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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



 יוחסץסשרא~[
 ססוכן הקז יהטו , פווסלך ווגי בדעישהשידה
 מתוק גאשש צרך והמז בולכיס אוהמשהשז
 מדק-ק שהיה ר"ל מרו"ק וההש , כירה בפ'כהאוח"ו
 כראיחא רשסא בכילי 4ברלו וברבריובמעשיו
 רב ובט , גריס דגגרא ספ"קא וזומ%ובקרושין
 'רע שלא להכשא רוצה המז ש5ע ההורה ברמנחק
 עולא לו שאמר ש- פגוסה סכג1פחה העזאחף
 בצ'ון מנטרם רלמא אתינא מויכא 'ר,מנןמונן
 שתקותא בתר יל אע אש1ה מה אץ , ונו'ענו

 נאגער המפר וכשבא . 10תקוהשז דבבלדיחסוחא
 *ה ואתיעי אלמקו אואו כושונא קהודה רבשלף
 ונן , עלמא כוו1יבה אושץתא ש5שת אי 4הא0ך
 מבא מקומות ובג' , ודע(ירים יפיס דורו נלודו

 הא' , בהפלתו נינה שהוק וזיה רנמש1ה
 , אהנה בר 1רא ורנ הוא נפפץמקו רסנדיבברנות
 נתעניות והב' , המעשה אלא שי- המררש%א

 זלק בפוק והג' , שה דורו נ1ההז שםוהטעם
 ואזיתומל רשג כבוו 5א לשם-סכיכ( תוהזומההיתה
 והוא שכרם. לשם לא אבל הרבה בחור' יודקץ'שהיו
 ס(יוצאו' חש'" סי' שומענמה רסאני גרול לחכםנרזז
 מקורזז רב פטירת ובעת , שנואות שכוועותע*ו
 נח וכי , לו הוצקז שלא ק-ודה רב ושמח 14םגוו

 שחשוב רבה גברא רבנן א"ל מהור,ן דרכנסשמז
 רר' קכרה ז'ל י לישרי הכוו ליכא מהודהגרב

 ברי:מז עתן אס' לר' א'ל קממק א% , נפיאהמהודה
 רגליו על נחמף בר שכוואל ר' ענאר למשרטזסבר
 ראש קלות נהגו שלא רבי של משפחה מההשמר
 אחת ל חמים מ(ודה ור' חמא ר' בני סשסג'

 . ונסהפטה
 ר' הווע חז פתכא יומר כף וירא ר'א0ד
 נמה וףה כי המררש לבית היום נחמיי ברט"משל
ש ש~ששם ן ה א  פןמ טהקק 

 ומ תאה, מ נא" ואי רחשפיה מ" טנק דףש, עקטא"חשיי
 ו""*חימן מיחאשחשממהחא

 מת מקורה שרב שאמר ע%ם דורות נששנהב
 שהק דונא לרנ הערנות וחומ הוא רגעדס

 כיון קורם מת הונא רב מ כראה 'וחר כי /נשחא
 מזודה סרב גדי שהיה הונא רב כי טיא' היהודיא י רלעערי קזודה נרב חכא ליסו 5חצםסהאמרו
 היא סיוא =עת כי וגם , גתלמוד הנראהכפי

 שרב וחדאה , סומבד'הא 'שיבח על נווזמלתלעולמ
 הונא לרב והלר נחמן רנ לפני לרון הלך'הודה

 ש' הנגד שמואל ורב . 'ותר אאוו'ובסקומו
 תחת בריחא סום פושייבת זה פוהש ההלמורבמבא
 ועור , התנאים בסוף כהבהי נאשר סורא"שיבת

 , שנים י' חסדא רב כלך הונא רב אוו כיאמר
 , יריהא מזום שנים כ"ב נחמני בר רבהואחריו
 רבא. ואחדי , אבי ואדדיו וחצי, שנתים יוסףורב
 אבת אשת חוסה של מאנמק וקנו ההש יהודהורב

 סזהוא אחר 5איו4 סימריוו עסץו מקורה רבונן
 ומו שסל במומו השסל ש סשום לאינסרעצו
 חהנקה נחמן רב לפ:י לרין מו ונן , או הונא%נ

 עשרוז צפ' כראיהא כרבריו ונמצא גלותאו-ריכי
 כי תמרי בר רכר רענין הבשר כל ובפוק ,יודה('ן
 , בפומבדיתא יהורה ורב בסורא הוא חסרארב
 . וי ההודה רב עמז כי שם יזנראהוושי
 ושכועון קהודה אמר דימי רב אתא ני י יהודהר'
 . יוחנן ר'תלכמדי
 שכי~ל ורב יוסף לרב ומצא רבא בומן יהורהמר
 למר וקיא רבא לפני ובול חנה בר בר רבהבני

 הבירו ל חולק או קפרן פי' פלגאהיהודה
 כובבל ובור רב כל דאביי משממה מ:ידה מררקרוסין פ'"

 . כיא"יורבי
 . אוזמטץא א"ר ~ררי בןיהורה
 סל הבזו איסהרא( נר-ק א12תהא בר מזודהר'
 . 'וסף כרב כמאן ויל א"ל אושי-א בר נתן ירבפירות
 זידא ור' , יהורזז ררב משכיה אט' בר מהודהרב
 בר ע1דה רב , אמי בר קקורה דרה בפתחוהיה
 . ררב משמהקאמי
 . יזנינא ר' למני יושב והוא ביוטא בר מקודהר'

 , ברוקה בר רבי בסתניחא ברוקה בר מהודהתאני
 רחני יצדק בר נחמן רב אמר ווה שא בר רביל,ו
 . ברוקה בןיערה
 כרמו גבי עי לישב אסור גרוגרות מהורהתני
 אמד , המ,ך ובטיפ לוי בן יההמע א'י ,רוח"נ
 . להפסמן ע"מ ובטופחאבי
 פח1ש רכילה אליעזר ר' בפ' הטר ההורוזר'
 . הקדוש רבינו בומן והיה ת'נוקתסיה5
 , גרים ומו ואמו אביו כי ר'ץ גרים בן מהודהר'
 שמעון ר' הלבהדי הנרם עכנאי בר יונהן וו-'הוא
 מזן ור' יצחק ר' הוית בענין ובב"ר . יחזאינר
 בן מר"סו שגהז פעם רשות נטלו גיורי בר 'ורןור'

 ויברכם הסרבו אהרת פעם נטל למה %ץ ,יהאי
 יבו,כם יהושע של~זם כי וכתיב וישלחכקהתיע
 לו אמרו אחר טפסוק כי אומר רמ"ק בגמראאבל

 נ"נ יום והוא העם את שלח השמיני ביוםרכתיב
 ל'ג וניוט היכרם ונרמץ , נץב 'ום שהמקיתשף
 באותו שלן לתלכויר מנאן . הפלך שלח5חדש
 שמיין וו-' , שנטז פעם רשות ליטול צרזיהעיר
 חככףם שהיו ערברכוהו להם י לבנואטר
 במ"ק שם גיוסא ה1 , ל'נ צורה ואנשיגר%ים
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 מ05רנות עשו גרם בן ויהודה ילפתא קר"ש
 נרם בן יהיה ש5 אמו י ש יו=ו' בןלר'ש
 חאהר , ובנו הש שנים י'ג ר"ש במעו"שהקה
 עצסו' של ג5 ונעשה גיים בז בקקור' י'ניו נהןש'!לא
 גרס לא כ:רליקין בסרזבמה יהתוססות א(, לר)שבת
 עצמות של גל כי נפטרה נח איא עצמות שלגל

 ובב'י , גרול חוכם הוה רבה רגברא גנאידווא
 קרו

 אמר פסא בר לרבה אמר מרטקרחא יהודהי" י גיורי בר יורן ר'4ה
 , 1( הא מיסש יהורה ררב קכיהלשמעתא

 . מתנמ ורב מהגרוניא מהודהרב
 . מד*קין במה בם' הונא ברקהורה
 ררב'הונא כרקז לוי בומן הוששא בר יהודהר2
 וגם ווכרה ר' של בהו בן הוא לוי שחק ח"אבר
 . חיון בם' יהודה רב בוכעהקה
 לוכות זושזו כוי ונכנס הגר הנרואה קזודהרב
 חגוימ קורם וק נה4 מארץ לץ הנוואה ,בממונו
 שממי בנו התגיר ונן%4ריק

, 
. 

 2[ מובא קהודה רר' אחמי זבדאי. בן ההורהא,ר
 י זברא'בן
 . דיב"ב רברנות מי, זבו-.א יר קזודה נר'.

 .[יעב"ץ
 י ד', , חנינא ר' לפני וג'נא בר קהודהר'
 נכנס ובבהקו , ה-ודה רב בזמן חמבא ההודהרב
 ל,, , 'הודה רב של בנו חופת לעשות ק-ירהרב
 . חביבא בר קהורה רבתני

 רבו חיקקה ואייו רבה חתא רר' ברהקזדה

 חרשים ג' וטלר , אחר בבטן ונלרו יוחנן ר'של.
 וה אחת מטסה שנטהם והיו , אחיו חוקקזקודם
 . שלכרם דושעם לש' גלר וחז ו' גתחלתנלר
 ררב. קכ:מה קזב, חוקקה קזורה מכינות דיניובפ"א

 ו4ומר חיטו, ור' "כי לסני ודרשו יין תשתובסעורהא
 שמרע כר ובפרק סוד, יצא ין נכנס לדבי זו'4, ר'ז%
 קהורה ווה וכו'. כוןה גרול צטי להם והוותלמודם ושודי אומחם בעבודת להתעסק יצאו חישו ר'בני

 ר4משר סני' בקצדות שמת ונראה 'טוי ר' פלחמגו
 עונהו בפל לא קיקם קזורה אלסלא פהו ע4ירבי
 , לביחו בא והקה שבתות ב*ל' ר"ל טלכוסף ביבכל
 חוי טלמטר בי רכל שסש' בי נקרא לב,ה פרסו*וככר
 . לביתו המרוש ממת כשבא רנהורא עמוראקממה
 ושגגה ההלנה נכה4נה שנת אוחו של ההו4וללה
 שמוקמה השליפו ככ,ו ר"ל ון4ליפז כלסניטרצאה
 , אותו והרגו מפיו טרצא כיון ארנז לד"-וגברע
 סיו ארם 'פתח לא אני אמר ~ה ובעבור 'טי ר'ק

 דברי ונל , סקיסוח בנסה ו"לח פוחרוח קזשלחיי(
 . "צבץ .הרישוח

 ראמז ל'נ עיה וזה , מקהודה נפשקז נח ושלשפן
 ינ4ישר'

 במ לכהז יודע ו4רני הוומוראים בונון הקק
 'ככי י ב ר בשם נקראו לא וחוקקה יהודה זזיאר'

 דשקיה כי גרול ברור א5א נסמכו לא חאולי ,אבקהנ(
 ר' משת ירעת וכבר , ברורו גרול ר'ץ ברבינקרא
 קהורה ר' חז ונקבר באבות. שקולץ שהם ובניוחיי4ו
 בישכאש5 הקפון וחוקמק , הבכור שהטו ~ביוכימין
 , הכלך רודש5 אז" משמע4ו כרוחמים מגבל והמז . זו,ו ר'אביו

 ריב ברטה הונא לרב אמר חמנא נר יהודהרב
 זזד בלזשלכר החובל ובם' , מזןלין ען ס'קהושע
 ר"ש וקנסמז חנינא בר 'הודה לר' איקשר נטיבר
 דיץ מ:ול.5ע הליטיא , דדהבא לשטהש
 וגם"ג , מעיובע פ"א ז'ץ היסב':ם שנתננמו

 ט' שהן וינרן לחה ~הב סל ליפרא ומףקכוחעל
 עחם ממתנות בסץ נתנ ונן , וניע פחותשק*ם

 טאה שהלעפרא אומר ר"ף מ ~ה מניןלוולאירעת'
 פי; וכן , ירתמלכר כוסנהררן בם"ק בפי' וכןרינהן

 ולרעת , ה נ מ ה*בווא כי אימר מנה בשרשרד"ק
 בערך פי' הערוך בל אש רימף'ן, ק' הש מנההנל
 כשיה עכרא ליפורא וכמח 'רת2לכר בתהוכעה ר טל

 ווז ובידד ווז, הוא רינר הו4ו זץ הוא פי'זינע
 דוא אחד וווז חינר כסף שש רבע הרגום החשסי'

 והשק5 דינרין, ר' יהוא סלע נקרא פורה שלורשהו
 . רימין ב' שהוא תורה של שקל זקמ חו'לשל
 נוה4ן. יש לש חנינא ר' של אהותו בן קהורהר'
 משסטק כיתא בר קהושע ררב ברקה קהורוהרב
 .ררב

 ל' 4ומר אמי אמר , יוחנא מר רבי קהורהמר
 ל"עלח שאטר1 קהורה מר הוא וארי ק-ודהמר
 . רבאבומן

1 "יה ע=ו~בקרה1ק"אןהשהוצרם1בו  תטא. לת טנחל 
יק"לצק%-שץ,

תביש.תזחהאח"חעמפימהשה=נה"
 י רסתח כי אט "ךה לתש
 חל. פו ני שש "יה י קר
 בד יאממ ר בשם טיש מ שף ווהר
 א"ה י בש0ששו

הזיה41.
1 "יהל  "יה שצ בשי י"ק י : *י 
 פי". ו*ט"עח י י"ה טייטאל וזל", מק הי1

 1' חפה י'"ע אט- , ילש ק "ךהף
 רמיא. תש , ,יש קזיה
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 התו הי4 מנטיא נר נ,א מנסש, בר יהורהר"
 4' אח יעא תר* , מ14מרו הנש ינץ נ'חנא

 . מנסיא נןשמעון
 . מר שמעון ר' ו4יד מערגא 3ר קקודה ר'דרש
 אושו ור' אמף רב בר ומר מרימר בר קקורהרב

 לנפשמה וחר חד כל וכרק- רטתא כריכומרימוטו
 , שאכלו בם"ג כ!ריכ!ר לפני ובאו שוין שהיוכ!מני

 י ד"ק יוחסע . כ!התיה ברמהורה
 לרוש דרעפ מתורגטנמ: נחמני בר מזודהר'

 . לעגי ר"ש בשם נחמן בר הזורח ר'ובירושלכיי
 ,[ קנוסא בן ר"י להלן עיין : נקוסא בן קהין,7כר'

 שמים לוי בן 'רישע ר' אכ!ר : נרמה בן מהודוזר'
 וכלם הקבר בדש-ישות נרקה בן 'הודה ר' לסדניה5כו'
 מה לקיים צבור בצרמ שסק שהמתי בענורשכהת'
 . קהלת מרהן זצם וקיל השיק כינתא'
 בם"ג כראיהא לע של בנו נסףאה מ:ורהר'

 רי% ומת אמורא ווחו , רבי של ננודתעמות
 אומר שבמשנה ואע"ם , והוזירוהו דגממן עלנמנו
 הוא ב' הקרוש רמ:ו געהוא וקנו הנששו מהוד' ר'כ'

 ממנו קב* יא והת'חהו השסן ע4 נמנו דינווגית
 אחר שחכס בירושלכ!' אמרו וכבר , נכרו שבאער
 שאין כיון ששוכל לו ואמר בהיזר רוצה היהלא
 למה קרינן לאו ו4ום , בו  לעכ!וד יכולין הצ'בוררוב
 ההז יעדה רב תה לרב שמוא5 אכד ווה מבט(וזקן

 בתור' ומחוק ועניו חכם כשמו ששמו לוקנודומח
 יכף ער העבור תקן אשד זלל וננר ,לומדיה
 לקיש ורע% יוחנן ר' בוכון מהודה ר' ווה .המשיז
 מ:ורה דר' קממק ואמוה יוחק ר' טיל בושסואמר

 אטי ר' נומן נשא ס~המ( וטים והאמך ,נששוה
 שנחז'ו שכל 'ודעין הוו אכר לר' עלה חוא אס'ול
 ש השים על גזאיכין נ?לב!רנו המה 'והנן ר'של

משהה%,%י%ת= ח ה . י פה  ן טייח א % ? %  חם מק י=ה 
% קיה ע %מויר ת 1 לש=% שם   

ן = שמ . תו' וח ר' ;%'. ק  %  
 שם והע גענו ח" תערות יע והתענו צעראוודה
 ונו'. אבא נר דלחיא בריה אבא ור' אנרר'

 לנבל דגפמועה ובאה נשיאה מקווה. רבוכשמת
 של חהנו שהוא אבא בר חנן לרב חסדא רבא'?
 ושע( אסקזא יהד ן*לל ,, ,ןסרא רב סל חקנרורב
 קממ: לק'ש רען יזינ , לעלמא וך'עה ואחוישמ:
 בעא , עברוי ר"ל שטעיה שמ"ל דר'אנתממ, סמיך נששוה יהורה ור' , נשיאה מהורהדר'
 . אמי מר' נסראה מהורהר'

יוחסין
 הטמ% רנ בתי אי הוה נתן נריהורה

 . רמבריאנשוקי
 , ממורא מזודהרב
 בהשמו4ל תן רב'ץ בשם סימון 3ר' מ:ודהרב
 . נחמנינר

 נכנס והתו זזכזע,ו ס5א דרב אחוה ההורהרג
 אליע א"ל יעייא דני ת' תקטו כר , הונא רבלפ:'
 דלא אמריתו חסידא סלא דרנ אחחי מזודהלרב
 כמה 4רבעול הנפורים יוס והיה , משמזאאת'

 לא תרתח לא , ' וכו אלמקו 4ל? ננהודעיבתלות
 וקן או והמז דאבח לקטמק אתא והוא ,.תחמא
 . הרנא ורג טזודה רב בומן היה חה כימאר
 ר' כהמום  אלט4 ר' אמר : סמרא בן מ:ודהר'
 . רב אמר ספרא בןיהורה
 ונן משמו אלעור ר' ואמר טסמרתא יהודהר'
 . משמו אלשו ר'אמר

 אמר אסי רב אכ!ר עולא בר ההורה רבאמר
 . יןחנןר'

 קמקה הוו כהנא ורב מפא דרב אחחה מקודחרב
 . הונאדרב
 . קמרא בר של אחוה% בן מריה בן מהודהר'
 יוד((ין . טנחס בר קהודהר'

 י ד'"
 . צרויה בן 'הורהר'
 אטר ד'כר רב אתא כי : קלוגזכוראה מ:ודז,רב
 וכו' שנו לא אמר עק'בא ת4 קלוסכוראה מהורוזרב

 , יוחנן ר' חלכריי שהםונראה

 בס"פ 1( נקוסא בן נ"א , קנוסא נן מ:ודהר'
 והטז רבי כול אצ חיא ר' תלמיר הזוא ,פדובה
 . זזייא ור' רבילמני

 שפי% רב של רבו תה , רב אמר יהודהאמר
 . מ:ודחבר
 . יוהנן א"ר אסי א"ר שלא נר הודה רא
 והוא הגדול זזניסא ר' בשם שלום בר ההודהר'
 . שלום בר מקודה ול טנחס ר'ביחר

 בר מהודוז רב אמר , שכ!ו4ול בר מהוך,ה רבאמר
 . חסדא רב אמר המדדמא טשי ת אץ%%י="מא"ךה

 הבודי%קק%"טיק%ל"
ב פ%ה ש% % ף תטל  ו % ף * %ו  ק  
 חת אי", "י שי ממ" ישר%
 ום. שם הש "ע בשםף%שטשןקפד י מתש"י אבל , הך% ח" ר % נעוהש

 ייק *ה נגיר הוה שמשן נרי'היה
 'הורה ו' :פייח נראה ואעוו , מחטרשותהדעע
 . יעב'"ץ . ההנא'ט כע לטמוי יאף "י(
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למי  לר' יח:גן, ר' אישניה , סד ק "שן 

 'ש בפ' בושמו עהנן ר' ואסד שבזעון ברמהודז:
 .נמ%ץ

 . עאה ייחנן י' מי יחק ור' יההטערבי
 ר' אטר / רעולא משממ: אבא בר קושער'

 . רב אמר גידל רב אמד אנא בר"הת~ע
 , נוויא איש אושעיא ראבא בריז קהושער'
 וורח שנא' מה לקים נ%ר אניו שמתוביום
 . השמש ונאהשמש
 . אבון בר מקתמער'
 מעא אשי לרב אמי זידי ררב בויה מהתמעל
 הע%ם מן כהנא רב פפההת בוכעהמה

 . ו,סדא א'י יוסף רב וא"ל 4וסי רב לניהרקיע רססחי בפ'"
 שכעמ והוא , טקום שם פהש" הגרסי מהישעף
 הש קברוהו עקיבא ולר' , האסויץ בבית עקיבאלר'

 . ז"ל%41מהו
 ואהף. , משמו סטרא א"ר דהומאה מ:ושער'
 . ויב"לההע
 . מהונשע ררב ברמז הונא ררב אבוה מהוניעי'

 רב בוכון כואיר ר' של וקכיו בן וירוז בןמ?וטוע
 . החמתבפ'

 רר' חתגיה קפוסא'[ ןאו כפוסאי בןמהתעע
 . דבחתא תנא החבית בפ' רני בזסשע~בא
 שהוא חנגמז בן מהוזבע ר' , לוי בן מהתמער'
 לו' ג"כ וחה יף הוא במשנה מזושע ר'סתט

 רריב"ל בריזה בר מיאשה: ר' זוורוע בפ'כרוויתא
 מהושע ר' על ס"ת בענין אמרו וכן / הואדלוי
 צריק לוי המ: אביו שם וריב'ץ , לו' שהואעצמו
 הבעמיח לו נזאמר חלק נפרק נראיתא נמוהווחטיר
 אלההו וא'ץ לואי בר שן שלום הגבואהבד%ום
 אנטקק וסרש"י , העה"נ להיי יאבוך לךאבט"זך

 נמיר צר,קי לאו דאי העה"ב לחיי ואנקיאותך
 שכ,א מרכר הוה ולא שלמא לך מזיב הוה לאאתון
 סתם לוי וה הוא אם 'דעתי לא אבל , ע"כדאבקי

 ל4' בשניכ( קרוב ריל"ל ני נהאה ני ההו בראו
 כי פרש'" אשה במה ובס' ביומא כראיתאיז:ינא
 גרול אפם ור' וביזככוה בשג'נ( שויכ( וקנינא ור'לוי

 חנינא 5ר' בשגים קרוב שהוא שברזוה וכוז? ,כ,הם
 בוכון וכלכו רנפכומזל ולאבווז וללוי ויוב ז( הביאבר
 נ% נמותו חלנה , יוחנן מד' וקן יוחראחר
 קבלוה וכן , תקנ~ס באכוצע מתטלות חוץמזם
 וכן , יוחגן כר' תנ,ז רבשגמ:ם כושום דע"1בפאק
 . יעב"ץ ס%%. חוצשו ר"פ כרא'חא קש,ש רח"נ "הי(

 לנהונה סוהתיוה שנים מג' מחתזח שהיאגיורת
 אסור השדו השת נפ' וכן , נמ"ו הלכהאין

 , שיהפלל עד המנחה זמן שהגיע כיון כלוםלשעום
 , מצסרפץ בערסה מומל אטלו וקנון פו'אבל
 %'ת וו:ם , כריב"ל סוסקין יש בוה ועבר בו'וכן

 ורזעי , כן פוסרףן אז ואחרים גאון האיורבינו
 . הרחק בשעת שיו לסמוך ריב"ל הואוכראי

 רהבעהוה בהד עובדא רתרומות בם"ח'רוסלמי
 מלכא מבי עליה ואכריוו ריב"ל לגבי ועיקמלכותא
 לא ותו ליון רכוווג4 רג'ל ז"ל אליהו וז:וז: להוומ?ב
 וא"ל , למה ואיתגלי ש!וכוין ככוה ו?!כ( לממ4פקגלי

 עטרתי סשנה ולאו ריב'ץ ו4ל'ל מתגי אנארליכוורין
 במדוש ועור . חס'דים כישנת 11 אלמהו ליהאמר
 נמה בן מ:ורזק למרני הלכות שטרם ויב'ץאמר
 צבור בצרכי עוסק שה'ית' בשביל שכחוניוכלם
 ירושלכוי ובברכות , וקכנ( מהולל העושק כישגא'
 ובסוף . בתורה עוסק כאלו צבור בצרכי ו:עוסקכל

 לוי בן וזברי פסרוס יוסי ר' רבה שכוותואלה
 ו:עולנ(. כון כולוקן בשעת פסוק אזקד כל קראוריב"ל

 על אמר הא' : ומשמחן שכרן כ,תן לוהםנמכוראה
 בוובך רב מה אמר הב' , וכו' חסיר כל יתפללזאת
 עמכיח בו כי אמר והאחר , וכו' ליראץ. צפנהאשר
 ולמעטים בא"י קפרא בר עם ו:מ: וריב"ל .לבנו
 ואמר רבי כזכון והק: , קפרא נר משוםאומר
 , כורבי קיכועתי זו בעלקה אמר וכן לפגי שבאסעשה
 לויב"ל סךקרזן ו:כועשה כל ובכתובוח המד'רובשש
 שלא ונשבע עדן לנן וטיהלך המוה סלאךעם

 שנכנסו כ,העשוה ו:וא האגדז: ולפי הרמע:,לעשות
 בתלמוד מרבץ אטרים והיבה , עדן לגןבחיהם
 רגל המ? והוא , מהם וישסר המות כלאךשאל
 באנרתא ריב"ל לפני אגדז: בעל 1711א ז"ל אלמהועם
 בפסחים . חלקו ואשרי אשריו וחסיר גרולח:ם

 ב~וב כ' ל%'י הורו דכת" מאי ריב'ץ אמר אומר)קיז"ב(
 עשיר במיבתו ארם של ז:ובתו נשגיבה לכו'ו:ודו
 . בהרגנולהה %4מגה בביצתו יתום בשיו עג'בשורו
 . יונה ר' בשנ( שלוס בר הלוי מהושע ר'אמר
 ובראה , ררב משמטה נזרתא בר יהתעער'
 ורב , מרהא בר ו[ כשמואל יהושע לרב אחשההו
 . מרחא כר ק?ושע ררנ וי"ח
 . יצחק בר חגינא ר' בשם גחמ,ה בר מ:ושער
 שמואל ר' נשל אחיו והמה גזשכע בר מ:ושער'
 . גהמניבר

 י משמו אמר שרקץ ור' סיון בר יהושער'
 לוי ר' אכור , לוי ר' בשם דסננץ מ:ממער'



 יוחסיןספרש~[
 נונר ווה , דסננץ עזתעע ר' משום מש' רב14מד
 דשם 'ודזנן ר' ביכר גדול ד71מן הסירשות גנלמאר

 .כ,קוכוו.6כנץ
 תה מנא ר' וומי נומ רוכ,אזז מזחשהזר'

בירהשלכר.
 .[ יעכ"ז . כב"ג דהסידי בפרקי יידכרןני
 יוד 'וסף רב אמר טקדוסין בפ"א : קיח'וד
 עשה קמנה 4עת שה'4, יוד פי' הוא סוששע,ל
 הערוך ובל , חנם משנהו הארקי ל'ל גד%השר
 והב' , שסרמ.'י כמו הא' : סיהוסרם שניסירש
 ייקרת דטי יו:ד כמו חנס שם שהוא הסאוןססים
 : הוא אהד חכם ר'ל הא טומאי אנףוא"ל

 ווף אדע, י % אךיאמייו
יגחשח%11תדישמ.
ייחעטלתאהימק.

 מימ. קז ל נחייף
 וטש% בשמי יחק טשםי ים י'ייק
ממק.

 . מח%מ =וא א " ן טש ק יןי
 המך אץ שק מץ%ן שם4ל יייק

 מ יעק אש. אעוק, מצןען=ימעש
 א% למתש א%ו ממט ק ב%ה שיעששל
 סשל ף המנ ק פס שמ שש פ שמ "%סעא

ן עמשים בחים מס "עסתי"א מ  
 ז"ץ " 3ן מם אאיטפהעקחםאף

מים.
%לקץ  סשש. 

 ישק, מ י'יק ימ =אליןק
ך קיה לי ם חסחע  עחוייק עשו 

 . הדשיעש

ק ' עמיש 1 "י ח  
 ד", קחק. עמת בשף זוץ אשיין ' ר"

 ל". לשחש.עחקיין
 תק שש" כשש, אטר ממרלעויק

 *ה ריו הוא 3ל , יה תחל!חתףהסנו
 עטהודם". %קברמ

 רמ%קץ.לערחעעישל
 6יכו יק"ו כפא מכ רבא : עתאמר

 להלמכו "טףש"אנתסר=חאע4וא,
 . בעש ן1 זעא ררב !ר"יחא
 עעא. ועיסר קיה סר : יעאמר
 , ר"ק יוחסץ . ססחום קדמ ס' יוחנ'ר'
 ר'" .וחסע . שמואל בומן יוחגימר

, 

 וחקו , ייהיטי דוזלמוד עשה אהו יוחקר

 , בטצהם הצדיו 'וסף ככי שנים פ' "שיבהואשי
4 ל יושג והק; נסוהו ו"ה טזרעוזהוא ש  
 %א , שור ע4 צערה בנות ביופיו שיבייומבי*ז
 יוסף של מורעו סיהקז טשום הרע טעין יראהעז
 הכמורם ביום הרחה מעונרת כשהיתהואמו
 אצרך גטרם עייו אמר ואז הלר ושקט 4ו%ח"ח
 . אני נכי ואם מאב יחום והעז , ידעהעיבבטן

 כראירטש דקדוש רבינו הא' : ד' הם בסרנזורבוומו
 שויה לרג וראה רבי כ,עעעת היה כי הגובראשית

 הקז רב. כי פ:רטות אלו ב5רק וכ! , לרנ' קרוב -יור
 , בעמירה יוחנן ור' בישיבה חישו ור' לרבימשמש
 הלוקין הן אלו בם' ונן ו4ות העו מגהחנו לא ךבייו פו"שר בעמות רבה ר%4עה פרק ינאי ר'והשני
 פיק ובכחרא מסשמעא ובראשון , הגו יאשיתוגפ'
 לא תלכוירו אלעור בר' יווען ר' ינפור אם שמחכר
 סן אינו 'נאי שר' ירעתי ואני , רבו .נאיכר'

 בן שמשן ר' אבות בפרקי פיש כ4מ:ו לאהתנאים
 דועא ינאי ר' כ' בוה הארכתי וככר ו"ל, רוראןצטח
 , יוהר אפרש ועור תנא ובנו מאד ,-ומוןהוא
 לסניו שלימד רבה אוששא ' ר יוחנן ר' של רגווהג'
 כיצד בפוק וכן העיר בנ' בפרק כדאיהא שמם4,ן

 כוזורסם וה יויא ר' בן תקיה הוא והר' ,מעברץ
 ואלו . ראיה צריך ואין קשרים ואלו בפרקבתלכווד

 שום ואין רבות'ו ר'ץ דנרם כים אחווניםהג'
 כוהם נדול שהה" חיש ר' ואסלו , ת:א מהםאחד

 שששו אלא בסשנה נער לא ובוקנהבחכבוה
 הנסיא ומבית . למשנה וסירוסרםתוסטותברייתות

 גם בסומה כראית' לסרנסתו יוחנ; לל מסיייןהיו
 כי אב יחס לו ביצאת' ולא , עזרע: אחי שטעיןש
 'וחת ר' של אביו פיש'י חלק וגסרק , נפחא בראס

 ונ"כ , וכו' יתדו לש נפחא גר מפיסרם חשנפחא
 התלמוד חברו אשר ולרבינ' אפי לרב ההס טצאזילא

 'וחנן ר' גם נראס4 ישנ חנינא שר' וגזמן ,בב*
 זע!א בר חנינא ר' לו קורם וטת ; ישיבה חששהעז
 עך מסמ שנז' בשעה אסלו חני:א ר' לוקרע
 סג' יוחנן ר' קבל גם , ס"ד של בגדים '"גש;דע
 וטר' בכתרא בראיחא בנאה ה' והם אחריםחבבדם
 מבר וכן בתלמור מסורסם וה ק,וצרק בןשמשן
 קשש רנ כי שטה כמ בטרק כתנ חהרא'נו ,קטרא
 יוחנן א"ר הבתים חוקת ובפרק , יוחנן ר' שלרגו

 ר' זזבר ישסעאל ר' שהוא אושא מהולכישטעחי
 די שאמד ער ומתוי רבים בנים יו והיועקיבא
 פחות שודה פירש ורש'~ ביר רעערראהנרכאו

 תלתיה שן שהקזר פירש חהערוך ,טכשע-וה
 ולשק , גמזע,ז חו*ן אוכל שההה מטס'"השוו'נה
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 עצם נמ4א האיך יוחנן כר' קרוש ארםהערוך
 . בירו תלושה סץ שהעזה איא , שמטמאהמת
 האבל לנית כשהולך אלא  עמו ההז ס%א אחרס"

 האומר נמ' כךאיתא לו נשארו ננות אנל ,לנחמו

 למר סהרים במגלת ראית' ש"ש נואנ' .בקרחמ'1
 והתשזנה בנים עשרה יודען לר' ה'ו כי גאוןנסים
 גךלה יורה נתוך נטל והעשיף עצמם מיחתמתו
 ותכף , חוקה רתק[ה האש ש רותדצו היתהאשר
 העצסות רק נשאר ולא בשרו יעהך ו4מהשנסל
 האנטרם מנחם והיה קטנה אצבע יוחנן ר'%קח
 , מתנה רב ושמו אחר בן לו שנשאר ואמרובו

 ווזקה ב(כ!ואל עכ( ללכ!וד בבל אל שלחחהו וכהדותקז
 .[ ע:ורה רבוזבר

 עשו לבנותי סקר יחען ו* דמך 3רירושלכר
 גמוף וכן , וכו' ההוא ברץ לקעמ רישכסברת
 חתנו, ועירי טרהיה רוצה שההז בבליקדושז
 נר מקומות ובהרבה דלק ובפרק דג4וכר בפ'ונקרא
 נח וכי חקר אין ער חלמירק0 לו הן'ו ,נסחא
 בריה אבא ור' אמי ר' שם הי יוחנן דר'נסשקז
 עי. הנשוי לק'ש ריש אבל , אבא בר וישודר'.

 , שניהם מתו אחת ובשנה לו קודם מתאחוהו
 ר' , וז:ינא לל חבר והמז חבר תלמקו כמו לוחיה
 כר.,דר לקץמ וריש , חנינא ר' לגבקה עאל זלש'וחנן

 יוחנן ור' ' , 'וחנן ר' לפני ועטל סעמים מ'מתנית"ז
 ור' יוחנן ור' , וירא ולר' חנינא בר' יוסי לר'סכוך
 סחוךה אלמא יר' * והיו / ויו חביחםז4'לסא
 כי סאמר מלאך יוחנן ר' ושמע לעשותשרצו
 הדרך מן 'וחנן ר' והור דעטעה עומדת מהםלאחר
 . מאד וקן ההק חמנא ר' כי ה4וה ראשוגעשה

 מניח היה שלא כ!אד ווך בשר בעל ]היה[ 'וחנןור'
 שמבו"ו ככ!ו פסח בערב אלא השנה כלחפמ"ן

 כוי בטיק ברכות בססקי הנשו והרא"ש ,בירוטלמי
 הרא"ש שטסק כמו הוא האטת וא"כשמהו

 , ביד שהיא בראש חצ'צה לעשו' שאשרבשאלהו'
 בלא נבואה דבר טהומךו והן"ן הושג"א כעדו~ה
 בגמרא שהקמו דוד מעטרת להם קשה וכן ,פועס
 ה%מחו העטרה אם תפלין ממה דוד היהאץ.

 שני להנקן בראש יש מקום וחרצו , תפליןבסקום
 מותר יהיה המצסת על מותר הקז ואם ,תפלץ
 ר' איך לנתזלה מוהר הוק ואם , העטרהל

 מבכול וההז ראשו ש מצנפת שם היה לא'וחנן
 כמוהו קרוש ארם יום בכל עשה מצותכמה

 מתשובח נראה ונן , זזמאמר זה ר4ע לא.ובווראי
 ונן התץ' %א בזה מסה0ק געההז להרש"גאאחת
 שתססו אירפ , קל"ו בשאלה ששת בר יוביזקר'

 עשרת ג"כ לו קשה שהקה 446לתו השרבדברהס

 4לא ונתקיר ןקן כשדדה קר ס(דוה ונראה .רוד
 ודבהם נרכום עם "ן שותה היה וקנותושבשעת
 ובם' שאחוו כל בפרק כראעזא לנערותו וחורחמין
 "י וקו" , מולי וקן שאומר בסומו שרצ'םת'

 . אשדץ דבריו 'כלה ולא הומן ווווריך כח'חלטו
 דרב תלמיר גהנא רב עם גרול רבר לו קרהג"כ

 חמגמה ועשה , ק"מ בסיף כךא,זא אותווהחיה
 פהדות מסדר דנרה וגמרא מתלמור סלמיםסךהם
 . 'רובילמ' תלמוד נקרא ווהלבד

 . אנץ נר יוחקרבי
 ר' חנא בר בר רבה אמר : או"ץר בן 'וחנןר'
 בן יוסי בן שמעון ר' אחר שנכנס אלעזר נןיוחנן
 אני לקונש בן יוס' בן שכיעון ר' וא"ל ,לקוניא
 . יוחאי בן שמעון ר' אתיאיתי
 שניהם סרת בן אלעור ור' אלקים בן 'וחנןר'
 אל"קים נן שטשן ר' האכרתית והנוסיח ,דיינים
 . קמאב~וף
 אטר זזר נהור4ל בר יוסי ור' ארוא בן יוחנןר'
 וחנן. ר' בומן וכו' דנערי סאן ריב"ל אמר שר'וחר
 סופרי'. במס' אליעור ר' כעמם נרכ'ה בר 'וחנןר'
 ד"קי יוחנן. ר' בזמן חורץזין בקעת איש יוחנןר'

 שהיה וש"' טיש רבי לסני בא יקוקאהיוחנן
 , חקוקה ירו שם על וי"א , כוחוקק ככץסוסר
 שנ' אלו הערוך סידש וכן טסחים מזזלתווה

 .הפרושים
 . חנינא בר יוסי ר' של אחותו בן יוחנןר'
 בשם חמא בר פנחס. .ר' קוכר בעא דיש יוו,נןר'
 . סימוןר'

 השרש"י געת ש וס' הדר פרק מלחשך יוחנןר'
 כן ונקרא עצכץ יוהנן ר' שהוא ו4בששר 'רעתילא
 . הכמורים ביום לאמו לחשו כיל'ש

 ד'"
. 

 . המכוסי יוחנן ר' כהיום המדחוי 'וחנןר'
 . מףא בר יוחנןר'
 . דצפוף 'וחקר'
 לש אבץ, בר יוסי דר' קטקז קסקסאה יוחקר'
 תהשזך סי ימ*ו אמר בברכות , ק0קסאה 'זניוקר'

 . הברנה מ4עת רקנית ושה שתהיהשצריך
 נחמן לרב א'י דרבינא ברה דמר אחוה 'וחנןר'
 י המצניע סרק בשבת יצחקבר

 מרבנן ההוא 4רהעיה פוומנין במה בם' יוכרהבר
 מרדשו לבית גא הים אווע פוזי'" לרגא 'וכימןבר

 , לשורה נננס יום וב4יתו סיץ4 ובערוך ,תזלה
 בחגעח כדמפורש 'עוןכ דר' אבוה היה אירי רבפ"א
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 או בא"י הקז איד' רב זה כי לי נהירא %א ,עכ"ד
 מ רבא ר,)דם ההה גדול זכ!ן כי ועור , דבבלבצתץ
 לר' שפץס הגדו*ם יחקנן ר' מהלמיי הטזבנו
 . אליעור דר' מעסוה ליוחנן

 חוט , דע"א עךו , דלש גיסזין וירא א"ר3ייגה
 [ יעב"ץ . דע"א נרכות ,דמג"ב

 חכורש ובגו אכ שניהם מני דר' אבוה יונהי
 . מפרא ואתא רחנף בשו יונה ור' ,נדו*ם
 , יוז,נן דוי כ!שכ!הה תרויקהו ירכרה ור' יונהר'
 ר' לה ואמרי וע'וא ר' תלמירי 'רמ.ה ור' יונהור'
 . יוחנן ר' הלכדדי 'רב!הה ור'יונה

 שבת. בסוף ררא א"ר יונה ר'אמד'
 דץ צר.ק יודע נטראה דבי אפתחא יונה ר'דהש
 שכ!וונותיו הכלב , זלים דין הקב"ה יורעדלים

 וק , ינרם ג' במיו המאכל שוהה וע,מועטים
 גגימטישו הנלב זה לחמה לנהמה נותןשמעיו
 נערה בפיק סאאחו"ל כמו עורב לבני . ב ל נבהסה
 "קראו אשר וץרב לבני כתיב והא בני בעיעורבא
 לבנים מחדיתן סיוש"י באוכמי הא בודווריהא

 , 4עתן אוהבין שחורים וכשהן אח:םושומלן
 ואחד לבן אחד כהנים ב' נוהם אמרווהחוספות

 עורב דמרבה טחפות איו בסוק כדכווכחשחור
 , הצל מן העמוקה חנוה כמראה ומפושהעמש
 ולכן כתמ"י נואה לדברים עוסק אמי דר'ינמעשה

 ר"ל במעיו תטוהה יכמה אמרו כ,אהלות יא3ס'
 ונעופות , מאנל חשונ  לעת  מעת ימים נ'מהכלב
 הרמב"ם ש ותימה . מאנל חשוב לעת מעתודגים
 בבשר הוא איי ננלב ד1יכ% אעער שוהשפיחש
 לא יונה ור' , ונו' ימא(ה לא תה ומ' %דהמת
 המרה מצד סובקץ הוא כי חלא בזה הברלמזן

 אדנז יגרל לא שנגח שמ' פ' ובסוח . שנוהשחורה
 בבקעך, דכרם תסים ולא מטוום ביהו בחוך רעכלב

 בשלשלת קשור אלא כלב יגדל לא מרובה פ'ובסוף
 , דכרם ושופך טעשואל שתסתלק שמנההמגורם
 14ן מאה רב אמר שבת ובסוף , בארורליץ'1,ן חוי כמגדל שב המגרל אומר אליעור ר'תנא
 תעטדא אודנהק משח אלא לאכול לנלבנותנע

 כ!שוג( לץ בכ!תא אבל בדברא חה"כ! ,אבתרהק
 הוא שלו שאם שלו הכלב 4וין אט לכ!סק-דאתי

 י על.ךמוונותיו
 ר' אומר למעכהם במדהש , ורבנן בוצוא יונהר'
 . אחר והכל צררה בןיונה
 לשהוט גירא 4ה ברק רבו4 , תו(לשא בר .ונהר'
 . פ"ג חולע צד כטהההר"ל
 ר' לפני הלכה אמרי יונוץ וי רב : ינתןר'

 14אה דנרו 6ע1 ה1או יומץ דר' כושמהשיוהנן
 . ל14'יושה
 חשוכל בפ' נהן היה סיכיר מר' בעי יונתןר'

 מהא13וושם וטשמז , החסימה ענין עלנמציעא
 .החאשונים
 ובגפין חסדא לרב עלחו אכיחר ור' יונוקי'
 כי אכעשי לי' אלהקו אמר בגבעה סלגשנענז
 וכו'. כך בני ואביחר כך אמר בני יונתן אומרהקב',,
 ה0יחא מהככר סחלץךצ בר י%4אה ור' יונתןר'

 בומן ההמ זה 'אשקה שר' אמרמ שכברהאדוונים
 ח-א י' של חבידי וה ואולי , סדת בן אלוורר'

 אש , מבכל זיו שכלט נחמנ, נר שמואל שלורבו
 נהן טוהש כומאי מר' דבוא השוכר דפרק .יונתןר'
 היכים שהע כיון הגדול חיא ו" חבר וה הההלא

 . ב2מצית יקברותבבית
 . אבא בר ח'וא לר' ממקה מסר יונתןר'

 עמר0, בן עטזן ר' 4עזר אלע~ר בן יונתן לאמר
 . יצחק ור' חמא בר חנעא ור' רבי בומןוהוא
 י דיק . ירושלכר הלא בר ינהןר'
 גר טמזק י בשם י0יה ור' חגי בן יונתזל
 ,מריון
 יוסף בן טל'ש בשו לקתץו בן 'ומף בן יונתןר'
 לקוג'א בן יוסף בן ר"ש כי ירוע וכבר , לקונשובן
 בן שכיעון בן ר'4, לבן תירה ולכ!ד , רבי ב,מיהיה
 בבמתה. כראיתא נהמ' והם שציוהו רבי ע"פיוחאי
 התנאעם בומן ט14 קס"וצ חמא נר חנינא וליתמ הי אלעור בן יוחנן ור' עכינאי נן יונתןר'
 . הקדוש רבינובומן
 אחד ונטמך זבמ- כן ור"ש לכמא' כן יונוץןר'
 , ל 146 )צד למעלהשאמתו עמטי בן יטזן רן הוא ו4יל' , יוחנן מר'כוהט
 ר' וכן אשלו ימר ו' זיה עמרם בר ענתןר'
 ענע, והוא רמ תלכוד הוא יונתן ר' וזה ,יחקנן
 למרנסו רצה %א רני למת נננם נשיתונשנת
 שינסני לו סואמר ער ה14ץ עם שההק הושנשהי!
 פדברי טונה שלא כרי שכי לגלות רצה טלאנכלב
 . עמרם גר נתן ל נ"א בתרא, ברעמ כדאיזאהורה
 4הש שהוא ונראה , רב תלכרד שאול בן יונחןר'
 . הכ*ם כל פ' שאי בן יום'לר'

 נחמני בר שמט% של רבו נתן( ר' )כ"י 'ונתןר'
 טש4מר ח"א ר' של חניו נתן( ר' )כ"י ינתן ר'ווה
 . ל2מ2:עת דליהה הקנרות בבעזלו

 . קתמי יונחן ור' יוחנן ר' ; ינהןר'
 , סוכנית בן קזוושע ל בשם שונם בן 'וסמאר'
 . כ1קום שנ( דמכנין ההושע ר' כנווחהחא
 . רבא לבי אה1ועו זסי בר' 'צחק ור' יוסיר'



מאמר
 . והלמז הנית י יהודה נן יוסטאר'

 ד'"
. 

