ברררה נר הקז חמאורב

 בדקזא רסום רזזנו רב ואביכף ומסא הםבדטזא

 . חטא או אטא נ"א , ע7ודה רבהלכוי

 ו:ר4יק , ועירי ורבו הקדמון אעף בר חסרארב
 י אשי בר זיא לר' אחשהו4ז
 , ירמקה מר' שאל יוסף בר חסרארב

 הונא מרב המובהק התלמיר הכהן חסרארב
 רב כי צרע אין בפ' ורש"י , חבר תלכירוכמו
 בס' וכן היו רב תלמירי חסדא ורב הונא ורבנחמן

 הען ובואשונ' נחמ:' בר מרבה גדול והואהמסקה-,
 אסר ב( )רי,מ בשבת כדאיתא העשי ווהק"כעני

 ובעתירותאי רגרק- מפיס יוק(ז אכ4ת לאבעניוהיי
 יוהר או בנ" ו' לו והיו נשרא לטל יוקא נטקו'אמינא
 ערשא אמ' שמת מי ונפ' חנמי' הם חתניו וכלובנו'
 צורבא הוה אם ה-עי לא בני ראלו מננטו ננתאלי

 בורבנן צורבא נסנו דיי יקרא משום ובנוהימרבנן
 הנכרי עם הרר ובפיק , ל' עדימא שאמר.ווהו
 בעי לא הסרא לרב י,סדאי ררב ברהיה 4האמרו
 שלא כרי ביינ: קשק ודה שלא פורתא מיוםמר
 ופי' מברא ברהא לי עד'מא , כ,התורהיבשל
 ועור הרע שן מפני לננים יפה סומן בתחלהבת

 . וכו' דברים ג' שאלהי רבא אמר , אחידמרביא
 חוזים ר"ל כלדאי לעז ואמרו ח0דא דרבעוחרען
 בפ"ב רררקי מקר ולא נרול חכם שעקע:בכוכבים
 עוקנא ורב המא בר רמי אחים ב' וחה:יו .ריבכווה
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 דרב ט0ועיתמה בלבר שפוותע: טרתע חסראידב

 בעבור פשאז ורב 0'ני שהוא יו0ף רב כי ,ששת
 לו0יע שהץ במשנה בושוע היו נריד סגיזופויו
 רב ח: את זה הסהידץ חככרם ב' והם ,ע"פ
 דינא רב נר ורבה , סאסי בן'ג שסזה ורבדסיא
 נהמן רב ופימ גלוהא לריש וויקלעו חניו,העניו
 דזסדא רב *צי בשבת בבוקר נאמרו הלבותח'

 במתא במום רבה לפני דשבתא פנש ובהמבסורא
 לאו סאי ו4עשז עז וקוש ניצר רילמודושהל
 , ומ' אמממע שדא יוסף ודלנאש אב,וןא*דצ
 .בסוהא ע4ה נמחא בפום רבה מ סיוע 4הה

 רב הנשחם 'ום ובם' , אהר מסן השיבותר%4שי
 עירה ירב נטצא היהוז טרגא ווששי רכוחסרא
 5רמז וק חשכו' סן שטנים ש*ו עטות חסהאלוב
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 וכבוד ובנש ועתער ונהונה חורה עינהואש
 שסת יום , גמור שדיק הכל על סיוב ת1םחיום
 דבבל וד~מקץ אכר, נר יצהק רב שם המק זזסרארב
 הונא רב וסורא דייני וסת0 :י0דא ורב יזונארב
 התענה כי מצש1ת 4ל1 פ' ובסוף , חכואורב
 הונא רב וק רבו, הונא לרב סוהקפי סשום יםט'

 אצזר , חסדא 5רב דחשדור,ו פשיום ים ס'התענה
 . רב אמר חסדארב

 י.[ יענ"ץ פל'ב(. )כתונות חשו נר יטר :]חשו י יעלץ . - על אניונחרסא
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 מב'"
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 הטי"תאות

 אמר רשמז פאמת שר :מאבות
 שטו4י
, 

 בערוך והגאון , עופות ציי פי' רישבא פבינ"א
 . אב בית ראגמפירש

 ונינו מא1 טארי רע טאמ ר' ש5 קנופאני
 . רב בוטן ע:טז ו4ל'כ "ץקבא סר עםל0ד

 . יחנן ר' אסר אטי ר' אמר מאבי יאמר
 סר אמר , פאבי ד0י%ץ ברהה בר טאבי ר'אמר
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 הדצא , יוסף ררב לקמקז מתנה נו מובירב
 אביי אמרו כותנה בר טובי רב בי ר4להפקרטבחא
 כרדי אבין בר אירי לרב אביי א'ץ , נסןבותמזורבנן
 מיההו סואחר הבתים חוקת ובפיק , וכו' לךשכרע
 העבט בוקנו ואהוו טחי למעוה הגיע אחראען

 . אנת קודם מת ול'כ סרעובנו כווגי מרבבקש
 אדש-ות בגכ,רות אבל , קפףנא בר מיבירב

 . קעצא בר גוובי רבהנוסתא

 גריז נהור' רב ירבה קיסנא בר 4וובי רבאגיר
 . יוסף ררב לקמקז אחא נוזברוזררב

 הוצאתז כן מנת ש יצחק בר נווביא רבאמר
 . שזי א4הותי שתקנלממזן'ם
 גירסא וש , נהממו 4ו"ש רש אמר טוב-נינר
 . תיטניבר

 . דקרהמין נפ"ק אומר טוסאי תנעו וטוטאי
 בסוף הונא רב אמר טול' ר' אמר ן פע*ר'