 . ד', . ושב"ל תלכרדיוסניני
 א"ר טנחם א"ר אנא בר 'ימ א"י י יוסיר'
 אמר והוא , ששת לרב אבא בר יוס' י אמר ,אמי

 רב, הביו לא זז"א ר' של ונלפולו ששת לרבסושנה
 סעית רב בומן והוא רב אמר אבא בר 'וסי ר'אכור
 . קכא עי ומר ירנזעק ברורבא
 . ששת לרב אמר אבהו בר יוסיר'
 ר' , זבירא בן יו0י הי' אבין בר יוסי ר' ,בכוערבא אכירוי רוי . .יסמה 6-' אטר אבע בר יוסיר'
 לקומא בן יסי ור' חנלאי בר ?0י ור' אבז בריומי
 . רביב?סן
 יסי ר' טשום יוחנן ר' אמר ! אגרא בן יוסיר'

ש ,קעש א נ  ס י  ל אא 0ד אס   
טקיישס.

ט % ק ן,אריאקה ש ש  ם ש  
 טמיססשש"טיאקקיש,

4 א"*מ4"בא- ר ש כ  %0 
קשש, ט ד % ש ש * ת *  יפ ק 
 עא שו הי ה" מ הם שש"יקח

 שומ"ש*ם.שתהי
 יעח יאז טשם השר א"ה ק מיי
 ף פ5 אחי שתא שקה "*ה פ%ההסטך
 "ז י שם ג=" כהס % חו7,ייפ . יחע י סק שה" *לדם קשאק

 פ*תחחשו ףל הוט תי שמ ה"חוי
 שממו שם=ל מב%מהת"וטמ%,

 שוו אמ י ל" טיתח", ~"%העל"
 נ%טעוהו.תצר

 מתק *מףנלש.ד". תחאייהיבר
ףיינ"אקילע"ז"דליז1רקמא י הפיד . י 6 המד תהא בר יהק ף השמ

 ייברחמש. ויירףםי%סדש
 *אטא 1השמ % דעאי בר ימ יאמר

 טאששהתשעסטנביבשמהףץשפש

 פע. ותס לש ושהתכש"
 סצ4 כמה תיןפי, תמשאיזק

 ה=ה, טי"ז %ע דאשו"תיקזק עוא*םזמויםיןו6"לטרקקי",
 ין ~עא *ינה אפרייחק גקאנ*עשק
 חע 0*% %עה חזסע הטע ד"יוסןק
 . הת*ת%י
 י5%"ז מ ,עק מ יי ח" יא ז ק "זל

 פא בר ועק %א ת' דמהב"ש"ת%עי
םהפזשההיעםזד0ץש"יםחמצו

 לוה מם% שקטו מי יסד *ש"חסר

]168שמ
 מק דישק ניק = הן ות"%%מ,
 חח ההה "וו =מץמההיםאו=% י= שת 4חא ת מיל א% סףח, ט"ן*ק

 חקה ער, גשי =ק ": שלשו שףותאשי"בחן"משישםצושממידתי
% וח'%ש  בוחז"ה. 6ה םיסס 
 ו"ןתה רממ *ן נשואה בתו ע%א בן סי יר"
 אף דח נ טןק טיאוי דליה ק שחק יחעט-
 החמרם אחרת ]תיא . מותת להתיווית חשי נעדמז חשב הע !עןא *'ץפקחיתי

 [ ד"ק , האטייםחאסרת
אמרףיסימוזשנחתםיהשת71צנעבשס

 רבי אינו זה ואלי . אמור פ' רבה בויקרא לרר'
 . זדטו פו יוקף רב אלא דדיא בריהטי

 . אבהו מר' נוא וין בריוסי
 , הוא דינא שנגח שה. בפ' חמנא בר יוסיר'

 ו7עא, יהצא מייז.מ"ז5גדיימק
 במשצה ,%א וסתם וצי, השז ח"ו ם-דמםן י ק זה ו-"ז ר'"קן מסטמ א*תוופד
 אהע" כהעתע, כבר דממו ם-ייז זגעא. עסיי יוזא

 ף

 5ף אשמדה עחק ות: "זן, לר' זזעא בריי
 חהא 1ד הד ל תא"מח י"וי 4 ואמ.אםז
 רנ ,לץ ימר מי חזה אושא, שהת1אגד

 הוהאחז.כחמע,ם9יזז
 בשק שש ה חתן ט%*חז ודלץי'תדבהה
וא*מחןת.

 ווא. בד ייטג אטר עמ ףאמ-
 %4 אמ באק טימו ]מוא 4טז. בדיץ 5ציי ותה מ* דס7  יו%ט זעע "ץר
 [ י" . נתףנח

 אם אמ המקוצדה לאפ לל זעהן "זל
ש%

 ו-

 מעשה ה0ץ "ן ל 4גו יל, יצ%פ(
ת%צנמושלי"?ברהעא.

 נצח%. אעו הםחי עקז "מםסיי'י'הד
 העי יצ טאזה דהא יב מחה יפ'הנ

ןל"שקו(משדרמ*רחשןל*ירקאע'התדא
חןרשזטלפ"'ט112(סיז%עונזדקחשך

 השםד שנ= נסמ שטי שמםן יי ,א נ"ד"ן
 [ מק,"קזקתחישני נתמ. נלשק

 נר 0=יל'תיטמ*זש(יזיברמפהדש
 ןצחקפמ-ח זעדוי * *סל וץחקדמךם*ק

 חעעפ,

 א-

 ,ךם ,ק חזגד לששה יטזהסיה
 ן סחת שןקן פל שסרםץ*חןיקיחטו*ה, ש" יטק לל ואו פשך מתח את שוחא%*ן

 שיי=סיםע" יטשש, ומ.בגק



ספר164[
 הגני נאמר צרקין ש5 וניוק , י%הנאמו
 . וסלא דשלא הוה העם את להס5שיונףף
 הכהנים ואת שטעו ססוק ס" טעונאה יוסיר'
 דינה והצא סרשת ואיקמר הנ=אל

 . ר"ק . ב3'י
 יוחנן ר' את רלץ סזא5 , נהוח1 בן יוסיר'
 רגי וחבריי דלוי ט"ט נהוראי נן יוסי ר'משום
 יוסי ר' שהיה המפקיר בם' ופושן ארוא בןיוזזנן
 . יוחנן ר' של רבו נהוראיבן

 מנדובי יוסיר'
 י רבא גומן שהקז ונראה

 3לשון כעמתעי 4%4ין[ ]ד"ק נסיזק בר יוסיר'
 תנא שהוא נראה דע'ץ ובגט' רעירובין בגט'חככוה
 ובם"ק , 'ותנן ר' או רבי נו0ן שהי'וכרא'

 נוא' דבטי
 ובטנד-' , הדם בכיסוי זירא ר' בוטן אמוראשהחא
 . אכעי הנחתום קקורה ור' יאסהן בר יוסי ר'תנא.
 נעא והוא גרכות בסוף טתני נתן בר יוסיר'

יפשמאייןק"תאימק.
 , עטמ טי תי פק ממ1 ק יןאש

-  

 % טטע ממשהק % ש' , סיק מ"1

שןתי
 תשה*ם אמגשמ נשי%1

 . יש תש הש . תשו גשטשוש
 % יא ריל ק*ילעמקסיה1

ה 5 ם הי ק 1 4 ס נאת שקיד ה  % הליא שצמ. תאמקשמ%לם " 6 
 מו ת סה ק= מל , עיגף %א"ש%

 ומ=4. ת" שטח א" במף ואב והלמ ש" ם מ הליא ש', שמל=זשר
 אחד חח ת%ה והי יש דהי אתיהי

 תה,שחהשימ%וסשעושוכ*נףוא
ייים. 1יימ ש' מיש קוך ע%ח ת*םתמיש

לימומההף.
 י'יק קתיל ]זץ 47תא קלימ

 . שמואון
 תק ת*ץ מש עי אמר שאי ק ימאץ

 מל.מאישיקםא%
 אן. ל אמר יסש לצד

 נשןרנ.י".ל'הף%אמ
 המכר א3ץ בר יתי ר' הוא אנץ נר 'יסף]ל
 [ המש-ך .4"%ה
 ד"ק. . 'שףנראדאוכ

 אען עסף ר' משום רב אמר יעסףאשהשל
 הת% אעמ יסף הוא דבגל' יהף הוא , חנאועצל
 אפר ומכחש , דנחהא ועא ועא ח:ז1םל'נ
 '(נאמר נ:יים שיאי; שאץ סנץ הוצל אעמוסף
 שהם בכאן יש"ך 1ס'רש אלה'ך .י עם רהקזרכלס
 על הפש הראשונה בשאלו: והרכ,ב"ן , איבבעל'

יוחסיו
 המימהו ונש , רשק ע5 תפש רשים עןריי
 סונר שהוא מכאן חוץ ננוכמם הח-ס ם י י ר לכ

 גם וקרעוכ' בויג אם כי 14אול אשור חשששאע
 . שיו זכות למרהרכוב'ץ
 . אבהו לר' אמר מיא חבען נר יוסףרב
 יהסף רב טיהוא אמרנו נבר חייא בר זסףרב
 ר' אמור פתמת רבה ונוי7דא , התלטוד נכלסתם
 . חיש נריוסי
 בפ' אב% חבר רבא סל חמאאניו נר יוסףרנ
 ר1ת הלכות עש נוחלץ ען ונפרק , פרפותאלו

 גפוק נוכר וכן חמא בר יוסף לר' אבא ר'ששלח
 . פזמת רב אסד חטא בר עסף א"ר , הכסודשזם

 , ואק-גגקר חלש קזונמע דרב נרטז יוסףר3
 אלו בפ' וכר ר~יתי הסוך עולם אמרוכמווזקיץ
 רג בן וה ואחי , ובר"ה הנמותסץ ובפרקעוברין
 . אירי ברוההמע
 וא%י טשמו יוחנן ר' 4"מר י-,ושע בן יוסףר'
 . מרטות אלו פ' רניץ נן או תנאהוא

 רג בומן נז(מן רג אמר טניונר נר יוסף ר'א0י
 , נו,מן ב,ר3 וקבל , יוסף ורבקזודה

 רג הלכ-ר והוז מרול טנש,ו דרב בריה יוסףרב
 כר גמ' אבל , אוטר רב טה לו אמרושמואל
 נאה ואשהו , רגינו למרמ לשטואל שלחשאחזו
 . אע"ס. בפן יוסח רנלפנ'
 'חורה מרג בעא נחונזו דרב ברעז יוסףרג
 . תיניות טגלתבסוף
 . פנ4 ררג קמיה חסירא סלא דרג גריה יוסףר3
 נושן רג פמן נאה[ ציר ]ד"ק צודנאה יוסףרב
 . טנחקנר

 יוסף חממ ע*ו אביו ניאמר דרבא ברטז יוסףרב
 . ימי ר' נקרא וגנו יוחנן כר' נפריפותנמ

 רג את שאלתי 5רבה וא"ל . דרבה בריה יוסףרב
 י0ף רג לסני לגזד נשיי שהקז אחרי והואיהקף
 מהטז אע"ם בם' שניםשש

 ממ1עוזי
 נהסדיי' ויי ,

 , יסף רב ערם טת ווה כתבמהו וכבר דרבאברה
 אץ חיי הוה בסאי אבוך דרבא ברק: יוסף ר3איי

 . כמני ש פ'נצ-ציח
 נשל רבו מעא מ5וגהוז ובר רבא הנר יוסףרב
 דודו רבא הוא הכעבהק רבו אגמ אבל , בפרבורבה

 1 יוטף לרג חבר תלכרר כמו והטז בג'תושגרלו

 שבפ'"אע"
 המובהק רבו 'וסף לרג קרא רקרה4'ן

 יוסף רב טזיב , חייא בר יוסף ונקרא , טפנ'ולקומ
 בסום הוו יוסף ורב רנא , ר3ו הונא די3קמהז
 רג והקת , 'הורה ור' הונא רב לפני ימדבריתא
 פקרה כטו תלמורו ושכח וחלה נהור סגייוסף
 יוסף רג דאטר והיינו , לפניו החויו ואביילר2'



]1% שנימאמר
 מודר בין אין לפ' כראיהא מלתא הא לי שנרעלא

 ש קורא והקה כתובות בתחלת מרם"י וכן ,הנאה
 בכח רנמאות ורב נסנהררן נודקץ היו בפרקעצסו
 ריק והוא יויפוייא כיארי רדווא , יוסף הואשור

 ש'כלוך בכוכבי חוזים ר'ץ נל(וי ליה שאמףהשעה
 רצה לא שיבלוך לו וכסאמרו , לנר שניםשת'
 שנים ב' טי האחר'ו שנים כ"ב אניי מלךואז

 שמלך אומר הורות ובסוף , ברכות בסוףנראיתא
 שאמרו טמה דברים ג' לו והיו ודתני שניםשרר
 כך4ותא ורחמן ורצחן איסדשיס חים חיקקםאין

 , סוטה במוןז רבי כטו טאר עניו חהיהבטמחים

ובט'"
 בזרב ובא ודא נר יוסף רב אטר דד%לין

 ההא פרש"י גריס רגברי ססל דאסיו גבדרנאההודה
 בפום אכיי במי וסתם התלטור בכל סתם יוסףרב

 רב וחה . חבירו רכה וגם יוסף רב הואבד'הא
 יומא עבר כד'ק בסוף כי שנה מס' יוהר חיהיוסף
 דשני מכרת רנפק נוד אביי לקה ואב,ר לרבנןנובא
 ג' ביום וב,ו; שוק6ה כ!' כי , נסק כה דיוכףטנרת
 פירש דבנים מכרת אמר שלא ומה , כרתההש

 גדלים בכיו שהיו מרליקין במה גפרקהתוספות
 יומף רב וע%וכר ובפרק , אבקהם בעון כ,תיםואינם
 מאה ועוד מפץ. ימושו לא וודאו יום ט'התענה
 אחוים מאה ושד זרעך מ% לו ואמיותיניות
 צרץ. אק ו4ילך מכאן אג!ר זרעך זרע ומש לוואמיו

 עולם. וער מערוז יי אמד ללומיקק חחרתשריזורה
 שתבוצא כטו חכטים זרעו שהיו אבינואברהם כבי הירעו לבנו האב תפלת טרועילונראה
 שהקה אכ,רנו וכבר , יוסף רב נני החככיםקאלה
 טזהסומי' יוסף וא"ר עכ%או לא הוא אבל בתרגוםבק'
 פש מהל שנים טראה שוב שנאטר שבעיןאינם
 רב בי הגדה אמר מאן ובפסחים דיומא המונענע
 ממני נסחכו שנקהם כי יוסף ברב וכן /ששת
 רב בומן המז והחא בעכוה שמרותיו נרבשנה%
 ברכת שתתקיים ואבור בשיראי הרנא רבכשכוצא

 . העיר בני בפ' חי רב %4 והעקרב
 טי וגר"פ בפע"פ בהלמור נ"ם נטצא ש'דא4וסף

 מררא יונתן וכן סמש שידא ודא' והואג%הו3'אוהי
 יונהן אצל רש"י מ"ש אע"ל לכן יבמותשילהי
 בס' שנזכרו יהודאין שיין הם שהם ונהאה .וה

 .[ יעב"ץ .הלט"מ
 . פמא לרב אנ~ר שכועקה דרב ברקה יוסףרג
 וייר חמל בר בר רבה בני שב,ואל ורב יומףרב
 . מלגאהקהורה
 דיא ואח, ברבי שטעק ר' אמר יוסף רבאמר
 . יוחק ר' תלכרד יוסף בר טנהק 0דבאביו

 י 'ום טמל ס' יתתן א'ד טתון בר יוכעעאיא"ר

 רמי ושל כתס יהודה רנ ש5 אנ'ו יחוקאלרב
 וחסק-, וחכם טונים מעשים בש חקקק יחוקאל,נר

 . ב,ב,נו לכ,ר בנו קהודה ורב כופנ'1 קם שמישורוה
 ר' בוטן שהוא משוה דירובע פי"ג עזאלרב
 ורב טנחק בר ורבה טובי בר חלעה ורבירסקק
 . עדאל ר' תני דבוצה ום"קחסרא
 .טרהא בי שטו%4 בר י3חק רב אכור יההאל רבאמר
 . דרב משכרה נרבך נר דאפרשק חכותד ייבארב
 וטיאה חטא, וררנ ספיא דרב אבהזי יבארב
 עם רב תלמיר סנ(ו ייבא ורב סבא יבא רב הואכי
 . ברונא ורב חננא5רנ

 כנא תבא ורב נחמן כ,רב בעא ז( סבא יבארב
 .[ רב בזמן ]ד"ק . חסרא רב בזטןהיה
 שוזקו ראכמכיר לקטיה אתו זובורא וטר יטררב
ה עח, 4=קה%ק, ח קד  ש  
 לץ=עי*ב%קל=אשהמעת,

 ששש". = הש פץחטייחץשר
 דרב ברקה הונא ורב ססא ורב חשוי בר יימררנ
 . דרבא לקכוקה אתו אמ' בר פנחס ורבק-ישע
 ר' אכור , ולרנ(ו לאמי אטר שלכרה בר ייב,ררב
 'וסי ד' שמע לא אבוי ד' אמד וכו'  שטעתייום'
 . ושר נשטנר

 כוצלי ברונה חיטו ור' ייסא ר' , ייסא ר'אמר
 ומצלי שמע קרי הוה חתנקל ברכקה ר' , שעיןלג'
 . ו',[ . ירושלכה בלשון אסי ר' בהוא שעימ ג'בתר
 טעכרד'ן וו'ן ובס,-ק , עחנן ר' של רבו ינא'ר'
 ור' אכר ר' אצל לי היה 3ער זזא ר' אב,רבע"ז
 יווץנן ור' יודו:ן ר' אצל אסי ור' אסי ר' אצלאטי
 ור' עטרמ בן יונתן ר' אצל 'נאי ור' 'נאי ר'אצל
 ובזותי , סטטא יוטו בן גוי לו ואמר רבי אשיונתן

 שנים ט' בן ואמר חיא ר' לפנ' הדנרםורוציתי
 . תנא דיה שלא נראהמכאן
 ר' רזבחים ובפ"ה , יתני הוו 'ונתן ור' ינאיר'
 ר' של רבו וחוקיה יהורה שהם סליגי ינאי ור'חייא
 עוקבא לטר ינאי ר' לקז שלח טדצים ובל'ח ,'והנן

 ועוד , לעיניו שמהאל דמר מק4רין לולדשלח
 זזיא בר 'נאי ור' ינאי בר ורב ברבי הונא רבבגט'
 ור' יעקב בן אלעזר בר' מא'ר ור' מאי בר חףאור'

 ברקה אבא ר' כחבי כל פ' ובסיף , עקיבא בןאליעזר
 ר' לס:י אקלעו 'תבי הוו ז'רא ור' אבא בר חיאדר'
 להו אמר נזוב" להרוג מהו 'נאי דר' כמני' ובעויט4
 שהאריך נר4ן; , ויקרב נחש כ'/ע הורג אניידומה
 אמר דישלא ר' אמר זירא ר' אמר ייכהם

 '.2א רב ובן , משסטיט דייהר סבא ק"קוא:יאחי(
 . 'עח , בתהר :יכר יהיז::וכר
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שר' א ,   שמת חש מ "יה תתן י% ף 

 בנול לא ויס ק-ידה פ"ימלא סעדטה ,ביסי
 ובמיבו וזש*בו, מ5פני פיוצא כפצגה והשזעונון
 לו סימא דשי-ס ויט ועעמר 'מ% ר' שק5כדבכעת
 4ל,ל דדעו דר' לקמקז אהא , להסינה כציךבע'ש
 היבף' 3ל ל" ליוי9ז הלסד לבוען דבתונ 1ססןסובאר

 יא יש," שמאחפ%"ה*
קיכמיחשט"כסמ ח ל  והו==מ 

 ל ,"ר ת=ם ר ~טי ממ ן ש יי, ר"%
 חפ =א םיימ , אדהמ שי ר עד"ק

 נ=ש "ש ש", וטן מזחעשאםו""
 ופק תק% נשק ק ומסת מיחוימ
 נמצשא.הפום1

 מ ר"ד ח"4מ"םאדלדשאממ
שש"שא%ייחןלקחן%9לשיל

 ופק א%רחש שלזמאשי%9רח

 4 וחלר תהאת , 9אש למהשח"
 11 חח לב=וי' רמ,עי4 ס%מ =" לשי ור"השההשא%ל"ק

ל ראשחן של א=:אש  ביופ עהש% 
 חא מ חית וטן במהחע, מאתאפלוציי'יסיק,"תש,0לנח:ע%)אאומרבכלי

 מטז זמד וצא? ומה ויך *"ח"!ס*שי
 נמם * הץ סזאה דשמר ע9 ר מסזאט
 ד"ה פק פפף לנאי, ת*דח ל"חמימ
 6"ה נפה שחה ש* י* דהךהמזם
 תיינ עשק. י"ס' ושעו, והיששו,צ%ם

 ~קעצמימדאשידא"ץאמוימוי'ית", ח" וצעא ל זחיד חפא ~סדקקפסווהם,
א%לע9ויהיהח"טס*יתטעיז*'עי"

 4טריייק4ה-שי.)פשהנעהמדאטעא,
 טלוצא במיטיבמנייציקוףיאמ%1שגת*סדש"טע"מי-פ"זן

 *2 אפ-
 הגפ. עאקזאןה ל 4סרסןא,
 י ממ שמשן ף של במ שיר

 נרה 'היח 4ה"ולכ *גף די נרהי'מי
 מץ, יוגדה" זהנדןמחישוזבהוחא

 טיק. ף אסר ?9 לאמי
 'יואהת  %*ב" זיש עאאפ% שיברר
 זגד יחד ק שכתת ף *ז 4טר ימן ירק
 ישפש% נר לימי יועעא, וושם ,"פרש
 ייוד ל ,צקצ%ם אסר שי, ומתנשם

קאדפ%י
 יף פש,כשעחואסרישיבחהוד'שי

 . רבהי:אי
 י י'ק , הונא רב *ני קפודקאה ינאיו'

 . עאי נר שמוש ף' מ" ימור'
 אמר יעקב ר' . 'והנן רר' חנתתא 1כ5 יעקבר
 עקכ ר' הש "קב ר' סתם כי וטזסמ יהקנןר'

בר4ידי.
 יעקב ר' אמר , לאג9 אמר אבו! בר קצקבר'
 ר" , אבא בר נתן לר' אח חההע יגץש רכאמר
 בר יעקב ר' חרגכוה , אב4! גר חיש! ר' בשםאבא בי 'עקב ר' , וומטשל כדב בעא אבא בריעקכ
 .( רסו יצי המסיח פיאה , דרב קמקזאב4!
ר'

 ד79א ר' בשם אכימו בר ההי
 דצשח-
. 

ח אדי יי" ה"% 9  4, ק 
 יש. מ יקב ר צד יז לעד

ת'קבמקץכיאמ'ו"ושה'"ח
 צאפחחתפחט"ט%ןבסם"מאף,

 ר4 למט שה אשן ללת והא = עםיטשהה=קפה"עתמישטהג;ישקא
 ף אפ- , יש דת ואקק "מח עי9"ד

 אמ. ת ד א 4הא מקי
 יעי,רשןמ9שנמות=חי"נ

עדתי"נ41חחטררוז,יחקל
 ל לצי נקם 4מ" א?חד מש"עהץ

 אפקזש חקשהמאאדתאת%חשק,
מ

- 9  

, % א ת מ ח" % קב ר   . 
4 ף ש , ק ו ש 9 ת ה ט מ ק ר

ל שמ י9ת ז 9ש  מ יהיאמ"ת. "י צר " 
ןיוי ק ת"ו 9ד  ש  יש יק ל 

1י"קמ9ף ה ק ל ד א , ת ת  
1 4 ק ל " י % , 4 ק א 9 % %

 שחא י י"י מ קי ייי,
צ1פ"ק.

קמשק=1.ישי=יימטהלע-,הי
ש ת ק א  .ה
א ת מ ק  פעץתשחח*.ר

תייימל%שלצקמע"  שו, י בשס יי מ יקבר
1 אא , תט נע ז""אר  נת 

 זמתיק"דמ "ושי4עה
""איטטדימ

ל 4. יה בא "" -י י %"1  
4 " ח היה ג ע פ ם זה,  א  

4 ת ט המ  תיף , פי"א 
א"טהר*טזמאש * ח א  

",לד



]67נ שנימאמר
 ר' משוס מכשיר אחא ר' . חמנא בר יעקכר'
 . חנינא בריעקג
 וירא ר' א"ל , אירי בר יעקב רגה ברמה יעקבר'
 בר יעקב מר' מינקק  ובעא רצור אסימאאקיף
 איי בר יעקב ר' עם גול יעקב ר' ווה , זקנךאיר
 . סומה בסוף כדאיתא בתו בן שהוזוקנו
 1( כפרגרוריא זדש יעקבר'

 נר'"
 הורה נבורישו[

 הנכרית בן ועל שחיטה מיטשנין רגים עלבצור
 שלא חני ר' אותו ולקה שמהם ועל בשבתשכימול
 יעקב ר' נוס' ועט בימרנו, חי[ ואת בפ' כריןהורה
 בנום ח' לו היו ווו"כ , הספקיר בפ' וזסדאבר
 . חסראלרב
 . חנן רכזש- יעקבר'
 והוא דדבי0ש משכיה פקור מנהר יעקבוב
 קמק[ יתיב , יהושע ררב ברוז ו1נא רבבימן

 קזה1ע ררב ברקז הומע ררב טשכףה וז4מרררבינא
 יעקב ר' שמו גאק ב?הגאונים השני ברור עמובן

 . פקורמסהר
 רב והוא יעקב בר נז[כע רב של אבע יעקבר'
 אביו ל אבא תני נחמן רב אטד , סתםנחטן
 אחא בר יעקב ר' ר"ל רשמואל טו8ר החקאמר
 יעקב ור' מרבנן הההו יעקב ר' עם הדורגר%
 קמקז יתבי ר..ו ירכ,הה ור' ק[ודה רב ,שכרה
 , יעקברר'

 . שמהאל אטר נחמני בר יעקבר'
 . ררבינא משמץן נסתלי בר יעקבר'
 ר"ק. בירושלכוה עומסיא יעקב ור' סי בר יעקבר'

 נתן ור' ול'מ רשב"ג בזכון קורגיאי בו'עקב
 , מל'מ ח1ב"ג יחב"ש שלא עשה והוזו ,בהוחות
 . הקדוש רבינו של רבו הואוביזשלטי
 כיצד וכפ' , רוצ*ן אליע~ר ר בפ' קיחהישקב
 . רוהה יעקב רתמ הא אבי 4ב"רכהאזתפין
 אח סמות סר אמ וסוצא פ0יק על קהל'בסדיזי(

 חאש,

 .לכר והופא טסנח שלט טוב אק1 פסוק שםדורש
 חזוטא אל,עיר רי וח מזב שם ואוסר , בסימחבח
 חטררש נח לפי וגראח , מצוקו 3פר אוש קגקכזה
 ובאפה . סן היח ביבוויא כמר אהש יעקב דהכי

 חכסים רברי על לוענ שחיה מהור"יד4ד כןנראה
 שואיסר סמח אך , עידטת ששעומם דנש עלדהירח
 יעקכ זה ד1[ומוא "לקנור רב' וח רפוובהמררש
 אליעור רן אצל אדו1 והעטיד מצרקא במראףש
  שנחפם הנרדל אלהנור ר' מעשח על שרומינראח
 ובסררש( ובירושלמיה בכ*ת בע"1 )המובאלמומח
 בשס סכמא :פר אמן יעקב לו שאמר הרהשהפ1מ
 יא"ב כלכ וכודר זוגת אהשן השטז לא על חכושזיישו
 4רש יעקב הצ"ל קהלת במדרש ט4ם 0*ן זהשיהכן
 נבורהש אולי אר , נבהשא חחת נ(3נש4כפר

 . רליב , ברבר להפש וצרץ' אחד אואוסכמא

 רבי לקז פתקיף . שמו"ל רסת גחה יעקבר'
 י רבא רבר' עליעקב
 אכהו לר' אמר תחלומא בר יעקבר'

 ואח-

 ההז
 . ירכמה לר'אח

 . יוחנן רר' תלכףד יסת בר בניכרן רר' אבוהטת
 נחמן ורב יהתנן ,ר' בומן הוא טתם -צחקר'
 אכר ר' עם יתע הוה והוא מדואטיניםיחוא
 שחקז יבבל 'רד ווה , גפחא קצחק ר' שלבביתו
 אתץ נהמן לרב ברכה נתן והוא בבץזו גתמן רבעם
 מומר תעניות בתחלת , וכו' אצדנד 10האלן
 בוורץ דדה נפן14 קצחק ר' אגל מת לא אבינו,עקב
 4טיתחא נסחא קמוק ר' ררש מצינו אבל ,מוראל
 נתן כר * ותכ,קז הכלים פרק נסוף גלותארמש

 הטש. חק מק ת טו נשא 1""= ד" ושטם מתטג"0*קוט"טיי
ישק=אא1מששי=איהג"ע תתאעםיטמשלי תארצק

 . חעל עיתט תתשל =" קשקו =ת התע וףיחק1שאלרק
1 שק=  מ , תטר % אמ"עצק 

 רשדש תש אעא לל *יר אצהה א"רי ס"
1 שחק 6ע אשף כ%לת  הששא , צהש 
 רשיש תש יכא הס"ה את יער בשקק

1 קחק 4ב 4ה 4יף*מדח  ות א1ט, 
שחק11עשיההשסית)-ה=(מץן

1 ט"קת * =ו תא אמר ז תשת שו ד" ח עמ"1ט  ט""ת%חו תקוהיתאי"מטשסת = שסה יפלת כי" וחק1איןרת "י תשז תה הש =רמקתש 
ן התם תדסשלתניחא, ת  ,אןעעש 

 , מדות רב לו סושנח סף מדות רב האתניטזתנא
 ללמר סייך אץ. בשמ"מז'ן רהכא תם לרבינווק1ה
 % לטוגי ע1 ומיצ , לו שניתי יא אני דקו4מרכן
 הא אנל , % צרך ורבי תלמי 3מו מממנמו

 כחל לן גמנה ז[יא ר' של פלפולו ומועךרוףומר
 אחד היו רשנים ליז ואומר , שפיר אתי לאסתם
 ר' דאמר כירה בפרק ראמר הקרוש רבימבימי
 לבקן רבי אהר נכנ0תי אתת סעם אבריגף בריצחק
 קשה וקצת . רב של רבו להיות ומל ואטזיהסיחץ
 הסטינה את דהמוכר אבריטי בר יצהק רבראם
 הא סתם אלשד ר' ליה קאכור ודמ רב של רבוהקז

 ר' הלא יוחנן ר' אמר אבהו ר' אמר עלהאתמר
 רבינו לרב קורא היה אבהו ר' של רבו פידה'וחק

 קשה 4ינו ווה , ע"כ פורפות אלו במוקכר4יחא
 היוףשי מהאחרונים אלשר ר' לו פההנאשאלש
 מר' יוהר זקנים היו חעירי רנלשי מ ינל"
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 רב כי רש"י  לרעת  ועוד , כ,כינו ראמה והבשיאבהו
 רבא בוכ!ן ג"כ ההק רב גומן גדי "רם שהקזארא
 החככרם כ' , תלמידו כבן 0היוה לו רב רבאושה
 דוסא ר' כמו תלמודפ שוכחים הדבה וקניםשהם
 לא ההלכות ברוכ כעידחו הלכה שאין הרכינסבן

 בקשישותא לא בבתרא אומר וכן , טעכשובסאבי
 כר,ה לי הנראה אבל , בסברא אלא מלהאחלא
 , ארא ברב ל'כ שאמרתי כמו שניסשהם
 רבא, בומן שהיה השני אבדיכר בר יצחקר12

 . רב של ורבו רבי בזכעוהואשון
 אמר , אגהו ר' ג'ן ודיה אמיבי בר קצחקר'
 תימידו דיבר ורב אנדימי בר קנחק ר' אתא מאבי
 יצחק ר' לי אמר רבא אמר , אברימי בר עמזקמר'
 . השני המ: ווה אבדיכרבר

 . ווטא הקוסץ סוף אבהו בר 'צוקר'

 . רבא בובין סזהקז נהשה אבץ בר יצחקי

]ד'"
 .[ רבה

 לח תומוי רב תלמיר רב אכ!ר אדא בר קצי~קרב
 . אידי בר 'צ,-קר'

 עיין , אלעור בן -שהק ור' , אחא בר יצחקנר'
 ואשתו אהששא וד' ור'-אבא אלישיב בן יצדקי' .[ המעךך . נפחא מנחק ר'להלן
 ארם לפנז בלשוי הוא ענה דר' 0יקה מנ' ור'חנה
 .[ יוחנן ר' גומן ני"ק י בטברקזגרול
 בר.1:" לש"ץ שצרק- זזמדות נל אמי בר עיקר'
 יצא שלא ר"ל נאה ופרקו וקן בו משיי כלםצבור
 אועלע אמי בר יצחק ר' , וכו' בלרוחו רע סוםעליו
 ח4 וילץ אטר אב!י בר מצזקק א"ר , חסרא רבלבי

 וה של אביו אכר ר' ואם טשמו הלכה אכ,רזיוא
 . כהןהמ:
 . אמ' ר' דבי יצזקר'
 איד' רב וולכהדו רב אמר אש,,1 בר יצחקן'
 . אכ!י ר' דבי תנא הוא אששון ור' אביןבר

 רר' לקכר' אתא בשנא[ ]ר"ק בירונא בר -שהקר'
 שלא רב נר5וז בשנה גור בץ'ונא בר ר"י ווה .פדת
 שהבי' וא' חחנים ל0ני וניגון וו:דנ: דקלינ( ענשיבשז
 . רב הלמיר והוא שרשרם ח' בם' נוגו נשכוהרס

 יוחנן ור' שבתאי ר' אמר מגרל84ז יצחק ר'אמר
 כ!צשעת אלו ובטרק , כהעמו 4ןממם לקהשור"ש
 ח:וא מגד5עה יצחק ר' אמר , כשמו הייכהשרש

 . כמגדליגושעשהין
 כישטיז שלה אדם יים פיש"י גיודי בר יצחקרב

 י - .רר"וחנן
 ביוושלכר מונא ר' קוכר  בעא גיסהא בי יצחקר'
 .רשבח
 . ר"ק . וירא בר יצחקר'

 נוירא שמעון ר' לה ואמף ויף נר טחקר
 . ועירי הוא מי ירעצזוכבר
 7 ר"ק . שכ!ואל מדרש חיש בר קצחקדי

 . אכר י' בשם ודסא בר יצחקר'
 לטניו הר'נץ אכר ר' שולח היה ז,לוב בן יצחקר'
 . הנשה ניר בפרק הואשיורה
 . הונא רב אמר חנינא בר יצדו; ר'אמר
 עיין , כזבלא בן יצחק ורבי חקלא יצחק~בי
 .[ המעויך . נפחא יצחק ר'להלן
 של אבוה אבי והוא הקודזז ררב ברעז לגחקרב
 אביו עזק~ל רב סל נינו וזה , אביי אשתחומה
 קהורה דרב בריה יצחק רב , סתם קזודה רבשל
 בר דרבה 0יה שמואל ורב הונא רב בר אחאורב
 . כהנא רב בהם ופגע רבה בי שבועות תני זזפובר

 . רבא לבי אקלע יוסי בר יצחקר'
 יצחק והוא יוחנן ר' אמר יוסף נר יצחקרכ
 בענין וניצול נס יו שנעשה זלק ובסןק ,סומקא

 ורבו יוחנן מר' קבל והוא , המכה עלהלודגי
 סמך לא אבל בתילמור יוחנן ר' משםהלכותיו
 עם יום כל שההה אבין בר' כמו ע*והתלמוד

 הלכה עחנן ר' אמר אם ר"ל ובחודה , יוחנןר'
 זדק אבין ר' שם ההק האחר *ום ממנהוחור
 אול ווה אבא נר חי4 ר' נמו שעה נל מצו'וה"ז
 , ירמי( ר'בהר

 ובזמן יוחנן ר' בשם גיווי בר יעקב כר יציקר'
 .רבין
 . ד"ק . הכהן יצחקר'
 . ר"ק . דיומא פ"ק לוי בן יצחקר'
 . מריון בר יצחקר'
 אשי רב לבי אקלע מכזהדא דרב ברקז יצחקרב
 . הגוים לטני זזשונ אדםודוה
 . יצהק בר נחמן ררב אמה קנחקרב
 יצזזק ר' אכ,ר . כ!ךב"ל געא נחמני בר יצחקר'
 גר יצחק ר' אמר , אושעשו 4' אמר נהמניבר

 סהוא וגראה יויזנן בור' לי כ,מרשא לרירינחמני
 . עמו הה, רךה הוא מ נחסני בר שמואל מראחי
 נחמני נר שמדול 5ה ואמוי נחמני נר יציקר'
 מכ'י יצוזק ר' בשו טו; בן יצחק ר' ומנו עמההחמד

 א"ר נחמני בר יצחק א"ר , מוילץ ניומני ברקהתעע(
 . ומרוב"ל אליעזר מר' מסחמא לר.די ואנזראוששא
 ר' הוא טבלא בן יציק ר' הוא נסחא יצחקר'
 יצחק ר' הוא אלעם- בן יצחק ר' הווו חקולאיצחק
 , דשמעתא אחא נר יציק ר' הוא דאגרחא סנחסבן

 , ססחים ערבי בס' ועמ"' אח"י שמעע"יוד,סימן
 , משמותם ששה והסימן לו רו שמוה ששהכי
 .צדק ר' ו האחחנים שנים אלו על פף רש"יאבל
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 , אחא בר יצחק ר' הוא בשמעתין המרברסהמא
 בן יצחק ר' הוא בהגדה האטור סתם יצחקר'

 נוכל וכן , שנים הם האחרונים אלו וא"נפנחס
 , נטו"א יצחק ר' הוא פובלא בן מיחק ר' כילמרטו
 ג'.כ שהיו חקולא יצחק ר' הוא אלעור בן יצחקור'

 לר' לו. נקראו שמות ר' מ או , שניםהדאשוניס
 יהודה בר ב4וס' בתוסשת 17אמרו כסו נפחאיצחק
 יוחנן ור' נטחא נקרא והוא לו נקראו שמות ה'כי
 לה וסבר מאד וקן הק: טנחק ר' ווה , נפחאבר

 נפחא יצזקק ר' , לריב"ל ראיהי אני אמר וההאכר"'צ
 הוו פפי חנינא ור' אבא ור' אבהו ור' אכףור'
 ווה , ספרא רב להו אבור וכן אבא ר' א"ליתבי
 יתיב , תלמירו היה עמרם ורב סתם יצחק ר'אינו
 אמר , נפחא יצחק רר' אקישו יצהק ור, אמיר'
 . פנחם בן "צחק ר' משוס ה:ודהרב

 . נוונת אלמנה רש שתיי נר טהק]רבי
 .[יעב"ץ

 לא אבל יוחנן לר' מובהק תלמיר סומקאיצחק
 תמיר טיויה אבין ר' על גמו שיו חתלמודסמך
 נמצא היה יוחנן ר' בו חוור היזז ואס יוחנן ר'עם
 ד'" יעטו

. 
 . בון בר יוסי ר' על מתקיף סמ-טן "צחקר'
 על מתקיף 1 י ר ב ס בר יצחק רבי שלפנינונבנו'
 .[ יעב', . דט"ו דובחים מ"ק אנין בר 'וסירבי

 . יוחנן ר' אמר ומבווש כסר אעמ מנחקר'
 . יוחבן ר' משום שאמר עכו כמר אעי יצחקר'
 והד פוי בן שמעון ר' לה ואמרי פוי בן יצחקר'
 שמואל או נחמני בר יצחק ר' ומנועמיה
 י נחמנינר

 . נסחא ר"י לעל שין , פנחס בן יצחק]רבי
 טמל בר יוסי ר' לעל עיין . ססקאה יצחקר,
 י[ המעריך .חיק
 דאבא בהלונע: והיה פטא רב תלמץ' יצוזקרב
 י דקרופלן בפ." פמא דרב בריהמר
 . ד"ק . קסמא בן יעחקר'
 בת4ום אבין בר יוסי דר' קממ: קסשוה ישמקקר'
 . יוחנןר'

 . ד"ק . קרטיגנאה יונחקר'
 . יונה ר' בשם קרפצא הצחקר'
 בעל הע: והוא חנא בר בר דרבה ברה יצחקרב
 ונן , אניי מת וא'צ לו קודס אבי אשתוזובוה
 לר' אבא ר' א'ל , לחומה הראשון בעל הה:רחבה
 . בב"ח יצחק ר' נ,א חנא בר בר דרבה במהיצחק

 אמר וכן אכר ר' אמר רריפא בר ישחק ר'אמר
 לר שאל רדשא בר יצחק ר' ובירוסלכף הונארב

 . בשבועוהקאסרא

 . בו-ושלבוי כירה בפרק רני עם רובה 'צחקר'
 ושכיב , ביבי דרב איזהמה בר גלותא רישיצחק
 כלל הראק4 ובשאלוח , 'צזזק להר' חיישינןואמר

 כי נולה ראש הק: שלא כינו' ז:וא ז:שכ: 711 כין'
 ראש איא המ, שלא ועוד , 'צחק לתר חיע4ינןאיך
 . עז'די בדרך הי כיצד ועוד , אהדגולו:
 . ד"ק . חסדא רב הלבויד ש'לא בר יצחקרי
 דרג משמה: כ,רתא בר שכוואל בר יצחקרב
 וא'ץ פ"א דרב קמהן יתיב וכן נחמן ד-ב קמעןויהיב
 לרג תלכוע' שהוא ונראה , רבינו לכידתנו ויראר'

 אח וקנו כורתא כי הה: וקרובו , מרב בעאוהוא
 . רב של ודודו חישו ר'של

 : ירמע:ר'
 ב0פ'"

 '1'מע: ר' אמר דתעניות

 ובפ' , אבא בר ירמע: דר' מיניה 4 מפרשאלדידי
 נ' לי ונראה , וירא רר' קמיה ירמק, רב ית'בחבית
 , לרב חבר הלמיר אבא בר ירמהז רב וה היהלא

 כמוהו חכם הבר הלכ"ר הנכרי עם הרר פ'ופיש"י
 עם רבילא כמו .ותי או אחד דבר מכינו שלמדשא
 תלכ,יד וו-א ר' לפני יושב ע:יה אז וא"כ אשירב
 אע"פ , ורב שמואל הלמיר שהוא יהודהרב

 אבא בר ירכויה ר' בסי' שאומר גמרותשמצאתי
 ר' שנק:ס של שם אולי או וירא דר' קכיד;יתיב

 ביחו/ כלם אביו ור' אבא ור' ר"רמי' אבא, ברירכךה
 י יומא בסוף שלום עשו אבא יי' ירמיהר'

 . חסדא רב אמר ירמיהרב
 א"ל ירג,טז ור' לקיש ריש אמר 'רכויה ר'אמר

 אמרי , כה:ת נשא ירכויה ור' אבין בר יוב(ילר'
 בימיו סלת אכל לא והוא ירמק, ר' היאבמערבא
 מבית ואסקוהו , אחרונה בברכה מסופק שודהל"'

 בפ' יתרצן יניו שלא הקשות בשותיו עלהמדוש
 בתוא ובסוף , ירכוהה לר' דאפקוהו על רבוזראקמא
 גברא ירמקן ר' אמר , מדרשא לני עילוהו דאש
 שאול אל ישראל בנות ובמדוש וה, אמר יוסףכרב
 ירכלה ר' בשם ירמיה ור' פנחס ר' , וכו'בכיגה
 . אבאבר

 כדאיזא לרב וזבר הלבויר אבא בר ירמיהרב
 ירמע: ר' אוכור כי גרול פקמוק יש ובכאן ,בברכות
 ר' 4ע אבא בר ירבהז: ר' הוא אס 'רענו ולאסהס
 ונר'אה בא"ק שהעז ירמהה ר' או תחליסא בר'רכוה7
 הוא כי אבא בר ירמיה רב ]הוא[ רב אומרכשהוא

 בעל ב4ל'י ההא סחם ירכ,יה ור' , בבבל והץ:זקן
 2עהיה נר4מק זה וגם , בתיקו  שנשארוהבעיח:
 ואיגו 4לש יאמר ולצ'ון המדיר ס' נבבלבראעיונה

 ואחר בה הנולד אחר בוי4ג4'ה ר' אמר , בהיולר
 עךף מימהו חד אביי אמר , לראותההמצפה
 ערעז להחם סליק כי מינן וחד רבא אבור כרנןנתרי
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 הוה לא הכא החץ מ ירכרה ר' דהא כומקו
 מסמהשי בבל4ד ת יי םליק וכי שומרורבנן כיוי'רע
 וש"י , לא"י ע4ה אבוו בר 'רב~הץ ר' כי גראהוגם
 לר' אהמכהי; ז'הא ר' ס5יק כי המקשה כהמהס'

 חלמיר אגא בר ירכוהה רב הוא כי אמר ד'תיבקרכרה
 יב אמר השיאל ובפרק , ררב מטמעתא ואמררב

 ל רכב נכוכרנצר אגא בר יסרה ר' אסרקזודה
 קולה הומו ורכ יסף בר דצחק ר' איב , וט'אמה
 וסיאה , יוחנן ר' א0י המ להו חשמר ירכרהררב
 דשכ' ובם"ק , בבבל אבוו בר ירבועז רכ היא בפ4זה
 רנ4מוים ובמףכ , אבא בר 'רכרזו ר' כפי' ירבמהר'

 . אגא בר 'רמקה ד' ונקרא הקדתש לרבימש%4
 . רב אסר אחא בר יו'ב~קה רכ אמר :ירכויה
 ו אפו , הרהשה בפ' 4לעיר בן ימקז ר'אמר
 והוא עךק, נר נחטן רב הלתימא אלשר קינרה

 רמ מי" רמ"א. תא "" א*יו4צק ועםיע"" ימ מ אהי=ת, יםמבתה
 איי מ מה ' =יו .שאא,פקח""םרקטידצץ[ שי רמ"א שא אחרימחק%ש"הס:

 ר אץ ב"ה ש% פ*יכך ב"היפה
 יחה, ת *מ מקה "ו"סייימהיךה

 מ ימ" לר 'תחז ת 4טר בחמאייש"
אשמטרת.

 יד מש, *% י":יעשהסחשה"
 פחן. *"""הא

 ית=. ת מק =%א נוג ע"יומה

]מ"
 [ סעמא ימק רמ
 יק. . טץ מיפה
 בו תהיופה

 ביהד"
 מ*א יבמ תטר* איו שהש% *נ=ד ח*י ה"" ן

 ח%ת נשק %דממליד41
 אש מ יפה % מהז4 מצן ת טסזמ חמו,%י

 צממשולא?טשתצהתם5,ע%'וץ
 ת. י שש ת ממ זט" מ ייפהמ

 שד ימ" = אד יואאא עפהאוי
 י"ק יל תן תא מ מתח

 רתש" ש"
 מ סיומה פ*א כפשא "ף "ח.%י
 5ל אמ מ יי"כ אסר ודוח*א, ""י י הש ולכ ,דס "ישסאביטט"ש

ימ"מחששה
מי ק  ר מט ב %קצ תמ. חצ 

 שד י "= יש מ,טחטריי4אל יח"~
 דחחימצמת"יה וה"פלהת,

 גתי. מ ודא ףיטטשהש,%
 י שרמ י*יאו %ישללעט4ל

*ע9 ש  ש  % ל , *  ט  ש   
יעיישפ%.

 ש4יסמ%יעקשא*ע=ח
ה"דליה

יששתש%שש%יאן
 רמטןאמ-יטחן.אמררישפעש

 . תרכבהמה מ"י י ומ בעף ,שץ"ל ק עאא4ל]י
 קע"

] . 
 ספם ממה פ- וי:חך וצחם בהיישמטל
ייחיה.

 רן עאי רשמ=שטקתיח4=, לח= =היישמתינייו"
. א

 שסףיאהםיי. ר"שמששר'אי

 המ'ףאות

 שנאסר ור"ל חכס, שם אינו נרי לה ואסריכדי
 נרי כטו חכם שם וכירת בלא ההלכה 11כישיכה
 כרי שרש הערוך שבעל אע"פ , בדצם ר"לנסבה
 ל בגטוין ופוש"י , וכו' ובנה נסבה עקורנסבה
 וכרי כ' וכרו אלא וכרי יאטר שלא הגפנוסח

 וה וכל חכם, שם לא נף 4ההואכמוואמר
 משום חנם שם שהוא השבוש להסיר כריכתבחי
 שאוטר בימעים רש"י פירוש עמ בוציעא בחחלתני
 . חכם שםנרי
 ואמר אבהו ר' לפני ומיא וכו' אמר יהןרב
 . לוי בשם רסכנע עזושע ור' כהן ברבהלכה
 לקקש ריש סאשטר ד'לא בן ר"י ברדיא כהןאגא
 , ב4אף(י אותו זכרנו כנר סשמוהיכה

 רי:ן ובם' וזביז בם' י( לרב חנר תלכ,יר כהגארב
 רדב דעמת את המובר בם' הרא'ש וכתב ,כופינוח
 וכמו הי וצן"לם וחככרם גרחים אסי ורבבהסש

 דיני 4% בכאייוין כראכחקגן , לרב הנרחלכוי
 , שמיכי 4א ולסבמה צממ דרב דלגסויטסונחז
 ררג עיפוטז טשן כהנא ררב פיפרה ח"הפדק
 1מהיז ממדתישו חבשזו וה בעכור השהיאגהו
 טפןימהא וכשחבעתו מרקי, סליס ר"ל יקחימוכר
 שפא * ומץ % אלקהו וגא הגג מן עצמוהמיל
 רב פי' כן לשפא אבהה עאל ככו ארון ר"לדדיטי
 קהוד' בענץ )צב'14( הדיבל בם' רסיק אבל טין,צכוה

 חיאח . לב יתבין ייב המה כהנא רבפט,ו(
 לפ' אבל 1 רב דבי אחרת נרסא לפמוקייה
 , יעב', . כאן הנ:כדים לכל קרפין הואנרטחמ
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 נמקומו ונחחנר דתצם כל נכנס לשטא איכריהע"ל

 מג%גל טוהקק מדונתק, דשף נו:ף נמו משםששף
 פי' נראה ובכאן הנדוק מסני קייכות שלרו היהולא
 אלא לארון חוץ שהיו אמר שלא מדוייקרש"י

 פירושי' ב' פי' הערוך ובעל ותריום, בארוןמנולגלין
 הוה לא דגריס למאן הגרסאות לסי הנל מואמר
 חוץ עומר הק( זרועו פ" לשפא איבריהמע"ל
 כג!ו למקומו איבריו חורו קהיה או , והנגשולארון

 באיון מגולגלין היו דגריס לכ!אן כ!דוכ!ץיהשף
 בקהוד!ה דוה לא בתוספות הניוקין ובס' .ותקנם

 קהודה גמהרג לפי קהודה על שמד גורובראשונה

 רב 'דיו בספר' וכן אוויך בעורף 'דך דכתיבלעטי
 ובסוף עשו. כשז-י-גלו

 פ'"
 חושימ הרגו כי דסוטה

 יהודה שעמד עד הנאה באותה מת לא שמא דןבן
 ע,": כהנא[ רב גר"ל והוא וכו/ צדיק ישמחוהרגו...
 עם 1ה4 קמא, בסוף כדאיהא כומיע שהרג עלמבבל
 טזדו עליו שהלעיג שחשב בו שץניו ונתן יוחנןר'

 לו ו*מר יוחנן ר' החיוקו ואח"כ שבורותעסתותיו
 מרב ר"ל דלנון 'וח:ן ר' שאמר ווה הרבה,הלכות
 היו ני נתבו שהגאונים אע"מ , נבבל ט1הקוכהמו

 אכ,ר ולכן מבב5 סו7'ו 'וחנן ר' לפני דע-נהתלכירים
 למות זער שמיר שאומר ס0ץוג ועמ , השורלכון
 שאזזר בפסהי' פרש"י וכן שנים, חהק כן שאחרוףא
 בברכות וכן , וכו' נלית תורה למקוס ודשו אטרוזה

 כ,ה לעג דרך אחר אהי לו שאכ!ר במי'ירושלכמ
 ומח קצך שהגיע שמעדצ לו ואמר בשכראעבדי
 . ונו' איד אדם וכן ההוזוהאען

 לא'ק עלה כהנא רב כי גיטין בסוףונההסטות

 כדאיהא נרבי שמעון ר' בומן דיאשון ! פעמיםב'
 יוחנן ר' בוכץ והב' , הקרטרם קרשי בפרקבוגזזם
 יוחנן ר' שבזכע כיון נ"ל וזוינו , קמא בסוףלדזלחא

 כאשר בירושלכ!י כראיזא ונער ילד כהנא רברלה
 סליק ני ובמנדדת , יוחסין עשרה בס' דוא"שכתב
 ז7ו;קירה אבל וכה חישו ר' לבני אגטכחיה כהנארב

 נהנא רב בחו*ן התוסטות , נהן הוא אםבכאן
 כהנא רב ווה , נהנת השו ני אשהו בעבוראכל

 לא כהנהא דנסיב לאו אי בססחים ראמר רבתלטק-
 שדיא כהנא רב אבל אמרנו, כאשר גלה וההשאיגלאי
 סודר לוקח שהה: דקרושין בם"ק אמף רב שלרבו

 כיץ שהוא שנראה מה אבל ע"כ, כהן והו הבןבפריון
 לרב רב *ה דאבור ססחימ טיבי ובם' נהחלין ישבפן
 אנא נה:א תיטא %א גשוקא נבלתא פשוטכהנא
 שרב לחדץ ו,:ה נסים רבינו . אנא רבהגנרא
 רב בי , ומפורסם ונשמע מס-ם שם הואכהנא
 וק , אנא טרפון טו10ן %' כמו גדול ארםכהנא
 לומר חור ואח"כ , אנא רבה גכרא , אנאכהנא

 רב הזווע נפ' פ" ווש"י , נהן עחזא נס"רנינו
 רב ואיכא , הוא המראל אשתו בשביל אנילנהנא
 פף ולא הטחלים ומהם כהנים כוו7:( כוובזוכ~:נא

 רב אמר תסילין המוצץו פ' נסוף אנל , הוזומי
 רב דתני כהני מסייע' הוזו דכהנא כהנא ברבהונא
 רב וחבר הוא רב תלכמר הונא ורב וכו'כהנא
 תיהץ ש לזה אבל , נהן שהק: משמע והוזונהגא
 , נהני מסיע נהנא ישסעאל בר' שאמרנונמו
 ששכוו כיון כהנא רב שיאמר מתהמב ית;רוננאן
 לפני 10ההה כהמו רב הוא או , כהני מסתוןכהנא
 וכן , סט-א רב חבר הונא רב ולפני קהודהרב
 נא נה שמם שהיו רבים חנכים ש שאב!רלהלן
 כהנהא נגדב 6י אי היקשי דלא דכהני דהלכחאניון
 ויש אהמתו בשבי אכי כהמו רב וכן , אגל1ילא

 לכן שב!ואל בב!ררש אבל , ולכאן לכאןפנים
 כהסש לרב אבא בר זזיץו ר' א"ל שי לביתנשבעתי

 רברבניבון כ!צערין בבבל נהוגז בת0לתו שהארק-על
 וצלי מתכפר, ונתפלה עלי מבישפחת אניא"ל
 סומקין טופרוי שמתעבדין ער , ימים מיזשוי
 שע~ש כהנא שרב בפי' נראה , ו( דקדקיוכוודין
 שי, וסורע נהן אבא בר חייא ור, יוחנן ר' בזמןמננל
 כבוד בו נוהגין היו טלא בעבור ]נא"י( שהההואחר
 ואנחתקז לק; מבסרא דאמקק נש בר יוחנןא"ר

 מזיגון לו מבוין ישראל ארץ מ4 למ, מוקראדאבוה
 ניו:יא לו ב!כבד. בבל וארץ בסר[ בוה 4"דנר
 . אביו 4ושת-

 אשי רב של רבו והוא אשי רנ שנומן כהנארב
 כי אשי א"ר דקדוטרן, בס"ק הנן בפריון סודרלקח
 . כהנא לרב אשכחיה אשי ויב , כהנא רב ביהינן
 ברמק יהושע ר' שם והקן ומטן ילש כהנארכ
 אידידדב

 בס'"
 כהנא רב שהוא ונראה , דובחים

 כהנא רב ווה . לב!עלה שאמרנו אשי רב שלרבו
 רבא בזפע אשי רב ווה אשי בר שימי לרבאלוייה
 רב לק; אמר פטא לרב כהנא רב ליה אמר ,ואביי
 14טר רב בומן ווהו כהנא לרב נתן דינ 0יההונא
 לו אמר ממונות דיני אחר בס' . הונא רבר"ל
 לייחור שריץו נדוז אכוריתו כהנא לרב נרנאהההוא
 תורה לו אמר , וכף ב:עורת כאש גבראבהדי
 של נשגה נשושנים ה" סוגה ח"ו עיוהוהדה
 . סרצות בהן יתפרצו לאשושנים
 י שמהאל אמר ודננא בר כהמו רב4בור
 . סבא וזננא הרב בריה כהנארכ
 רקקא, סהרא רר"ה וב'יישי~י ברלקז, רןקט! בכ*1(

 כיעב חכי סהחהרטלסר ו:עיץין אהטר טשעאלובטרדש
 גרס נז4 אד4ד מץ ר' רוא!ן והרב , רק'קאסהדץ
4 5ץ ' ילי"" הייס" ט"" יש""  

 עיץ ועדסנהחק. סרקרקיהע מוזינק נרדל ועד כקטוןעל
 , המער,ך . רק ערךהערוך
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 , הונא דרב קמיה יהורה דרב אחוה נהנארכ

 יהודה ורב , כהן שהוא הונא רכ שאמר זהואולי
 הוא ואול' 'ז[זקאל בר סתם מ:ודה רב א'נווה

 . חסידא סלא דרבאחוה
 יוסף רב יתיב , יוסף רב של חנידו כהנאר3
 דרב קכוז: יה'ב כהנא ורב כהנא דרב~מ[ור
 הוה עסודי ובם' , דיבמות קמא בסרקעעדה
 )מא"כ( בודקין היו פ' ובסנהררין מ[ודה, דרבקמקק
 'צאו בי רכה בי סנהדרין תנו ספרא ורב כהנארב
 סתס : ג' נהנרח הם וא"כ חמא בר דמי בהופנע
 יוסף ורב רבה בזמן כהנא ורב רב בזמן כהנארב
 . כהן וזה היה ורבו אשי רב בזמן והג' ססראורב
 0רבא בעא משרשיא דרב חמוה כהנארב
 א"ר יוצאת אשה במה בפ' , פירות המונרבס'
 שנים "'וק בן הו,נא כר דרבינא כריה למרכהנא
 מקרא דאין ירענא ולא תלכוודא לכולמהנמירנא
 י )דסג"א( השתא עד פשוטו מדייוצא
 חחליפא. בר כהנא רב איתיבף 1 ברמהתי' כהנארכ
 מ[~רה רב של הלמידו :חכייה ררב בריה כהנארב
 י תעניות סדרבם'
 בר כהנא דרב משמט: תהליפא בר כהנארב

 דרנ גושממ[ מניומי בר כהנא דרכ משמיהמתתמ[
 ואמר' רב דבי כהנא דרב כ1שמרה סלכוי נרכהנא
 רבי כהנא רב דהוא מלכוי בר כהנא דרב משמי'לה
 כהנא רב אמר שם עור ואמר . דשרובין קכוא בפ'רב

 . מלתא נה נימא הש רכהני ושגועתתאוהוא'ל
 אביו כהליל . דיומא בתרא ס' רשי שסנכידור

 בן מ:ודזז רבי : כיסר . דקיח"ב ונחים אניישל
 סנאה י4 ומנו אחר זקן משום כו-ים ר'אמר י יעב"ץ . ובהרואה יר"ב גבויןכיפר
 אחר וקן משום כירים ר' אמר , נהוראי ר'משום
 וקן כתיום כ'רם וי תנחום ר' , 'עקב ר'ומנו
 . מרובה פ' יוחנן ר' נומן רינ"ל ומנואחד

 .[ יעב"ץ . דקטו"א זגתיםנבלואי
 שהוא ונראה , רסנהדרין בפ"ק כפרא ברדרש
 ובאות אחרת נגמרא -אח"כ מצאתי וכןבקו"ף
 . הוא מי סבוארהקו"ף
 כרוסטראי ר' . יוחנן ר' אמר כרום0דאי ר'אמר
 ר' ן ב' שהיו אומר סווהר ובנזדוגש שבת; דר'נרק:

 וכשחלה אחד. בזכע כרוסמראי ור' סבאכרוססדאי
 ב"ד אוחו פדו למות והניע הבחור כרוססראיר'
 על מעניר שהקק מפנ' המות מראך מיד מעלהשל

 שם והיו כרוספראי לר' תחתיו כו0ר לקחומדותיו
 נפטר כי רושלכוי וב . ורבנן קסמא בן יותנןר'

 תלמזי שהם הכלי אמי ר' שם והמק המתרנחו5
 . יוחנןרבי

יוחסין
 ה5מ"דאות

 . ד"ק , הילאי רני הוא 5ארבי
 .ן יעב"ץ . לת"א פאל"ה רי"ומ )מל אביו]לוגה
 חכם שם לידא פרנע"י דמילה ר"א בפ' לודאתני
 הולדו כיום הנראהו יום וכיכמות הזורק נפרקוכן
 . שמואל בזמן הוא כי ונראהוכו'
 . ר"ק . רערכז מ"א יוחנן ר' תלכרר לווטיר'
 בסרק סבא לוי והוא רבי תלמה- הוא סהם15י
 דגטמואל אבוה אחרון שהוא לוי ר' לאפוקיהשוחכו

 של חבירו לו' כי הש"י רעח ולפי , חנרים~וי
 שמואל נשנקש ננרנות , שמתו מי בפ'שמואל
 "וכרם של ממון היכן ששמר לאביו מותבחצר
 ררקיעא לכותיבתא שיכנ'סוהו לוי עלוהתפלל
 פרש"י וכן שמואל של חבירו לוי שםומרש"י
 בחחלת הראב"ד בהשגות אבל , דתענייתבם"ג
 אמר י ז[כוא בר ז[נינא בור' קנל ושמואלהמדע
 וא"כ קבל מלוי אלא המק רא זה וגםאגרהם
 . כהי-אב"ד האמת נראה וכן שכזואל  של רבוהוא
 אבוה בגמרא אומר וכן רלוי כהעמיה שמואלאסר

 , שרצים ח' בם' נראה וכן אוכור ולוירשסואל
 כמו נסמך לא אולי לוי י' נקרא לא למה סתםלוי

 דומ'ם א"ל פרסיים קראני ללוי רבי א'ץ ,שמואל
 רבי א"ל דיבמות ובפ"ק , גבורם דודלח'לות

 בס' וכן בקדקדו כווזן לו נמאין לי ככידוכוהללוי.
 חראנ"ד הלשק זה לסד וסכאן , גמנחותהתורז:

 איקלע לוי , וכו, מלחא כל בענין ז'ץ הרמב"סעל
 . וכו' רנ א"ל ברבי גמכועון דר' בהלולי[[ רבבי
 ז[: לו והמ[ ואיבולע רבי לפני קירה אחוילוי

 גשמים בתענית כועלה כלפ' דברים שהמיחבעבור
 הוא כי כ,ווט ונראה , ישראל על זכות לבקשכדי
 אברהם אל י'ץ ויאמר מרשת בב"ר כי )[י)[י ברלוי
 לוי , ונתרפא ונססח רבי לפני נריכה אחוי חייאר'
 . נתרסא ולא ונססז[ רכי לסני נריכה הראה סיסיבר
 וסדיב"ל אפס ומר' ז[כוא בר כור"זז קבל חבירוולוי

 או חמא בר ח:ינא ר' בראש וישנ אפס ר'וכשמת
 אסוה נמה נפ' ונן / בכתיבות כדאיתא לבבל.רד

 לנוזררעא ירד אריכא רבה גברא לרב לו אמרויוצאה
 חנינא ר' כמו ונשני' בחכמה שוה היה לויופרנמ"י

 ובם"ק , סהם בשנים גדיל אסס ר' אבל חכזאבר
 נוהיה ואכ~ר בתשרי בוזדסר לבבל א'קלע לו'דר"ה
 . וכו' הכסוריםיום

 ד"ק. ברכק:. בר לוי ר' ר'ב"ל. בזכון בורי בר לו'ר'. . הונא ררב קמ'ה קרי בוטא בןלוי
 שהנ,או ח"ח הוא אס יודע ךאיני דראגא ברלוי
 זהב דינרי אל[י ני"ג לבתו סדה שהוא[ ממנוראמ:



מאמר
 ונשאר חכמ.ם אותו הודו יא איי שיו אנייואמר
 שיכול יודו לחכם או ולאשתו 17 אנל ,בתיקו

 . סךרצה ממון בכללפדותם
 בר' טטודה ר' בומן חייא בר הינא דרב בריהלוי
 בחו בן הוא חייא בר הונא רב בן לוי ווה .אושעיא

 , אכוי דר' לקכויוז אתא לף , אבא בר ירכויה ר'של
 הוגא רב בר ורבה חייא בר הונא דרב בריוזלוי

 הרצו התוספות דלוי, חמריה קדמיה באורזזאאוי
 הולכינז כשאין בררכים מכבדין דאין שאכלובפ"ג

 אבל , עצמו לצורך אחד כל אלא אחתובחבורו7
 י כוקום בכל מכבדין אחת בחבורהכשהולכין
 . היני בר לויאמר
 . וכריה בר לוירבי
 . ד"ק . זכריה דר' חתניה לויר'

 חייא דר' ברע; אבא ור' חייתא בר לוי ר'אכור
 . השולח בפ' נחמטט בר יהו;1? ור' אבאבר

 . יצחק בר לוי ר' בסים 0ובארי בר 7ויאמר
 ואיתימא לקיש ויש אמר לחמא בר לף ר'אמר
 ור' לו;כיא בר לוי ר' בה פליגי חנינא, בר חכואא"ר
 בר חמא ר' רבו כי נראה אבל . חמנא גרחמא
 לחכוא בר לוי רבי אמר בגמרא אוכ,ר וכןחנינא
 לוי ר' אמר נוסחא ויש . חנינא בר חמא ר'אכור
 . חנינא בר חייא ר' אמר יחמאבר

 אכור עוקבא רב אמר מניא בר לוי ר'אמר
 . דיבמות קמא בפרקשמואל
 י לקיש ריש אמר נחמני בר לויאכור
 סתס סבא לוי כ,שום לקיש רטמ אכור : ):באלוי
 . מר' לוי הוא חכמים לפנילמדים
 לקמיה אתא טטודה לרב פירות נקן סיטון ברלוי

 . סימאי בר לוי והואדשמואל
 תלמירו והוא רבי בומן ח?יצה נעגין סיס' ברלוי
 בכוה גודמת : דברים ג' לו ושאלו לחדתאונפל

 אס דם, שרקקה יבנוה וכן בטינע;, אפילוחולצת
 בכתב הרשום את י אגיד וכן , רוק צחצוחיש

 רשום, למה אמת ואם אמח למה חשום אםאמת,
 לו שע:1ו מפני ונשתתק . דין גזר לאהר קשיאלא

 גרול כבור לו ועשו עליה והושיבו גדולהביכוה
 . הש'ב עצמו והוא רבי אש וחך עיו דעתוווחה
 זה הוא כי נראה כי סתם בלוי למשה אמרת'וכבר
 . רבה בראטיתכפי
 . לר בר וזכרמט פיפוס בר לויר'

 כ'רף א"ר תנחום רבי אמר סרגוא בן לוי ר'אמר

 , )פג"ה( אירי בר יעקב ר' והוא אחר זקןמשום
 . פרטא בן לוי ר' כושום סיכוון נר' שגזעוןרבי

 כלה כוו; לקיש ייש אמר לוי רביאמר

נטס1שני
 צריך ז;כס ו;לכ:יד כך תכשינוין נכ"דמקושטת
 נקראת השבת וכן ספרים בכ"ד וור'1 בקילרות
 השבת וכן כלה בואי כלה בואי שאו"ל כמוכלה

 . כ"ד שפרקקן דשבת בנמראמקושטה
 שכתובין אלוז בכל הןעתי ולא שלום בר לויר'
 שבמדרש סתם לוי ר' : הוא לוי ר' איוהנכאן

 את וזכווכר ובפרק , ובבלי ירושלכויישבהלכוור
 אין פרק ובסוף , דרשות ג' לוי ר' אכ;רהספינה
 לקמקז אתו לוי דר' נפשיה נח כי נע"1מעמידין

 אמר , כחבר חבר עבד שמוכר עבדו על יוחנןדר'
 . דסכנין יהוטנע ר' כושום פפי רב אכ'ר לויר'

 הוא , כד:ן ;מהוא ומכוואל כאב'ו :טמואל ברלוי
 שמווול בר לוי , יהודה רב בי חייא בר הונאורגו
 שכוואל בר לוי , בכ,גלה הונא דרב קכויהקרי

 אפתחא חייא בר הונא ולרב אבא לר'אשכודנהו
 . ע;ורה דרב לקמיה ואחא הונא רבדבי
 סימון בר טזודה ר' בשם דרומאה לוליאניר'
 זנה את ד' יגש ולך ד' יסז לי לישראל הקב"האמר
 ר' של אביו הוא ואולי . וכו' שלך את זן אנישלי
 יפרח, כתכור צריק בתלכווד סזדרש לוליאני ברחייא

 . ד'וו"ג גשין דגוים מונהקין שמוח ולוסכיוקה
 .[ יעב"ץ . ובכ"מ דיבכ,ות קמא פרק~ואי
 דיבמות פ"ק שמואל בומן כואניא בר~לי

 דע'"
. 

 מכול.[ כר שלנו כיבנוסחאד"ק.
 .[ יעב"ץ . בכ"מ~קיש

 הנו'םאות
 מארי א"ר , יוחנן א"ר 9~רי א"ר : מארירב
 בגמוא כתו2 שאינו הרבה מאלה וי:מ . ריב"לאמר

 . חשש ואין י ר מ אס כיבאל"ף
 . וביד לרב מארי רב ליהאמר
 בהעוליה והיו חסרא רב בני סנחס ורב כוארירב
 אליהו ואישתעי דקדהמין קמא בפרק דרבהדבריה
 . בהרטזז'ץ

 . אבוה בר מאריאכור
 אשי רב כי בורטות אלו בסרק איסק ברמאוי

 חמפקיר ובמרק . גמ,1 בנן אכלו ואמ'מר וובוראומר
 ואמר חסדא רב לם:י לרין ובאו אח לו שבאאימר
 שהזכרחי זה חכם סיאינו ואע"פ . אלמ :מהמטלטט
 וזה . הזכרתיהו החכמים אלו שלו בניו שהיוכיון

 . שגים היו אלי או 1 שגים כ"כ חיה אקיתימה
 . ביסנא דרב בריה כוארירב

 אבא בר ק-מיה דר' בייה הונא דרב בחהמארי
 דרבינא ברה מארי נוסחא וטמ . חסדא רבוא"ל

 . להלןשגאמר
 ניורא. איסור נן הוא ווטר' מר של אביו מארירב
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 . י" . חסרא יב נר מארירב
 רב תני רבה אמר . כהנא ררב טיטה סארירנ

 . כהנא דרב בריז:כוארי
 וברא בר אבא רבי לטק אסר . סר בר מ4י'אמר
 הינא ררב נ0שיה נח אראול הונא ררב כיניהבומ
 אמר . עוקנא סר אסר סר נר סאף אטרכמנר

 כור. בר כוארי ררש חסדא רב אמרשסואל
 פורים ביום אב'י בי כור בר לכורי ליה וודררבה
 ררגפן שהיה לו לרמוו מתו?ם מרבריםסנות
 בר לרבה לו שלח והוא . מתוקים רבריםואומר

 עוקר שהקז 17 לרסון סלם*ן חרים רבריםאביי
 . פוו"ב( )סגלהדוינ:

 חסרא ררב בריה פנחס ררב ברטז . מארירב
 . כהניםוהם
 ואמר נחמן רב נוסן שהקו הקדסון מאריוב
 ואול' . בנעבת השואל ב8' עסרא רהוו צר"קיעתירי
 . אבוה בר רבה אח אבוה בר מריהוא

 . אבא בר ירסקז רר2 ברקז ררבינא בריה מאריתני

 ונתעברה שנשב" שמואל בח רחל ני מארירב

 רנ והוא עסה שנתג"ר גיורא אטור נן והואסגוי
 והוא בקררשה ולירתו בקרושה שלא הורתומאר'

 , נשך א'והו בסרק רנמ"י ררך והו רבאבוסן
 רנא בוכין רחל כר מארי רנ אמרונתוטפוה
 והיה . שסת מי ובס' החיץ ובסרק הכאכרכ,שמע

 לרב אכשרקז רב גר0'נן %א ג'ורא איסוי סלננו
 יש שהחשץ- סי ובפרק . אכשריה רבא אלאכואוי
 ונסטא ע"מ רז,ל בר ונקרא רבא של בנו אזע'מאוי
 כי להטך ופרשו הענין וה ההוס' האריכושבת
 רב או , רחל בר כיארי לרב שהכשיר סי הקץרב

 נזארי רב שני ושהם זינ:4ל רבינו לגרסתאשי
 נגסוא שם אוסר וכן . ותירוצע בקושיותוהארקי
 קכאש בסרק ודלא"ש . גרסתו ל8י שנששהם

 תם רב.נו סשום אמר עברי עבר בעגיןרקרושץ
 שסואל בת אמו שרחל מארי רב שאני נכף4ל

 ואינו כלל גר זשמרב ולא בגיות סאטורנתעברה
  דעת ל' יש ם ה ר ב א ואני . אביו שיורטץכגוי
 כואף לרב לוכות יזקושיויז כל לישב סכריעשיעשי
 הרעת על דעיה היות הגרסא וליקח שכוואל בתבר
 רב כי הא' 1 הדעלץ בפרק שהם גיסאותסג'

 רבבל, בסורסקץ וסניקץ רחל בר סארי לרבאכשרקז
 . כרשראל שאכיו ביון ולכעוכור לריין ומכוינהור"ל

 אס כי רב הקק לא כי שנאטר כסו 1.שניתוזהגרסא
 . נשך איהע בסרק התוספות שאכורו ככוורבא

 לרב אכשריה אער רב כי ר"זז גרסת הנ'והגרסא
 זזתוססות ככוו א ב ר גריס הרא"ש אבל יכוארי

 ן הם הזה הדנר לברר והקושיות . החולץבשיק
 ה4המח בפרק ננתונות אוסר שמואל סננותמ

 רב' לפני באו שמרו ואדד שנשנושנתאלמנה
 חנינא רבי והתירן מהורות שהן ואמרוחנינא
 נראח שמכאן לסרש"י קשה וה כן ואםלכהעה
 שאסרו נמו השנית והקישיא . נפטאושלא

 ורב גיורא בן אשור כי א'פשר איך ניהתוטפות
 רבא בוסן גם היה רב ביכוי גרול סזהיה בנומארי
 , רב תלכויר יהורה רב שסת ביום רגא נולרוהלא

 הוא אשי רב בי חנ:אל רבינו לגרסת קשהויותר
 וזז כי לרין וב,יניזו רזקל בר כוארי לרבראכשרקה

 כל וליישנ . אשי לרנ סדנ שנה כומאתיםקרוב
 בת רחל בר טא~י רב כי ן הררך בוה לי נראהוה

 כבור משום 4מ,ו גיורא איסור בן יזיוה לאשסואל
 כל היה לא אביו אולי שכוואל לבת כנחהושמואל
 בריה יעקב רבי בנסרא שאוטר נסו כרוחםכך
 בן שהוא מקום בשום נאמר ולא שסואלרבת
 נשך איטע שבסרק רחל בר מארי רב אנל ,איסור
 רבא בומן ומהיה יזבטור כל ובפרק ש0ת כףובפרק
 איסור בן והוא בקרושה שלא והורתו גרהיא
 ולוה . שם שמפורפו כמו רבא בוכון שהקהגיורא
 שבסרק גרג(אות שני לעמב נוכל כוארירב

 היז לא רבא בומן עריין או נמארי לרב אכשריהרבא הוע"
 אבל . ריין והיה אכשריה אשי רנ וכיסי לרייןראוי
 4יוהו בסרק בי רבא ה" הגרסא ני נראההיוחר
 בריה סאר' שרנ נראה הבשר כל ובסרקנשך

 גרולוכיצר הכם היה הוא רבא בומן גיוראראיסור
 ריין למ:ותו רבא שמה ביום שנולר אשי רביבא

 הגרסא וכן . סאר וקן ש'היה בוקנוהיולהכשיו
 איך כי נהירא לא אכשרקז רב בהח%ץשאומר
 ועור . רין רב שכוזזו שכוואל של לכבורו כיאיסשר

 הקז ויוחר בחולין כראיהא שמואל קורם מת רבכי

 ש0 ונראה . סרב וקנו שמואל אותו סרסנהראוי
 שסואל בת בן שהוא הראשון מארי רב שלאביו
 השולח ובפ' . שבת בסוף בראיהא רבה שמוהטה
 עד שסואל רבת ברקץ גואמ רבאסר

 רב נני אחוי ורב וומרא וסר רבה . ונו'בססנו שהי
 ובספר . אשי רב לסני באו גיורא איסיר ברכשרי

 רי'א ובסצות קס"1 במצות הגרולהסצות
 רב נינש כ. עמ רברכות קסא נסרק ניאוסר

 לגוי הבהמה און שהקנה ססנ' רחי ברכוארי
 יוהר בענין לסו0ורו יכול והקץ הבכירון מןלסוטרו
 לכהן נותנו זדה ואעם"כ תקלה. 4רי .נא שלאטוב
 כל שסתו וה היה קרושחו סכל שהסקיעוומפני

 ו0נ.ניו סוחר שהקץ אע"ם וה נעוןנה0יתיו
 לו הניח כיארי ליב כי ירעה וכבר , סארנשערה
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 , רבא בבית זת אלף י"גן ]נ"א י"ב אביואיסור

 א[. 119 נלעי חכם. ניורא אימור נן גםושה"
 כי נר אינו ווה אחר חכס בן רחל בר מארירב
 ניורא. איסור כמו ניורא רבה נאמר לא מקוםבשום
 בת רחל בת בן הוא מאר' רב וה כי אמרתיונבר

 . . 1( דשבת אחרון במרק הנזנרשמואל(זה

 בן פרק יוחנן רב' או חנן רבי של אביו]מידה
 י[ יענ"ץ . עע"אסורר
 ר' בשם מונא רבי . חולקין חסרא ורב מונארב
 תנא והוא מונא כרבי הלכה שמואל א0ד ,התורה
 אגיו נחמן לרב מונא רב לקז אמר . אחרוןדבריתא

 . נחמני בר שמואלשל
 . ד'ק . דנריתא תנא סונאר'

 מוסשו דר' משמקה אסשו רר' ברמז מוסשו]רבי
 רען אידי בר מחסיא יבי . י( דב"ב יומא רישרבה
 .[ יעב"ץ . דג"ביומא
 בחיי משושיה ר' ומת דריג"ל בויה כוטושקזר'
 ווה . אכררבי

 נינו.
 כל בפרק לו. הוא הרב"ל של

 לרבי אמרי קשימר ירכומו ור' אבין ור' כו,ושמהי' . כוטושמה ורבי ירכוטה רבי . ששיר המה ולאהבמור
 אמר דרדק', נפחא 'צחק ולר' פפי חנינא ולר'אבהו
 לנבקה זלו כיתא תל,ו בקששי אטו אבהו ר'להם
 . נקלוקו אסמא דאנא אביןדר'

 ברמה בר כמאשה א,- הזורק נפרק מ'4עמהרכ
 יוחנן ר' תלמי או וה קורם שאמרנו ויזואדריב"ל
 . שרשמה רב בדפוםויה

 נמנתיר נתיעץ מעברן כיצד בפ' ימכתי
 שהמה יוחנן ר' חחא ר י ח כ מ טי' לסם'בהטתוהנךב
 למשבושת ג י ג נ ה 1 , ומכתירם לתלמיריססומך
 שם וש תורה ללמוד שבררום החככימ אצלהלך

 של ורבו חכם שהמה שאול בן מקונתן בןמפיבושה
 פני מביש נוהיה כומיבושת ת"ח לכל קוראדוד

 היכן ששאלו פי' גאון צמח ורב . בהלכהחככים
 יוחנן בר' נסלך 41ומרו אנהור'

 והי
 אצל לדרום

 . הקרוש רבינו של בנו ר"ג בן ההושערבי
 אמר . מנרלאה יצחק ר' כושום כ"השי ר'אמר

 רבי ובע . שמעון בן אלקשר ר' כהטום מיאיר'
 לקעפ. רש משום הלכה אומר מלאי בן%4עור
 , בשיביא הרר פרש"י ערבא מלוך ר'אמר

 רמבונ סשסוז רכ אמי כובונ כאןו נוסףבדייקי(
 : בהז"ל חז על חע.ר וה,נכ'ץ ל,כ. הזבחט כלפ'
 ישא רב אטעו רהא וזהגאים ע0 ל0דרו ר4ריחיח
 ח8, חשט אין שלפזי בלק אולם ע"ט. בכ"םחטו
 , המערך , יללכאן

 אשר כנס,א דר' ברקז טזם'א ר' חוא כי ונראח"
 . המעושך , להלן מכשיחמחבר

 אבא בר ודא ור' יוא ור' אסי ר' ויב"לאמר
 . לובאו

 . שיכלאי ר' לני איקלע מלכיהרב
 כי כלכיו כרב חכים כאשן רבה אמר :מלניו
 . ארא רב אמר מלכיו רנ אמר . החא רבהנברא
 רב אמר וכן , ונומות שפהות ניפור כלכיורב

 מכחן ש מקלה 4ופר שיתן לאדם אסורכלכיו
 מתניחא 01ימנץ- קעקע ככתיבה שנראיתמפני

 מקומות גהרבה הטו המאמר וזה י ונו'כלנתא
 זה להבץ פ'רוטום ב' ומוש'" בע'ץ ובפרטנתלמור
 . ביניהו 4יכא ביר להבץ התוספות וכן .השם
 ר' תנא עמ וכן מכל בר אבא דר' אבוה מסלר'
 . חננמה בן יהה~ע ר' תלמע' ממל בריהושע.
 .[ יעב"ץ . דקק-"ב שבה מ:א~ב
 דשאב כונא רבי . ויב"ל כ,שום דשאב כונארב
 . רסכנין יהושע411

 . ד"ק . תנאום בר מנאר'
 . אמי א'ל מנחםא"ר
 נש סל עוו עליו שנא גומהא נן מנחםר'
 . ד"ק . בסנהרריןפשר
 . ד"ק . גוויון רר' אחוהי כינחםר'
 פנחס 411 לוי ורכי יוחנן ר' : נלשו דמן מנחםר'
 . נלקא דמן מנחם ר'בשם

 מנחם משום יוחנן רבי אמר : יורסאהמנהם
 .[ דמעילה פ"נ התום' ]עיץ .יודפאה
 . ד"ק . דבחתא תנא נמף בן מנחםר'
 רבי נ"א . קרושים של בנן סימאי בר מנחםרבי
 פ' פ" רנש"י אבל קרושים. של בנן סימאי ור'מנחם

 המה דלא סימאי בר מנחם ר' נרסינן הכי עטכועאלר'
 של בנן יוחנן רבי אמר . דזונא בצורתאמסתכל
 ובזכותמה . דזוג' בצורתא איהתכל רלאקרושים
 והמטנעו' הצלמף צורות ההחא ביו' נכותנוכשמת
 צורתו שנשתנה ככיו ונשתנו צורה להם ההזשלא

 הבהא מחצלת בערך והערוך . מ"ק נסיףכראיזא
 סימאי בר מנחם ר' דמך כד הצלכוים כל פ'ירושלכוי
 בחיו' חמתון דלא כמה אמר מחצלן, איקונתאחפן
 בתכיה נלום אינון וחכמין ברמיכותעז יחמוןלא

 ולמה וכו' פה דבור 4לא ולצד'קים בינינו איןאר'ץ
 מטבע בצורת הביהו שלא הקדסוים קדשנררא
 . טיש

 חטא ר' בי בזמן שערם כפר אעט מנחםא"ר
 . בשסו אמר אדא בר אבין ורבי , וחזלףהקהודה
 . נחמן ר' נ"א י מונא ר' נשם מנחמארבי
 . זעירא רב נר מנחמאר'
 ארץ כט,ס,ד' יונה ור' יונה רר' ברמה מנירבי
 בצשורי מנ' ר' חהוא מני לר' זירא ר' א"ל .יניר4ל
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 בן מנחק ר' וא'ץ אלע~יב נן יצחק רר' קמיהשכ"ה
 נשרה חנה אשתו כיאלישיב

 וההפ~
 טני רבי

 והחוירה ניו5יה מהגאה היהה ואח"נינתטהה
 מנ' יר' נעשו גסים של רב.ם ודנרעם .ישחרוהה

 ירושלכר . חנינא לר' מנ' ר' זלע . יונה רר'ברעז
 שות9! הוו יוסי ור' יונה רבי שני רמ:שרום"ב
 ברקז מני רבי אמר יונה, ר' דמך כר דחמראבנרבי
 . וכו' הוא רירי יונה ביה רכהיב גריב כל יו:הדר'
 . אבי: בר יוסי ר' או ח:יגא בר יוסי ר' היהווה
 מני ר' . טני א"ר אסי א"ר פבו-ש נר כוניר"
 רבה . אליקיס בן כזכועון ורבי לקיש וריגמ סטישבר
 . טמ רר' כונשכ,יז; ו[גוה רבור

 אס בר הנחום ןר' באוזר הק: צור דמן כונירבי
 . העז רבו כי :סם הורהולא
 . ומניומי א:א נחמן רב אמר : כ,ניונוירב
 חלקע; ב: מניטין רב נ"א . הלקיה בר כוניוג,ירב
 . ע[בי הוו חישו בר הונא ירב כ:ובי בר חלקהההי'

 . ררבקכיהה
 פרק רבא בומן ניחיכוא רר' ברע: כוניכוירב
 .המקבל
 היו; שאכורנו ניחוטי רר' בריה מניוטירב
 ובפרק שהלכה האשה בפרק יוסף רב בומ;ל'כ

 רב נומן שהיה סתם מניומי רב הוא ואולי .המקנל
 . שנים שה0 נראה יוהר אנלנחמן

 אלההו משתעי אקקי נר ואנוה איהי נרמנימן
 . וכו' שאובל ברן מכל לעברו נותן שהיהבזזריעזו
 לא וחד גוי עם ננותהף לא חר העיר בניובפרק
 אתא . שמו4ל עם והיו חסירים שהיו בגוינסחכל
 דשמואל קממה אעזי בראנוה

 פ'"
 . רכוצ'עא

 י רבא לפני כרים בוובר שההק פי' ננקוראמניטין
 בוטן אבא תה דאבו4 אבוהי דךיא בר כוניכ,ץרב
 . אסףר3

 סקסנאהמגיטין
 ]ד'"

 רב הלמיר סקסקאה[
 . תנוקת ר"ס שמואל של בחייוומה

 ררב כהמכימה טנס'4: רו" בריה בר כונס-א ר'אמר
 . רבהכונסש
 רב א"ל . נונשה רב לב. איקלע עולא ! מנשהרב
 . כ,נשה רבי תנא מנשה ררב אושו ררב כיהאחא
 קהורה רב תלמ'ד כונשירב

 )פ'"
 . רחולין(

 אסר וכן ראניי לקכויה אר(ו גרא בר מנשיארכ
 .רו,.ו:א
 בומן והיה יוסף רב נקרא בנ, כידחל מנששורב
 כונשיא לרב כ,אר' להה שרי יוסף רב אמר .שמואל
 . :מכ,ואל ליה אכור לויוכשמת
 . רב אכור וניר בר כ,:ששואמר
 . ר"ק . נחמני בר רבה בובון יהורה בר כונש,ורב

 , גחסן רב בזכין הקה יעקב נן מנשיארב
 בר ורבה מגיבתא ירכ,יז; ררב בויה בונשיארב
 הונא ררב בריה כומ שאמר מה ליכ,א אכורושומני
 . אבא בר ירמיה ררבברט:

 אמר ירכרזז בר אטר ירמעז בר מנששואמר
 . רב אכ,ר ירגועז בר מנשיו אטר .שמואל
 דרב קכוז: מנשן4 רב . כ!נטיא לרב רבהא"ל
 .הונא

 . רנ' בוסן הקק מנהם בןמנששו
 ננית רנה יאש"ז ש-' שאל עות נן טנפיארני
 . דהוצל עלמא דמן נ"א . רהוצלעלסין
 .[ יעב"ץ . כבו"א עיוזבץ שגובלי בר כ,נשיא]דב
 בל ר"ל הלנה האנא הוזלסא בר כ,נעףארב
 'ידע היה ווה . הבה"נה הוא הלכות שונההכהינה
 רטי עלעז אומין לא ואפ"ה וסיפר' ונןפראמשנה

 ואמר בשנים בהור חנזא בר רמי ומת . ח0אבר
 מנטרא, לרב אומין רלא על וצאו בר רמי איענשרבא
 כונשש4 רב העז גם כי רייק לא חמא ברורטי

 . המשנה שעכ,י יהבין רימיר ר'ץ חכמיםכישמש
 ננמר פ' מססרהא בר ע;ודה ר'- :]סס5רהא

 מפשא , עע"א גטז ~גסה שם מעורת .מר"א
 .[ יעב"ץ . ריע"ב ל'ק נררם חנםשם

 - וכו' כרב עביר רכ,ר כף* כל אביי אמר :מר
 נחכ,ני בר רבה הוא , דמר קמקק קאימנא הוהוכן
 . ורודורבו

 אדא רב בן והוא עוקבא מר בזמן אדא רב ברמר
 . אהבהבר

 אשי רב אמר . דרבא ברי: אחא דרב ברי;מר
 . ככור רבהגברא
 . ר"ק . איר"ר ברמר
 משמקק יוקף ררב גמה ומר אכ,ימר ברמר
 . 4~4' לרב אמחררנא
 תמלץ הכצצש4 בפרק רבא למני אשי רנ נרמר
 כי התלכוד ישה אשר אפף רב והאע

 שהוא אפר עלם דורות ססר ונש . רנאסממת נו~
 ~אמי לרב גם היה אם חוץ נראה חשינו אנוי רבנן
 . נן שטו סוהעזבן

 חותם הזה בבלי התלטוד אשי_שחבר רב ברמר
 בפרק אחא רב ולא יטיבה לראש והע:טמומי
 .[ פ:ביומי ישל כע'ין . רבהראקמא
 . הגפו כל פרק אשי רב שו בנומר
 . שמואל אמר המרורי בר מראמר
 . לרבינא אמר ווטרא דמר נריהמר
 . אכ,ימר בומן נראה חייא ברמר
 . אשי ררב ביקק חמא ררב בר'המר
 . שימי בר ארא לרב אמר יאירא- ברמר
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 אמר והיא אג'רן לגי אזל יוסף דדג נדהמר
 פי' ר כו . ההכלת גפ' אשי רב וא"ל ררגאכהעכרה
 . כ!קום שם לכוושכי חכם שםרש"י
 . הסרא לרכ אמר חסרא ררב בריה ינמאמר
 ולכועלה . חסדא רג גני קשישא ומר ינקאכור
 חס.רי'. הסדא רב גני מנחס ורב כוארי רג כיאמרנו
 ינקא ראמר גתרא גתוספות יאיתי ש'ש]אמר
 וכור ו(סדא רג של בינקותו שנולר ר'ץ הזקןהוא

 שההנרח ש"ש אני ואומר . בזקנותו שנולרקשע(א
 מר לפני ינקא מר את התלמור שמזכוהוא

 .[קשע(א
 תסלת ס' גחמן רנ על בזתקיף יסוכוקמול ברכור
 . ר"ק .(טשחר
 וגרקקה אחאי רג גשני תכלתא אייתא ממושכיכור
 חכם שם מר ופיש"י קה)רה גר ,צחק ורג אחאירב

 . התכלת גפרק נוקום שםומושכי
 . ר"ק . אש. רב בר סמא ררב בריהכור
 וא"כ אשי לרג אמר חסרא רב 0"ה קשץ4אב!ר

 . יכמםהאריך
 . אל'ף גאות סירסו:ו וכנר . פפא רב בר מראגא
 . המצניע גפרק ריבא גרטה ק:ן'שאמר
 כוג' חוץ השנה כי מתענה דרבינא בריהמר
 היה כי הרשג"א תלמיד 1ז'ים ר' ופירש .'כרם

 שגתוה מתע:ה היה ולכן תשוגה לעשותמתענה
 לא בנהס וגשגת גר"ה למתענין סמך ווה .וי"ט
 בעל שהיה נזכר לא בתלמוד כי דעתו לי:הירא
 הנאונ'ם כפי' ונראה . שמים ירא אם כיתשוגה

 פי' וכן י מהענה היה חלוס תענען עלוהתיספות
 על אלא גי"ט יתענה איך כי ברכות של גתוספותלי

 ושמחה משהה ימי ש:א' פורא מיומי חוץדלום
 כל מריפהי רב בר חייזו כרר' רכפודי יוכהומעל'
 . הווה נהנה שגו עצרת ויום , וכו' ושותהה~עכל
 ויהגטל כינה 'עקצנו שלא כרי הנכרי ענ( הררדגס'

 . יומי לו' מאני ז' איכויה וקה עבראכולכוורו
 זוטי הכונונא לרג אמרי ררג'נא גריה רכ!רוגהלוליד;
 עשה והוא . עומדין אין גפרק וכו' כ,1' לןלי:מר.
 ת' שוה זמהיה זכוכית של כוס ושבר לג:וחופה
 ור' והוא רגא רבר' על הע(ה והוא . זוזמאות
 בס' טנתק בר נחמן רב ואמר , וכו' תרגמוז'רא
 יוצ'א שמים וירא טברכין כטנר וגפוק אשהבכיה
 שהקה ונואה , ררבינא גרען מר ומנו שנקהםמירי
 . ובכרם ג:מל רי-ואה בס' נסים ב' לו ונעשובבגל
 . יצחק בר :חמן מרג ררבינא בריה מרגעא
 ואין ורגא מאג'י וכן 'וסף מרג געא מרדכירב
 . אשי 1'ג תלכררזה

 ואלוו.יה אש' רנ הלמיר הש:י כרדכירב
 . וכומה:רורא
 סרשאל זגרא גר אנא ר' לו ששלח מר גרמרי
 . זכרניהו כנר הגי,ל בפרק הונאמרב

 עהגא מר אמר טג' רמארי בריה מאגי מריאמר
 ,(שיוך נעל וכתב . רר"ה פ"ק גסוף שמואלאמר
 כור ככיו ר כו לפיכוים כוקריכו( וה,הככויכן אלוכי

 ככ'ו לכור קורם רגמם ולפעמ'ם , ואוהריםזוכורא
 . גזה וכיוצא ומרימר מראמי
 . ר"ק , שואל פ נהמן רג קורם הקרכ,ון נזרירג
 אז(א ררב בריה ומר אגין רר' בייה כוריוןרג
 רבה גברא אשי רב אמר . ביחר היו ררגאברהה
 . רגי:א לפני גא והוא ררבא גריה אחא ברככור

 . רינ"ל אמר מריוןא.'ר
 י הונא רג תלמ'רי זגרא גר אגא ורבימרימר

 רבינא אמר . גרבי מרקמר ררש הסרא רבאמר
 רבי:א היה וזה רבזריכור לככויה לנ(וריא איקלעיאנא

 מריפר קהיה הו(נ' רגי:א הוא ואם .הראשון
 .האחרין

 הלכתא לית אוזא לרב אמר האחרוןמרימר
 י גאונות גיירו:כרבא

 גר מארי :"א . רגא גומן ח.ננא גרמרימר
 זוטרא ומר מרימר . חיננא גר מר נ"ו .חי:נא
 . הו:א רג הלמ'ריחסירים
 . ר"ק . איש:'א גר מרינוסר'
 גתוספית והוא שבהי ר' של אגיו מר.:וסר'

 י' לפ:י שבהי ר' וגנו אלעזר ר' משם ופי'רטדרוה
 . כלהו רגר עלחיא

 רודו הנרל היא ור' ושלת וחנה ואווכורתא
 . אהים כולנו רגשל

 בזכ,ן הכהן הינא רג של אגיו עצרי ברכושה
 . ר"ק .  ידכיןאמי
 אירי. ר' גשם משח(יא ור' חונא ר' : משרשיאר'
 הכווגהק ורגו לרנא וכן ואגיי אמר משרשיארג
 . רקרושין בפ"קאגיי
 . לרבינא אמר אחא ררג גריה גר כ,שרשיארב
 דרגא ברהה אחא ררב נדע( גר כישרשיארג
 . זה קורם שאמרנו מההוא
 בר אחא רג היה אגיו אבי סרש"י מנ~רשיזורג
 ררב ברקה ;וטרא רכור פלוגוזיה ברנהן

 כהי-
 בפ'

 . בוריפותאלו
 . אשי לרב אמר אכר ר' רבי בישרשיזורג
 בומן יו(כ!א חקלאס ]ר"ק חלקא בר משרמרארג
 י אלמנה בפ' כהנא רג גזמן נ"א . הונארג

 ברקה נ"ו . לרבינא אמר ח:ין גר כהמרשהארג
 . אע"ם בסרק הונאררג
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 נר הונא רב נומן תה רב נר כהשרשיארב
 . ר', . 0סין עושע ס'יהוומע
 אמי המובהק ]ורבו דרבא בנו משוש"אוב
 ואמך דבה של בגו נ"א .[ ד"ק . רקדוטרןפ"ק
 . כורסות . 1%4 פיק בכוריפה, יחזנן כר' ברחכים
 . פפא מרב בעי לברי: ב,שחייא רבא"ל

 טר,וסנש[ רדן ]בנו' מתונסש כישרסרארב
 . )רכא"ב( מבמות רבינו למרנו טסי לרבשלה

 ודשו עחנן לל מחון ארי חב"ל אמר :מתון
 עלא מון הוא נמת ר%4ישע לגניה הוא חיאיהו

חיזושר.
 . ובכ"מ יקיב יומא דושה4י ד' סל אמו]סהון
 .[ יעביץ . פמ'ש אשה שםמתון
 חךף זיהא ור' כשכ~מה מתון ובנו ורבה ניזנהרב

 . הוריות במוףכדולהא
 . ר', . מתנה בר רבה של אניוסתנה
 מתנה א"ר ררא ר' אמר , יהורה ור' מתנהרב
 . שמואל ותלמיד יזודה חברוהוא
 . עוקנא למר חנר וכן רשמואל קמיה מתנהרב
 במים אלא ישין אין רוש טפשניא כעזנה4ב
 אלא לושו שלא אומר שהיה העם כל דתמבו0לנו

 ואעןר לפתוקיה בכלייהו עכוא כל טיזו ,בכרמי
 להם שהקז מרילה שלנו ו"ל שוכינא רמחןלהו
 . ר"ק . כיזזשקור

 . בידונ1לנה יודן ר' של בנו מתנ.ארב
 פמנחות כורימות אלו פ' עזורה בר מתהיההני
 . שמואל תלברר והוא ,רטע":(

 הנו'ןאות

 יכ"ג. אלסנה פ' רבא נר יהף ירב נר"באנאי
ר"ק.

 .[ יעב"ץ . קטו"א קמאנטומ
 מ011יוז נרבך בר יאש,ון חמוה רבא ,נרבך

 . ררב משכרה נרבך בר אשטון ,ררב
 . רשמו%4 משמקז נוגראיר'

 שמואל אמר א'ה בר נהיאי רב אמר ונהלאר
 . כב"ב( )יומא קזורה ורב דינאבומן

 אחר מקום שם חכמימ פי' !נכוז רבנהרבלי
 ביונא בר ביגי רב ל,ו ברמ רמי והוא נהרבל'ושמו
 שני הכתובה ש טוסיפין שהיו תלתא נכיוהוא
 גב' ונורימר , המקבל בפ' הבבור כיטנישיהסים
 . רגא מאמר ש רברו והם קטן רלקוק טבחאאסלו

 ניוד1ץ , ממהודעא חסא רב הוא אמרינהודעי
 . ררב4ש משמקזאסרי

 .[ יעב"ץ . מעולה עטלר אדםמק

 . ר"ק . טונ יום אלא רר' אחוהבהום
 רנחום אכתפיה ואול מסהביק- ינאי ר' :נחום
 קירה לר' חט 1( שטלאי יר' אבהפיה ל,ושמשה,
 . וגסהשקז 'טי ד' ואאנשיאה
 . עקיבא ר' פ' נחום בר רבה אמר נחום ר'אמר
 .ל אחד זקן משום כירים ר' אסר נחום ר'אמר
 ברונא דב אמר טגיא י אמר נחום ר'אמר
 . רכאמר

 . ד"ק . מאביי בעא וכרעז בןנחום
 י מני ר' ורבו ירכו,ז ברנזום
 .[ יעב"ץ . וו גס שש נדעם . ר,מרי]נחוס
 . ד"ק . נפח נרנחום
 . הנחר אלעור ר' משום פסא בר נחוס ר'אמר

 סימאי בר מנחם ר' הווו קרסרם קהש אישנחום
 מטבע בצורת הביכו שלא הצלמיס כל פיקירופלמי

 ר'" י קטן מועך בסוהוכן
. 

 והרב . פמא בר כרכ"ש הלכה נחומטו רבאמר
 . י( אחיו יהיה או לקמן שנ:כ'רנחמיא
 . ר"ק . הכהן אבא בר חייו בר נחומירב

 .[ יעב"ץ . אל"ה ר"ם 14פקשיון בן]נחומא
 . דיק . יוסף ררב בויה נחונטורב
 . נחמני בר יהושע ר' בשם נחמאר'
 . ארא ורב נחכרהרב

 נחכיה נחמן לרב חסדא רב א"ל :נחמקו
 . שרוצשיהו מי בפ'תלמירך'וכר

 נחמקז ר' אמר מרבא בעא ברוך נר נחמיהר'
 ר, אמר ברוך בר נחמקז א"ר . סוער אההבבמה

 . יהורה רב אמר אנע נרחיא
 . חנינא בר הונא ררב בים; נחטיהל
 . 'ט"ב מ"ק יהתשע ררב ברה נחמקן]רב

 .[יעב"ץ
 עשר שמר חוחהון בקעת אעןנחמטו

 יוזען ור' , הל"ס המים וניסוך ערנהנטיעהז
 גקעת איש יוחנן ר' נוסחא ווה משמואמרה
 . חויחא[ ]צץחורוגא
 . רגא לסני לימד יוסף ררב בריה נוזמקןר'
 קאימנא הוה אמר יוסף ררב ברקז נחמקץרב
 וובוי בר לרבא וה נוקכ:יה רב כ1לוק י ררבאקממה

 .כ,נרודעא
 הונא ורב פפא ורב מפי ורג יוסף בר נחמקזרב
 . יוסף ררב ברעז נחמן רב גרסא והש . מהושעבר

 ר' ב0ם פנוקס ר' יסר ב"ו טו רמן נחטקזר'
 .סיסון
 פסחמ,ך אכחו רסי : רסל'ב בצמוח הה בנשש'(

 י הסערק- . שסעיז מדס רי'אנחפוק
 י הכועריך , ימף ררב כר'ה נתסוח רי י'ל'(
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 . רב' של בזמן טהקקנחום
 הרתקק אנא אטר נש,וה רב' חתנקה נחמקקר'
 . במים במנעלים רעברו אסי ור' אמילר'

 שרים ררב ברתהה בני עוקבא ורבנא נחמההרבנא
 בעי אטר רב אמר , גולה יאשי וצריקיםוחסיים
 . גלותא ריש נחכרה רבנא רבימנאי

 'תבי ואב" רב? גלותא ררעי אחוה נחמקקרבנא
 יקמהה
 והוא יעקב בר נחמן רב הוא סתם נחמןרב
 לבעל עור צריך ואין . ההודה ולרב הונא לרבחבר
הועם'

 זקנו חש"' מרברי רסיו צרקו כי הגש כל ס'"
 רברו ואע יצחק בר נחמן רב החא כ' שםשאמר
 יעקב. בר נחמן רב התו כי כלא התלמוד נל נינואין,
 ררב טשמיה אבר ר' אמר ן יעקנ בריתי אהווכרת'
 'וחנן רר'  בשמעתא מ%זל נשיאה רבי חתנההנחמן
 חקלאה נחמ; לרב 1רא ענן רב , והרוכוב העורפ'

 , עוקבא מר לטנ' בדינע בש שאינו ר"ל שדהאעם
 ריינא ר'ץ הוא כ' פלוגתקק כר ששת לרב אמרוהוא
 היה כ' שמואל אמר נחמן רב אמר גלוהאראש
 ובפ"א . אבוה בר רבה רבו ההה וכן . שמנאלרבו

 נחמן ברב ומינו לרבנן אבוה בר רבה אמררעמות
 היו נחמן לרב ני בתי לו אתן הבל משה בשרו4ר
 . בזקן מקומות אלא מלא ההק ולא זק יהרותלו
 דן אנא כגון נחמן רב אבור ועיא נחמן רביתיב
 א'ץ קמא הגוזל ובם' . רשות נפל לא ואפלובק;ה-
 הונא לר' נזזכון רב לו וקרא . הונא לרב נחסןרב

 ושבור ראנא שי אמר והוא . נב"ב( )גכויןז;ברין
 , מיניה בעינא אבהו בר רבה בי הוינא נינחמן א'י שמהו מי ובמ' , ברינא אחי גומואל ו"ץכלכא
 רש"י . בצ'צית זהי נחמן רב סוהק: כתני כלובפ'
 א ב ר ולא נחמן רב עם ה ב ר  משיעא בסוףערס
 בר רבה שמת קודם מת נחמן רב כי בעבורבאל"ף
 רבה גם כי רוח; זה ואין שניס שתינחמני
 עוקגא ורג . חמא בר ורמי נחמן רב בימיהק;
 ורב נחמן רב לטני באו לרבא חביחם טוהםאחיו
 היה נחמן רב וכשמת אסם מתנת ענ; שששת
 ואבימי ועולא נחמן רב יתצ . נחמני בר רבהשם
 רב . פסים עושן פרק אביטי בר ח"א ורב פפיבר

 רבא , הגט כל כע'ק בסוף לן סבחת נמו סתםנחמן
 בי נחמן רב חליף יתני הוו יצוזק בר נחמן.ורב
 ופר,ס דרבא( )נ"א דדהבא בגודוקא ית'ב מיעקב
 אז'ל רנא , תכלת מצבע י"י רכרת' סרבלאלהה
 4השי אמר נחמן רב לגביה, אול 5א נחמן רבלגבקה
 זנריכנא 5א א5א לזהו צריך רבא מבר,ו גלוהא רישדבי
 כראמר הוה נסראה רמ חתנ4 נחמן ררב טו,ש'קלהו

 בר נו,כון לרב צריך המה %א והרוטב העורבפוק
 לדרע'ה נליא לגבקו אזע נחמן דב חזא נד ,יעקב
 רב וא"ל , הרוח בו ונשב זרועו גילה רנב"'ר'ץ
 פי' סור4ר ערי הלחק בר נהמן לרב יעקב ברנהמן
 מוהשו מסורא שהיה קראי דרי'קי סוראי הניכמו
 סתמ נחמן רב כ' מרש"י נראה . מחסיקמתא
 . נשיאה רבי חתניוז והוא יצחק בר נחמן רבדיא

 , עמהם והרין בהפך מיושו והנאוניםוהתוססות
 לרבה יצחק בר נחמן רב ששאל השולח בפרקוכן
 נחמן רב אמר זירא ר' אמר כי חא'ץ שאלתאבר
 נז;מן רב וא"ל , כ,שכוך לו אכ'ר ולא הלכהאין
 ש4ין אלא בוה לי עמ ראיות ממאה ויוחרסתם

 ריש שרא לפעכום כי מכאן' נראה אבל .5האריך
 הוא שבבבל גלות שראש חשי וכן נשיאגלותא
 נטרא נקרב; אני מה רבי שאמר כמו נטראומקר
 לפימים וכן שבבבל. גולזה ראטו וזוא כי לוואמר
 כי גיה ראש שבא"י לנשעו התלמוד ג"כקורא

 כמו יהוי ד'ין וזקכע רב , בגולזה היו כברבשנוהינו
 הר"נץ שבועת ובם' . רשות בלא ו4ם'לו חיאר'

 01שף ספרא הלנחא גממנן ששת ורבאנא
 סחם נחמן רב וזה . תלמורא וכ%אותוסטתא
 ומ6ם ררב ומעשה . בנהוישו שהיו בנותיושנשבו

 לא אלה בש ואשה וכו' נחמן ר' בנותעל
 ולא אהוית רעות ושר מכשפות שהיומצאת'
 שמגלה האכות ר"ן וגרון- שיסדום רוצותהיו

 , )מדו,ו( השולה פ' בנכיין כרא,;א ארם בנילבר,ות
 ממהדוף שלא על שדברה הנשיא בת לתאואשתו
 פל כוס לה נת:ו לא אשר ש חביות ת' ושברהמל'
 )נא"ב( בקרוטרן רונג שמה ובתו בברכו' כראיתברכ'
 לשכועהה 4ל'ל נז;כון רב ר'ץ ווהוא , עברההודארי
 אמי ור' , ארכ,אה קסילא ראזזים כו,ו ל'4וייוזי
 , שאני חשכ ראדם מוחר שחא אלשאעקיר
 ומ'קל עומד נ(יקל שהחא אותו שהרואהופרש'ק
 ז:.ה נחמן ורב . טומ:ין במה מיק בו(וףיוהר
 ובע5 . היסת שבועת תקנו רינו ובי; והואאב"ר
 41'מ עליו שהכבירו כברות ל'שון פירנמהערון-
 ים'תך כ' הרגוס רינו ובית נחמן רב בעצתשנתקנא
 סךהסיה1הו כום'ת לשון סירש והר"ן .אימיכינך
 בנהויעא נחמן רב . 'וחסין ששרה בפ-ק וכןלהמבע
 ק;ודה רב והלך מתנה ורב או בימ'ו הונא רבוהמה
 ורכ . עבר טוהווו עליו שדצריז והאעמ על לריןלפניו
 7;ברת לאשקי עלה ראש נדיהא בפום היהיהודה
 במהודשו ההה .הודה שרנ שאמר ע%ם רורותבש
 רב א5א בהלמוד נראה זה ואץ , חשמואל רבמקום
 בדיחא בטוס קהודז, ורב שמויל במקום נשארנחמן
 16 ביובל אחת פעם כעכיר סאאץ התוספותוצדקו
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 נחמן רב הוא כי בענור אביו בשם יעקב נרנהמן
 בשס כעכי-ו ו' מק בכל יצחק בר נחגון לרב אנלסהם,
 מומואל רמר דיני סכח מן אנא נחמן א"ר ,אבץ

 חישו ר' עם יתיב רב . וכו' שנץ טרת כברוהוימא
 . דעירובין בם"נ נהן גר ורבה אסי ור' אבאבר

 , בוויסורי ששת וכרב בדיני נחמן כרבורלכהא
 ור' אב"ר נחן בר' לקמן שאומר כמווהטעם
 נודח ה.נא נתן דר' משום אב"ר חנניה ביעזתמע
 יום בכל לר"ן בדינ'ן הנקקות ני יד':אלעוטגא
 הונא ורב בשנ(ואל וכן . ברבי שאומר כמוכוחכים

 כדאיחא דדעא לעימקא ונחית דאק ריעא אבאור'
 וכו'. שגגח שור בט-ק חנינא בר יוסי ור'בשנועות
 בסירחא יחבי יצחק ור' נחמן רב רתעניוהובפ"ק
 אם אברכך במה וא'ץ , שינרכהו יצחק לר'ואמד
 אם בעושר אם בחכמה א0 בגרולה אםבכבוד
 צאצאי שעז'ו רצון יהי אלא י עמ הכל הריבבמם
 המין על טונ כל טלא האלן ומסל כמותך,מעק-
 חסדא רב לגביה עאלו לסורא אקלע נחמן רבונו'.
 . הונא רב ברורבה
 . אנרימי נר נחמןרב

 בפ"ג פפא רב אמר אושפרתי בר נזזמןרב
 בר נחמן רב א"ל מ" בר בערך ת:ערוך .רתעגיוה
 וא"כ , פפא רכ של אמו שם נשהוא4ישפרתי

 . אושפרתי בר פפא לרב קהא נחמן רב רוןוולפ'
 ברוך בר נחמעו רב והוא ברוך בר נהמןרב
 . עזודה רב אגור אבע בר אש' רבאמר
 אח והעז לנהרדעא אקלע גור,ו נר נחמןרב
 . רב תלכרד גירא בר חמאלרב

 . יוחנן ר' אמר הושעיא בר נחמן רבאמר
 . רבה בר נחמן רב לה ואמו' ובדא בר גחמןרב
 . ניחוכר רכ דךא לאביי אמר וכרקז בר גחמןרב

 . ?[ ]בל'ר בל'מ חנז ברנחמן

 א"ל ארבנן כרגא רמא חסדא רב בר נחמןרב
 בם"ק וכו' אראורייתא מר עבר יצחק נר נחמןרב

 שלח והוא כהן חסרא רב אמו כי כהן והוארכתהא
 . חסדא בר לר"נ רבא א"ל , יעקב בר נו,מןלרב

 שכן ששיר והעז ימים האףך יצזק בר נזזמןרב
 בוכון וזזעז הגסו( כל )ס',פ לנש'4, צריך העז שלאאמר
 מקמייהו הת: לא * מקלע' ע*ו שאס' אסי ור' אמ'ר'
 חטא ירא שהען סוטה ונסיף בשגת טזבי כלבפ'

 טחסיי סוהעז העי בני ובס' . הקדתמ רבימככ"
 כפי שעזעז לאכיו נלראי אסוי שבת ונסוף .נש
 על ושלט והמצות ההשהרלות חדעי גנבמחץ

 אג"ר יעקב נר נחמן רב נומן ודוד .יוסהדכת

 . ומת שנ.ם ד' מי רבא ואהר ז,סרא רבובזבין
 אהבה בר אדא ררב כמעסיה יוסף רב גומן העזוכן

 רבא א"ל . כבתרא כראיתא ארא רב ג,תובעכירו
 ורגא ררבא אהורי ויו:יב יצחק בר נוזכוןלרב
 באותו לע!:ג,ו קרא והז נחמן דרב קמיןית'ב
 בסיני עואינו כמו מקומו מכגר שהארםהענין
 בר נחמן ולרב סרס נן מנה לעצמו יעא .ונו'
 לאניו מרנךץ תימה ווה , מנה בן מנה חסרארב
 , בהרא תעניוח סדר סרק כדאיחא ק' ולעצמונ'

 אמר חסדא רב בר נחמן רב רש"י גרסת כסיאבל
 וקוא אצלו לישב הוא שיבא יצחק יב בר נחמןלרב

 נן מנה יצחק בר גחמן לרג מנה בן מנהלעצמו
 . פיוש ושהפוס
 אמר רימי רנ אתא :י : נהן נר נחמןרב
 . כהן בר נחמן רב וכו' בכ,שפפו מלךשדרש

 דאמר ואיכא לאביי א0ד כוניוכר בר נזזכוןרב
 . לאביי אמר מניוברבר

 . אער לרב א'ץ ספרטא נחמןרב
 . חסרא רב אמר פפא בר גחמן רכאמר
 . רבא בר נחמן רבאמר
 בר רבא אמר רבה בר נ"ו רבא בר נחמןרכ
 . חסרא רב אמר רגא ברנחמן
 שמואל ר' בן והוא נחמן בר שמואל בר נחמןרב
 . נחמניבר

 בר רבה רכו של אביו כשם אביי הואנחמני
 גזה באביי דברנו וכבר , אבף של זקמ שהואנחמני
 השולח ובס' , כהן ורבו נהן תעהוא להזשצרך
 ושלחו לבן בטנו סימן.ס,העז ונתן חמור לושנאכר

 בך אנו מכירין סרש"י וכו' אהה נהמני לאו 4רלו
 , אסה- ש4מהה השקרשלא

 . אבי של ווקנו נחכוני בר רבה של אביונזזמני

 , נחמני בר שמואל ר' של אביו הואנחמני
 רבי נחמן לו קורא ומרושלכוי במדרשולפעגמם
 . כן נקרא נינו וכן אתר והגל נוזכין בישכוואל
 . הונא רב אמר נילי אמר (מזלי
 כוקונזו שנ( על סדגמ'ק כוזב' כל פ' בסוף ,נייתי
 גיות מן הוא כי פי' ורמגיוך רבי, כוכע העזוישראל
 . 10מואלברמה
 רב אמר שמואל אמר אבא בר ניחוכר רבאמר
 דדג הא לעז שמיע לא נחמן רב רגעי מאייו0ף
 . שמואל אמר אדא( )כש אבא ברמחומי
 בר יבא ]י" כוניוג!י רב של אכיו אבי ניחונזירב
 רב בומן חה וקזק: אכרמר בוכע שהעזכ,ניכר[
 . נחמן ורבהונא



מאמר
 בריה מר אמר מאב.י בעא וכריה בר ניתוטירב
 ניחומ' רב זה ואולי וכרע; בן ונ.חוכר אנאררבינא
 .סחם

 ראנא בשכ,עחי' ביבי רב זנן: זירא א"ר : 1(ניייא
 הגאוני' נוסח וה יוחנן רר' קמיה יחבי הוינאוניילא
 גנמרא נוסחא ויש , א ו ה 1 י נ א מירשווהם

 לייא את נטוך איוהו במרק וכן והוא אנישאבור
 בענין שם מהש שרש"י א1ש והוא אנא ר'ץאחי
 לא , עעה שם שהוא לו שנראה עוד אמרזה

 שאחוו כר בס' הלשון וה הוא מקום שכלנהירא
 , ורלא הוא יח? הוה שלמה עם אשמראיבענין
 והקונה. אחה סי' יהערוך והווו הוא לבדם :;םר"ל

 . ד"ק . ירושלבוי יעירא ר' לסניניקמכי
 שואל בסו'פ והלמירו מאיר דר' חתנע:ניחאי
 . כילר רר' חחנע: זיוחאי ל'א ,בשבח

 בפרק חכם שם פו17"י שמואל א"לנע:אי
 , נוזלי;יש

 ר' של אחיו נימוס לי וה יוסי ר' אמר :נימוס
 . הגרסייהושע

 . נפחא יצחק ר' הואנסחא
 . אותו פיחשנו ושם יוחנן ר' הוא נפחאבר
 ר' תלמיר נקוסא בן 'הורה ר' הוא נקוסאבן
 . רבי בזמןחייא

 שם נקיוו . יח"א יומא ר"י של אביו]נקוסא
 פראג ברפוס . יעב', . יא"ו גטין רנכרימונהק

 .[ המערך . ם י קנ
 . ברכו' בחחל' יצחק בר נו[מן ורב חלבו ור' נחןר'

 ואולי שמווול, אמר עוקבא מר אמר נחן רב-אמר
 . נחן כורו:וא
 וכל נוין ר' לגבק: על חלש חנינא ר' : נחןר'
 . ו:רורגרולי
 אח והוא דרב קמע; חרגטה אבא בר נתןר'
 , רב אמר ארא בר נתן רב נ"א יעקבלר'

 ררב לקמו: אתא אביי[ ]כ"י אבין בר נתןרב
 .חסרא
 . ררב קמ" יתיב אבא בר נ"א אבין בר נהןר'
 ח' רבא אכפיה חוואי מבי אכוי בר נתן יבתני
 אין בצדה שכרך; שעע עשה כושץח שכל אק-'פזווי
 כל פ-ק בחולין כראע:א ואם אב כיבור כמוכופיז
 עשה מצ~ת נמה שחכפלו צןקה  שאניהבשר
 סרק העלם קיום והווו תששה לא קצח ונםנהורה
 . רברע(ו ובפ"ק דזךוש: ום"קנערה
 רב ונגריה גליות של שני ביום הי אסיא נתןבר
 . הוה מרבנן רצורבא משום שמתהה ולאיוסף

 . ווין יב' נוולא כתיב בערוך נס ר'דן:(:ב:יסחאית
 .רו(ער[-

]171שני
 . ג( ניראה גתןרב
 . ירמיה ר' בשם ברכיה נר נתןר'
 לנ(וריא איקלע נחן בר הונא ררב אבוה נהןרב
 בנו הונא רב כי ירעח ונגר . ספא ררב קמ.הנד:'ח
 רב נ"א , אש. רב אחר ישיבה וראש גרולאים
 י נחן בר הונא ררב אחוהנתן

 לחבריא אשכחחינהו אביי הושעיא בר נחןרב
 מתקיף , יח[נן מר' בעא והוא הושעיא בר נחןררב
 אמר הושעיא נר נחן ורב הוששא כר נתן רבלה

 חסרא ורב הושעיא בר נתן רב . יוסף כרבכמאן
 ,1'גי

 . אשר לרב אמר וומיא ברנחן
ק ם ויא ל ~ש כ %מ בר "ןל. ק  המ 
 . נ"ח""?
 מש , קק ר' ל" "תש ק סי נר טץל
 שהם אחץ לקתש בר ימ מ' שמעת נד'%א
 יהל ק שפעק :ד' אלשר ל של לשחואעם
 . רמממן
 אמר , תחום רר' טשמח מרו= בר מןרב
 . משמהתב מתמי בר מן ת ררש כהנארג

 . וחסו אבץ שקנא מר ק שה" רשצקא נקזה טיי חטייעלה. הם עתךא נהןברטרמר
 .[ ול, , קתהא מר בר נהן~ב
 זממהו. תמ תי ולמי עמרם נר מןל
 יש גחמק נד שוא מר ומא רטשחא"ן
 'וסף רב אמר , יוסף רב לזמן הניע והואגלוחא
 'וז.בנא הוה יוסף רב אמר ברור'נו חשובהבעל

 ששימ רקא מ[למא והזאי מנמנס קא והוהבסרקא
 שהמלאך רנור נמשוזמן 12/מ פרש'4 וקבל.היריה
 המלאך שאחזו ש ונ"ל , ו:י1ובתו וקבל ירופשש

 שהקה במדוש ראומר פיחע ול'ח , ראשוגצקניח
 זה בס"פ שפרע." ראיתי וכן ראשו ש דלוקנר

 גאוני0 סערע: ורבינו צמח ורב , ר"ח כמובווד
 בשערו מהקן ה.ה ב:ערותו רצוצע:'א נתןסיושו
 נוזן אותו וקורין תלתל'ם עושהו והיהומקשמ
 אדע' סי' הגאונ.ם עשו ועור .רצוציחא

 1ץשןוהיו מר' אש לשון ממנו יוצא שה.ה יוסףרב שרזוורי
 המקום מוו;י: בשביל לפניו שהיו כל שברחוער

 או[א ררב ובפשלהוח . רחוק בו עומרשהיה
 זג"ע כועי'ז זיוז נש,קרפאע בכל וארא פ'משבחא
 ש"וח בגלו' רסואה רנוי היכי , רמיםוכיפיכוח
 וגהן אחד בארם מעשה רב אכור יהורהכררב

 שמה וחנה אחת באהמה עינו ונתן שמודצומחא
 קבלה ולא חהב כסף לה ושגר טינא בלבווהעלה
 באו רבים יכים וחלה בחו* נ0ל חאוחוומרוב
 . וקל"ת רלעיל אסי בר נחן רב חוא כ' 01יאהי(



ספרצ17[
 תקנה לו אין הרוסאים להם ואמרו *ופאיםושאלו
 אמרו ברגר חכנרם וכס-4כתמ , לו טרגילער
 ואמלו ערוביו: לפניו שתשב ולא לו תבש ה%ימחק
 ייא בגטרא פליגי ובחק . הגרר מאחירי עמהלסמר
 פגם ומשום היתה מסנוק: ו"'א הקקה א-ששאשת
 פרויץח טמר14ל בנות יהי שלא ב:פים 4יבע4מדא:
 הניעמוה וה בורר וה פ' בסוןז טביא ווש"י .בעייות
 במר כ"ה ווי:לן בתשובה חור ומצר אדדבענץ
 כי השא כי בפ' ובשא*זות . אותו אבארעוקנא
 והנ רינף אלף ו' שנתן ראה פטיתו כעת שון14מר

 נתן מטיתו ובעת . טעט שההא וי1סרלצדקה
 לצדקה טטונושליש

 חומש ש מוסטין שאין ואל"
 י נלו אמילו הנותה נשעת אנל נחהםחז

 לפני השד דציפורי כזבחייא ריש 0רלא ברנתן
 . הקדת4 רבינו ר"לרבי

 הסמ"ךאות

 יוחנן מר' קיויש סנא ההוא בעא , קרךז1סנא
 . כירה בם' טקוטו שם על ופיגש"י סרויז1 להואמר'
 אל'הו שהוא ]סכא[ סוהעיר מקו' שכל י,מרחיץ. ני" התוספות סנא ההוא אשכחע; :מבא
 בעוברא כ:רליקין בכ,וז בפ' כן לומר איסשר ואיריל

 ובפ' הכללות, כל למרין אין אומר ואני ע"כררשב"י
 . אחד וקן כעמום טח4"י דסבא משמיההקוכהן

 .[ 'עב"ץ . סר"א מיתות ספ"רנסבטאי
 . וץנא ורב ע:ורה רב בדהא דמוםסני
 פוגא נ"א תלכרדו ר"ל יוסי רר' שסעץןסוגא
 .שמעעז
 . דועירי כזש'כרה 0פא גרסורחב
 .[ יעב"ץ . י"א יוכה1ןסורמקי

 . נהמן רב לפני משבחו העז ורבה סחורארב
 סתח והוא רב אמר הונא רב אמר סחורא רבאמר
 ירר מתו וצם אץ ני הירו ולא לעצמו גדרפהח
 בכושנה יהודה לרב האיר סחורא ורנ .עצטו
 נוצשוות אלו בס'ש לרבא האיר כי נוסחא חש .אחת
 אמד סחורא רב אטר אביי אמר . מתוורואינו
 יענא רב ובנו הונא, רב אמר סחווא רב אמררנא,
 . הטנונא רב לפני סחוראבר

 דוש . ורגנן סיטת ר' להו ואמרי ורבנן ס'מאיר'
 וכו'. לנשטע נענעה .שראל שהקר.ם בשעה סיסאיר'

 שכ,ואל אגיר ק:ודה רכ אמר סימאי ר'אמר
 . רתמורהבם"ב
 רנ ב:מב4 0ילון ר' דחלה בירושלכ,י : סלוןר'

וחסין
 סימון ר' אמד אליעור, ול ילקעז י' סימקר
 ור' כדטת 41 , סיטון לר' דרא ר' א"ל , ריב"לאמד
 . אחא בר יעקב ר' ו4עיל יחביאלעור
 . עואי בן סיכעןר'
 בירהאכר אתמעיא ר' בשם תראי גר סימוןר'
 .דשבת
 הלכה אפד סיני יצהק בר ניזמן רב אמר :סיני
 , נבקיאות התוהה ש יודע שהטה יוסף רבהזוא
 במשניות נקי שהקה וגם רחפיש1 מאריונקרא
 ורב במלפלו רמים עוקר ינה . בצדנירנתעתן
 . יה-ף הוא שור בכחחבו4עת
 תח , פורמומן יקמה ואלנהעך 4עמר ס'סיר'
 ולפי . רבי תלכייר שודה ס"מי גר לוי של אביוהע:

 . סחם לוי הוא כיהנראה
 וגברכות הכ,נונא רב 4צזו' סלא רב 4צמר :סלא

 רב ונקרא הונא, רב לפני סלא ררב אחוה יהודהרב
 ז(סידא נקרא סלא ר2 אם יודע ואעי חסיראכו~1
 אמר ימא שנסוף כען , אחוהי מהורה רבאו

 חסירא סלא ררב אחוה ק:ור,ה לרב ו"לא*וע
 . חסירא מוכי אינו עצמו במני וכשכיכיזוכו'

 סלא דרב בר.ה יוסף רב שאומר מצאתיואח"כ
 בכ,קוכ1חז וכן . בססודם דברים אלו בס"מוקטידא
 4ציר סלא רב אמר . חכדרא סלא רב אומראהרים

 . ירכרתרב
 לרב אמר אמר ררב ברה טכר( רב )נ"א סמארב
 וא"ג לרגא אטר 2ר סנ4ו רב א"ל , לרבינאאפף

 . אתי ררב גרקק סנא רב ל'א , יכרםהז1רע-
 בר כעיא * אמר רבימ1 אמר ( ה44י ברסמא
 .זלקאי
 .[ יאנןא ]ד"ק . ע:ודה דרב ברה סמארב
 . מס14 לרב א5י ייבא דרב בריה ססארג
 ורבינא. אשי רב בוטן טשרששו ררב בבטה סמארב
 בהיי וכ,ת אשי לרב אמר ררגא ברקה סמארב
 . בן והנהקאביו
 כ01יכרה דרבינא קכרה אמר רע(א בר סמארב
 דוקתא בויה סמא רב . אורא ררב ברה חיאדרב
 . מקודשת אמר ורבינא מקורשת 4ונהאמר
 יבטות סכרא ר' אטר ר"ל אמר : סטז1]רב
 .( יעב"ץ . אע"ד

 [ יעב"ז ר"ש אבי]ססרפף
 אחוה שעוף'[ בר ספרא נר וי"ק סעוריםרב



1731 שנימאכר
 הקל והוא דרבה, אחוהי שעורים רב נ',! ,דרבא
 קשן. טרצר סוף ררבה פשיה רנחבשעה
 זרייוא לר' ומצא סעמיס שני לא'ץ עלה סטרארב
 ורובר סשיא רב כטו עוכיס ירא והוא לאני'והסלב
 ר' יתינ . החמור שמי מעשה ש בלבבואמת
 בר . ואבא נסחא 4צחק ור' 1( פסי חנינא ור'אנהו
 'ל א , בבז"ב( ונכוץ גניה,ו סטרא רב ויתימניוכה
 א"ר אכר א"ר ספרא רב סליק כי ספראי לרבאבי
 עד אבא ור' מרתא בר שמואל בי יצחק א'ייוחנן
 סטיא רב תה , ררבנן שכורות קיום בי ר"ןבעשה
 מרתא בר שמואל נר יצחק 6-' והוא אבא לר'של
 רב. 4אנ,ו טיטז רב בר לדד,ו והטע הונא 6-בוהוא
 להו בושתבח רב ולכוה הה' אלווכל

 ר' לכרנ4י
 . בחגיגה ונו' הוא נדל רזי-ם ספרא בראנצצ
 , חכזא ולא בבוץי הדר רווק ספרא וד' אנא ר'נ"א
 רב וכן , ק44מוח שפוי כושה ספוא לרב רבאאמר
 מ , קאמרה שפיר כושה לרבא אמר 6-בה)(פחא
 אתיעיא לר' נ(פרא רב א"ל . הקה שנקהםבומן
 לקה שני ולא )(פרא 6-ב אבת זלץ , וכו' שפיכושה
 יטעמץי מפיא רב א"ל , תוב?ן מכין בץלטר
 ניקרא קאמית ששר משה י"ט בסוף טוחש"יוכו'

 קא דסשה ביקרא נ"א , משתנח קאדכ~שח
 אמאי נלוטר בתמיה נחמרת שפיר בעי"ן,כושתבע
 בשבת ר.זורק וגס' . מתגיתא תשנא לא ליהסורטע
 אדם וי"מ , בדורו ככ,שה בדורו רבינו כלוכוררש"י
 כי בתרא הגוול ובסרע , בסוכה וכן ככיפיהגדול
 ונ"ל . חכוורו את האריה אכל נצלא נס לונעשה
 בלבבו אמת ודובר ש מדה כנגד מדה הואשוה
 רתני היקא וכל , היתרים החמור רבף חמרשיא
 ר' כני,של ר"ג הוזו רבי רבי חד משום ספרארב

 . הנשיאלציה
 חיננא בר הונא ורב הונא בר אחא ורב ספרארב
 חברין ספרא רב כי תלמירו לאבי' רנה ואמייתני
 דשבת א4עור ר' ובסרק . אלו עם יושכ שהיזות

 לר' ספרא רב א"ל , הונא רב בוכע היז כינראה
 בהו סגע רבה ב' סגהררע היי כהנא רב ,אבהו
 ספרא דרב נפשקק נח כ. ס"ק ובסוף חמא בררמי
 עלהה קרעי הוו ולא אבין בר אידי ורב אביי שםהיה
 בבל שכועהתטע כי לקרוע שראוי אביי שאמרער
 . המררש בביתיום
 ונראה , רבא בוכון דיכיי דרב אחוהי ספהארב
 אמר ייכא ררב ברקל ססיא רב . לכיעלה כוהנוהוא
 . טפא 4-נ אמר וכןלרבינא
 . ד"ק . פווביא בר ססרארנ

 יענ"ע[ . נז"נ גהמה מעשר1סיציאל
 , המערץ- . ססא כר ד.רן בנוסחאי(

 . א"ה שנגח שור ס"ט  עגי בן ר"ן_ :]ענ'ל
 .[יעב',

 רני אכי עראון אסד : עארא[ ]ד"קעדאה
 .שמלאי
 רב אמר עוא דרב ברקע אדהו דב אמר :עוזו
 א'ץ חסדא דרב קמץ: עוא בר אחא רב יו:יב ,אסי
 . רבך יוחנן 61-' י צ'י: מאן חסרארב

 הדם והראה דרבא קמיה תני עצריהרב
 רם שהיה וואה רבש לסנ' כלך של אמוששלחה
 קכיז: אושע,א וונ אסהה ורב עובריה ודב ,חמוד
 . רבה של תלמידיו כלםדדבא

 . השווזט בטרק גללאה עובר דרש :עובר
 .[ יעכ"'ן . לו היצאו נפ']עוואה
 אבהו ר' אמר וכן עווקחל ר' אמר :עייש%

 רנה רשוט!ל משמיו עוושל בר'עטאל
 .ירוש4ד

 ד'"
. 