מועדקטן.
 ,[ קצכי, פד"מ. כהןנפ4

 הירדאות

 .[ יענ"ץ . ח"ב ביצה ,כיאסיניאה
 באתמא מוש ואווצא אושא ימן יאעיסרבי
 שנאסך מה הוא ואלם שם היו והסנהריזהתיט
 .לה,
 וןוב בבבל הש חוצל הוצל רמן '14שרהר'

 יוסף הוא הוצל אען יוסף אמרו וכן ,לנהידעא
 עו,-א למדרנו קרובה שלה הכנסה ובית ,הבבלי
 ושדיק רבה יאשקז ר' כהנא רב ע5'ו וקרא ,הסופר
 ר' את שאלתי עא בן מנסרא א"ר , עלםימור

 . רדיצל עלמא רמן ניא דהוצל עלמין בביתי4גמקז
 שוזהע ופרגש"י ברורו קצהקז ר"ל רדריזז יוושהמר'
 ר' ביכמ שערטן בכוק להבץ הש , כבצתואמורא
 גדיס יוט(ן יך' שוגההז 2ר יאסרה י' הקזזלשך
 יאפון דדרה יאסרה לי לכךתנוז אטנטרךלהכי
 רדריה פף הערוך ובש . ע"כ קערשא "מרהר'
 הכ' יאטרה א"ר , וקן שם שהמז סכלל גלובן

 . עושהה ר' של רבו עחנן ר'אמד
 עושקן ר' אמר פואבי א"ר , כואגי ור' עוסדהר'

 . עפושול בארץ שהיא 4ישארמן
 להו גירא עוברקן ורב יאפרהר'

 במ'"
 , רברשרא

 . רבא מחלמירי והוא ררגא קמיה יאסרה ר'תני
 . יויץ בשני כתוב ולה, דב חלטיר סגא יבאד'
 שאמר עיו נתנמו רבי שמת יום , יצרהרב-

 ברה 4"ל אברהם של גהקו קודה רב עשבהיום
 מר חאמר קקודה רב בבבל נולר זיום חשמד ,כה4ה

 נולר רב' שמת עם , רבי נולר עעבא ר' שמתיום
 שמת ים רבא, נילר יהור' רב שמת יום קקורה,רב
 השכהמ וורח ומנא' מה - לקיים אשי רב ניררבא
 קנטרנית אנההו שהחה כ"ג פ' ובסוף השסש,ובא
 כהבי כל ובפ' , מדותטז ש מעברת היתהאבל

 . תסלה עיוןשקטם
 כישל41ינ( כוחטלל היה שלא כיון אומרואמ
 קורם בוסרר הקז ר"ז בסוןז כראיהא יונ(4ש44ינ(
 טזורה רב ווה , נוובה בכוו:ה המז ואוהתטלה
 אנו כגץ ניאמר יוחנן ר' בשע שהקזאע"פ

 כראהקא התפלה לומר אפלו תוחה מרברישמפסיקץ

בם'"
 יוחאי בן שטעון ר' כמו ההז א( )ריקא דשבת

 והתורה שעה חיי שהיא לתפלה כ,פסיק הקזשלא
 המוזעע' וכל מפכדק הקז שמע לקריאת אבל שלםחי
 גרול שהוא מפסקין ודו הכל קורא לנרו החאאם

 מכוון הקורא ן בברכות שאמרו כמו שמעכע-את

ואי
 אבל , גד% עהר ב~מגו הא גתווזק נקורא

 ראגשון ב0סוק אם כי יפ0ק לא נרבים כלמראם
 יל הדא'ש כתג וכן עניר. רבי דהוה כמו שמעשל

 ע;וד' רב בדיחא דפום סבי בבגרע.  עצמו מקשטפ" ומצי נפמהז רטצין עומרז אע בפ' נרכותבפסקי
 לקמן דאמד ורשו , רשגת בפהק חוספות ומנאורב

 וכוכסי לביש תפיה וכק מפי ההה כי במערהכמטוו
 השנה נשנור אנל , עש הטנו מצלי ההואוכ,צלי
 לק,ן 4גרלו 0ססיקע הי לא המוערות קלקולמפני
 עליונים ואיתי ה0וך עים ענין ש פי' נגראובערך
 פירשו והטינים . וכר למעלה ותחחוניםלמטה
 דהוה הבא בעולם לשמואל ראה כי בירם קבלהמ

 בו רמיחת משום תלמירו יועדה רב קטקזיתצ
 . בהמה במה בפ' כרמפורש ונו' אונו אוטםטלץ
 תלמקרי יערה ורב הונא רב ביערבין בכל פ'ובסוף
 *מד טזוא קזוקאל רב של 3נו הזורה רנ ווה .רב

 שמטל הוא יהורה רב של המובהק ורבו ,לאביו
 נחמן ורב הונא דב וחנירו , אמתו כאשר רבוק

 מועדר ר"ל שינמו לו קווא הקן ושמואל ,וע%א
 והוא , הסרנים בש ספתצם ויש שנון חץכמו
 זה אע ע*ו שמים יהאת זדה כך כל שיואומר
 מסא:א שלץז כי בנסים כלומר ההוא , אנאזיור
 נר רנר הוא אעו , קרוש שהקז מיפיאאתא
 כי גרול ארם הקז לע אביו קזה4ל וב ,משעל
 . כם:יו קםשכיאל
 בפום שלבה ודאש וקן הוז ה ך 1 ה י ב ר1

 בקרדטרן מיאה וכן , חנית פ' בסוף בראיהאבריחא
 שמואל שמת אחי בנהדרעא נשאר נחסע רבמ
 שליח כי עמו מרגר הקז וא*הו , קהורה רבלא

 רב יצא יוקף לרב גם , רבה "ל רבו וד,ואמס:א