 ומוצש מכניס פי' כניפיות מטטיר עוורארב
 טריסות, ואלו בם' ה0ררש ינית ואוססםהתלמירים

 עוירא רב . רנא נומן עוקיא גר אחא רבובנו
 אכר דר' כעימהה עוירא רב דרש . דרבאמשכומה

 הוא מרבנן צירבא לאביי ססרא רב א"ל . אסיור'
 עו'רא רב אמר והוא שמו עוו-א ורב ממערבאאהא
 כמשת רב עויא רב אמר . שמי ככיו פיש"ישמני
 ורב וה אמר עכורם רב נ"א .. ביביהנ'תן ליאנהר
 . בט0יהעו'רא

 ~עע נצה'ה יהודה לרב עולא אמר : 1(עולא
 עולא. של רבו %4עור ר' ר,4וחבו נפרק ההוססותלו

 ורב חגא בר בר רבה וחמריו רנה שלא ר'ונקרא
 ש4ק אמר אמי בר חייא ור' , ספי בר ואבאנושזן
 , נסחא יצחק ר' ועהימא עלא אמר יוחנן ר'אמר
 לארין נחיצה ומת אלעזר ר' אכ,ר עולאאמר
 ורב עולא , בכתובטע נא"י ונקנר %4עור ר'קודם
 הת: עיא אמר , חנא רב רבי אסתתאזזסרא
 נחבין רג לבי א'קלע עולא . ס~' דבן קמקהקאימנא
 נחמן רב אשת לו:א של דעמעש' וכל וכו' ריפחאכריך

 נברכית רבי' ודכש הלך שהיה וכה מילינעזהחרי
 מ'נרנט: אבא ואךל חכ,רא רכע עולא .)רנא-ב(
 לעולא רבא יו ואמר , כהסמאלה הגה בר ברורבה
 עיה ועויא , יוחנן דר' משמיה דאמר'הוןודאי
 . 'עב . 4ט( 1 יח"א 'רנט :טייק :קיא ע'"איי(

 הש"ןאות
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 ד' פ' היודן על ומז ס:ש יוחק ר' יטנילאש

 .מפדס
 ר' אמר עולא אמר אבוו נר שלא רנאטר

 בהררה קורא ותם'ד עמוחן אבא בר ע%א רב4יעור
 הנחנקין 1%41 בפרק לעצמו 10ובה מדעיקו4ינו

 .בסנהרר'ן
 בסות ושבחו ררבא קסהז גזות אבאעול44בר

יונשו.
 . אירי דרב בריה שלארב

 ד%ש עיא רב . כוג6ה מאבי בעא 4וטר ברעו6א
 . ודגנן אנץ לגבקזע4ל

 ביתוה ע%א אסד חלבו ר; אסר : ביהשהעו6א
 טהשמרע סתם עולא ג"כ זה ואולי , %4שרא"ר

 . !( פרש, מקום שםוביהאה
 'דעתי 6א ופרש"' יוחנן ר' לפני וכאי ברעולא

 . טיפות 4גו פוקכונו
 . דבריו ל ירמטז ר' ו:יאי זיננא בר שלאהני
 . ירמקז ר; בומן חנטו ברעיא

 ר'"
. 

 . כעשמו אמר ואביי עפמעאל נרע%א
 . הוווק ם' ראנימי כהממיה מנטיא ברעולא
 רכתרא נלא דאיכוה אווחתא משגשע%א
 ע%א לי 4ג1חש רבא אמר הצדקה בענין)רט"כ(

 אנהוי , וכו' כשריון צרקה וילבט, רכתיב כשיוני
 רב רבעא , ר4יכרה ארחחא משגש עולא *הק4טץ

 בבדיועתא לקז אהרר , וכו' ששת מרבאחרבוי
 אמקה אתשו , תלמודקה 1( ואיעקר ד:שזקזחלש

 דדי הני הוי *ה אמרה נה 4הגח %א צווישווקא
 והרר שקקסי ליה רהמהמ בעא , כרניקהורבתרית
 שוה כעבור ם ה ר ב א ר כו א . ע"כתלמורקז
 כפי רעתי ש עלה כי בגמרא להבץ קשההמאמר
 ר"ל אבד בר אקדבוי רב הקז שוה הנמראפש0ו
 כתבתי ולכן ההלצה ע"ר הסבוות המשגשעולא
 החכם לי אמר זה ואיש- , פירוש לי הקהשלא
 בוקרט. הלף אברהם ר' חנ1יהטלם

 כי
 הקז וכן ותסהתי ששת רב הוא ני *שתט"י
 בוה רעתי נה:ךרה ולא . כן אומר שרש"יחאמת

 , זיתה כאש6ה מי של אמו קשה המאמר זהכי
 כמו חואר שם 14 יו שכיע שם הוא ש4א אםוכן
 : השם בזה נוסד14ת ר' ש וכן י וקן ימיםעלל

 ורבינו , אלעא טרס צמת ורב 1 שלא גווסוש"י
 כ!נרסת נראה וכן י אילא אומר ובגכ!הא שלאנסיס

 . פוזל'י צ"ל ט. ספק ואץ , שף מקום שםבל'יו(
 הבא א( )160 ב'ראח יר:ווז בערך לללאמ0ט

 . שטו חקז שכר פרש"יהסחכר
 המערק-, . בטשח ואיה:ך פיא: :ו' רידן ב:סרא1(

 איעקר גרסא 14 אלם שנעשה נשתתקהמ1שים
 כר 4י זה לו קוזה השנימ מ4לה כמ אותלמודו:
 חורה 6הגרל שמצאתי מה בכאן אבשו /החפלל
 . 6צד";ית שנעשווהנסש

 האל"מ בערך סלבוויגאון בר צטת רב שלבערוך
 ראימקז ארחחא כושגש 4ילעא : לשונו זהבאלעא

 בר אחדבוי רב וא'ץ היה קץנקם כואור ששחרב

 בכלי הנבלה 4יז רכ!ניע כ!ניד ר"ל נבלה כהדכןאמי
 שהזו זרע שנבת ושך , נה נוגע ואינו בקנהאו

 ההראה ששת רב ניד ואחו , אע1 או ח'ץטטאוז
 5 צר אדק נדיך עשה ע%א ונשניל שחקיו

 לו אמדה , ונשההק אלם ונעשה ששת לרבהרבר
 . ע"כ ת% מהם :"ינקת דילו לושדיים הניטאמו

 . כינוי שם שהחש ונראה רבר פי' לא אלעאוננולת
 : וו'ץ שגש בערך מנרבונא הבב* נתן ר'ובעיקי

 לה שגרם מפני ראיכ!ע: ארחתקק משגש נרראלמה
 השדיים ואה לו ואמרה ששח רב לפנילו-יזגלות

 . ירנ כאם לך חשונה אני נלומר מהם שינקתשל'.
 שמ' מזה ונראה , זה כרמות משגש. בערך פ"וכן

 צחוק ך,ע11ה מטני אכר בר אחרבוי היהשנשחתק
 לצשק בא רבאח,בוינראכר של ואמולרבט~שת.

 שנעטרה ער רצה לא ששת רב יפני ננה ח%יל
 למניו רדמן מלתה שטות רב ל0ני ונסלה שוטהכמו

 דךה לא סושת שרב וניון , מהם ינקשהוא
 טומרגעי וטפני . ברבר גנאי כ"כ לה המ, 6אוואה
 תזור והתסלל לנו נשבו שעשחה רברה 10שחר1

 רבר פירש לא קומש ובטלה . אחרבוי לרבתלמודו
 לרב טשגש שלא פירש יל ורש"י , העיוךבל
 דאיסקז ארחתק: הכהמגש שלל הכי, ליה ש-וששת
 לשון כה4גש נטים משאר יוחר להתגנות 4זשגרם

 עןייוסףחלויהמז~הניטטחזנ,
 הש פחטו נגל המאי למית פ'שש"
 מהך', מתרא זדהט כ1צאתי ו4יל'כ נ טוש"ימועחק
 כהשגש ע%א לי אעעתעי : וו'ץ הערקי כפיופ"

 זךי אמי גר אחדבוי לרב למיהשי ראימעקארחתקה
 שהיחה שפיח רב לפני להתנוות 4שמו שגרםהני

 שלא רבה שץקז הוה לא מתטת לרנ אנל ,מ:קחו
 הוה 141 טומסז ררב ועוד , שבק: הוה רבהרגברא
 הוא אחרבף לרב אלא דאיכוה לארחחאמשגש
 בכאן חש"י של פירושו ואין וכרפרשקז הכירקאמ
 שבת מטס' מ לוה סיוע אומר חעני , עכ"למחוור

 אחרבוי ררב אימיה במירוש נוכרה שרצים ח'פ'
 . אכףבר

 נחמן רב לסני בא עלזל ררב ברמה עולארב
 עכויה חבירנו עולא נחכון לרב יוסף רבת1לח



]175 שנימאמר

 סהם עיא זה ואיי ונמצות,3תורה
 .שאמרנו
 שלשה ובגמן המשה ג'ר פרק עוקבארבגא
 בכל מעמראל טמוצאים גאים שרי ג' אלול1יגים

 ישראל בארץ ואחד בכאן שנים פעכהס ודוררור
 עוקבא ברבנא אלה שהס שניק:ו רבנן וקזבו ,ונו'

 גאים שף פרש.'י , ררב ברתיה בני נחמקזוברבנא
 חסדא רב ארברה . למלכות וקרוביםעשירים

 חסדא רב נתן גאון צמח רב פי' שקבאלרבנא

 לפניו ודחש גלה ראאן בן עוקבא לרבנארטית
 עוקבא רב 7קז אמה הנחים זץקת ובפרק ,ברבים
 כור שבק ו,סדא לרב ררב בוןזין בנ' גושטןזורב

רברבע.
 כיוים א"ר וצדצם א"ר קרנא א"ר עוקבאא"ר
 הוא נדיחי ר' כששום מטשה ור' טנאה ר'טשומ
 . בשבה בכירה פעכיםשנ3
 ובאו חכהו בר ררכאא אחתזי חכטא בר שץקבארב

 אמם נשמתה אנ"ר נחמן ורב ששת רבלפמ
 טעדו זזסדא רב לכמת נשואים זיוהונקזם
 מברכין כיצר בפרק כהנים היו לא הם אבלכהנות
 חמא בר רמי גמאשת קיוע וכבר . הנו1ןובפרק
 בר רכר מות אוזרי רבא לקחה חסרא רב נחטויא
 קורם שנים כועשר יוהר אלמנה טץזתהחמא

 . רבוושנשאה
 שכת בטסקי 4גשי לרב אטד ממעמן עוקבארב
 דהחא 4ממ' ורב יל הרא"ש וכתב , כירהבפ,

 הגרסוו וא'צ ממק(ן ומקבא רב רבר' קבלבתרא
 לרב כוכיע"ץ עוקבא רב א'ץ . בטמ"ן אשי לרבהיא
 לרב רקרביתו אתוןאמף

 ושכו41י
 ואנן כיתקז עבק-ו

 עממעאל ששון כלסאן היא ומעשאן . יוחנןסי'
 רכרשן ביצאת כהאמר כרם אגם מקום ננלבקצה
 . העהעי נש ס" נך , קטנותספינות
 1ןקמו 3י,וא[ שמו%4 אמר נחכרה בר ש447ומר
 ורב שמו%4 נונע מכ'י טלה השש והואבנ,שה
 כ,ר 12לוז . שכעאל תלמה- היא ענן ורבהתא
 רב והמו ע* דהימרים ארם בבי אלעור לר'עוקב4ו
 רוס לו ואמר עוקבא מר ש החלק רב תלמירנניבא
 ומממעה חללים חללום טלם הזוא לו והתחולללק

 ש ובובחים . ונוזרג למלכות לגניבא ותמשוהפלתו
 1ללים מפל שהוא אטףפ ל4, וום פי' וירוםענץ
 טתמת ורב עוקבא מר . אוץן בני שהםלפרך

 אבו שסת% , דשמו%4 ואכוה ולו' כיטוכרהסליגי
 בחמיבר ררישך ח"שא בשףרי רישך קזודזזלרב

 כי רישך ומרש'י אב"ר רהוא עוקבא מר יהיברהא
 יהבי כי עוקב'ושמואל מר )שב'גה"א(. יכוהבחמימ' י ל' ראטו ס,:ו' עוקב' מר אבל נכוה, איני רבךאני

 אמו' ר' בריו,וק רשמואל קכיה עוקבא מר ית'בוגרסי
 . אושפיזי ער לשכוואל עוקבא כור ב,לוי יוכיוכל
 לא דשיהוא ביומא עוקבא כך הנכר' עם הררובפ'
 מלוסד טוהוא האשה כוציאח ובם' . לרינאנפיק
 ראה פכףרחו ובעת ואשתו, הוא צרקה ובעלבנסים
 בווד וה פ' ובסוף י לצרקה רינר אלסים ו'שנהן
 ומו17"' ל.ה ויו ר ל הבבלו עוקבא למר לקזשלחו
 בטטר וכהמותי . פנ'ו ר4דר ארם חכמתרכת'ב
 נאשת ימו שנהן השעה בש עוקבא מראגדה
 נצרכוז ליכים , לחלי ושל מינא בלבו והעלהאיש
 קצרו ובבש לו נרשמת רוהקא ממנוומתוך%וות
 משוק וכסרצא , ונהרפא לסלום ופמדהונתחוק
 קרן הרלוק הנר שם וש , נשנת דצוציתא נתן*ה שי וע-ב , השכים מן ראשו ש רולק נר לוהעז
 בפירוג"ים וזאר'כנו וכבר . קרכ ליוז לרויוליה
 סד של חשבץ רב של אחוהו בן והו4ו רצושמהאבנתן
 אכל לא בשד שאש וביום וצמק חסקי הוהעוקבא
 שהקז ל' קמחז אבל . נו,כוקז רב ס,החא הומרגבינה
 'וגקז רב נונץ הקן ואן שמוש ממן עוקבאמר

 , תמכןאל רב הלכרד קזורה ורב יהורה רבתלכרד
 לפמנו ושידה ברורינו תשובה בש יוסף רבואמר
 שמה% בוכע שקבא מר : ס7ים שהם נראהלבן

 רצוציתא נוץ הונא ררב ברתיה בר עוקבאורבנא
 מש%4תות הכשומר לי קשה אנל . יוסף רבבומן
 קזורח רב אמר טואמר בנו"ן סזאמרוד אחא-דדב
 רצוצ'תא נהן ושמו אחד בארם טעשה רבאמר

 וה אנל . ]עלל[ ושט%41 רב בומן שהקזשמזשה
 וה כי מירי לי קשה לא אחא ררבמשאלתות
 בורר וה בס"ם התלכיר הוכירו לאהמאמר
 אחא שרב אלא רצוציתא נתן האעם והשהקז

 טהומר ומה . נאמר עליו מ סבר יץ נאוןמשבחא
 ויש נחכימז בר עוקבא לי אעמתש כילי ג'רבוו

 4ש4 הברמם זזזקת בפרק דשמיוול כושכיעזנלהזא
 . עוקבא רבנאוה

 אם אכי7ו כבר גלתזא יש נז,ממש בריקנא
 נשגשיה תשובה בעל טוהקן רצושיתא נחןהוא

 . בנף'ן פיושנוהו ונברהי

ט %ששמ מ ןמ"  א. יש ,איץ 
 ,עץן יסד%צ שאת

ש שד :א ש  . 6יץיה,אבץ א"יי " אץ 

 נאו חמנא בר ישי 1ר' יזצו ול עחיהר'
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 עורקה ר' בשם זצין ור' ברמה. ר' , אחדלמקום
 . בב"ר אחא ר' בשם עזריז; ר. , ו:ניןדכפר
 הכהן לשרא 4 דהוא אנמלטוס ק עזריהר'
 כדאיהא עווז בן אלעןר ר' לעורא עמרויופרש'"
 לר' עטררי עורה ר' אטעוית מסהא וה .בברנות
 פויה שר' מון לשרא עשירי ז%עור ור'אלעור
 לר' ואטר אבהן ובר ~לריין בר והקה אמי ר'בומע
 זכרנו כבר סרידה ר' ווה , לפניו מיבנספרדה
 . שנה סת' יוחר שחקה כ,עבריה כיצד )בפ'בכושניז
 ב[ 57 לעינשין

 בגטרא %1אומר ודזז ר' שהוא נראה שיאד'
 1' וושל קמרא בר לפני שכיר אושקץא ר'כרתות

 אומר עישו כואי קסרא בר וא"ל ל0ניו את4עטור'
 בסוף וכן . ושחק אוטר בבלי מאי שד ואמרושתק
 כעס דרך 44זהא ר' א'ץ קטן בכ,וער וכןבכורות
 י ד~י4נון כמו קלון דיך ופרש"י ד:ישזיר'

 בא עיא וזה על4ו בר דעולא אבוה עילאיר'
 . נחמן רב*(ני
 אשל ושע4ב נחמן רב במת עם שנשבה עילעמרב
 ונעשה נרח עליש וא"ל דצפף בלע4נא יודעאע4
 נחמן בנות ובדק השולוז פיק בנסוין וה וכל נסלו

תתעלשתר, א ת ד ש  תא. לעעש 
 9*חת=איית
 תח. שי יא תתש

 שמח ,"שתעעאסמאעתנ=ןאע
 קהורה רב נריחא דסוס סני . שטעתתא וכתךניני
 . טועוז רנ וכן דוסהם "ךנאורב

 .  חריפי בדקזא ספום רחבה בני ואביכרשפא
 . בדד-ת חטא ונוושלטי ב%4"ף אישונ"א

 בר זדש דר' לקכרה ארשז חסירא ימרםרב
 שנים ובס"פ . רנ אמר לקה וזומר רב תלכרדאפי

 דילקים עמרם ורב וצה קמא הגוי ובפרקאוחוץ
 ב*ש או סשועבים פיחש  עטרם לרב הרדא לווודא
 עסרס רב יוהגין עשוה ובפ' . נס עמו ונעשהלב
 וויא בסהלס ועלה טחן וואה השגויוהשהבש-

 ויו עכ,רם רב . וכו' עטרם בי נורא גדולנקי
 לו קצ4חה נהבע רב אשת ף*:א אהלגא *הכתני
 קשה עכירם ורב . שאחוו 0י ברען במריזץרפואה
 . תלמיריו אבין בר זררי ורב אבין נר היא ורכדרב
 עכורם רב אמר , ששת רב לו אכ,ר עמרם רבאמר
 . יוחנן א"ר עטרם רב אכ,ר . יוחנן א"ר יצחקא"ר
 עמרם רב בשז . חסיא רב אסי עטרם רבאמר
 רנ קודם ומת וכו'. בף עמרם א"ל . ששתמרנ

 אין בפרק נדאקקא טנעמי בר הונא רנ קודםי1סף
 . גלוהא רש עמרם רב נוסחא ויש .טעסקין
 , חנינא א"ר אבא בר שמשן ר' אמר יוחנןר' אמי אבא בר שטין דר' בריה ענורם רבאמר

 ני" סיס' נר ענינינר
 והנו' ששון[ בר עננאי י,

 דבי אפתחא דרש והוא . ששון נרהאמותית
 . 1( ואיקפיד אבף ר' ושמענששוה
 שמואל בימי דנהרדעא מדשרא דמיא ברשנן
 לא דבויר על אבט ואמר אבא בר ענן רבוחברו

 נמי אי מרחא לגכולא דדישינא אמר ורבאדזייגמ'נא
 נכר אר כודו כעוף פורח גמל פוש"1בקפיצה
 . יבכוווז בסוף סצכ( פי'נקפמלה

רב

 עני
 ז שמואל לפני ריעז* אנצר החליפא בר

 ליות שלצז . ש4עץרנו סוזם ענן רב הוא כיונרזוה
 . יוסף לרב תחלשא בר ינןרנ

 עמו אלקהו והקק ענן. לרב שסהאל אמר : ענןרב
 אלקזו בתעה קרא מוח"כ- רבה זלקהו סדרוהוא
 . קו"א( )כתובות ומ' נחמן לרב שלח והמווובוא
 ששת רב לפני חברן הונא הונא לרב שלח עקורב

 סיאמר ששת לרב לו ושלח מאד הונא רבואיקפד
 מ ויב ומזון מקיקש או סמלפיי ענן עוןלו

 . סש"א( )שמ עוקבא מר יפני ובא וכו'מרזהזא
 ינן לרב נחסן רב אמר ועירא אמר ענן רבאמר
 .באורחא אמי נחסן ורב ענן רב . שמואל מר בי הויתני

מ  ישץ[ ע=ק מ דתה =ה :~
 רמ לש ש חמם גאן ת זגר עי":ת
ש דערשיה ת  ו,אש מ*ו דשר הש 

בסש.

 שדיע14חמ אשש, מש עהאי
 דמה פק מ*א מג"ת'ואלימה

 תה*"עש ת וא מ ל=שמשבמתא
 4מז"לייה*סמ=

ש תי. גחו  
מ  אף מק "ק זהי9

 ומ"
 דתא

 גמש סקל ה= מק י עטל לחלמ
מ ן מיע י קרתוקףקרשטע=ו יי נט=,ת" =י ל =ש ג"אק מ  
 ח%שש השל מש מ טמהס1ימ".
 אז אש תשק מיתנ שת%עיםל

. ל ש ת ף ר מ * מ ק
קק ה ו מ מ ממ ל ת, ב=ח   התז.די=סי. ח סא שק 



מאמר
 . לוי ר' בשם וברי בר עק'באר'
 . ריפו נחכי,( ור' תנחומא ור' רקיסרי עקיבאר'
 . ר"ק . כ;משרונש! עוקבארב
 של כילשון פ,רש בערוך הורוע בס'ש , שילבן
 ארם והוא בר4"ת ל ר ע בן ששמו וי"א .שמתים
 ו"ל מ4בי ואנא . בשמועוהיו מרק-ק ה'השלא
 תן כלומר לוטר, רעחך תן ]ר"וז[ תרל בלשוןשונה
 אם" ו"ל וחמ"י ע"כ. קאמר בועמא רהא ברבריורעתך
 שקעלם שומה נשם אלא אותה שוגה אתהאין

 אסר טעמא דרא י קמרא אפ"ה תרל בןששטו
 .לכ('לתמז

 .[ יעב"ץ . היה עתי איש כ;צשורי]ערגזלא

 הפ"אאות

 מרא רבר משסקז שלא אמר מתנה ורנ פראנו
 . חולין יוחנן ור' סרא בר 'רממז ר'וכן

 סרא בר של אמו שה" נראה יוחנן ור' מראר'
 אלפא שמעה שמעת' חיא ר' בי קהודה ר'אמר
 . ספא רר' קמ'וזאמרה

 . אתותו בן מדת לבי קפרא בר א"ל : פרתבר
 . פרת בן אלעור ר' שהוא:ראה

 והארזי רבי בומן פרת בן אלעור רר' אבוה ;פרת
 רר' נפשקז נח ני אלעור בן יצחק ר' אמר .יכים

 פרת ר' נר"ל אלעזר ר' בן פרת ר' עלקז פתחפרת
 שכותו וא:לש בנו פרת לר' אלעור ר' א'ץ ,נכרו[
 ;ה לו נשאר בברכות כראיחא אלעור ר' שלבניו
 פרת ר' . רנרה בם"ק הועספוה שאכ;רו ככ;והבן
 פרת ר' אמר . ביסנא בר יצחק רר' לקממהאת.א
 פרת ר' עם וירא ר' וכן יוחנן ר'אמר

 . הלמירו חנינא בר 'וסי דר' שמעקקפוגא
 . ד~ממיגה מ' שיהי סוגאנ"א

 . ר"ש של אביו פזי . ע"א ס עירובין]מיפירתא
 .[ יעב"ץ . ר"ח בתסוי

 פיאבי . הכונס ר"פ פטיש בן ר"מ :]סשיש
 [ יענ"ץ . נ "ר גטין , פע, . כ"ג ישמעאלאבי

 בערוך פי' , רשמואל קמיה קאים הוה פיליבר
 . ר"ק[ טבח שם לה ]ואמרי איש:~ם
 ר' קונוי סרושה בר פלוכ;יא[ נכ"י פלופמשר'
 יו אכ;י פסוקים כו' בה שזפ עמלק פר' הר'יונה
 פירגמ , כלזז בכ;סכת ואפילו חכם וכולי הואשג'4!

 -ווזלכו, שנוז בכל שרגילין החג בו(לכות ו"להרא"סן
 . חכם הואהססח

]177שני
 אמר פלימו תנ'א דססחים וב~ק רמ נימןפל'מו

 )פא"א( קדושין ובסוף . וכו' ע'קר כל נורקאינו
 אכור שאכלו ובנד'ג הרע יצר עם לו שעזקהמעש'
 שראה רת~יות ובפ"ג לתורה. בחת סרקדיםבי2:ריך
 ובס'צ . בתמלתו רוסא בן חנינא ר' נשירההנית
 ובספ' , מקרסרן אין בומנו אומר פ*מו תנש!רר"ה
 ראמרן שני לו שהמ כר מרבי נעא מליטו רבההקוטש
 ואשז בב' שנלר מי ושם . תמלין כ;ניהבאיוה
 . רחכ;נא תלא רבגלגולת מת~ים ני'ח"נ

 ואליהו וזסרא רב בני חסירים טארי ור' פנחםר'
 נושבוטז וכן ררבא כעממיה פנחס ר' . עמוכוסמר
 והכשמה . כהן חסרא רב כי כהנים וז(יו פמאררב
 וכ;ר ינשו כ;ר חסרא לרב מצאנו 1' או אחרםבני0

 ורב תחליפא ורב חסרא רב בר נחמן ורבקסישא
 . ז,סדא רב נרחנן

 דרב בריה הונא ורב פסא ורב אכף בר' פנחסרב
 . ררבא לקמקה אתו חשווי בר ויכ;ריהושע
 אומר וברכוה ובתנחומא זזכ.א בר פנוקס ר'ררש

 י חמא בר הכהן פנחסר'
 . יונה ר' בשם החבר פנחסר'
 . ירבוטה רב בר פנוקסר'
 בויה זוכורא ומר הגר כוארי ררב בר'ה פנוקסרב
 משמקן סנחס רב . לרבינא אמר כיארידרב
 . פסאררב
 . משטו אומר יוחנא ור' עיובא בן פנוקסר'

 . צסוראה סנוקסר'.
 אמר , שמחאל של אחיופנחם

 שטו4~
 אנא

 וכן ממונהז ריגי נפ'" וכן . וגיס' אחיופנחס
 אחוה פנחס באבל הצפרנים ש קפוןבמוער
 . בטגלה כראקזא כהנים והם בבכורות וכןרשמואל

 . אושקךא א"ר טנחסא"ר
 וצ"ע , נ% נ"י ססוס הידוע בועל~גרירא

 ד"א נטס' ונאמת ר"ע עם שנחנש פפוס והאם
 בגטרא אכן , ור"י ר"א ניטי היה איששאותו
 .[ יעכ", . ריב"ם בימי  שהיה מוכחרמנחות
 ובפרק . עשיר והיה כהנת נשא ]0תם[ פפארב
 עשיר ומרש" השעה *ה רקיימא אגיי א"לע"פ
 ואכל המוקין מן ירא ואינו , טוב נוול וך וישאתה

 יהושע ררב בריה הונא ורב חזוא . נענורהמתגות
 אכיי לפני וכן אבי; בר אירי רב לסני לנציני;איקועו
 בומן שהקז סתם בתלכוור נוכר היותר פפא רבווה
 . לאביי ספא רב א'ץ , ימים האריך והוא ורבאאביי
 רבנן הגי שאמר על בתענית שישב חלקובפ'
 ררב גריה הונא ורב פפא ורב . רעתובלא

ש



 יוחסיןספר1%[
 ורב יסרבה ראגש 0מא רב . אחד חלום האווהויע
 . יפיבוז ר4שן לא אבל גילו לבני ראשו:ונא

 , ררדקי להו אמר אבין בר אירי רב ל0ניוכדאיקלעו
 וקני' ר"ל לבנים אוחים זזיוורי קאקי לזזו קראורבא
 רב טרליקין במה בפרק ודזוזוג(פות . בש'בןזלבביגז
 . בא( )נ'ק רגא אחר ימלך דבא תלכמדפפא

. א ג ה " ה ג מ א מ % ש : 4 ת ,
א ש ת ק מ ש ת ר %ט  ח4 פץ אמ 

% שא ת טר שחתליי  אש. 
מ תשא הרתשאמ=א א % % לתעא. נראבא טא רנ יתמה .ינ4א עי  א  

 יא אמחעאי בר פ4 ינ רמ בןסעי :טאב
 שרברנו אלא לכהלה נתננטזו וכנר . ונו'נהלנתא
 מלכותו בתחלת שטת סתס פפא ורב . בבמועתה
 . אכ!רנו כאגבר ינמיבה רא%1 שההה אש' רבשל
 בפ"ק וכגר בשר בעל הקה אבא בר פפא רבאגל
 איבריה השובר בפרק נאכ!ר וה שעל ונואה .רקכ,א
 י ובו' פפאררב
 גואבוו ל' שכ~קצ ארא בר אחא ררב ברקה פפארב
 . ררבא משמקה אמר נם גורב מארי ואגאנוארי
 ברב פגעו הונא ורב הונא ררב בריה פפארג
 ווה גרול חבם שהמז איקא ררב גרקקחיננא
 רב שהוא ונראה . סתם הונא רב אינו הונארב

 . קהושע ררב 4"ההונא
 רב לפני 4טל צלתדת מגי הנן ררג בריה פפארב
 רנא, סופר והוא יוסף[ רב לפני ]ר"ק אפר ברשיכר
 . יוסף ררב קכ!יה יונזף דרג ברקץ מסארב
 . יוסה ררב קטיה נחכ!ן דרב ברמ: פפארב
 ספי רב הקן הוחריו ררב משכרה סבא פמארב
 י רב כ!בו הונא ורב פ1מו רב אתאבי

 והוא חסדא לרב וסתקיט שמואל בר פמארב
 דסום ריינא אוקם-וא קבין סג' כ,דה לספוניאנ%לח
 חסרא ריכ קמהק שנ.ואל גר פפא רב יתיג .בריתא
 כראיתא וקנו שצגע וקן ענר וקנה בומנווריה
 . הזהבסרק
 ורב ורבין שחא יצחק רנ נת אשחן , ספ'רב
 בריציזק

 שמר , נבעזו היו יו!,נן ר' הלכ!'די יוי
 הרב ובכ!עשה בנים וףבר שכול לץ תכלא רבץאבי
 את הדיי:ין לכחי שרצו סטונות ריני פ'יעזא
 ---- ארם שדיג שאמרו ל הוה בוטן אפיועיניו
 לוי ר' אמר סשי. ורב יעקב בר אחא ורב לקע%רש
 י רסכנין קהושע ר' מסים 0פ' רגאנזר
 נתמיה ור' פפא ורב ספי רב , השני פסירב
 רב א"ל יהושע. דרב גריה הונא ור3 יוסף ררבבר.ה
 גי הוינא כ. אשי א"ר דרבה סשכףה פסא לרגספי

 לביבי פפי רב א"ל . אפף רב של רבו והוא פפירב
 מוהם זזבזזן עלי כובכי שד:ם ר"ל רוכ!יואי אגיבר

 שהוא גווב יותר הוא העריך פירוש אגל .נברת.ם
 פפי רב א'ל . סב"ר ראקש שהביא כטו בוקוםשס

 . וביר לרב( )כ"י רג לה ואמרי כהנא רב א"לנרבימש
 ררג קכ!י!ק ביבי ררב אחורמ: פפא רביתיכ
 . עלק? ואחיבו סשוגו שהקן רגר ואמרהמנונא
 אינע% *כחש כ!לתא הא בי אפלו פמא רבאמר
 נבלת אם שנאכור כישום נשתיק ולא ררבהעקמקן

 חורן נזן43ן רב אמר . שבת בסוףבהתנשא
 גבו- בע"ש ונולר , המצות טחור ופרש"ינמצות
 רבצדק מאן . שבת כן!וות אד4- ל,,וור פרש"יחורן
 לענים צרקה בסצות צדקן פרש"י במצותצדקן
 מסכת בסק, אגרה 16ון בכל מצוה לקהרקרי

 . הותינ ספאסופףם
 של בנו גן פרטא גן אלעור ר' של בנו פרפואר'
 נן חנינא ד' בזמן דאזנאים אלו נל הגרול סדגואד'

 בומן הוא פרטא וה אבל נסים, להם ונעשהחודיון
 . המפלת בפרק ו"ל הגרול חיא ר' עםרבי

 י בהרואה פרנא ר' . גוי שם רחילאמחק
 [ יעב"ץ . פרנךר'

 התנאים בוכ!ן הקז הוא כ' נראה , 5רירהר
 אמי כ!ר' בעא והוא אכ!י ר' ומן ער הגיתשבומן
 , שנה ה' לו הוםיפו פרירה ור' האסוראיםבוסן
 שונוז שהקץ בעבור העה"ב לוד. וכו רורו וכלוהוא

 ולתלכמד , פעמים כ,אות ארגע רבר בללוזלגויריב!
 אז,רים פעמים מאות הרבע עמו חור ששבחאחר
 ש:כננ( אמרנו ובבר , בעירוגין כוענרין כיצדבפרק
 בן אלז%ר ר' של אביו אבכוולכוס בן %1רהה ר'לפנ,ו
 ר' זז: כי נוסזזא וע% . לעורא עפררי רהואעוריה
 עשעץ אלעזר רר' עורק? בן אלעור לר' עז%'ריאלשר

 חקנו . אמי ר' בוכ!ן שהקץ כיון נראה וכן ,לעורא
 בוז בתוב שההז ט:ויקים גיגולת מצא סרירה ר'של
 ואס~תו טלגלת אותה ושמר , אחרת ועודואת

 ושרסה לו שמתה אחרת סהאשה שהיתהדה%בה
 . רנה רפהצים ונאנורהגלגית
 סשום כירים ר' אמר תנחום ר' אמר פרנאא"ר

 . נהוראי ר' סשום שאסר מנאהר'
 ברקז חוקיה ר' אכ!ר יוחנן ר' אמר פרנך ר'אמר

 . פרנךרר'
 הצד"יאות

 ור, צדוקר'
 והורו בלור שנה לענר הלנו סימאי

 רבריתא הנאי הם כי ונראה . בופק כרביבנוריפות
 אוסרת הבריתא כי נפרש אם או האחרוניםגומן
 ס"ס אחרון שהוא רבי כמו הורו הראשוניםכי
 . רורש.ןאין



מאמר
 .[ יעב"ז . עה"4! סי"כ , זלוקה נן צרוקבי'

 השחין צרבת כטו טחורר פרש'" טרבגןצורבא
 שהם בחכטים נטצא דהמם ווה דצריבין. בישוכן

 , וכו' וה על טורה והת'בה לא בזקנים אבלנחורים
 נראה ל' אבל . לק: קרו טרבנן ההוא לוקניםאבל
 שמהו מי בפ' ראקק , נאכ,ר וקן על אפמק.כ'

 דקב"ה מרבנן צורבא שאני שטואל טרכשמת
 כ,אן טרליק.ן במה 53רק וכן . וכו' ביקרקזתבע
 ההיא . וכו' ב!רגנן צורבא הוה מרבנןדרחיל
 ובס' , אידי בר שהוא נראה שטק: יעקב ור'מרבנן
 טלתא ראטר מרבנן צורבא ש"ט אביי אטרהמפלת
 ר' על הוא ליה טירכר מרכרו רכי טלתא בהלימא
 שלשה ובסי . מאר זקן שהק: חננהק בןהזועוע
 שקיא מי טרבנן צורבא נקרא כי נראהשאכלו
 התלטור שקרא ר"ל חככרם תלטיד' ושמשושנה
 . תחליפא בר טנשיא רב כטו המשמות גועםוירע
 בנ' שהא ק:ודה ר' ריבמות בפ"ב 1 ציתא'ר'
 כמנר ובס"פ . הטוער בחול למעבד ציתא'רב

 מצא. חוץ עשה הבית בעל לך שאומר כ!ה כלצולין
 נש שכתנ כסו מצא חוץ ש הרבה פירופףסוין

 גן מצא. חוץ כתונ שאינו גטרות וע4המנהיג
 אבל פ:יה הופכת והכיח לגרול מסרבין איןשם
 . אחריםלא

 הקר'ףאות
 אבוה' 'וסף ורב דניאל דרב אנוהי קטינאינ
 אובור דנשול ורב רנ'14ל דר' טשמע: אוטרררבא
 קפוינא רב אטר . קטא הגוול בפרק רבטשום
 יוסי ר' התנא הוא שבייושלם קרישה קהלהטשום
 ר' גם הירושלטי ולמ , לו בא פ' יוטא משולםבן

 שהיו קדושה קהלה כן ונקראו טנסיא בןשטעון
 החסירים אנל בסלאכה, היום ושייש בתפלההיוס ושנ'הי בתירה היוס סליש 'טקהם כלטתעסקין
 . ביים תפלות לשלש שעות תשעהדואשונים
 בתורה יגעים שהם אוסרים רש אומרעערוך
 . בקיץ ובמלאכהבחוקז

 שברק וול זירא ר' הוא שק' חריךקם'נא
 ק:בו א' פעם ניהנם בי ישליט אס אש בתמרעצמו
 בכוציעא כראיתא שוקיו ונחרבו חככים ייניהסבקה
 כשנרפא לרבנן סעירה עשה אבהו ור' , השוכרפ'
 קטינא בסם וןאו והכלאך ועירא, ר' הוא ואול4ר"ו
 וסרגלא בקייכוא סרינא 1( קפרנא קכוינארא"ל

 בהירא לא ד"1 הוא קמינא רב סחם כאליסש"חי(
 או יירה רב עפ הר: יר"ק . ר'ן אצלככו'ש

 . יעב"ץ יה"א(. )גר1ז רברע שספרש רמצ'נואחרי

ב179שני
 א"ל לקז, תהא מה תכלת של ציצ"גסיתוא
 בה מחר'ב סואין כוה עשה ר"ל אעסיהענטרחו
 ריתחא ראיכא נעירן א"ל כנפיים ר' כשק:יהאלא

 בוה הפיושיס ורבו , מא"א( )מנחותענשינן
 עצמך למפפור 10ציקי הטלאך חא"ל ,הטאמר
 הכונס בפ' טצדקי כמי תחכולות סרש"ימשףצית
 עוהן שלנו אוחן כגון פרש"י יסרבלא . לרורצאן

 . נלע"ו מנט"ל כנסיים שתי אלא לה וא'ןעגילים
 הוא בסיבלקהון כסיהו על והמררש העריךונפירוש
 ר' ושמו , כוצ'צית פכוור שהוא עיר שללבוש
 טיפיב' שלה וסטכוהו ישראל לארץ וכשעלהוירא
 היה וההא . וירא ר' נקרא יוחנן ר' לפני יהורהרב
 העניות ק' התענה וההא הונא רנ כמו הגיףקשן

 נפודדקה רלא היכי כי . כויניה תיסורההדל'שכח
 ונפ*ן בשנוהי אלעור ר' ליסות ריא תעניותומאה
 אלצא ר' לינ!ות רלא נ"א , רצבורא טיליעליה

 נורא עלק: ישלופן רלא תעניות וכואהבשנוהי
 קושזז אבל בו. ו:זי"ן באות הארכנו וכנירגקזנם

 נולר יהורה רב שמת יום בקדתמין שאמר כוהלי
 כירה סרק נשנח וכן שמתו מי טרן ובברכותרבא
 ונמקוטות גוירות ריני שני סרק נכתיביהוכן

 לויוח יהודה טרב כוישתמיש וירא ר' כיאחרים
 . אעלה וכרר מסני הלכה אשמע ואמרלא"י
 בפיק נראה וכן ההורה רב ביטי טיר שעלהונראה
 אחר בבבל נשארו כי כיר שלה טרשיתאלו

 תלסקר אבא בר ירמקז ור' הונא רב זירא ר'שעלה
 חברים וכלם אבא ר' בב3ל נשאר וכן . לרבחבר
 שהקה כ,גלהין אוו בפרק נר4וה וכן . מ:ודה-לרב
 החכם לפני ובא קהורה רב כשמת בא"י ןיראר,

 ואבי וירא ר' כ' אוטר הוריות ובסוף , לוטויתירו
 והוצרכו , בנבל כלם היו טתנה בר והבהורבא
 אבי' על הגוול ועלה לראש ב!הם אחרשק:קז
 , יהורה רב תלטירי והם יוסח ורב רבהתיטיר
 רבא ההה ואז לראש הע: אבי איסר'ך שלאובעבור
 שוקר לזה התירוץ כי * ונראה . לראשראף
 נ' רגות סונים אחר לבבל אחרת פעם ויראר'

 כי דהולין בפ"ק שאוטרים אע"פ , ימיםהאריך
 הק: לא 'דסף רב בוכון לא"י שעלו: אחר ויראר'

 זור כך אחר אבל היה כן לבבל לחוורדעתו
 החוספות אב!רו ובן . דבר איז~ז לושנו:חדש

 שנ' ישראל לארץ עלה כהנא רב כי גטיןבסוח
 כד4רתא ביבי שמעון ר' ביטי הראשונה 1פעמים
 ר' גומן והשגיח , הקדשים קרטי בם'בובה'ם
 אני ונן . קמא בסוף לא'ץ טבבל כשברחיוחנן
 . ינרם והארך פשמים שני ששה ףרא ר' שאוטר
 . פוברקז "וווא לרזיז ישראל לאוץ זער ינרוונסוף
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 חזקה יותר יהיה קהורה מרנ אעעתמיט אבא ר'כי נאאמי נוסהא גורש"י סירהיים בקצת :עעמאע"ש
 ככוו וירא ר' שעלה אזזר עלה אכוו ר' ,מהקושיא
 הקה כי זירא לר' הגיד אבא רב כי בגמראשאמר
 ור' בבבל אבא בר 'רכיקה רב ועם הוגא רבעם
 יתבינן הוו ביבי ורב אנא וי-א ר' אמר כי הייוהנן
 כיגיכךן לר' שמצא וירא ר' וקאמר יוו,נן רר'קמקה
 ווזוא יסוראל לארץ כנמעליז 'ויזנן ר' לפני טתבר

 רב כשווכר כוקונ( כל אם ירעתי ולא . בבלכיחכדרי
 כש~ימר.קשינא חוץ אחר, או וירא ר' הואקבוינא
 . זירא ר' הוא שאו שק'חריך

 אשי רב תלכרר הקה סהוא נראהקטוף
 איבי ועל ש~ו אפר רב שהקסיר כרעיהוואי:ד,פק-

 שאמרו וזהו , אשי ליב שיעשו ההספר עניןעל
 . בנז"ק חליץ איבו ולא חליץ קיסוף רבלא

 פ' חנ"ז של אניו' קיסמא . מב"א יומא]קיסי
 אמורא אבי שם וכן . ווולת דע'ז וס"ק הורהקנץ
 ס' שסעוןר'

 כ~
 .ן יענ"ץ גיי.

 תוסמות . לקלא אב~! רבי לקה אור' וכן ,קלא
 ל'ג אנל חכט שם רקלא גראה בנהה האשהבפרק
 . ולזזוכירו לד רמהולקולא
 . קמצר . אשה שם קכ,יזית . סאל"הךקכוין
 .[ יעב"ץ . סצו קסגא . סרובה פ' י'י אביק:וסא
 ר, של רבו קפראבר

 . יוחגן כור' רבקה אוש:לא
 , רבי של ריגו מבית והוא ישמעאל לר' ראהוהוא
 נריגיי מילי מונין והי: קטרא נר טשנתועשה
 קפרא אביו שם אם ידעתי ולא , ברכית גמראבסומ
 וכשמת , קסרא נר שמו או שסו ירענו לאוא"כ
 גח אם לראות קפרא לבר רבנן שלחו הריושרבינו
 , 5ששריו הק-ע והזזזי שיו וקרע ררניגסערה
 א-ק  ונשנה המצוקים נצזזו אראלים ואמרפסח

 חיא ר' עם י והוא / קר"א( )כתובותהקורש
 פ"ג דדהש ר,  נשבה ~נן מרבי שמעת נךוגשנה
 לנר רבי א"ל . ישיאל בארץ ורב"ל והואריבמות
 א"ל . סרשניותיו שיניו והושהרו תתענה לאקפרא
 קפיא ובר . חייא ר' אזזותו בן פרת לר' קפראבר
ור'

 לר' יטרו יבי בטץבת היו אחותו נן ישמעחי
 ברבי שמעון רי איקפר רקדושין בם"ק בגושמעון

 גהג קסו,! ובר , קטרא בר מסניו עמר שלאעל
 . לרבי :מהקניפו על יום נשלנזיםבנוי.פות
 והוא קרנא הוא גולה ריני סתם ריק 1(קרנא
 שדיה כוועכו רבר בבוליה שכר ריג'ן מבעלילוקח

 לכך ני לי וגראה טונ. היא אם היין להריחאומנתו
 לרב לביוק נששלחד שמואל לו אסר שרציםנ?"ח
 שה,: קינא של טאבי ספר"ם נסצא פלא דכר-םי(

 . בס"ר שט כס"ש קל'ל , אעף יכ ש4ברויו

יוחס'ן
 , אקנקניה ליה תהי ויל חכם הוא אםולנסותו
 ירב רבא רא"ל ה,פוד לא בסרק טצאגו שכןאע"פ
 ריכ,י לרב אקגקנקה לקה ההי פוק אהבה ברארא

 שמך כ,ה לנ:זותו כשבא רבא וא"י ,מגהרדעא
 כי בעיניו בשר ר"ל ב:רגיה קרנא לה: תיפוקקרנא
 רבינו שפ'רזמ ככוו לו הקה וכן לנסותו בא כיראוז
 את הכ,וכר בפרק שמואל וכן , י"ל בערךהאי

 ש-נא לי: ת'פוק קרגא שטך סה לו אמרה0ם'נה
 . ו:ממואל רב בזכון היה וא"כבשגקה
 , ינקא סר אמר חסרא ררנ בר'ה קטרשאביר
 . המ"מ באות כתבנוהווכבר

 הרי"שאות
 נחכ,ן בר רביןן ]ר"ק אבין ר' הוא ראיבןר'
 . כן שנקראו אהריםאו

 . רברתא תגא האמצכורוב4 רולבןר'
 :מהקז אררבן ניכוו כ,בבל גרול נשר לו הההרב
 אמ' השר וכשכות לרבי, אגטוניגוס כמו לרבמשמש

 פרגמ" חבילו: נהפררה אנטוגינוס עי רבי כמורב
 אחיו בן הוא ורב . שגפסוו נפשו קשורהאהבה
 אינו אג'ו ושם . חיט! מר' אחיתו שמו חיאלר'

 ימים וה~ו'ך אריכא באנא 4מעלה אסרתינאשר
 . בימיו גרול חכם היה חיא בנו נן סץמי רבני
 ותפר מאר זקן שהקה )קנב"א( שואל בפ' נראהובן

 ברב נסצאו רחסידותא מיי ועשרה ,האביוגה
 לוקח היה תלכיידיו ותלכהדי סתלמדיו אחדשש
 שהיה כזהם ואחד , בהם לעסור ישו לאסהם
 שוס לראות שלא לצררין ולא פניו לארץפונה
 אחריו יוסף ורב טעמת רב זה ונהג ,עבירה
 בסיק רש'" וה רמז ונבר . שגיהםתסתמו
 , ונו' את טימי בגו חיק בר לשימי שאמרהמפלת

 גארוכה בא שוה כסי ]מהשאוק אחד בכלוכן
 היה סלא א' : הן ]ואלו 1( נערוך חסירערך
 הראש, בגלוי הלך לא ב' , אמות סד' לעיארואה
 ה, , להפ4ה לבו מכוין ר' , סעודוה ג' מקיעזו'

 שלא-להפוריזן מקוף הע: 1' לצררין, הביכורלא
 : ש"ש )אמר . רשות בסעורת אכל לא ו'הצבדר,
 ראו וטה סרהיה ת"ח נל אף מוטל החסירותש~ה
 בעגיי ואני / זקסידות רברי י' בכלל לכ,גווצ כבזזעל

 שיב איכה מגלת שנ' בחצץ וערס בססוקבוצאתי
 אפר אוכל הקה שבעולם כובועכוים כל שאכלאחר
 לסימן ואכ,רתי וכו' בזזצץ וערס שנא' מהלקים
 מי נל ח' .( בהראה שסה ועיל שפהאפיק

 היה לושמקגיט

 ערב קולו שהקה מ' , לפייסי הוי
 בציונית רג'ל טיהיה עשייית , ,תרגם יוררוהקה

 בסירא כי בר4-א תעניות סרר ובפ' .[ ר"קותפ'4ן
 . הנוערק- . סן,וחי ולא בעיוך חפשהי'(
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 לא רב של ובשכונתו ומנסה רכרתאתה
 רב של זנותיה משום וה שהיה וחשנו ,הק,
 לרב מעט הוא ווה ונותקק נששא רנ גחלוםויאו
 קבורזז. לבי וונילא מרא רמשאיל גנרא משיםאלא
 אש כשנסל תימידו הונא רב על שם אמרווכן

 שמחממה אנ~ה שבוכו' הקה לא ובשכונתיבכוקום
 המעשה יומא ובסוף . לשכנותקה וכתעאעהתנורא
 רב פל שמענוהגותקק רכפורי יומי במעלימהקצב

 . הקצב מת ההוא ובזם וכו' מקילה לבקשהי
 רב ו"ל הר_מב"ם סואמר מה הראב"רובהשגות

 נכרא, ולא הקק לא וה אברהם אמר . ינאי מר'קבל
 נסז"ל להר"ם 'ש סמך 10ניטן אומר אניאנל

 כרי ינאי ור' ינאי כר' הונא רב בגמראשאומר
 שכתבנו ככוו כואיר כר' ורבי נרני חי" ור'חיק
 שתחו הקה ברין ס0ק לו בביןזהה ורב , ינאיבר'
 הקורא ובפרק ; בוריסות אלו בסרק חנה בר ברלרבה
 איכא ודא בכהני קרי רב טטמר המגלהאת

 דן כשהץ: ר"ל עילוהי ורבר הוא רכהנאשמואל
 מיכף נמי שמואל , מסניו נכנע רב הקקשמואל

 שלא נם:יו עוש" הקק בשמא נבור ורנ , לרנמי
 מפני הנבור וה עשה ואיי , יקרא ענר 5אנסניו
 ובמנינו רבי שי דינו בבית ורב לשמואל. בננישקלל
 בס' כראיהא לו מונין הצר מן אבל השבעיםכע
 אריכא אבא ונקרא , הנוקין ובפ' ממינות דיניא'

 ורש~י , האל"ף באות שאמרנו כמו ארוךשההה
 הנאונים כל אבל רב ושמו אבא נרולה שספ'רש
 סעא אחא נר אבא : וקנו נשם העצמי ששמואמרו
 ויבינו , רב לו קורין תימיריו אבל ח.שו ר' שלאביו

 רבה עס בבבל ולי7ורות לרון רשות לו נתןהקרוש
 קקיה וה ני לי ונראה . אחים שני שהיו וענה ברבר

 נרשו' קוא הכה סמוטת בדיני כי והיתר איסורבד'ן
 בא"י נש'4, סוהוא מרבי יותר מבבל גולהראהמ

 ושמואל מחטא מתא שהא בסוריארסרבתו
 יוחנן ר' ליה כתיב דרב שני וכילהו ,ננהררעא

 עניו רב והיה . הנשה גיר פ' שבנבל רבינולקדם
 אשתו היתה ואעפ"כ קנטרנית היתה ואשתומאר
 לו היו ונס , רורו נשם ננו חי'4ו והקז מאדימה
 ארץ דרך מ5מרם והיה חכמים נ"נ זדו טלאננט

 כוות"ה באיסורי והלכתא בנו. איבו וחואבכאץורות
 בסרק ונראה . מדליקין במה בסיק שהם מג'חוץ
 במקוס אלא קןוש ענין על ובפסחים בשבתכירה

 ולפעמ" לחומרא כשקזקק כרנ ה(נה שהואסעודה
 נהאה אם אבל , יודע כשאין ברוב הם הנייםאלו

 אחד לסנרת כשנוטין הלכה נשום חוזלמידבחנבר
 במקוס אלא קרוש אץ כמו מזה נחוש לאכ?הפ
 באימורי בכור קצ נפיק יש הלכות ושני ,סעורה

 מלספור רבו וצניעותו הקרוש זה ורבר' .כשכ:ואל
 פחה כון גרולים בן ר"ל פחתי בר לו קורא חיקור'

 מ4יזי רב גריס צפ,ח ורב . וסגנים ופזזותקהודה
 לורע מיוחם והוא . רברבי מואנ פאתימהרגום
 תטצא האי'ף ונאות המ5ך דיד אחיס-מצא
 רב שמת בשנה שישןם שמונה ונפ' . וחקתשלום

 'בשזו סשלא בריתא בפום בענא בר יצחק רב)ור
 טתהבקא ואחר חתנים, לפני ונגון דק5ים וענפיהרם
 ביסנאי נר יצתק ברב כתבוזי כאשר ומת נחשנשכו
 . דקדתזרן בפיק אויע דמר אחוהרב
 , רב בר חעא דר' אבוה מדפתירב

 ט"טטז וניא' שכת בסיח פט' רב רבי וופר רבתני
 . אטר רבג~מן
 . ראכימר קכרה גהקיפר דרב ברקה מניוכר בררב
 . אטר לרב אכור סבארב
 שבא בר רב . פפא דרב לקכרה שבא בררב
 לקכימה ארקלע שבא בר רב . נחכע רב לביאיקלע
 קבר' שבא בר רב ת4צי . וכו' 4ה ססק ולאדרבינא
 4ציר שבא בר רבינא נ"א . רבינא ולמני כדגאררב
 בפ' קרש אביו שם ש פרש"י שבא נמול נזזמןרב
 , 71בשרכל

 סאחך אט' לרב רב.נא אמו אהלאי נירבא
 . וכו' רב * למהר4רתוהב
 חג(רא רב לו שלח זהונא רב בר אדוא רב בררבא
 הונא. רב בר רבוו הוזי ואולי ששת רב אמרוכן

 . בראב? אירי רב בררבא
 4לו~עו אבץ בר אירי ררנ בריה רבה[ ]ד"ק רבאי

 . כרנקה אגלו ולא שביעי ביום חליחאהינלא לדי ועמד קההמע בר הונא ורב ססא רבלביהן
 . רב תלמה- ברונה ור' ברונא בררבא
 הונא רב נוסחא והע אשי לרב אכור כוברנעמרבא
 .מברנען
 4צאי נוטוא ויש , נחכע לרב 4יל ווטירבא
 רבזו אמר רבה הקוכוץ יבס' . אם' לרב יפררבא
 משמשז מישחי קיכרה ר' אמר הכי אטר לרבווטא
 . לרבינא וופ~י רבא א"לררבא
 . ז", . השולח פ' ווטר בררבא
 . ררבי כישכץה סבא חיננא רב בררבא
 לגבטה אטר ורב ?ומדא מר אילע זיננא בררבא
 , לוקן נחוש אטר לרב ווכורא מרואמר

 כנזו אפא שפר כי באו"ף זהו חנא בר בררבא
 הל מדבר נמתי שראה הדצזת עלו שסטומרו
 בר בר ו)צ זזכטזז אבא כל ל', קזיר כר טושמעהקל
 קיוז מיעי ור4"ץ ו7עולם כל הלך חה , סנסאחנא
 יץ וזכסא דזנא בר בר כל כי לו ואכורו מדברומתי



 יוחסיןספר182[
 או כב,מ הלכה אס בץשרים הביש ע%אשוטה

מ םפ 4 ש % ש  *כי מאן טר 
 0ה ט , ד=ת י" ה תו ש= א4םאי

 מתקממה מ% יא נקתא טי"ריש
 מןבים היו החנמות נל הקדמעים טמניםמ

 ר' שכתב כען המנ*ם יביע ט%א כדבסשלים
 הם הדניים אלו וכי בתכונה ורק4 ישר%4ייצחק
 ל0קומו שדיר דסים אלו ובפ' . "נמםשיינים
 יוחנן ר' לפני יפד והש זהב סל ינה שמצאלברך
 זיתי .ש4ידמ: שאעוש לקעמ רינש לו אמרוביומא
 לא כ' מבנל שודה טטני שוגאו שההה חכמיעמפני
 %"י ע0י דבר אם ספק שם ועש . קץרא ביכףעלו

 מה אלעזר ר' עם א0יו ליש רש כיתורגמן

 וכן וצדדח[ו כפי מספר הקז 6א דושראלדאיעא
 ס' עסוף , נחמן דרב קכרה חנה בר בר רבהתני
 עאל לא ברקזא לפוס איקיע חנא בר בר רבהחמת
 זל א"ל ד"לא לארא שדריה קהודה דרבלפרקפ[
 אהא , גרבקז אול שיבא ער בגדיו לקח פ"גריה

 א"ל , השכר את ג1וזזירין אין דריש דקאאשכתקה
 , כשזמרע שטואל אמר בגדחאה חנה רב אטרחכי
 5זע שכרע %א דון שמואל והא דדן חנא הא%?
 באת לא אלו בתמקה פוש"י נרבתץי בדיטו 161אץ
 סוים שהם בפירהמ נראה כעה , ב%נזד'ן חיטלא
 בר גר רבא בא ואק- רבי כשמת נ%ל קהודוז רבכי

 יהורה רב לפני חלכרדוחמו
 רבו רב כי מדי וה"

 אב5 , זי%נין לו ושיח אחע בן הקז ק,ודהסו'
 . נחמן ומרב יוהק ר' ת5כרד חנא בר בר רבא~ה
 נחשץ וכן אלשד דר' בושהה אל חמו בר בררבא

 דב ני דיד ש פ/ ובסוף . חנו%4 רבינומ4רושי
 ברם ביחי וזמ! גר בי ורבא קהווי רבי ס% בנויצדוק
 . פחהור חהקה נחמן רג 4צ4ה לחאשל

 בר ובזרכף ד4וב" :איגתה: בר וזח אבא רבטואמר במי אבא ששמ,  ירעת כגר בוול"ף 1(רבא
 דטובהק ורט סו4פרע. כטו כיץ דףה 5א ההזזטא
 שצקא נאהב 4המש יחקף מרב נפיר וכטחיה 'וקףרב
 נשבפשר אריר לצד פסועות'ו הולך ויה בו:ורג(ני

 לרב חה חשם(רד מוכעם ההה סורג*ו ערכיצעמנה
 כעס לו שמז!ה עזזר ויום . ברכה ש,יו ונמןודקף
 ומע דנפעי ימא משי עד אלי משוה לאטרבו

 סוש וד4ר וחימ פי"ח כראיחא יק שמת ביםמלרי(
 הוס תא כטה )דאל:רא דאבץ יבפ' , חבורורכא
 ואשטץ הוו, ורכא הלסייא ור"ן סעוס קשחוקצח
 לב.2:( )ק-רושץ דף'י ביות לר'" עו(טשדהוח
 פרבא טה:א קקרש ר"פ דס"ם וציי , עוק,ואקפר
 לל,פ רכא דקרי דארבא בעוביא בהטהכולש
ולר"ח

 בו-
 וי"צ א"ר חחרי קאקי יהושע דרג

 . וצבייץ . כיבא קש,4ד,ז

 החא טזהקק ה"ן מכעוג יוסף רב הבין ואו הכוםלו
 או ואמר , חמא בר יוסף רב ובן חימירורבא

 מגמהו הקב"ה שפל שהחא מי וכו' נז%עולוממהנה
 ז,פרא רב עם לימד וכן . ובעירובץ בנרריםכדאיהא
 ובכתובות ברכות ובסוף ססנין בפ-ק חחקנופזזקק
 הוו כ' חטא בר ורטי רבא בסוכה היעקובם"ס
 דךדי בהדי גמרא מרהטי חסדא דרב קכוק:קיימי
 כי בהלכה כ,ש5מל כך כל חההה בסברא 0שיניוהרר
 . בשבת עקיגא ר' בם' 'דע ולא בדם כ,וכות הקה'דיו
 ויום . יחער אב" עם אבל רבה מם לימד כןוגם
 נא אב% שטת ואחר רבא נולד קהודה רבשמה
 הרואט: בפ' בחלומות כראיתא % בריתא פוםהעיגת
 אלמנה שהיתה אדד ח0דא רב בת נסחאוהוא
 שנט סעשר יויד אלמנה שודהה חמא ברטרכר

 ככוו אני בזיי לא אבל בחיו ומתה רבאנשמ4אה
 בהר אומר שכן , הרואה פרק בברכותשאמר
 הכסא %ית חלון חסדא רב בח עבוא רבאדכ%ך
 אבי שבתלום אפיו אבי שמת עד רבא מלך%א
 הכותנ בם' איחא וכן . הפותר הד'4! בר עםורבא
 גבת להה קים כי רבא שס אמר דרבא דינא בבימ
 שבועה לאפוכי ערים כשני ערותיה חסדארב

 פתעח נסוף כראיחא רבא בחיי  ובוהה ,לשכנגדה
 ומודשו . חסדא רב בה כדגמא נערית אלוובפרק
 עושר כע4 סההיו נכוחוזא הוא רבא ס%ומקוטו
 עדשוח אינן י,ושדם בגדיע ורחבץובוטינגץ
 דמחווא אסלי הנהו אטר והוא הבשן פץתפלאכה
 ה%ש כל מרק ובשגת , בערובין הרביר ושותהוא
 הדבים רשות דוא דמחחא ברסהקא מבואריוהר

 רנעה יש רבה ב1כע ר"ל הזה בומן הא"כ.בערובץ
 נשם טחיו נשמע חמש הדעת ש עו*: סהאץדובים
 אמ הה6צזץ וע"ד . סצרים כיוצאי רבחשס-שס
 אבי וכן ש5א 4ומר הרתוה במוק סאשמר מהאוטר
 וכה סלא פזהו אע"פ נננל אושסא 4יןמןשיק
 עוצן ר' וכן / עשר%4 רבוא עשדם שם 5העתג%
 %4מ5א אגיר כחנש בכחץי יזשים עיי,סטמ

 טסבוזז האמת ונר4סץ . ר"ה זזהא ננעיןדלההשמה
 גרהב אמות 5. הוא ר"ה שתסוי בבי"להואם
 גר (צחק ר' בוה זזייך וכן . מקורת עיהושלא
 ככי"ל הר"מ סברת וכן , 0"1 סשאשזפומת

 1'ץוושישב"א
 פץתכ אמה י1 חוא ר"ש שהנ4י

 אע"ס רבוא ששים שק:יו 6א אבל בוורבים.ה%כים
 אנל . הההמה ובש וה סמו והרא'שטעןן'ק
 גתלמור אמה זה פשום ואמר שיו חלק נסיםרבימ

 ודגר ~ה נונד ועטז כהץם בשום 4ר וננלייוזזמ*ד
 . בפיוש ל14מרו האףזה

אכ(-
 דרב חכטהיה 2ש1%4ז. רברעם שלשה רבא



]183 שנימאמר

 ענותנהזהז לי וקהבו חסרא ררנ תותרההונא
 בפדק נראה וכן . 4ה מזבו לא הונא רב ברדרבא
 ובעבוד י:וימוי וווזז"כ עני ההה בראשונה כיהרואה
 ומת אחך לא'ש וינו בבית שנתן הכילקותשכתור
 הלשינוהוהאעמ

 למי
 מקום ונכל , וכו' תמת נתקופת מטרשהמזי מי של אכוו והצ'לתו

 סוחוןז לירה יכ,י ר,ץ לירה ס"אמר חם רבינוחלק ולם'י י קג'ש מיע"ל בר אביי נגר כטותוזלכה
 אמר וץ והחש'ש עיו חלים ,_ומרגעים 1 כלאנל

 רוצה המז לחנ" שמנו ומום י וכו' לחישהוא
 ואדד ואש שמם יי אנף והעז ראש להיותרבח
 ווובי רבא הקה הווו ווום אודרות שמם 44רסו

 שנה מם' שנות'ו יוהר המז ולא אתו ע4מרנית
 עלה אימ ואש להיווז רוצה הןה שנים 4'נ בןאיך
 הוז ולא שנה לע' ש-ונ שחי "אטת , "ר"ל
 ט-מינן רבה נחמן כרב כוצ'עא בסקו ופרש'ק ,כזץ
 נחמן רב בימי הוה לא רבא כי לו שנראה רבץולא
 נחמן לרב ה"רב שרבא נראה גטין נתלטוראנל
 נ' נשך איוהו נפ' נראה וכן . טנחק בר נחמןורב
 חנרימ והם נחטן רב לפנ' ב*י ואחיו חמא בראנו'
 כדאסר וחתניו חסוח רב תלכרד' סהםלרגה
 נו4 רבה שמת וביום להארזי תוין הישןבפ'
 . אסריב

 מ איו נמ חפחדש מ שף = מתא
 ~שיחטיל %ספרשתהשש"יסמ

 1"מ מ יא 4נ =שפה .נמף

 ט-

 . דמש תלקצמת
ןש. אמי חמא מ הף לת טף*ח מתא
 מקס"שדש=לאדל י"ת"[רפ
 . ימ"ז בר רבא אמר%חל

תאממיטםח=לשקעלאף.
 יש ושף4 יחל ימל"תאי=א
שא. עי טי י% ק " שץ חל מ חצע"
 פקל טתמת זזדא ת שנתן1 נ"זזאתא

 *יו ג*צד * גש*ח. נןסר טףם טשמ יצדארב
 קיא *לממתי מלתא * אסר ועךי%צ

 אפר מפזא מ- רבא אמר 1יםר הששןםדשםז. נ%"
 * רב *אטר (אד-א בר זתכח1רב

 בשת גא% בר יאא חיא סמל ברוצא
האהף.
 נחמיה. ברוצא

 קמקש"*עתאמת"קהשקתנ
 שמשחדייתהמתתשתישהומ

 הת * ססו מש ת מ תה פלפ*"

 =ם חק ת עץ,סעשאתמ-"תמ"ז מעי מש רנ מ תה יפ ל יע לק יים4
 . מ=שש פיאו"קנששץחק
 9ש מ הף תב גה 9ש ל "ן מתא

 "מ"התאלחאשה"תיקרדם,
צ  התג מת נק מ תא תי ט"ו אףק

 מץתהןמתע4;סחסלת"י.תא
 ש4."פ"אתאיעיא1ומשמ

 ע* ת ק הש אי י* חצ מ" ר=חז
9א9ה

 קז". די א אק מ אד ת אי מיק ותהמרבפאשד=מש"תאמפש
 שד4צאד. ני"א י"תןתא
 סק גא" חעש ת של עץ מ="חאתא
 תא. טק יח ימא ת לץתא

 מימ ת) " נתא
 קשקסרמת מ"

שדק"
 טימשסוים. טעומחאופק

ך ל" 4מש אמר תאמיפ.  ים ,הא 
מטסזתא  המ"4. בשי עייד מקהאמ הסיח"םוםן%שיט=ר ליס" לל תעא 4סר ק", 

תגד,תאמ=התאלאשאטרמשה
 . רמא ןהסנ

ק יי=ן שר שי" "שדומ ח ל  
מאמ.

ס)ל"ס[מ%*אאע9הת"קמ
 תטש לי גפ4א מ תא דחחסר לרוק
 מ' שמ *5רת מאתה דתא" אפא

 ת'לש'ימשאשיקשמתהירמ4ה
חספש.

 ששא "חז י משש ותתאמשטמ
 שש רב חסע9יי" מ"א 4א1פץ

 אא. מ ופה חצמ"
 ח=אעדתאמ49 אץתאמאא.

4 מ תא תםה=אדש=לא%פהשד 9  

 מ שא = שן =סשסמן ת גאאעדמ4אחע.ס'לשש9דלדחמסרתא"
 חשקהמע'עיחזתאלשסחסרת.

 ות =ש שק= " נושיוק אחשיא
 דמאחק תציחמאקאדמשסתח=א

 נ94 4ה אפי תאמנחאקכירתשה
 פשש תחמטא מתתא מפץ גמא"צ
 גגפקקםח שס" ש' ובצ ש ה"שיט

 מן אתא גח" גותא יז. רץשה פקגסאמ"9סשיפטמה%עמךי

 אש. ל מ] ף מויק"
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 והערקי לנהר, הק41כו שפות רוח אחעצ4סיום
 יון ב6צין כו עיר סהזוא קטו זזסור גירדונאפ'רש
 שלטסופשץי מון שנזדוע אסמיוס ט-דינאחטור
 שלא ש' צמה ורנ . 5קיכי עבדיך הנל ני דוו'עטיו
 גברא חר, שטיש ו*לי . 4אזונות בן ע,ר גרדיבר

 שש% האעצ שף"5 מפרש ימקז' אדוך אעיכנגבהא
 חק דוה הגשר מן מ שאמר ניון , טךהמטים

 ארקי אדם סרהק: י מה כ' בנהר *זשליכוהדבר
 שוה גבוה כומקום לרתצ4כו סקרה הדה קטיזצ

 . לעין נרזיה שזה כטו בגשר *מת נסה 5אחעי
 דטי יל השתיף אגמה נטה נפרק ס4יא בררנא

 בגסדא אנל דפום של בגכשזו גרכדנן חה יוקףרב
 י משימץ בר רבאאדיזח
 בפכ"ס זדא דר' טשניה סוטה% ברנינא
 .[ יעג', . א( טלרף

 י שטשן נרינא
 רבא נ,א הצי "מקת אתא שרשום נרתא

 ז שרסהאבר

 פלא נטינרת חדש מ"נ *%שי תוטשוהדנא
 יוחסץ עשרה נסרק יל הת5ש ונדצ . סמורעיה

 עשר שנום בתוך נא שלא שנושם שהודואס,י
 וחז(ש4מז רבא א"ל סיאכלו שלשה ובם' .דצד"ן
 בהתצצת וטצאהי . ה4צשורירם סוף והתולרבעא
 . נחן לר' כמו אוכוים עצ לוטושדן
 אדם נחמן רב של ורבו וב תלטן אבוה צררבה
 לר' מ4ור טר' הבריהא מד"יף ווה , ווזשדגדל
 אמר נחמן רב אמר , וכו' לרבים ומיחמ-יצדה
 חש 4טה מ תה הח", אמהי מתח
% יש 5צ"תש%  עמ הה "א נתע 

4 ק ע ט 44 ש  ש   
 ה ללש שפעםש 4" 1אי מש%4
 =ד*ק אסהש מה שדיז *ש%
 וש4 תא נ4תתמ

 דצב בבל יסרת אם לו הצאל יל *4הוששא אטמטקש,שי
 גהם בקנתה ו'ל א4הו עידה כהן מר וישוא"5
 מש' סועד לץ טציטו נעיהא סשיגא 5ש נר'ואץ

 בטי' ש"ם קרפים תן עתח נוצים שהםעיחמח
 . 5א ומהרות ורעים סחר אבל קושיצזיש-סצת
 נל ייוץם דדו פלא תנץ 5א חגאונשופחשו
 שום עצ פלא תיספתא וסישץ עהשואהטשנה
 אב5 , הפנינה בש בקי לפחות חקז סלאאכיהא
 ספנ' סדמם 14ני צרץ- שדמזז הותלסודהפ5פ%
 שלא ק שהוא תהאה ביו ש5ת הקי 5אעניווצ

 תס,ס בחש נסמא4 %עשששו*
%מע""ץ""=םדל"יהת%ס

 *ד י%ת*ח הש" ב" קיצחש"

ף ל 4עץ %ן התה חצ נחר ח טי"  
ח טה = עי פשש של"%זט", ש  

 כאפ מ4שי ומם". מ"ת%"
4משמש4ה  מתא שק שי שחששע 

 %= " מ א4ן%י י"ף בר"יה ל מש- ="דיווצי' אמהדתהמ
 קודם טת דשמוול אבוה ני אטת " שיןחשטהל
 . שס*1ל אחר היה ווה בנושטה%
 רב אטר אבהו בר רבה אמר , אנהו נררבה
 . איבו בר רבה ל,!ששת
 חתויהו אדא רב בר ורבין אדא רב בררבה
 . אמר 4"וא רב בר רבה אמר . קהורה דרבנעממקז

 הוו אוא בר חנין ורב 4שוא רב בר רבה . מכהקר'
 . מזודה רנמ

 . סבא אוע! דרב ברטץרבח
 . דרב משטעו אתמאהרבה
 לקעש ר"ש אטר אמתא' מ =השד
 . טושת יב אמר איבו בר 4בהאמר
 א"ל , 5קיש רעש אכו אעזי בר רבא[ ]ר"קרבה
 . אבין בר אה-י לרב אקזי בררבה

רבהבראבר.
 , ד'ין הקה מאד ועניו חם'ר דינא רב בררבה
 הונא רב בר רבה * נחמן רב א"ל צרץ 4יןובס.ם
 בנהרדעא לחבירי פרשן לאב4נ 4ה ואמרושקו
 לא רימש רב כר רבה ש5 וזשנים נל המקבלובם'

 שקצז מפני נחמן וב בר לרבה  זדעא4דק"ס
 שה*ום באק נקבר תה . כדין שלא ועשבה4רלנתז
 רבה א"ל סרק נשף . וט' הסנוש ו*ב *מננל
 חסדא ודב יוסת ורב ורבה לש5א הומו רבבר

 רב בר לרבה שסלת עניו נ"כ והוא . לוחסים
 נחמן, רב לפמ חסדא ורב והוא רמנו למדנונחטן
 וכן . מזר בסוף ו0הך חטוף לבנו הומו רבאץ

 רב 6צי באו אבא ור' וענא וב בר רבהבברטת
 קהודוה רנ כי ארטר שהמ אע"פ , קהודה וינמחבה
 אבא אסד המ אמר חהוא אביו הופ! רב קודםכ,ת

 . דרבמשממז
 שחוא נחשח כונהודעא ווכד זוומש רב בררבה
 מ , סתם וענא רב בר רבח לט*ה סאשמרנושמו
 יוסף דרב ברקז נחמהה רב שלח , הגוף קטןההז
 . שמס הם מ*לי לנרידעא עטי הונא רנ ברלרנה
 רבא: ער סומתל בומן המרורי בר רבא[ ]ד"קרבה
 אמר ד'בנןות וב4"ח לי 4אםברוז המרורי בר רבהאסר
 . רשכוו%4 קטקה קאיטסע הוה המדור'בר

 המנונא וב טיונה



81נ שנ'מאמר
 ונפ' , הטוקהמן פמל' פ' נחמן לרב ווסדרבח
 . ר', . אסר לרבהקומץ
 באות ווטרא גר אנא ר' ההו וובווא גררנה
 כי )דליףע( דעמולח ונפ' . תמצאנוה4ל"ף
 לר' ליח ופלחו הרטהשוה ופד4וה זומתיאש.הצווי

 . הרין מי עםאבא
 לפני דליצה קושה קיהמפאה ח"א גררבח
 קסווסמאה זישו רב גר רבה אטר . ביבכוותשכיאל
 . . ררבמשכיה

 . חונא מרב בעא חקיא[ ]ר', חלוקה בררבה
 . איפה בזמן דיקולא בר רבהנ"א

 ופרש"' זזישו ר' של 4מזיו בן חנה רב גררבה
 גר כה ררבה אבו' חנא רב )ול'4,( רסמהרריןנם"ק
 הינו  המלת חצה אחים ה' היו חם בי  בו החזו4צה

 בן לרבי אמר חיא ור' , הגדל ח9א ור'ומרתא
 בשרוש גהאה וכוחק , 'ורה א"ל יורה לבבל יודאדף
 לר' אח זייא רבה של אבו ז,מה רבכי

 לו ומען וךי."
 ונח9ו רנ בומן מתה חששתו , לרב קודםחשות
 האומנין את דעעוכר ונס"פ . הנתים חושץבפ'
 דרב לקשה ואתא החביות ששברו סהץלאיהנהו
 צדיקים ואורחות טובים נררך תי למען איןוא"ל

 וקנאו פורה לקנות לרבי מעית נתן וההו ,תשמור
 כבוד חיין והיו היו ראלכמ בנא בושום רבלעצמו
 תלכויר חמ כי חמה גר גר רבה וה אין אבל ,לרב
 ושקה היו בבבל וש:קהס יוהנן ר' תלמיר והאחררב'

 . זזנזז רב נץהשנ'
 הא' , שנים הם כי פיחשמ כגר זזנה גר גררבה
 הוא והב' , רבי בומן דן שהקה חנח גר גררבה

 =ה ' לימו נה" ,=חימהתחעהחש.%1בי
 והש תה, ולטו 1ע9 חמ וצן תתהמ

 כוברכין לכוי קבומם כשויו אטר נחמנ' בר רנחרע
 כלפי בב,ת וזה רקיע ~פ' ואחוי לחוץ יצאמעביי
 הגאונים ואמרו , וכו' בוצין בוצץ ואמרלולבא
 ש:סה אלא עלקהם ז'מן פלא יורעץ שהיופהשפיו
 או  שעדות שתי פרבא ער ע*ו מומנץ אין כ'4עהם
 שנים, נה"גסרהיה

 1רג1 דוד1 ירבה אניי א"י ובמ'"
 הספדא איים מאן בריתא פום ליה רסאנ' מרכגון
 גכורות הן ובאלו זזנ4 רב בר ורבה את כהסתא'א"ל

 מצד כי תששא ואין באי'ף והן בה"אשכתוב
 רב בר רבא . ומחמץהם אותם מכ1ע אנואבקהם
 זזנן רב בר רבא 4*שר וכן ראביי לו4שיה אחאזענן
 . אושוורב

 'צהק ר' יביר יחאל רב אמר יונוץ בר רבהאמר
 . סותא בר שמחאלבי

 . ר"ק . יחשל בררבה

 , רב הלמיד והוא 'הודה לרב א'ץ יצהק גררבה
 . רבי אמר יצחק גר רבהאמר

 קזיה לרנ א'ץ למעלה שאמרנו -צוזק גררבה
 לכרטוא למא מצטריך רכי באתרץ ל,אימו

 מטהא וחתי גנרא ליה שחטו נחלסאסתחוק,
 אגשר רב שאמר זהו א'ל מטרא ווותא *הושהטץ
 בע"1 'שכויאל ר' בם' זה כל ברברימ שהחלקקדלק
 . רב תלכמר היהו~ה

 ר' 44מר ע?אל רנ אמר יונתן רו רבה14מר
 . טרהא גר שמואל בריצחק
 לפהש לכועלח אמרנו נבר 'רכיקה רב גררבה
 . גוריא גר חכאש רב אמר ירמקה גר רבה 4נ"ר ,'וחר

 ירמקה גר רבח כ' אס' לרב אמר ארא ורב רבאאמר
 אמר ירמקע גר רבה אמר ירא ר' אנור ,אפדה
 ר' בן ולא אבוו גר ירמקה רב נן הקה ווה .שמואל
 ר' חש"ל ירכמון לר' זיא ר' איז'מה פואומר'רמקק
 . שמואל היכדד וו1ו נכר תנ"ש תדין 'רכוהה ר'וישו

 ימר רב ואיתימא השמעאל גר ובא[ ]ר"קרבה
 . פלמקןגר

 יק,[ , קהודזה רב ךתלמה- כהנא רב בררבה
 חנינא ר' תלמור כהנא גר אבא ר' הווו41לל'

 . הכהן( אבא )עףן לבועלחסאעמרנו
 נוו:ות ווואוק רבע בומן זדה ליח4 גררבה
 . לרבודבפרקיה דאיתינקץמשום
 ומתקיף ררבא כישכוי' ליבוא בר רבא[ נר"קרבה
 . אבף*ה
 בפרק רברים הר4ה לרבא אמר מחוי בר רבח-

 . רבינו ומשליפ בסופוהחוכל
 , מ?מאות 4לו ]פ' רבי משזם סדין גררנה
 .[ ר', . תוספותזמע

 רב חבר כ,תנה רב כ' ק-עה וכבר , כותנה גררבה
 ומקשה[ חריף זירא ר' , וירא ר' ]ר"קקהורה
 מסיפל ולא ובקי טתון הקה מהנה גרורבה
 בר ורבה ששת ורב נחמן רב 'תיב הוחותבסוף
 רבה וכן אליעור ר' * אמר ואמר גב"הוסתנה

הטהשם.
 נחום. בר רבה אמר נחוס רב אמר : נחום בררבה
 אלניו שהתך ולמ' , יעקב בר נחמן רב בררבה
 ורע לו נתקיים לא וקללו הו:א רב בר רבהשל
 . המקבלפ'

 סתבו וכן סשק נלי נהן היה י( נחטני גררפה

 לעכא דייז שץ דמע"א כ'ע פ' טשיהא אס8 שמו (י
 רבא חלפויו סשם להברילו בשסו ח"א ס'קן1ש1

 בפחח חהש ורבח נז[ אינא רבא עם והבאל"ף
 באל"ף חוא אם אף " )עורא דנןו אס:פרגמו

 . יעבץ .בכתיכ
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 ס" וכן אביו, אח הכהן מאבף רודו הקק מהני"ומם
 לרבה אחודף 4ה שלחו כתיבות בהיף ח:נאלרב'נו
 האם לורע חוומשץ ראין בסרדוה קקודה נר'ה5נה
 * חמוו א"ות ולא הדלכה ואת לו שלהו%מה
 האב לזרע חתמשע ראין נממך %א ע4 טזיעשהקק
 ו9קו , ויסמכוהו לא"י שיגא לי מזרע אמו אזאם

 שחכם אע"ם 5ושלחו
 גרוי

 הלמר דוכוה אינו אתה
 יח קש"ש )נר%בו' שס טחשק , יוח:ן ר'והוא י יש רב לך אץ וא"ת מעצמו, כלומרכיאחרם

%רנה  רבה והנרסא , 0יתא בפום שה" :חמני 
 מ' באורייתא עסק רבה אתי, קא ע4 מרביתואפ'15
 ען שנה ס' וחץז חסדים, ב:כרלות גם ואבף ,שנה
 יז ושז- , 0ת%ממו באוהב רוראן ש0שן ר'כתב
 ש4ומרנו נמו שנה מ' חץ( הש *עת מ"קבסוף
 השזא רחטא בטן מר צריקף רועיץ(1 הסדא ורברנה
 וראה שנה כו' זץמז רבה שם אמרו וכן וכו',נרמר
 כוארקם מכוכב שהטה העים בוה יברו כ5צער

 אבלות לץ תכלי שת'ן וואה , שבת בסוףכראיחא
 שמרא ואגנ ידו מצא 5א דשער' לחמאואפלו
 מבפל שוזזז בעכור הסלך 0ן שברח נטשץ(נח

 %ס תלמייו ש'כי צמה ורב א,ע, 4לף עשרשנ"
 כי 4יב תלכירים לו 10היו %אה וכן .חננום
 ויצאה , אעע ת' לו פשו לברו נשאר נשהמקאמלו
 , הסמ9ים את השובר בס' כדזיתא בשדוהנשמהו
 לא יהודח ור' בריחא כסום ברזזו יסף ורבורבא
 טיוקשי. להם ש-א יכן לי גבזוי אניו חזהברח

 עקר היה כתב' כ5 סרק גזרצית חדר הץזיבה
 ",ן בן ויל'כ שמם נ"ב מלו והיה טחורדריים
 4שף כדזיהא עורקז בן אלומד ר' נבי 0לךשנס
 קשן בערך בערוך פיחש וכן הורות ובסוףברכות
כי

 בן4,קסעהי
 יבא אבל , כותיה המה דלא

 הכהזמת לקת פו4ו בחח4ן שגראה כמו כהן דדוז5א
 החוס1ת פיסי וק , אדד מץ די * אםכ'

 איל כ~ץ שהיד 5פח4 שם נדזזק מהץמ'ץאע"פ
 מנמ הוז א4ף האם כיצר כ' 0141ד רי,ז נפ"קחן
 טדבת ור0ו אבי הגרסא גפ4 נדחק וה וכל ,*י
 סחלץ וכן חשבץ רבה האמת אבל , אתו קאע4

 נחפצ' בר רבה והש ואביי רבה גורסים הש .שם
 , חככרם סאאכוהו מה כפי שנים הו*רק- רבאכ'

ף טת ה= מ קיייא ש , 9 %  
 ו1טח ושע: אנ9 17מת שור ושמם סהרם הח

 בכחובות כואיהא טמנו אלמ:ה יסניי ש;יאשה
 נרושה וכן . שנח י,י אדד'ו רנא שכלךשמר

 לפני זז40ם ורבא זץסא בר רכר מ יכוםשזזאריך
 חאכורה להנשא רוצה לכף 5בוזו יאכ"י זזסרארב

 לאשה רבא %קהה א~זרוי ואנ. רבא ואנזרלס1נמהכ(

 ממ% שמ" פידחה חמא נר רטי כותאהף
 פילוה ביבפות נחוהא שהמשנה שנסעשרה
 פכשחהה מון לרה איך בהרה רבנן כוינניןחהיו
 שהך דעתש ואטישז אלמנה ויחר שניםעשר
 כשי ועוד הרחעה בפ' כדז1חא בחיו שכיזהושו
 מז"ה קהודזז ברב נשרברתי למ,יה מש%ירתינוה
 קהב שחעז דורות עיכונו חהדוככהנ( , התלמודכפי

 חשבי שנה י"ר י איי אחר ני שנהכת1מונס
 ורנח . הקושעת כל 0מת5קו וא'צ פטים בן0ת
 בומן הזיה חביו יוסף רב קורם ותצי שנס ב'מת
 6-בה קכר חשב9 . לפעלה שאמרגו ונמו יוחקר'
 אגיר דג%אל פיק ובשבת , *וים לבתיכםלכו דש%מי מן 9ל הצא גדול בכבור ורורו רבו נהמניבר
 טשים בדי41ז בפום *ה דסאנו מר כגץ לרבהאבי

 אץ ר"טפיא אחים מאן להורמוכח
 את 0יס41י

 אשהפ ד'מן נ%רה דףה והוא , חנן רב נרורבה
 נוהטז הוה דלא כעמום טצה 0' קורםט.הקז
 ~ייז ארכמעי כן המה לא ואם , בסומהמשיתא
 בים פיר והוא שנה כו' שנותיו כל כימורה
ס ת9  8 ס  ט % ם 0א  4  %  .% 

ןס,""," ק*ט * *א ושד נ=מ  ט ק שי ש*ל שה מ "" עס  ס שס י ,ש 9 ז מ 1 *,=  ח ש  
ן %" יסה"4""שס ש  

ן תה תיא ו%. שע טרשמש* מי ש  
 עא"ש%*=שושא%מקשג"ט,

ט חימ ,ממאיא%מהייק%ו*םם0יף%%פפ"ןםתדפ" ט  פט ט" קושטז =זש,*ח "9= ני 
 שש חהרקרוק . ינ"ב( )נחרא א' חהכל סרומרממ
 רבה ארוך. הו4ו כהשדה דילכות בא* בגמראב~ה
 חיעאר וברש%עת מיתא, רש 5בי אק5עו רדאור'

 חסיא רב קזודח ומרב הו0ע מהב שקבלוהיככום
 עץ.ק ינ"ד תה %א""%תשש

 שחארחש".הסת
%תה  שס. מ" שץ ת 
 של י *מ שא =ייה ישמ!תה

גש%"ד.
 שקיט"ש% חצח%1תה%ע1ץ
לנפחהח"%  רמ ל4י. אש י ףש 

 א"1. ף ששהטטמ
 אט,ש% גן" שי י* תש מ"רמ

ן לו תי לעיוש.חאחעחח ש  
 % לשסע וח% מ=י%מחת%*ש

% רתא מ" תה רשנ=חת%ש.  יש ת 
 חן. י רמ = ינ א% ריק



]ו"[ שנ*מאפר
 אמר הגכז כל ובם' , 1( לא*הו סרלא בררבה

 לו ונעטהק גבהא דנג'ד ח:ווו משמו הלכה ויראר'
 . ד"ק ננרנוה חכ:ורתא שבל סאאמרנם

 רב בזטן ש,יז בררבה
 חסדא. רב אמר וכן יוסף רב אמר סיבף בררבה
 א"ל . ולרביםע בה-'פהי אחא לרב שימי גר רבהא"ל
 . הכי אמר לא יוסף לרב ודא לרגא שיבף בררבה
 שלא בר ורבה שכיו% בר ורבה שיטי בררבה

 כשקדש דחןע ונפרק . חסרא ורב יוסף רגתלטיד'
 רבה והקז , אחהן שהוא רבינא עם שימי בררבה
 . ערמי גר רבה שכיס ההיו וא"כ אטמ, גר סרמיבר

ה =ש"רממש=ל": א ~ 1  1  
ק תמש. %ץ נדסר "משטשל  אכד חדא רב 

 תסף אסרתת"ברשמלאמרח!חז"וק
 ימם נ%שחך ומאה , ועק שטשל קמייוה
 נחה ה" חצ פסא רב שמשל וד ה רסאמר
 . שמםהס אי 91 ו%רו נד מ' וקדח ""ענחמחע

 וצ * אסר המ%עץ % ,םק שטתל מתה
 יטמ שמת%, ק חזה 1ה,רטת שמם הםמ אשח"ש"" המ .. תהא לץ מרמר תמששת

 פפארבוזשבףהחציהט?.במות
 משא רביסק תהשאאטראמרתהמ

 רמ ,שמי שישא ון וצה לץ .. שטשלאמ-
 . רמ טתה שאלנשתה
 4רםור בר וזארי הב בני אדטש ורב זחשרא וםרוצזז
 כאף. בר ה ר זה שע אש' רב 6מ בשמיא

 םשיס, סצאייד י לשיאהם עי" יב הם באיף רמ1חתלמתאמצ
 ושמר קעד בר רדא ענזסעזת : קיי בררבטש
ש  "אחח שי שם רדאז אד*ט
1 תש מק"מ  %ר ב יו ין 

 ר".ישא",ך שא"
 שא מ ל"ק, ונר שך מאשק:

ש חץ . *ש ר= תיאי צדתץ % רק אש מ ס". ט %ת לי=ה י  א  
אש  ש" שניא* ותץ אמ 4' 
 שש שן-ט "ף ךק חךההת"

םס"טעץ ש %  ילטש שמ רט מ 
א בש שכי תכ4יי א   תץ 

מ ת רק .ש ן  ק ש  

-  

 שק = מת
אזאק. ה" שם שיי שן מק.געשקן

 מ==*.עמ%,"**=ש4
 . ,%ץ "4(יע ,8"לוחלי*שי=משאל

תץןאששד"רקמשש.
 ימרמרקמתיא"תעןתשק

שן מ ר ה ןב םצה תזי  9  והצש 
 צק לד או ת ו יקש

ש ו תץ-ב ש  שד ח=א דת קמה 
לשיה  ות מש דיחא א%רקד= 

 6מרש. 4חסע%דמוי"
""שיעא=. מקי שמ תץרקשחוימתא

ןתע ק = אץ , ק נ ת  ק  ת *קמ 
 ,נש ניס מ אשש שמ"ישששא, י עע א" מ% שם שע , אע יץמסן

 מק גץמ =שתהוףששתחשמ
 ה". עו וי *=עד

 טא מ תשה , שא דת קיה מ= תץטנ
 ט" מט- חט' חמ=.תק

 שן סש תץ
תםלא*כשעהםשסיתכשףטהמא

סמ.י"[
ש ת=ה , *ב %א תץאץ  ה=ית מש נ 
יש.

 מאקה ל"תץתעמאקמזתסא,
ףרמא.

ן ות  מ. ל אסמ" שמ 
 ימה %טג שטשל ם תה תא שמא"ה( =י תטשיי ,שט" שזל מ%מו
 רמש יף. עם חי זק =חחת(תעא
 י%ע ל מיטי אל אמ י וחהק .י"ה דיס בש= מט1 ,שן ==ה ירמש אי ת השי ק ע . 1"ף *ב חמלמד

1 *ד אשמ" רמשלידחם.  תיש 4ש. ת 
 מקתק "ח, ך' עיה9ג

 תא הדמק רמש סל אח"ו ק ח=רמש
 יח , ב0זמת לממ יק טטת ת6נ'

 אחףש. מתןח ת4סי "מ באצותא
 [ ,שר רנ ימ ען רמשחז ןמ"

  וחעש 4ב אמר חשא . ינ :דהתיש
 . ר"חת יג ת אמרמח"א
 מ". מ תה נע עיא מתתא
 רש לל ימא עק, ת אע רי"תהמש
 ד94ודריה בלמד ההוא לאמימר רבינא אמרלרבינא,

 ס' התוס' וכהבו רבינא חאהדרטה יעקב בר אחארב
 סתמא רבעא חה אע הזמא . )מח,ו( מו-פוחאלו

 רב םדבוו רבוו 2מכות ביוכו שנה4ר אטר רג שלדעןרו

 זהחכו%ו סא". ה","וא3(

 )סב""
 שאפר יסצעו *

 , )רל11'ג( כסכ"ם אבי( וכסי אסו כשסחלכח



ספר188[
 דשיו"'ף באות אפדי(' וכן . רבריו ל להגמיביוסף
 כן אסר קצ"ג מצות ברבית המצות 6מר בו%כו
 י ז"ל דוא"שוכן

 ברבא לנועלה שרנמנו וכבר , קיסי גררבימו
 . בזמנו קקשבר

 דב'מוי אמר דזסדא, רב אסר 1( שלא בררבינא
 . שמוזל אמר מהנה רב אמר פילאבר

 רבימו אנ~ר חסדא רב אמר : פילא בררבימו
 . נ(ילא בר רבה לכ,עויץ וכן שלאבר

 . דביצה בפ.'ב תחליפא רר' אחחהי הוזאהרבמעי
 דאב% בינמכומה רבנאיאמד

* 

 אחחד סאאמרנו הוא שביזל אמר רבנאישר
 . אהא בר חחאדר'

 אוא רבנאי אבא. גר זדא דרב אתוהי 3(רבמל
 . דשמואללקמהה
 הרובים באו עחנן אמר דחלה ירוומלכר :וויס
 ר' פ' נע"ז פף והרא"ש , המעשרותובטלו

 הנוצרים כומין ל נ"א עדוזל חככר לישמעאל
 פיק רובים גר,למוד שנזכרו חי,ו ר' בני הםאה, כי זימר ואני טששדוחינו ובמלו סששתתשתקנו
 . ר"ק .רחולין
 אמר ויהא אסר.ר' , )פלטל התי רומ:וםא"ר

 רוטנוק ר' אמר חגימא א"ר יוזזנן ר' אמר אסיר'
 . רביבומן

 .[ יעב"ץ . דרבינא ארישו שםנרומא
 התוספות פיוש יהודה א"ר רחבה אסר :רחנה
 ול1 סתמא י(ודה רב ההח מ מרסות פלובפיק
 . שם זשדיך ועוד רבי 15 קיא טוס(ק רבשהיו

 אמי אשת ז(ומה בעל בדיחא דפוםרהנה
 שכהמיזה דיק זיה הה , וסיחס שהנאחרונה
 סשיו הבית שהד שאסי רבו יהודה רבב,פום
 או איצטבה כושסת ובלשק , כזסשיו*צים

 כסום ז(ויפים חשניכף לשו ובני ,אציומת
ברדוא.
 רב נ"א אשי ולרב לריינא 11מר רחומירב
 חאכ,ר דרבימש קמז( נע(וכף רב ט('ב .נייעכר
 נשז"נ ]טת . תילטא 2ר הונא דדבכוסזכוקה
 .[ ר"ק . רבא לפניבמחוזא
 רטנאר'

 נר'"
 . ינאי בי ריממא[

 פנשו בר נוהוא , ררב משמעז ס:אנ בהרכעו
 .[ י"ק .הקרכ,ון
 . כירכב שסר*צ(י
 רכר אסר רבא חאומר אסי רב חת(ן אבא בררכר
תמ ד א ק ש ד א א % שדער יי.   

 ששץ",ק="%
 =4. יןאמ א"

 על,. :סק=".,"מ'קסיר=וה

קץקסץ
 ת ,סר אש =רתדמאשאותחש.

 ו*4א מ תש *ב שי ס%=*נתדא
עמפלתייא*=ושיהיט=ק,

 ה=יח המ"יוהמסש, שק יאןרמ
 1שמ. עו חמא (ותד

 ק 1* וע"
 יוע גיה לעי קהאל תחפשעמשי*ה

 נך ,לא הי 6גז*נקיהפעש"תטא שמי א? . ל"מ" " א א נדה טעה ילל
מח"י

 ר".חימבתק
 ר". . ממה מתד

 ריגרתי.השדך[~טימרקי,עץ
 עחדיןשלתשימחמפלת מחן0

 "אאמ( סעסל שתביחתחזאחמוט,
 ס% שיזשו חמא תהושימ =שש.לת

 אםרר=מדצאאםרת:חקוהת=ק. גא" ת ששיךכשזאואו"ףא1שעתא
 שמת חיר תא, לי טשגסחידויותה

 נשהחה עשתה ושי אשע הח שש מ'שד
 ת בת מחת יפ-י" לעא ""קטש
 ש"ש:אף "מר *, פש" מה מ%חמש

 מסעה חדא ת פמד שהק קשחשת
 ר% בשל, קשה ט%מים דמדא שש האג

 עקחתלמטמרמשידיאזסר*תה1א

שמר*"אדי
 סית ה1ש טהשמ1י ער

 לא ג"ה שכדומך*שוהיבקשתאמ,
ח*%אמזשס'ש:שם[
 חד ופקלקץתדמתין%"רע=ם,

 של עץ רתצק יע %11" ת אמר ין רבמ
רממירשמה

 רמתא דשע תחשץ יק "יל חהד" י אם, "יה ךב אעף ישי% מרמי
 הש"ם % ק מי המ" עפ'פק%כדשת

 לך ונתן מרש"י , נערעו אינו מרחם טשומוסי ל" אס"ס של סדש ששא בחע זשותל
 לעבות,י נשבע כאשר הברחע ל סה(רחםואכים

 נובפ' . אברהם של מזרעו בא רחכרם לו שעמנר
 ח(לך גרטע לרכר יחוקאל רב ל" כיזניהנשיסין

 .[ ד', י ברקלבני
 גרעז שעמא רב ומתקעז תבא דרב ברטהרכ,י
 . א~ידרב

 סקן בר רטי רנש ח0רא רב אטר : טרי 3ררטי
 בר 'רכויה ר' של נכרו[ נר"ק בנו מרי והונראח
 .אבא

 הספד והוא אויא רב ממא אחותו ספא גררכר
 ועב"ץ , אט' בשס אל"ף באוח עסש"לי(



 שנימאמר
 כן וההה יוסף ררב לקמקז ואקא יבמו אוע!לרב
 . יהורה בר שמואל ורב הוא יהודה ר'לפני

 .[ יעב', רצל~!. אלמנה פ' ל%'נ שמואל בררמי
 פירט1 ורש"י ר";ול', בר רכוי רהוא תמרי בררמי

 תמרים כוכפות שעשוי גזפני ריקולי הסל נקראכי
 וחבעת.ה דיקולי ~בן כהנא רב הדקל,נ:היא

 רב בבי לסורא א'קלע רמי ווה . וניצולכוטרוניתא
 ובפ' , בריתא בפים יהורה לרב תלמיר והקזחסרא
 . רבות הלכות אמר הבשרכל

 .[ יעג', לר"א. גס~ין שלאי ו בר גירול :כרעיאי
 לרפרם רבא א"ל , הסרא רב אמר פפא בררפרם

 לא בי:קוחא אמר הונא מרב מר ת )ימא פסאבר
 נך רפרס אכפקק , המה בריתא בפוס רפרםרכירנא
 איקלע גלותא ריש הכפורים יום פרק אמי לרבפפא

 ואמר ורבינא פפא נר רפרס והיו ורו2שלהגרונ'4!
 פפא בר רפרם ,זרגמה אש' ררב הא לה סבר%א
 א% נשוי שהיה מי ובס"ס . ז[סדא ררבקכיקו
 וכול הכי אביי אמר ומי א"ל אשי לרב אמררפרם
 רבא א'ע האשה בפ' ובנרה , שנים שהםונראה
 . לסבו! 4ה מנא פפא ברלרפרם
 . המפיר פי מסיכרארסרם

 ר'"
. 

 ,[ מצב"ו ט"א. קדופרן , קמא ר' אניכרקחא

 השי"ןאות

 . וירא ור' סאע%ר'
 אטר ררב כוותקה שאקמ רב אמר ;שאקה
 ובר"ק , שיא דירן כבנו' . רובודם נן"גמסתנרא
 .[שהקק

 כן בפרק נשא פפא רב לממ שבו! בר רבשבא;
 ובן שהחשעי כה בפרק וכן , אבי פי' בשאהבשר
 . אביו פ" נשא כ' התוספותכהבו
 . ר"ק . רבא בוטש שבארב

 .[ יצכ"ץ . צג"ב כוצ'עא לסטים שםנשבו
 שבור רבה נקיא וכן , שכצאל הוא כ%כאשבור
 פ%'י . פרס כ%ך וכן , נוחה עמ פרקכ%כא
 .[ ר', . כ%כא שבור הוא שמואל של שר"תנרוך
 ד'מ' רב אהא מ , חנין ר' וא'תימא שבח4רר'
 ר' אמן , שבר4!י ר' של בכלהו סעשהאמר

 כושכוי: שבת"ר ר' , שבתאי ר' אמרכרום(ר4ר
 . ין כרי המבמו בפרקרזקודה
 כהךנ ועי אסו וינוהו נכולא ומיזן לקז יהבויא שסקא ובשו לבנל איקלע מרינוס בר שבח4לר'
 . ורזזמך רוזכרם י ונתן רכת'ב אתו קארב

 זיעו רר' לקב4ה אתא מרינוס רר' ברקזשבת4ר

 בר נחמן רב ואכור לבבל איקלע מרינום ברשבתאי
 . הואשון הוא ואולי רג אמראבא

 . ו"ב ד הגט כל פ' הוקיה אמר שבתי]רב
 .[ יעב"ץ . רכבו"ו קמרובין כונשיא ר' אבישגובל'
 רני אפתיש! רגי הוה הסדא רב ! שיובירב
 גבדא אמר בשרגא רגל דדיוה סיזבי ררבנש'אה
 נשא רבי מרש"י שעבי רב נפק ךהנא נפ'קרבה
 אמר , נבנו וחותנו מינץהו נמק חכיה וי"א .אביו
 , לסבא שיובי רב אמר , חסרא לרב שיגירנ

 . י.מר בר שיובי רב הוא כיונראה
 ר' אמר , ;ן0רא לרב ימר בר טךוכי רבאמר
 . שיובי גו-ב הוהרושעור

 וומנקה בלא חאכה רקץ זקנינא רר' בר,קשיכ;[ת
 שיכהת ששמו אחר 4רש ;[נינא ר' בוכע וכן ,וכו'
 נל וכן ה;מניס לחוי רוקו ומסי לאביו נכורוהקק
 י לאבבכור
 רב וא"ל ;(וף לוהכ( ;מאץ בכוים וזתיר שילאר'

 נל לצדיק יאונה לא , וכו' נשמתקה חאל;מכוואל
 , נירהו שלא רב הואאון

 ובפ'"
 פעם )כל"ב( ריומא

 גזהרגם ר"ל שילא רר' עלהה אמורא רב הקזאדטע
 ן בלשו מר,רגמע אפיר4רן שם 12פר42'י ככוובלשונם
 ההלמר חכמי נקראו לנך כ' ל' ונואה )עם.ודגום
 ההרגום בה4ון ופרשו המשנה פזזרגמואמור4רן

 תורגסן שילא %ר' %4 היה שלא געגיר וה עשהורב
 גרול ההה רב כי יכירוהו שלא כ,עצמו זהוישה
 . פילאכור'

 בשע' אס' לרב צוה ויב רב, ;עלכויר אבינ' 2רשלא
 שלא לר' גייקז , )רלע"ב( בנרה כראית'כרתתו
 ודץ , נן הקק שלא מדנ ששמע טההלכהסיזזור
 לא שאם סבי והוא , הטרים מים נמומשכהו
 כמו ו ה י י ר נ סחאוכור תשב והוא ו ה ר נ י שיחוור

 גרייהו ברלי"ת אכור כן רב כ' ך"כו . 4רלנא רו 1ג
 , רפה ברלי"ת 4יתנג'רן כ,שכו הרגום כישכהוור"ל
 ממנה תיתה אלנע טדו 44ק גריהו חשבחהוא
 ביום וכמר , זה בעבור אס' רב שמת עדמנקזם
 שלא כף' לכעת אבי:א בר שלא ר' רזמהההוא
 אבינא בר שלא הדיא מוס ומת . לרב סמנויאמר
 טהושו ווכל ידעו וכעוז כעה בארונם- ההדסופרח
 מסמ ימ שיו~אזת, עתה%ם
 בממ'ץ אמר יב , גרף לשע במ, ה י נדי אפידב

 וב. אמר שלא אמרינמסעהו
 הוג היסר מ על בחסי הז;שעט עלא%

 נס * תעשת לה*ומ וזצה שחה אדד4מ*ון
 מעד טון- ושמוה% רב ננ%בעקשהה עת" ר' א,ה ידע תומ , החאה נפ'כחיהא

תמרמשלא. לח*
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 ונן מיי שלא המ כיעא רב ושת"מא מרשלא

 . יהודה צר' שכיאלא"ר
 . אשי לרב אטר סשלנזו שלארב
 חממו ר' ודה4 אבור הבורי4ו כסר 4יש שילאר'
 כפר אוש ,פלא ל בשם לוי ר' , סושמו כימאבר

 . משכי אמי ר' וכןחמרהא
 שם הנדי דץ,ו יר' וסרתה ו4ייו וחנה.סרלת

 , דוד אהי סומעא מורשו והם אחא בר אבאבני

 המלמר שלה בר שמתול דרב אבתי טדלת זהואין
 ואוו מ כתבו הגאונקס אבל , גר דרה נינעוים
 והעזק שמפל רב של אמו שלת ששסהדהא

 תימה תה / גר המק אניו אמר ייא י סלאדציי
 שדמאהי.משפיעמילעעם

ת 4ם-%קעהתשעיאש ד ש  
 אש מ ר=,אד שתאלאיחי"שר
 %"חקת==תו%תתהשתיה

לשת=ןמ%ח""
 %ק=ששיש
ת==י4טעש,יש=1=ןאן.

שרב " בר  % פ  
ף ו %  שכק ה= 

י"עמא=ייי"ט"נ%לאף
 תהי*ט%וצרחצשאתמסש

 שו מ י= ע . ייצ( תעח שתק"אל"

 תע ת"ן=נהש אר ת ימר "מהאשי
 ימ *ב %ו" נהש = יו. ע ולמימש
 ו"א ו% 4*י לק שימ חטש ב% ,ן== )ירט וד1ם ת" ומששת איק%.מ

 וה חור דסוס שלובגסיא

 וה ה%* סשא רדנ קירה זעיא סרכר רבתכ'

 שזשחעחף תיי אץ וא%, ימ=
*נאד.

 * רבה 1תמז סחחנאה נשעדרב

 ו=זלנרמ ת לע, חן.%ר=י=מ ממ""ו%ימו, מיא=)ד=

רסשחחחציי
 מןסעיןמזדאנע

 דחף ש"" חת" %טע אע י= * שמרה"

ס-

 'יד ה" )%א יד ויפחס )צתת,
 [ יא . לש )ן'יות למ*ה שמ=

הבי=מקקחגריבמא.
ן תחי מ "ק ת שדחא: ,דןת %  

 ת"4ה מחזשומו שעף*מ,צ""יב
%שיא  . חממח 

 שמץתגהףמעקש
 בשמ"ג שי ק י" )ף" %" ה="רח י *מ ת ל"

 . נארתא עע דתה=

 %4סהמא" ררב אבחע )טקסרי סדטירב
 דיע. שש ר ~ת שיאיב משמ= חצא קכהז 4יא ת אמר : טיארב

 [ ל"
 [ לו",עץ =" שוא מ תא ,שוא

=ששאמאש.
=שסאקרא=.

 אק מ יף ת שמו איי ד= בחה ש=את
 הההמע וד' אבין בר אירי נר שע%א ]רנ . אכ"חמ
 י[ ר"ק . בהנת ואמם סמכי בניאזד
 מש. *ב 4טר אד חצ נחאמדהע

 חשא מ" שי יש יב בחה שסא=
שקהש%י
 ודא. מתשסא
 [ "לז . המד שלף ש=ש מ יץ ומדשש

 ל :סם ם ש מ אש"ששתתמאשם, מי יש ת כסטאמ ל בטם סי"ל
 י אמר פ=ח תיא 40אתה
 זענא[ נד"ק כונא ר' יבניו רב בזמן סלמההר'
 , אבע בומן שהקה ימרור'

 כיון אמר רב תלמיר חנינא ר' בנו סלמקץר'
 במרק מוומויו נתסעטו אדם סול שיניושנחקו
 פיוש שנינן נקין נתתי אנכי גם שנאמךת'נוקת
 . לבחא קשין נתמעטו וקנה שיניונתקו

 אביי בזטן שלנ,ן רב אמר החונל בסרק :שלנ,ן
 צלוו,י כ,בי שלבון ור' ארא רב רביצה ובם"ק ,ורבא

 ונימו יצחק בר' נזזכע ררב קמהה תמו תמובברבות
 אתה שלום א"ל שלטן שמו מה א"לשלמן
 . התלכרד'ס בין שלום ששמת לכ!שגהךושלום

 .[ 'על"ץ . סימן בא מ' שלקות בן אבי ןנשלשת
 'רט" ר' לסני אל מהגרונש אבא בר שמתלרב

ה יב ויאשעאמשא ח  וס ו"ק"מת 
ן שמ נדק%אמש פ  ומצ אש י נששה 
ט תא ושה פמנמחז  ,%א מ יס" י ל%' 
 חשעש ינ תשיא י פמ בש %1אי"
 . )פח'צ( ו"זבל נם' יהורה רבל%י
 אבא אמר תיא אבהוו ורב ס"ה ,ימואלרב
 נלה ופבת דיחעדןן )1' דעה ח"רם נייכד"מי
 יטרא רמח להא )ךדה ותג"ז טהית 4לונוק
 גגלה. נןיולא ורבם-ה
 עדמ )דק אחי חננזו אמר 4וא בר שמואלוב

פכודס,
 רדק. . מף ל לפמ זשז-םי בר סניאלל

 הממנא רב אמר ארחאי 0- סצעאל רבאמר
 רב. ו%"- זי%זק רב %4"-םבא
 בף נר ורב ססידה 4ימא בר סעיאלרב



מאמר
 משכיה אונשו בר שכעאל ר' אמר )רכט"א(,העיר
 . טעות החא ואחף זונודרב

 רב סליגי לא פפא לרב אהא בר שמואל רבאמר
 . אסר ורבאחא
 אחץ(זי בר שמואללי

 . סבא הטנונא רב אמר
 . נרטע"ב( זזשולזזפ'

 . ר:'ק . הקומץ פ' בידרי ברשמואל
 היה והש נחמן רב אמר ביסנא בר שטואלרב
 ב"מנא. בר שמהאל רב מאבע יבעא יוסמ ררבקכיה
 . ברכמה רר' אחתזי שמת5ר'
 נבר"ק . קפרא רב עם גור,ו בן שמתולר'
 נורטו גר חכחש רב פל אחע התו אחי ינוסף
 .[ רבוזלכ,קי
 . ררבא ברעז אדא ורב כ,רשתי שנ(העלרב

 . רב אפר סבא המנונא נר שמואל רבאמר
 ררבא לשכ!עהא מרבמה ווטרא בר שמואלרב
 כונות ר' כמו מרבורו שנה שלא לרב'נאוא"ל
 . שמואל נר דסראלש

 הכהן הונא רב. אמר : ושרא בר שמואלרב
 . ושרא נר 10מת% רבאבו
 . א0ר רב 41דתימא כעריקנ"א שמהאלרב
 דועקז פ' טני ר' אכד ח"א נר שמח%רב
 . סע"כ()דע"ב
 . ר"ק . אלעור ר' אמר חיא בר סומשלל
 , ביויסלם ירכרה ור' הלמתא בר שכיאלר'

ןבר'"
 ,[ 'רוס1למי

 , זצא בר הכהן פנהס י של אחיו שמ541ר'
 . ר"ק , שזזואל מררש פי,א ענץולין
 שמו*ירב

 ביה שמת5 רב לש , חנא בר בר
 ח"א ורב והוא , כתבנוהו וכבר זזנא בר גרררבא
 !זנו עזודז: דרב בריה יצחק ורב הומו רבבר

 תו"ל כהנא רב עמהם ומגע רבא בישבוומוז
 . יוסףלרב

 . חנא רב בר רבא בני זסף ר' ואודו שכראלרב

ד'"
. 

 , בירו10למי בברכוה חסרא רב נר שכיאלר'
 .[ ד"ק . חסרא רב בגי ט' הםגחא"כ
 שכויאל רב אמר רבא אמר ! פובא בר שסהאלרב
 . הומע רב 4ע~ר בובאבר

ש שת % ! =ח מ   ""ה נס% 
5מ פ ה צ ד  ו ש ש ים%   אן 

ק ח ר י ח מ % %  יי=ם%%
=מ=", מ % ח מ ה ח " מ ה %  

מ ש %  מ"א

]191שני

 חעא =הה נר סש%1 רב למ שלעשלא

ה ש"ימ תךצה,מאי ח ן  א  

 רדב והדה ,ףי עשדה נר שמשל רב עחק,ר'
 עשדה נר ,ממשי רב כמן כהנא רב אטר ,קשדה
 *בד קזיה בר וממואל רב , ומיה *ג סןא ססתעא
 גר שמתל ת: ס% בה1 שטתה מאבא ת שטעאנא

 ואמ ישף הב בעע תדה ,, עלא ומחלויצחק1(
 אמר וכו , עערה רב אמר זסף הב מ ערעאש
 קקדה בר שמואי רת: הא מסלעתא כמה עסףרב

 מוע סץדתא עאדה בר שמוואל הב צרק גרחדה
סצת(חיצה.

 ך פשו הב *ה רמי עסף בר סבץאייר'

 . אבא לר'  *מי יעא  בר  11מהלרב
 . יאי 1ר' אמהי עאי טמואלבררב

 יאג בר מנשה ר' יה ת%ןי יש4 בר:אץאל
 ,דכק. דב נעע תןמץמל

  וממ רמ אפד י?חק הב בר סע?אל לאמר
 =ו ייק תוי%ויחאלמטימ

 מעק
 חש"

ק ה "ף מי ,הק תתטה  

 חא י תמי*
ן ל סש * מש"  % פ  

 "י ופז שימ תוא ס=מ "=פק
% א="שאק"ימק ך= לץטח, א  

 עק"שאןיד מתשדטסתש=%
א ח  ש' קרה, מל מא ה*ןןחאשתיש א=ש=* מ *'פש זב ט*ומ

חשי ט מ * יגה מ =' ל   מ שאל *ז 
 רק )%שק

 ית"
 "מש=% *. ת=1

ק ו ק " ת  יצ[ ס* הש תבן
 רע.ףש=%מעקאממ.

 מש מ שט%=

 אששש סי עח*ת"י םןשטי
 %א =ש עסלאפ"ימאה

ץשזמאאממ"שמ.עמאןו לשמ" ח  
 יפטש טלעחשל=ם

 תוה טעת"
 מי%ז *מ%לשסו7 קץ%חי7

 יטו בטמ=ה פקת*שמתומק.
מ  פל שסע שהו וד יא פששמפ
 ס=% הממ. עתטת %ך אחך *קמ

ולוחהאמחשאן
 שמ% =י שתס %" וקנ=ה*קי. תםה*ה"א"

 קטב=ר=מס=ק=שאלמ"יה,
 א=ה"ב=שאלעשק=% "/י
מ ח=מ דתי  

-  

ו ,א ח  ש ג  ל  
 וןאהושיה.תשז."ם"הף;
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 משנרה שמואל אמר רשרובין ונוק , ומליום4
 לאומרם יש דבר ש ששוקר שקוד נקיאדלוי

 והוא אריוך לשטואל לוי אמר אמוך. ונקראכדלבה

 באע1רי אלא ר"ל נאלפר נמשפש ומלך 4ויוךסצע
 ברינין בקי פיייין מלכוו שבור ונקרא , כרבשהלכה
 שבי' ל' :הירין אמר בנרודעא והיה ,ברינא אוי כ%כא ושמר אנא הונא רב אסר , שיסכמלך
 דרכע כרכר הקז ושם , רנרודעא כשבלידשברא
 יימשת נית ושם והשינות התורה קזויהכלך
 ועזיב דשף הננסת בית והוא ישיאל איץמעמר
 פיוש הערוך ובעל י מקום שם ויתינ שףסי'

 אימריס ויש שם, וע4בה השנינה ממקוט'שנסעה
 5ף- קתנה יהא ה,ש של הננסת נביחסהשמנה
 מנדידעא למפה ה0ופר עורא פועשההנודרש
 חיה י מרובה פדק סוף לספר סמונהונהודעא

 אסיה בתנונה ברפיאה החכטות בכל גרולחנם
 לסמכו רב' ורצה , ירחינאה שמוא5 והוא הוהדף
 דאדם בספרא טצא שכן שכוואל וא"ל יכולולא

 הקב"ה שלמדו ההאשון ארם בחכמת לץקרכ!אה
 .  אליעור ר' במרקי שמשיש כמו התכונהחכמת
 מוקיע ארם תולדות ספי וה ידע שכ!שם בזוהדוכן
 שאק הגרם ואם , עים יכר נל שיקרה מהכל

 שנ" א* אסיו פרקרה מה יעו הקודש חחלהם
 ודוח הקב'ץ: של כסיו יצור שהוא כר החככזהבו4עז
 . עאבו'ע בקרבו אלהים וחכטתהקרש

 שקזה יודע והמ: סולרו שטצא שסילואמד
 ודתקה 5א רב' אב5 וברפואה ובתכונה בהךרהחכם
 ובעבור , זה נוכר ש5א איפש שי מזרע באהו%י
 הושעשו ולרב הומש לרב ששקש כמו נסמך לאזה

 וק ע4ה %א שמשמר נסמכו שלא יוחנן ר'הלמיי
 האאז ונמ' , נסטנו לא ואנח ינה יאעונו'

 טלממ פיצא 40גגה בנותיו שנשבושנושיכלה
 ר' התין ב' פווב נעל וזה ובחנמתו אביוהש*ט
 דעת כשי גוזשת אנל , לכהומת ,1האל בארץחנינא
 שבאהה ה4משול בת הטזה רחל אם כירש"י

 למרי ילרזז יירי שחור ג'והא כר,רסורמעוברת
 זזש%ח ובפרק בכלל, תהקז לא שזאת הגדולהחכם
 ובי,ק , ךכו' השדאוה אישתבא' שמחעל דרבאטחא
 יכו ש נמת אם ני בניס לו נתקיימו שלאשהמם

 שכיאל שהקץ רב ,קופוש 2שהק: ו-ב מקללתרנ
 טהזאריך נמו טומים לשמ הקז והש הרעעופי;
 רב'נו בעטום דל בערך המעשה בזה הצוךבעל
 בף ששתה ובעבור ברפואה יודע שהקז ו"לה4א'
 דבר יצא . זה לכל הוצרך בררן- הענורהנהר
 40בא הקז המש2ה ווח חמאמר כל 5שזשארוך
 קזמ- שכותול שו1ה ואיורו לבבל ע4ראל כוארץרב

 . הנודר נם' הנוף נצורת אינש' נשאר דוה%א
 יעדח רב חסירות הראה וחכמה ז,מירות מלאוכלו

 אח הקורא נמרק נהן טומואל וו2הקזתלמירו
 וסתם לבבל דאיקלקן בכהנ' קאמ רב . שטדהטגלה
 הוא דכהנא שמואל איכא חהא  בנהרדעא הואבבל
 כבוד ורג לרנ כייף נכף שסואל , לוממורבר

 עך4ל עביר לא בפניו שלא בפני עושה היהבעלכיא
 מכורינת שהש בנהרדעא שטואל איכא האפוש'4
 להיות הק: נוהג עלוק: ורבר , הוא דכהנאבבל

 קכ!קה שיל לא רב טרוכה בפ' כדאמר סדבלמעלה
 אז הקה 5א וו1טואל , לק: דעכיר הוא ורברשכוואל
 דץה גוי חוא בתנונה חכם ש ל ב א 1 .בנהרדעא

 בפרק , מטנו למר ואול' לשטואל ואוהבוחבר
 לצד'ק יאונה לא דדב עלמק שמואל קרי כוריסותאלו
 שרב אם' ורב ושמואל רב כשנכנכו טרובהובפרק , י אנים לא רו וכל שמווול על אמר ורב , אוןכל

 אע"פ , בבניכו שקללו בה1ום בשמואל הבורנוהג
 חזאריך בחכמה משכעאל גדול רב הלמיר אסישרב
 ונסוף שנים ששה רב אחריכום

 כך"
 י"ג סה4ע

 לקרם לרב שולח שהקק לח%ין ועור . רב עלבעים
 לשמואל שולח הקז רב שמת ואחד , שבבבלרבינו
 שנין שק שמוש לו ששלח עד חברינולקרם
 'וחנן ר' וא"ל רב' לו 46זא שחלי שיבץ נרימענור
 גמלי תינ(י ששלח עד בע5מא חושבנאההוא
 ~מור לבבל לירד רוצה והיה חנמתו יוחנן ר'המר ו1י , גווני הליסר גורמ' והגאונים מפרטותרספקי
 ו-אמר ססוקץ- ל' פסוק לתינוק ששאל עךממנו

 להשריח שלא נרי א5א נן היה ולא ונו' מתושמואל
 ע"נן ור' ושמואל רב טעטיין אין ובם' . 'וחנןלר'
 סי' ךוהירוך מקרא נטו שדברעזם פ'קיא'
 התכלת ובם' .[ ד"ק . 'ון גלשון אדומם 1(קראי
 להבי עזורה אמה גור נגין כלך לשין אריוךפה2"'
 20טואל הלכה דק"ל מלך 16ע ארעך לשמואלקמ
 . ד'נא דכלכוחא רדינא ידכי כיבריני

 אמר בב"ה רבה אמר ; מרתא ברשמואל
 מרחא כ' 'דוע והוא דרב סשכויז מרחא נרשמול
 . 1( חיא ר' אחאבע
 חניש. סר' חניגא דר' יו;נקה נדב בר שקוולר'

 . יעב"ץ . קלאי המפא יחהוזי(
 ק'וע ודיא חחח בד"ק1(

 אמ מדע ואיע ן כיוב וכי,
 1 בוח"ל רש"ש העיר ול'1 , אשה או אה2 סרחא'

 ההלמוד טוכירו חהז לא אשח שם ח'האם
 !שלא חממ, א-בו דאפר , ח"א ר' קורםבסנהדרץ

 י נהןא רולררחמ במרר סיסה חשם ; חזיאימהתא
 המעףך ,ל'כ
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 חנינא בר אחא ר' שי אמו אחי נחום בןשמואל
 . ר'ב"ל אצל המצוי חנילאי בר הנחום לר'אטר

 . ד"ק . נחמיז דר' אהוהסומואל
 חביו .:ונהן ר' תלמ'ר נחמני בר שמואלר'
 אם יוחנן ר' של ואמו דבר'הא יאשיהו ר'של

 ר' עם למי כן וגם שטעון ברבי שעור שלאגעהו
 בתלכיד מאד הכיר מצוי הוא החכם וחה .יוחנן
 חהכמח אגדה בל שהוא וברבות וורושלמיבבו'
 וזזשרן נחמן נר שמואל נר נחמן ובנוגדויה
 ר' וגיכר מהורה רנ שמת נזמן היה נייכרם
 . נשיאה מזודה ור'אכר
 כשום אמר ען חנינא ר' אמר נהן בר שטואלר'
 . יוחק ר' בי דדננא בר אנאר'

 שמדאל בר אש דרב אבוה סבא שטוא5 רבאטר
 ט% דשזנו והוא נחטני בר שכיאל ר' להואמרי
 . נרכות סוף חממורב

 רב. אמר חיא ר' אכור ס'8ראשי בר שמח%"יר
 וכתמו לרוכר טיהל ספימאי בר שטוז%ר'
 פלפים תק. טץביאה שטי " שהכריוכאשאה
 יום ל' איד ניו טרטשו ומ' ונוה מה קחיומ
 אחר אם ני החייה %א הנרוו שמע והואייג
 יום ל' תקי טביאה המז סאאם יעם ומזן יוםל'

 טגש4ץ כעת אש , הטלך )יקיאת שחמה ט(וההמה

 השמד , גאומ ומהרר 1( צמוות ה' פידפסני

 ו(שם את וקרש שטמל אלהי ה' בחך"
 . ד"ק . רכ"שישוו-ו0לכר
 דהוה חמא בר פנחס דר' אהוה שמהאלד'
 של נפשו ק% היט9 החנכרם שם חהיונמננה
 . שטמל בטרחי וכו' אלנין כושבראהין
 ו" בשם ברכקה ר' אסד 1 צדוק בר שמואלר'
 . צדוק ברשמתל
רב

 שמואי
 . יוסף ירב אמר קמינא רב נר

 בארץ טנסתור והקק ייטקאה שטושרג
 בפרק הההש עיכ נלשון דמישאטא האפלשתים
 זמנו. ירעתי לאהשוחש
 , ד"ק . דטגלה פ"ק שגא דב בר שמואלרב
 * אחים רב ליה אכוי שלא בר שבות%רב

 , א( קנ"נ )שבת קא'מנא דהתםגהספדאי

 במו טגני צדק % והוא שלת בר שמואלרב
 שוקר כך ש חיה נעךס הסימד והוא המןסל

 פלא שנים יע שודה אוטר דבתרא בם'ק כיע4הם
 הרגים ומצדיל נאמר וע5'ו שלו הג'נהראה

 קבל טרח בר רג א"ל , דב גזמן והמה ,כמכבים

 אביח המחיר אמרו חלא כי אח, את הבעייילאי(
 לח  ספמ 4114  ור ססהז לסש %א על'ולנף
 . יעב, , ה, פחר טסמ נם' לעזקרי

 כ5 שוקש היה , דנע"א( )כתובות כתורא למהוםפי
 רב כגק מאן כגק יובז בכל השילז ראמרינןימיו
 )שם א0תחיה דכלכח פריסתקא עביר רלאסדלת
 עשיר דןה שלא טפני הגאונים ונתנו .סנ"א(
 והמה עני שההה על טמונו המלך נרקח יראואינו
 ארעתו נן זלה מ אז(רת בתשובה כתנו  ועודשקב~.
 חיא ו" של 2( אהיות ומרהא טרלת ני זדעומר'

 . אודם בני הי ורב שטהל רב ווההגרול
 שכדם ירא סרבק צורבא מתואך שסואלר'
 . ד"ק . כותים בנותפ'

 אכי אטד , אכיכר בר 3( תדא~פא ברשסוש
 שטדאל טר' מאמר נדלוני בר רבה כ1-בוששסש

 . אביכר בר ההליפאבר
 למר רבוו "וברקז : שמואלמר

 שכ!שי
 ז%ץ

פע % י)ט% * "* עא ת ,  ש  
פ )ט% מ דמשל ח ה נהאו  ש  
ן ימ, מק 1"חק ש  יש מה 

 עש י* *"ישש
פ יטם א%,א% 1%1 "*ע ש  

מ*עש%ש=שיא%ש%.
 4 טומי אן י *עמ שאיי

ןלאיאה.
ה שא5מ ק  ן מ תה י   חמ 

א ת עק  קי, 
 קכוץו שכעאל דב וומ דטגלה בפ"ק י שטואלרב
 . וכו' רבא וא"ל רינאירב
 גהטח גטה בי. אבא ר' בומן שטאיר'

 .נירושלטי
 אכתסקק וסמך א%' נשיאה רה קק, ור' שמלאיר'
 . גדול חנם והיה שטשה שפלא'דר'

 למומואל רב א"ל , בנצ1'ן שמלאי ר'דרש
 ל נשחט תטיד גפרק וכן , אטרת לודאהשטלאי
 בלוד טוהקש ואמר יוחנן דר' לקטקה אתאשמלאי

 יוחסין גן' ללטרו יוחנן ר' רצה ]ולא וכו'גנהררשו
 ואו5 אסהסין' בהקרמה )מאמר כטו ד"ק[ .ססחים

 ר' 4יל , שמעךה שסלאי דר' אכתסוה 'מיר'
 וגפישו נוחלין עם פ' וכו' וגששה; לאסיקהוק,ודה
 עב 0רהיה ת"ח בגד מי' כשק שעוריה דיןאמר
 של מל'ת , גזתהתיו נראה בשרו יהקק שלאכשק

מעמ9%4ח~איממ="  ח="י",ש9היחז%
  ייאשימששה  סחזחאלמנחשנתה

ט=י"י9?י,י-*י%% חמ.שש
 אמ 6ר ח חמב

היר, ". חש אם "י ח~
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 ורב , טפה מתחתיו נראה חלוקו שאין נלמ"ח
 פווכיאה ~בי דגלימ' שיעורקז שק בערך פירשצמח
 . נסראה קזודזז דר' כישכוקז וריב"ל שמלאיר'

 . דרש מלאה בר שסלא'ר'
 דרב דסנהדרין בפ"ק פרש'ק אבא בר שכוןרב
 האשה ובפ' , לנכל ירד 'וחנן גור' כששרששכו

 קרוב שמן רב שה'ה חנינא ר' לו אטרגמנהאלס~ה
 קסקן אמרח יוחנן ד' תלסיד והוא שמואללבנות
 ור' , נשש1ה קזורה ר' לפני יוחנן ור' יוחנןדר'
 אבא בר שסן רב גבק? הוה דלא על בכי הוה'וחנן

 למד אפיקתקה אנא אבא בר שסן רב אמרלסוסכק
 . לשכושא וכובןולא לב?ולא כושכ1שאגשטהשל
 רב ביטי כ1הקז 1( ססבוא לרגינא אטר שכוןרב
 . לאתרין זוכורא סר איקלעאסף

 רב' , 'ודן ר' אמר אבא בר שמעין ר'אטר
 נהן יווקנן ור' דריב"ל לקסקז אתא אכא ברשמעון

 שכ1עון ור' וברי בר יעקכ ור'  איעא ר' , י12ותלו
 בסרגניתא בקי הוח אבא בר שמעון ךר' . אנאנר
 פסוק על קהלת במדרש . לאכול לחם לו הקז%א
 .[ ד"ק . לחם לחככויסלא

 תוטר תחת שנא טאי : אבשלום בן שסעוןר'
 )מגלה החוד משום אבשלום בן שמעון רביאמר
 .יד"א(
 י אחא ר' :שם ביסנא נר שטעוןי
 , ד"ק . דבריתא תנא גודע נן שטעוןר'

 'ותר גדול וזכם והיה , חייא ור' ברבי שסעוןר'
 ובפ' , בתנאים בו דברנו וכנר ועשיר אחיוטר"ג
 . קסצן היה פ" כוקמצין עשיר'ם 10ריפחזאלו

 שבלא בר יצחק ר' אמר ז2'ד בר שמעק ד'אטר
 ח"ב( )נדוים אהא ד' סשום ארינא חיש ד'אטר
 גדול דאדם ןירא ר' לפנ' שבחוהו זביד ד'ואנע
 דסך כד וכיר נר שטעון ]ר' . בנרכו' ובק'היא
 . ד"ק . ררא שסעון2רד' י ד"ק . טיצא לכסח יש כי א'לא וי עליודרש
 . ר"ק . יוהנן ר' וססכו ז'רוו בן שמעוגר'
 . רב בר לחיש טתנ' חוזאה ח"א בר שטעוןר'

 .ד"ק
 אמר אידי בר 'עקב ר' אסר : חסידא שמעוןר'
 תנא מהאחרונש שהוא וגראה , חסירא שמעוןר'

 החסיד שמעון ר' אמר תנ" נוסחא שהידבריהא
 חסידא שטטן ר' אסר ביסנא בר אנא רבאטר
 . החסיד סיסעון ד' תניא דוישין איןובפרק
 הלכו ורנוקי כר חייא ור' יהוצרק בן שסשןר'
 וכמה לקיש ריש בהו ופגע כעסנ" השנה אחלעבר

 הוא טעוח ואולי , לרבינא כסק:רא שסן רב -ר"ק1(
 . המעריך . כאן חכתיבה מסנראטטלח

 נן שמעון ד' . כה*טו יוהנן ף אסרהלכות
 אתה נוקכוני בר שמואל לר' שאמריהערק
 רטס' ובפ"ו , הגדה בעל שאתה עליךששסעדמ
 בנור קיצרק בן שמעון ר' שמח סעשהשסחות

 הגהל שנ0תם אחף הגליל סן יוהנן ר' אחיווכא
 דן שיהקז תיסה ווה , בורפון לר' ושאלוובאו

 כואוון לשלש קרוב שקהקז 'וחנן ד' בוכוןנורסון
 ב~רמון ר' לפני נשיאף יהודה ר' בבכורות וכןשנה
 ובסצות קמ"ו בסצות המצות בס' שתכוצאככוו
 .ר",א
 בתוספות דנדה בפ"ק , קןוצדק בן שמעוןר'

 בורר וה ובפרק , יוזזנן ר' של רבו טוהקזבהממע
 'ווקנן ר' כויוקוז ולא בקר רועה לקיש ריש ליהקרי
 , ה11 דתרי ר"ת ואומר רבו כבודעל

 ר' אשת אח והוא לקונ,ו בן יוסף בן שסעוןר'
 בר' אלעזר בר יוסי רבי של ורבו שסעון נר'אלעור
 אלו ש פ' היה מכהן דינו ומנ,ת 'וחאי בןניטעון
 .[ ד"ק יכוומין
 . יונא בר שטעיןר'

 ד'"
. 

 שנא בן שמעון ר' נ"א 'ססא בן שמעון ר'אמר
 . גדול כלל פרק לקיש בן שמעון ר'אמר
 שהוא ונראה צור רכון יעקכ דר' ברקז שכועוןר'
 , שאמרנו כמו בציר יושב שהקז אידי בר יעקברב
 . יוחנןלר' אי שמע אנהו וי יוחנן לל שאל שמעון 4'ווה
 ר' לפני אמר אליקים נ"א 'קים נן *סעוןר'
 והוא לקיש וריש פכויש בן מנ' ור' פדת בןאליור
 וסמכע חנינא בן 'וסי יר' שיססוך 'וחנן לר'אמר
 יססוך טשתקד הוה אליקיס בן שמעון ר' אמרובן
 שניהם שבאו עד איסתיקא %א חנינא נר יוסילר'
 רבי תהיה בפיו ר"ל ססכו יוחנן ור' יוחנן ר'לפנ'
 ואטר ידע ולא הלכה 'וסי לר' שאלו וסיר ססנאבר
 . חכם שהקז כיון ירד לא שעלהכיון

 לקיש ריש אטר הכי 'ריד כן שמטן ר'אטר
 וסטנו ורוד שסעין ר' נ"א חנינא ר'טניום

 . יוחנןר'
 . סיסון ר' בשם לוד'י שמעוןד'
 יש את הרואה עולא אמר : לקען בן שמעוןר'
 חז ושוחנן הרים עוסר כאלו המדרש נביתל1*
 יווקנן לר' חבר הלסיד לקיש ריש בתוססות והאכוה
 תורה שי סובירתה לקיש ריש אכיר הלז,ם שתיבפ'
 ששברת כחך 'ישר שנרת אשר שנאסר קיומהזה
 , וכותסרה בה עוסק כאלו שכר שכוקכל כלוכורונו'

 ולפי , רבינו לכודתנו יווק:ן לר' אמר דגכויןובפ"ד
 הוא הטז יוחנן ר' שלמרו קודם התוספותרעת

 רב' לו שר'ן והיו , ע"ו רא'ות שהניאו נמוחכם
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 שלכ!ד שאחר אלא שמרנ(4'י ככ!ו גגביג( של רבילא
 ארנ( בשר אוכל' ללורים ו:שבה וזעולב( לוזבל'פירש

 ונתעצב העולם מהביל היה השבי מן שיצאואחר
 פרק בגכוין כראיתא לבניו רמוריקא קבא הגיחכי

 קורם לשראי גפשיה ובן בתוססות ושם ,השולזן
 נל עצמו מלל היה לא דמסתמא לכ,ו:זכשיער
 בתעניות כזלסניו הסירתו ואמו יוזזנן ר' לפנילמר דר"י ינוקא יננו 'וחנן ר' של גיסו ךוהיה ,כך
 0" כרי :ריס' ובתו שאמר שס ועוד ר"ק[ .ס"א
 ום" , וכסת כר לי הוא בטני שבמע' שומןדש"י
 בובתים כראמרו בנונם על לשכב היה ררכןבתוס'
 הפיעי" אח השונר ובפ' ומקשה אמעיהי ימיר"ל
 נן והניח בסמוך יוחנן ר' אחות נשא כי עניניו,כל

 וכו' המעשה את הביזוו נהעניות נראיתאחנס
 ר' ועס כ!טנו זזוא ובבל' ירושלכ!י התימודויקר
 המקסזה בהמה בפן , הנש"ים 3יטי ואפלויוחגן
 . מאבותיו נכבר הטז כ' הנשרפין כלובפרק
 שמועה ,וחנן ר' כשאמר לקיש רש שלומנהגו
 שתים או שעה לקיש ריש שוהה לו מורהשאינו
 צמח ורב , בו יחוור אול' עליו שיהלוקקודם
 שהטק לקיש חש שהי מיטרא אסלו שההבערך
 ולפיכך לרבר יוש לא ומעיעתו שעח באיחהיגע
 , ע"כ שהיטץ בלשונינו ג"ראת ואח שיגיעהנשתק
 הלכ!"ד בחסרון היה וה פירוש כפי אוסרואני
 ראה כי רבי בומן והטז ואמעתלהי, ותלה חרגוםכ'
 . כוריפות אלו בפרק רבי בישיבת רבאח
 . לוי בן שכועוןר'
 ועירא. בר יצזזק ר' ל!ז ואכ!רי נוירא בן שכ!עוןר'

 העמסוני נחכוה לה ואמרי העמסוני]שכ,עון
 .[ המעייך . מא"בקמא
 , קפרא בר משום ריב'ל אמר סוי בן שכ!עוןר'
 בשמעתא פוי בן ! שכ!ע, ר' לסני שכיח שימירב

 בן ור"ש נפחא מנהק ר' , באגרתא ריב"לולפ:י
 מרש"י ברבי אושעש ור' פוי בן שמעון יר'חיש
 הוה כר כהמם בברכה ונראה גרול, ארםברבי
 ובמררש , המצות בספר עמור אחורה קאיחשימ
 זהב לו 41יתנו שאמרו סוי אביו שנקראובויהר
 הרבה תורה למר החשק ובוה תורה שלמדהרבה
 ודיא רב ומפו סוהב התורה חבב הוא כיואמרו
 את 2ומעטתי ,י כפרד; על' המאו בטאורותדרש
 שם פרש'" רתענירח ובפ"ב , לקיש חש וכןהירח
 פוי ביבמוק כראמרינן מוי בן יהורה ר' טיאמו
 . הנרול חיא ר' בנות והס אחיותונויי

 . הצ-יוני שכ!עט ר'ררגע
ק  . )עה"ב( כרול כלל פ' , קי0מא בן שכ?עון~

 .ן'עב"ץ

 . רמציעא 'רושלמי אמורא שטח בן שמעוןר'
 .ד"ק

 עלבא ר, מתלמירי חבר השקמוני גממעוןךר'
 יורשות צלפחר שבגית רבינו משה ה'ה יורעאוטר
 .[ המעריך . קיט"א נוחלין יש .הן

 ר' ביר ילאביי רבא שלח ; זירא בי' שמע,הר'
 כי נואה שכ!עיז, רב א"ל זירא בר'שמעיה
 שמעיה ררב בריז יוסח רב א"ל , רבינא בומןהיה
 . פשולרב
 לוי רבי נשטוה בקרושין תני וירא בי' שמעיהר'
 רב נוטחא ויש הטז אבת בומן כי נראה יוחסין י'פ'

 . אהר יהנל ועירא ברשמעיה
 . ר"ק יוחסין עשרה פ' ויתאני בר שמעיהר'
 . ד"ק . ריוכוא ספ"ק מקלנבו שמע?הר'
 רבא טות  בעת והטז ררבא אחוה שעוריםרב
 , יבכ,דרש למעלה בסמ"ך ויש ,מ"ק

 העיר בני פ' חניסא יוהנן א"ר שסטאי ר'אמר
 א"ר סופף', ממסכת בס"ג יוחנן ר' כן נקראואולי

 כ!נין ה1מר בני טרק יוחגן ר' אמרשפטאי
 דגר תשמענה ואונך שנא' קול בבהשגושתכ!שין

 לזהרזהרל כלבו אם וכו' ברברא תתא קלאוכו'
 לאו נמל קול או וזין של קול ישכועבתורה

 במהא גברא קול , ניחוש משום בו ואיןאזקר'ד !טוי
 והווו , אייו בא ק% %בת המ מצוי שחרנוקול

 שנכש בשרה לאו לאו ראמרה והא הן הןראמר
 . פעמים שני לה אולו

 .! ייב"ץ . רכו"ק סם"ב שפיר]רב
 רבריו ששוקר שמואל שהוא אמרנו כבישקור
 .בהלכה
 שר'בטו רב שלהה בתרא בסוף ; שריבטורב
 ובכתובו' ד'בכי' פ"ג ררבא וגושגוי!ה ראכילקגו'!ן
 רג יש רב בוכ!ן כי ונראה אמר שריבטו ורבסמא רי לרבא שרביא רב לו אמר ~תשי רב בומןפ"ק

 בקרוערן שריביא רב תני גיעוו? ואו4שריביא
 . לףיבי

 - ראג'י לקמיה אתו בגו ורבאסורשום
 ורנ אביי לו אכ!ר אידי ררב ביטז גמרומטורג
 הקומז גס'ש ארוני ענינו פרש"י מרי ע:ישיטיא
 . גרא בר מנשיא לרב אביי א"ל רירן ]ננו' .ווטא

 ,[חכיעריך
 ' אבריכך בר שמואל ררב בריה ששנארב

 לרי ושאלו קאזמל ושכחו שבת הקטוכש:יגוול
 . א' ל'וגו ונרחה אלעור בן יצהק ולר'כן:י

 ר'"
. 

 בזמן ג' דזממלה יקורא פ' מקיטזא ששתרב
 . ר"ק . שותרב



 יוחסיןספראנ[
 , השלע מצוה דקף0ת לי הרתי ששת רבאסר
 נהור סגי והקז במשמות בקי שהקן הדדובטיק
 עש ושק- ברידדצ ח1ינהו ברידן 4צן אושר עוופעבהר
 האעש לו שז4מר נרכות ובסוה , אהריפשרופים
 10ובים השליכ!ים הכדים ר"ל ליו כגני למהראחצגי
 , ל1זיכן ר"ל יש1 שבורים כגני אבל כיםלהבשו
 שהיו לפי נמשניות בקשו ששת ודב 0ינ' יוקףרב

 יוצא למה נהור סגי זדה הוא כי ר"ל נהורסגש1י
לראות

 חנהי
 חבד שדצא חככ,הו לו הראה ואו

 דרב שסוותקז 0רהע כי מאד בקי והקז זזסדאלרב
 חהלכתא . נעייובין ששת דרב סמתרתקזחסדא
 ההע והמז 0ינ; פלונתקז בר וכר"נ בא"מור4כוותי'
 רב הכינהק ורבו וה אה וה בוחדרין זזסראורב
 זזנשתן וכ1שצי ד:ונא דרב מפגקקז עקר והוקהונא
 עם קרא ונן )סנ"נ(, דיבמות ס"ו נראיהא זההקץ
 לומר ענן לרב ר% הו0א רב בשליחות הלך והוארב
 וענא לרב שקוא נענור ענן ענן לוש דדךלו
 דיני ובפ"א ששת רב אטד אבא 4רר . ח0יןענן

 אנן אשו הכונונא לרב ששת רב א"לססונות
 נגד בן ולא נגר לא אמר והוא , באגסא קניקטמ
 סרק רבינא אכיר וכן זזכם בן ולא חצם לאסרש"י

 דענר מאן האי רבא 4אצר נירה נפ' . היב,עלר'
 שבת והסדלל עברחנא לקק לברקרי שריאדרבנן

 רט!ות לבכ1ל כגוי זזוא ז(רי בדרבנן אפילובסרהסי4ו
 בו רנרעא צדיקיא בר לרשיקץיא קיינןבסנהדרין
 . . מיללת דרא אבקז את תנא האי כירפץעא

 הה-ואות

 משמו אוסר *ףש עיש ח4רממ נר תדאיד'
 ד' אגף, 4ו'ר תד4ר א'י והקא אץר רל"ח()שטז
 בן אללי ד0ההא תנא וקן עבר לגרכ!טזתדאי
 ד' דשגת וב'רושלכר , הננרי עם הרד בפרקהד4ר
 . אושעש ף בשם תדאי בןסימון
 הע"ץ מית פירנשנו ננר הורוע כפרק , תדלבן
 . ערלבבן

 וי'זו של לכ'ג1 מלאי מ0ףל רוסי אישתודוס
 . ר"ק . וברכוהפסזום

 .[ ייב"ץ ; בפ.כ"גנוע10ני
 . ד"ק . בירונצלטי פפיאס בר תומ4ור'

 ד'וסא פ"ק חורתא בן ר'ק 1 אדם שם~ורחא
 .[ יע3"ץ .מ"ש
 החיסא לרב שסמי ל'ל 4עץפ,ק גר תח*פארב
 . אבדיכר( )נ"א אביסיבר

 . הסרא רב א"ל אממו בר תח*פארב
 . לרבינא גוא( )ל"ק גדא בר תהלשא רב לואמר

 משמ4 תחליפא בר הונא דרנ אבוה תדליפארב
 .דרבא
 . ד"ק . הונא דרב ברקז תדה~פארצ

 . רב.חסדא אמר חסדא רב בר תחלהשש רבאמר
 . חכאש ורב חמוה תחליפאר'

 קמי מא"י פרשש ו( 0ודנא נר הולשאתניוב
 בשוקא לו שאל רבין וכן דכתובות בפ"ק אבהודר'

 . הלכהדגלדאי
 כתיב סוסף בכל גקסהן קסייה החלימארב

 שקבלתם ניון ועשיחם עצרת ובסוסחוהקרבתם
 וכן , הדשה סנחה אתנם נהאתי העםתורווו
 בוא"ו עולה והקרבתם פנחס בפרשת כידרגצו

 י בסיון בעושה לרכווזבשבועות
 רב נ,א , חוואה דרבנאי אבוה תחליפא רבתני
 . חויאה בנאי דר' אבוהתחלסא
 . ר"ק . דו"ב( )טנחיה שאול נר תחלסארב

 רב. אסר אבינא בר שילא אסר תילשא ר'אסר

 את הקורא פרק גר'שכוואל תחלשא רבתני
 . עוסרהמגלה
 ר' בטקום הורה לא אכף רר' נךה תנחוםר'
 ברקז בר נ"א בזזככווז רבו ויה כי צור דסןמני
 . אכףדר'
 כמרונם איש אבא בר חייא דר' בר,זז תנחוםר'
 יעקב ר' אסר תנחום ר' אטר , אכר ר' לסניבא
 . הונא רב אמר תנחום ר' אכ,ר , אחאכר
 . ד"ק . ד:ייא בר אגנן רכפר תנחוםר
 ריב"ל אצל רגיל היה חנלאי בר הנחוםר'

 דר' להא שסענא כי וירא ר' אמר ,ג%4דתא
 נותן והיח שיססטני אוטך הייתי ארנ"לתנחום
 . סשסשים פרשת בלמדמ מאכי.לענייםחשץ
 ר' אמד טאני ר' תלכרד קזודה נר הנחנםר'

 בירושלסי אבא נר חיי14 ר' עם יודן נר תנחוםר, . יוחגן ר' אמרתנחום
 ברכה אכיר אם בשכפול"ו שי1וטר ואגור לק'יעורעמ
 סייו. ינמל המייל

 שם פרש'י סדליקין במה פ' נוי דסן תנחוםר'
 . יוחנן ר/ מטוס אטר והואסקום
 דסן נ"א יוחנן לר' פרוות דסן תנחוםא"ר
 י אסי רב אמר תניצם ר' אטר ,פרוור
 . דיב"ל סשום כירים ור' תנחוםר'

 לכודתי אני הדרשן אבא בר תנחוכ1א ר'אמר
 תנחומא ר' סתם . אני; בר הכהן הומו ר'לפני

 חנינא ר' משם ורורש אנא י בן הואהדווצן
 . סדליקין בכוה במרק חנינא בר אחא ר' שלא"יו
 יזיליטא רב ל,ח ועא : נסצא ~ר"ב( ר0נהותבפ"ב1(

 . "3,ערקי .מסערנא



 שנימאפר
 . חייא .גר תנחומא ר'אמר
 ר' והוא לקהמ וריש קוורה בן תנחומאר'

 . יכו' שיכרע צריך אריב"ל תנחום א"ר ,חנחום
 טרימות אלו במרק תנחום( )ר"ק תנחומאר'
 תנחומא לר' נס לו שנעשה מטונות ריניובט"ו

 לעם נהקז קשר לו שאמר וניצל יאריו'שהש5'כוהו
 , וכו' נימולים אנחנו כי נוכי לא אנחנו ואמראחד
 ולא לביבר השליכוהו לקיסר שנצח אחרובישפ
 רעבים היו שלא טסני אחר ברן ואטר ,אשוהו
 ורב , לרניאל גמקרזה כגור ואכלויהו לוחהשליכו
 . ביגר נקראת רעה שחיה פירשצכ,וז

 .[ יעב"ץ . גטץ אשה שםדתשאהה
 שאסד נטו ניושלם ינחטנו וית' ,ת'השם
 אנחטכם אנכי נן תנחטנו אטו אשר נאעשהנבא

 . 5מובה פים עטנו ויעשה חנוחטוומרושלם
 רב אמר בסנהדרין מקזות ובפ"ר דעחיםפ"ד
 כרן הלכתא רב אמר אבוה בר רבה אמרנחמן

 דלכתא יוסח רב אטר . יוסי ר' משם פאטראלעזר
 לא קרשים שחימת טעתה אלא אביי א"ללכושעזא
 קאכרנא הכי א"ל ניבר וקבל רריש אלאל'תני
 ורור שטואל דובחים ובס"ה . ל' למהה5כתא
 וגכיוי המקרש בית יבנה שבט באיוה לה-עבקשו

 נניכוין של נדזלקו ושטינה ק:ודה נחלקדסנהדרין
 ניוזתי טופוב ואטר , עיבוום געין לכוגניקווסבור
 זה רבר הי , שכן כת"יו ובין רכחוב סורתאבקז

 אכלוצי ביתך קנאת בי שנא' בדור רואגנתקנא
 דקאתי יהושע וה באמרתה שמענוההנה

 ות1צ הגבול ועמת כתצ שבכוי רבכלהומאמרם
 כתיב %א הגבי וע5ה מ(ע בניבין ובשבטהגב%
 הוא, הכא ש"כ! וירר( רירן )בנו'ותאר
 ואב בנינרן דבתיב בנימץ זה יער בשדהטצאנוה
 האעהה, מנשה טדשקיה חוץ קזודה ומורע .יירף
 הננשש אדון י0טוה ע"ה הראש אברהםושם
 . ואסוחים נהשים מצשזי. 5אחיצן

 האמוראיםסדר
 .4ממהפ

 טמפר חוספי חפפו1רופנ"רבריפ
 .[ המערעי . עילם רורוחבעל

 %הציר הסשר נימ: 5מ41ם נחולתתה
 . האחמם וטני ליע כרי נחבטים ההשוטיםוכגי
 יפהה ועשו בתלטור מהם שז,י סנתזר ימןוק

 הדטגןם ש ותומה . הגאונש וח מוזרופמק'ם
 המרע בושלת סמחל פדבנן %ל הומר פלא%

 חשחמם בהרומ%ו ז'ל יצטל? , המינ"תזומר
 הת5מור סינמ והם בהיכטד טהם דיבה כ?ושניזם
בכ4,
 טועשה הוא וזש-ונפ רבימ ני אמומכבר
 האע"פ , וטהור רכ' הרל הכהרש ההוהמשנה
 דצש ר' נסו גד%ים טסנו קבלו אחרםפוזככרם
 411 , הכצמנה ענטץ לבוור התוסמהאשישה

 זיבר לרבי וקורם , ברזייית סמר שחברזיששא
 עלמו לר' וכן עימעאל, לר' שטות כיתולהכ,מלהא
 הוהה שחשר רב הוא סטמ שקנל העקרממלחא,
 פאר וכן , טוקהא סומתחל נ(מי14 הואכהנום
 אחתנש סשים ב' ש"ם טפרי תשא דוצספרי

 והקרי לבאר חם פילח , הרגים[ טלהגבמדגר

 ומה , חנמתו יתמר ומהם , "ל תההמאא
 ר' מעיהץ מתם ששה פדבי ונמו , מרנישקש

 השזם , קזודה ר' סשחא סתם עשה רב בןמאי
 _ התתשהא סתם עסאה חוזז י ובן' שמעע, ר'סשש

*'משיועריבאי,י'""ןמשרמווק
 דחק, ופק ממחק ועחחהאאחצח א%= ששקחת*מ, אלפ קקממםחה

 ולע 6ק *% *יקממרמ*ק*ישא
 ה"% חה ממשוהו"מתמ=ד",

ת-חשש
הפפליעחי"*,"%ףמ.%עימו תם*4,צמחד*%מקת-

מ תמ*לשאק  תא, י ך'י= שח ל 
"משחזה"מתמק%אשטעי"א%:

 חתאא ו=ייח תש י*מ שששושצ
ש ן י א % * ה % י א י
פת"מ"יהאפיא%

מ הש ק " פ מ ת ת ת " 4  
9 ת לידא"קאעיג  
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 . זזלץ המקכלים והם נז,מז רב וננ( קהורזזורב

 רב וגם ה161 רב בר רבוז חסרא רנ קב5ודכ1הם
 הב' אלה ובי יוסף ורב ורבה , נהור סניפ17ת

 והם זזקבלי: לש- הקקה הים ושקר סזמהאזיינים
 דדאשע רבינא שקבלו ותלכידמזם . הי'1המקב5ים

 ונם הרב %מז' נפים שנתנו מי אבל הב', כזצאורב
 חבר ר,למוי כמו ואביי , רבה מרבו אביי הםהתלכיד

 4לה וביד יוקף רב המובהק רבו ורבה , יוסף5רב
 יומף ררב ברקה ויכ14 נחמני שכע שנקהא אביייל והם ל מרבה למר קצת רב4ו וגם , הקבלהנשאוה

 קב5ו ורבא אבף וכן , הל"ח המקב*ם הם ז,מאבר
 1(מרא כורנ קב5 רב4ו וכן יעקב בר נחמן מרבק(מו
 הונא רב כן כמו מהם קגוו כן נאחרי , תנוז(י.

 בר נחסן ורב וקן שהי( אע"פ מהוז1ע דרגבריה
 פפי רב וכן רבים, יכום הארץי ווה חבירו כמועחק

 ה94(רון הכהן כהנא ורב האדצ.ון סשו ורבהאחרון
 רב ות5מידיהם . הל"ט המקבלים והם ובידורב
 מרב קב5 אסי ורב , הוראה סוף ודג( ורבינאאסר
 כי אמר ובאלה , הכהן כהנא ורב ממא ורבפטי

 בפר0ו כהנא רב ובי מסא רב ובי פפי רב ביהוינא
 הוא כי אשי רב נגד כהנא כרב והלכה רבושהוא
 .רבו

 יכרם זזארבעןם המקבלים ורמנא אמר רבדהם
 קבל שלא הקופץא נסתלקה וא"כ , ההורהשנתנה
 ככוו כי בכע'ץ הר"ט שאכור כמו אשי רבמרב4ו

 יודזז וזו: , רבי נולר עקיב4ו ר' שכט(שאמריוס
 , אפף רב נולר רבוו שמת יום הדורות כפי ארםש
 ער השלם מן נפטר צדיק שאין המאמר אומרוכן
 אמר ת1מואל נע5' אב5 , כמותו צדק שנולדער
 פל שכע% ווחה שי ש5 שכושו כבתה שלאער

 השמש וש השמש וות( נתנ10 שכנרשטו4ל
 המדע טפר גתח5ה שאמו ומה . עלי ש5נימע
 ור' וכו' *סי ור' ק:ורה ר' כיאי ר' שלחמריו
 ע,י: לא כי בספרים שש- יה הרדיון בןזזרנא
 נן חנימו ר' חתן מאי ר' כ' , וה הרב שלבדעתו
 ור,וא הדובן שראו ההששון מהכת דיאו1זין
 המשנה בן' מצאתי וכן . עיב4ו ר' שיםנטנה
 מה וכן , בספרם שנפל הו4ו טשת טיכש%

 וכו' 0"רפון ר' הם עקיב4ו ד' של אנייו0אשמד
 רבו כמו שהיה הנאאה בכתהח פאמד מכח(חור

 בג0דא נסהפק הכוהנ ונמיק . הרשני לושאמר
 כר' שם חרא,1 וססק , חביז 4י רבו החאאם

 אבל , הקז נווסק ר' של דחבירו כחפוםעקיבוו
ר ש 9 ף % ח ע ק מ ט 9 ר פ ש פ

ששקק%שמשישי, פ ' ט מ  
ש ל 4י ל ין% % מץ ת שי   י 

ש פ ק ,ק % פש   % מן עטמ 
 ק 1*"%תן , הזק זיר השח פתמיר

 עא % טת היש, תש עם דילשרעת
% א% ינ  רמ %זה %  %ק , נשחם שןש 
 ק עעא ר לל הי נאי וץ מחשיר טשג16

 שמשל מ' א% , אער ק שמין ץ'שוק
 עיא ל יטד הש מ דשף" שמ ניטטר
ל שמש% ל טדע א% מ ,0"אה שאי סה עם המת בתית המש, בטןלכ  1כק1 , חביו אם בי כן ואעו ,מדבא מר'קנ4 נשי 
 שבאו דומים דעדשי נפרק ,4מזמחי והעם
 עץבא, ר' שאסר הדםים לאמר ע4טעא5 ר'%צי
 טדבא וי' ואמרו צאו "4מעא5 ל 5הםואמר
 ואשי ,, דמן בענץ יעמא בסוף וכן ,0חמת

 יוב
 1טדע ודי לרבו כ,ש וה אחרם ד נ ע1לח לא4ולמי
 1ץ4 המן נענע י5 5הרמל, ורסא 11נמט1א1"פ

 . בגמרות נמצא לא זה טעית' אוסרעקיבא

 סתיו הומנימ נאמר סבוראי רבנן שננארוקודם
 יוהר לב14ר שתוכל נדי , הרשומים החכמיםנהם
 , היו ומן זה ונאי הם מי שהוכרנו הת5מורבחכמי
 והיו יברם הארכו מהס כי קושי נוה שיסיאפ"פ
 ורב אדגח בר ארא ורב יוחנן ר' כמו דורותנדדנה
 מה כמי נבאר וזה . ו14הרים יצחק ברנחמן
 קבלת וסספר נספרק(ם הגאונים שכהנומה

 עאאין הרמנ"ם נומן שהעז עלם דוחת נשהחמי
 ש עולה שאינו ריאה אני אם אב5 , יותר מת*

 . אשע החלמור כפיהרעת
 כי הקרת1 רבינו שהוא רבי דבר על דבינווכבר
 לחדבד ק"כ בעינת כי ואמרנו , די'1 סמסנלהת1
 אי ג' סומ!שהש

 שנת שהשו למנירזז וחהקמין
 , רבי של בוקנוחי המשנה נחתם מ4טרוה41"ק

 בן ש0צ% רב הגאון שמצאו ספק נשאר בחזאכי
 סטם או לשבורח( תק"5 בשנת כי , הכחןחמני

 הדסיף ווה לושןץתם החככז,ם כל ושלחהכתצנה
 צרפת כואכפי זזיוככוקם אבל , יוחר שנהפ",1קם
 מ דבנימו מחמם %ו יה בש כמוואגטבנו
 וא%י שנ; בית לחרנן שנים קיכ 5שטרות ת,הוא
 שאמר כמו יוחר שלנמים בן המה רבי של יכיובמקו
 הקית1 רביגו ב'מי הקה ת9 , ד,פני בר שמו%4רב
 גרומי הרופא נייינוס וחהק"ס אלשם ג'שנת
 בסכוו שדגר במה ז"ל הדמנ"ם ע*ו דשיגאפר
 כמו לחורה טעם נתן שלא הנבע1ים 4ש-ון כתמהעל

 חעמ2 , והא0ץם דיוחוסים נענעי מקפז(טו

 , %"יו מחכמהו שגתן 0יך לל הרנ 0אךעלי
 תרזסא גלינום כי נראח לנוצרים היכרס כר0יאכל



1991 שממאסר

 לדיבן שנה שבשם במלכרוס אחר שנימ ה'העו
 . ותתצ"ח אלס'ם נ'שנת

 ראש אמס 411 נמלא בנר ר"ג המז רנ' אחדוכרד
 נמו חמא בר חנינא ר" היה ביד ואחדו ,קשיבה
 רצה שלא אלא ימרבה לראש נשמזמה רביגךצוה
 אנל , ממנו שניגג נ' גדול אסס ר' שהקהבעבור
 בני וחבירי , בשבת ~אומר כמו איעיו דרהמיר
 בר חסא בר אושעהא ר' וכן שמעון ור' ו"גרבי

 נסתטק זדהא בר' סהומר תה , דיא ור'בשמו
 קסוא בר מהבירע וכן רבי קורם מת אםבתלמוד

 א% ונל , חיא ר' ובמ ורב דשמו%4 השחזולמ
 נכחבו לא שמקצתם אעיפ הנאים בשםנק-אט
 זיקש ר' וכ,ש , ופליג הוא תנא רב אמוזבמשמה
 סר' ר"ל תלכרר ט1המו אע"ט 'ווזננ כור' ובן ,דויו

 . עסו הךא ח"א ר' ט5 טמו עחק ף האהאוששא
 . עאז% מש, והו%

 דטמואל רב הראשקהרור

 חנה רב בר ורגה לבש ידו ושמשל ינאבל
 תל? בשנת שהוא הקרוש רבימ גו5 יכרולסקז

 בשנת חטני בן שמו%4 רב למנץ בא ווה ,לשטרות
 רב כטרוד ואו , *פדרה ורמזקע"כו %4שםשלשת
 ולא מאד עניו רב והמה , שלא לר' כוצאלבבל
 וא41 שלא, ר' שנספר ער ישיבה ראש להיותרצח
 כ' ביסא מואומר ממה עולם רורות בעל והלקה
 בסמר אבל , שלא לר' תורגמן עצמו עשהרב

 אבוח אבא הוא וא41 אבא 6' שמצא אמרמיתות
 'שיבה השש להיות רצה לא ועוד ,רשמה%
 בתלמוד נהאה ונן , שפו%4 שי במקומובנהרדעא
 גשלח רב בא כאשר כי , לבב5 שמחאל 'ררטהךדם
 , אווזו בודק שעדה לקרנאשבותול

 והי
 לסורא רב

 רב כי אומר רהתיות בפ"ק כי כוחסיא מחאשהשו
 וידוע , מחטש רמהא פנחא לכל' מכנץזהונא

 לראש רב שם חזיה , בסורא הונא רב כיבהלמוד
 ובאו , שנים וג' %4ף בארבע שנטשר עראשיגה
 , שנים ועשר אלפים ד' ונסכור לשמחאל קשיבתובנ'

 שמו%4 שאמתו כמו חכמות ב% נדי חכםוהקז
 , בתורה חנמתו ל מוסןז ררבי ואסיהירחינאה
 רב בנ' טהם שלכורו אלו הס כי החא ייעונבר

 בר ורבה חמא ורב ורמי העין- ץזודה רבקהוקאל
 בר נ~זמן ורנ העה[ נדךר כיסמ ששת ורבאבוה
 בר ומזק ]ור' מתנה ורב ענן ורב המןא חועיעקכ
מ אי[ מ יש יב4*ק  ומ א= מ יא 
 וניכוהס , נהחששוס נהנא ו= מיש נרחסא
 זעינא ר' שמת אחר יחנן ר' בא"' ערנה הששהק

 בנו למל'%4 רנן מכה נששים שנ' והיו , חמאנר
 קנל יוחנן ר' ווה , בנו נששוה יהורה ור' רבישל
 ודשו, ר' בן וכווזוקמה ינ4ה וכור' במרבו אושעהאמר'
 שמק שמונים כמו רבות שמם המיבה ראשוהמה

 הסבוא נפי וה ומיאה , ומ'ץ אלפים ר' בשנתומת
 ""ק שנת הכעינה נוזתם כי דואשון לרעת"זאת

 ר' י רבי נמכות שכויר , לו[רבן ללשפירות
 כאצ וביר , שנים ?שד חמא בר חי_ינא ור'אסם
 שנא הצדק יוקץ כמו שנה שמונים יוח:ןר'

 בקוזו החרבן אהר שנה למאתים וא"נ ,ממנו
 והקז אנף ר, י ואחדיו ירוסלמ;נעשה.התלמוד

 א% ובכל , רבי נין הנסיא מהורה ר' כן גםבומנו
 . וזנהדהן רהעבעש נ"כ היוהדורות

 הונא ורב יהורה רב השניהרור

 שמח% שסה אהו יחנן ף בהק בב%אבל

 רב שכצאל במקום מהרדעא שינה יאשה"
 81וק חבי[ בל,ש נראה אבל , עזוקאל ברמודה
 , השיגה ראהש המז נרקעא שבסים יוחכדןעשדה
 רב גומן ר"ל בנהרדעא בומנם ריין המה נחמןרב

 , מהאסמיים השנ' הרור והס הונא ורנמהודה
 האש רבו סקום בסורא רב ה5ביר הונא רבאבל

 עם הדר בפוק בריתא בפום א0ד ורשק ,קמיבה
 הוש מרב נחנמה גרו5 המה 'הודה ורב ,הננף
 דרב ~זככותיה שאלת' כרל' ש14 רבה  סואמראע'ש
 * רהבו ~ןסרא ררב ועותרה * ומזבוהונא

 הונא רב א"נ , י 'הבו ו4א דרבהוענותנוההה
 הוה דכ' בברכות אמרינן כי ועוד , ,וחר חכםההק
 ררב הוויות אמר הוה בעוקצ'ן מ-ידזז רבמפי

 חנם הוק טלא מסתמא הכי חוינא קאושמואל

 שהקז השע'ש . גרול חכיר היו אנל נך נלגדי
 בערך מחודד שהיז איפשר סויננא נשמהאל לוקורא
 טיוזשו כאשר פירושו וקעז או התלכודםטושר
 ו5מיכך , נרולות שינ.ו שהיו סרננא גמר"לקצתם
 חנם הונא רב שריה מסמ סויא קשיבתגברה
 וקזרו מהודזז רב וכשנספ~ר . ז( לנטרא וקריבועשיו

 ואש שנה ארבעים והמז , הונא לרב זיטרבותטוני
 *צירה ונ' אלף ר' שנת ומת שמואל אחר'שיבה
 ; תלמייהם ואלו , שנה '"א יחנן ר' שמתאחר

 בר נחמן ורב יוסף ורב נחמנ' בר ורגה חסדארב
 , הממנא ורב הונא רב גר ורבה זדא ור'טנחק
 אסדה' וצי אבל . רב עם לסר המנומו שרבאקהפ

 %ץ ב~שון בחרוד 5נמיא וקרוב עד ועתןההטן
 והענץ ככ,4 הנא סאשר וטמירר יפה יתרלחירן
 . המערץ- .אהר
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 אשר וקוסטנפוין . המנונא רב שנים שהםלכיקלה
 ר' שגת ההז יש"ו רת על ואיטלשו רוכייהכריה
 בסוף רוואן שמעון ר' שכהנ כמו וסגמריםאיפום
 . אבות ממגן השניהחלק

 יוסף ורב ורבה מסדא רב השל"פיהדור

 הונא, לרב חבר הלמ,ד חסרא רב הש4שוהרור
 רנווש בית בנה הונא רב פטירת קודם שניםוד'

 חסרא רב הקה הונא רב שנסטר ואחר בכפף,4יצמו
 הנשבעע כל בם"ם לי נראה וכ; , בכוראלש
 ר' בשנת וסת שנים עשר שיבה ר4בפוהקו
 רב כי התלמוד נפי ניאה %י . מאר קן ום'0%4ים
 שנים ל עד הונא רב מיכר ]כ!לך[ אב"רגחמן
 רב אחר ר"ל ואיזריו , נחמני בר רבה שמתקודם
 ~והו4ו שנה כ"ב נחמני בר רבה חביו מלךחסרא
 בן ומת , הרבות[ ושאר רבה בחושיתחבר

 ואחרו הח~עו, לאל ס'צ בשנת שנהארב"ים
 כראקזא וחצי שנתים כסאו ל מ(ב יסףרב

 ונסטר , שנתים אומר ברכות בסעז אבלבהורות
 כי  ירעת כבר נחמני בר ורבה . יצירה פ"הבשנח
 ותלברדהה' , ורבנן אביי וכערו מה ושם *עםברח
 ורבינא עזקאל בבר חמא בר יוסף בר ורבאאבץ

 ושנים , רבים[ ואחרם השני כהפש ורבהואשון
 ולל , נחמני בר לרבה לו היו תלכנץים איששר
 הפועלים את ה:מוכר בם' סואמר מכוה למרו והכי

 עשר שנים מבטל שהיה עליו שהירנו)רפו"א(
 הם"א בערך ו"ל גאון צמח רב .וקסיזמ וכו',%ף
 אברהם אמר . חכמים אלף עשד שניםמפגר
 כל על יהקשווז יר לשלוח רוצה אני בנאןזכות
 החסיר קבלת טפר הוא עולם רורות בש שנחבזה
 טץ בשנת מת יוהנן ר' ני ששד מ" של?

 , נ' בשנת הונא רב שמת קורם שנים י"אליציו"
 שנים כ"ב מ מ"ב שנת ורבה ס' גענת חסדאורב
 וחשץ שנים ב' כי ם"ה שנת יוקף ורב י,חקשץ
 שובה ניק וה מ% ביינו ילה מץ ש ,סלך
 בסוף כדאיהא שנח .ארבעים חקז נחמנינר

 אינו ווה יוחנן ר' שכ!ת אחר שנש נ' נולרסהליכ מ'"
 אחיו לו שלחו כי אוסר כתובוח בסוף כי ,אמת
 לו ואנירו , ישהאל לארץ פרעלה נחמני ברלרגה
 שוסד מרבו הלסד רומה אינו אתה שחכםאע"ם
 , יוחנן ר' ומנו רנ לך יש רב לך אין א"נ ,סעצמו
 לו ששלחו במה יוחנן ר' ש"פמכהו לו רכיווגם
 , שם ר'א שרעו כאשר בפרדות יהודה כר'"לכה
 ורבא אביי ואז , שגה לעוירים קרוב וקהה%טהות
 )מ4"ב( נודשות אלו בסרק ועור , רנה לפנילוכירים

 , ראביי פלוגהיה בר רבא בומן בבבל אפא ר'כי
 , "שור ושעמלם חמא גר יוכף ררב בריה לווקרא
 ר' שעלה אחר ישריול לארץ אבא ר' אח"לועלה
 ר' וא"כ אלעור ור' יוחנן ר' לסני הלכות ואמר-רא
 כ%ך שנים כ"ב כי שאסר מה אבל , ביטנםיוחנן
 . הוריות ובטוף ברכות בסיף כראיחא אמת והרגה
 ורבה נ' בשנה מת הונא רב אס לי קשהועור
 רב כשמה שנים ח' בן רבה היה א'צ 0"בבשנת
 ע אץ זחק אס פק מ %" חח "שש
 הרע התא רב מיק' בש לאוהא לעההסח,
 בעע וזה שובא ותהלאי%הלהחחדעעא,

 שש% מחים ת% נחממ גר עה א% , התאהכ
 וב אץ ימר חחר עצמו מוק הןן , הונאכוב
 ושר מממ שואל חיה התא = מ לרבה חסדארב

 מעך בעי ,שיתא לעה זעךא רב %ץ בהראבטוף
 , תר התאהב

 עסי
 מוב רבה בעא מערמן וצל

 פק לרבה יגוא רב 1יל בצק.%הגט עןהתא,
 וק התא, ת מעך ד%4תשבילה בהעק
 רנ בי הףע מ רבה איזר בסתע סערבץ בכלבסרק
 וכו' הונא כ,רב שקבלו החככ!יס על המדעבתחלת בהופעתי הראב"ר ונן , וני ל מא אעהתא
 וכן , וכו' ג"כ יוסף ורב ורב( )כ"י ורבה שםאב!ר
 הוא ונן , כן אמר עולם רורות בעל עצמוהוא
 סוק סוף , יוסף ברב וכן ברבה שכתבתיכמו
 . הונא רב בי הוינן כי יוסף רב אמר בשבתמפנין

 נמצא כי התלמיד כסי הרבר זה לישר ליוהנראה
 כאשד )כא"א( הרגל כיצד נמרק מיהתו הונאברב
 רבה חבר מר בר למיי וברא בר אבא ר'שלה

 דבסוף , הונא ררב נפשהה נח או הונא מרבסישאל
 והיו תלכץרו חגא ר' שם וזויה לא"י שהעלוהומ"ק
 ור' אלא ור' יוחנן ר' תלמ'רי אסי ור' אמי ר'ז%

 הלמירו ססרא רב וגם , עליו ררש אבא ור'חנינא
 ר' נזכר לא זזז ובכל , דזסרא ורב במותו שםהמה
 מת שאו נותנח ח-ימבהא , מת שכבר ונראהיוחנן
 והקה , הונא רב שמת ההש בשנה ג"כ יוחנןר'

 ומלך שנים 4,ח בן או ו,זיה רבו הונא מרביקש יוחנן ר' ל0ני לסכיכה ראוי או נחמני בררבה
 ארבעים לתשלומ שנה כ"ב הונא רב כשמתסיר
 רב כשמת חסדא רב מלך או ונן , ס,חקזשנה
 , רבו במקום מחסא מתא שהיא בסורא רבוהונא
 וכן , רבו ההודה רב בכהךם 3ריתא בפוםורבה
 דן הקק רבה כ' המפקז נפרק כוההיססותנרזמה
 עולם דורות בעל אסר כ4גור %א , חסרא רבבומן
 , הונא רב כ!ות אד שנים ששר י זזסרא רבכי

 הוו רנא חי פיפות חוא*בר כדעה שמוטר  א0יאלי(
 . הטשיז . =ח0'
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 יוחסיןספר202[
 ש %4ז !ק4ץ ושלח סרס כלך נשמ זץ הקנ"היו

 ל המשנה דפווש זיארוצות שבכל עמר%4חככף
 כל בהמכמה וכדרם , בבלי תלמור והואטתמנחה

 ומעמ%ז רבוה ציחז עבוד ואח"נ , חרו בניחנס'
 ולבבות ונתמעמו גדול פוור ה4ראל יגנף%

 וטש4ה . ע"כ בספר התלכצד לכחעוהת!ולו
 ש4ה 4גיי רב כי סנויו בכל כן ז'לכתזרב,נ"ם
 כצני שעסצוז בגכיזו טשיה !כן , וסץטודצזלנ,וד
 ובנץ, היכיד'ו שד וזוסוסו אכל , להלבו!דכההר!רו!ן

 בך וטך טריטך דושביעיןזדלר
 וחבציהם אשירב

 ה!מ מנץש ףש טרמר !יה אטר רבחהר
 ונממר שנט חצ?מ בסוהא במקומו שףבתחש4
 אנל , עולם דורות ב* אפד זה קצ"נסשת

 בר וענא רב כי כ!"ק בבזוף ושקלב!וד כפי ליהנר4"ה

 דחעה העהוך וכן , אסד רב אחד יפובה ראשנוע
 דרה ווה / נטהא ה141 לסקזף פי' עק דנררג*ה
 לקי כץף סיכף אכל אסר רב נווק נד4%צם

 בר 4ידי רב. חשדויו , ובגטין בסנהררןכר4יהא

 נגרא אנע בר אידי רנ זה זינו מ * ומ.אה ,אנע
 כ"שו' טד' יוהר עתה טהקה מ חסדא רב ביטישודה
 ישךרה ף"ב שסק ונפפור , שנים ?1 הו"כשנה
 ג' היש1 בר נחטן ינ שנררא אחד הכםואועיו

 טר ע4ב א*ץ ואדיכלטעיםונממרשנתרמ"ו,
 ויכים , שנה עשדה שלש אגז כסא ל אש' רבבר

 וב טאחע %עך %שיישחל חוו%מס2(

 חשם ת% נמעא טלמי נח" עןטמשי
 וה תל מ"הא אזו לת: סעה לחם' טתל

 ת%נאיתייה1ויזאתיפשמ, נ" צף ת 0צ ו%א שאמע%%דחת
 תצ נצמה,"רמתאיגןמיפתהתל " עס ה%מך, יהחאהמשואומו
ת  חסס ילוי' נו% ,י4 מאא שףע
 יקקצס. ומ*חעתה עמהם נסשעחם פי ת" וחם נחצ עץ עא תיצייע

 טחא הץה תש! ש" אשי ת ו מר שרו
 וטלפ ואת וצ" *צק שמם סאתעתע

 משצ ת"חץמתגם"טסהשח*אחן
 אק מ יץ ות מעצ * תץסחים א" *ב חצסהחעטיושאדשרח[,
יסירפתס.

 קג*, שר מ" *סמקו"טפא
ט % כ א ו ש  לחח מי שי, י שהמ

א=לשח%חתה צ  המין.יש. =" נ=כ צ" 

" ש מ % " ש ת! % ה   

א"*י"האתיה"ויפי
ח ,צ" ע ח 1 מ  חמס, ק משפהש 

מטדקשו%מך%שלממ,תמה
1 זק = וחחא4ט "ש חה%ס 1 ע  

ק צ שו1ש ח  ו א ה א   שמ צונים 
 , דעיו בס"ק כראיהא שמ הבית הןנןקודם

 בשלם גויר היוהד וה0לך 'ון תדאן ודושמש4שינה
 מתר חיצף שניי יב .השלמ ננל יס-אעשהו מי הוחריו עסר, יוליו חיה ה141בחצר
 *שת מלן ב' ששן ש יהצבת שתנרמיידו
 חה סאתהק עהע בן נספר אבל , מאר עננחת4ה

 טט סס עסר %4הצתו דתז . ע"ה הסלך דודבוכע
 לנחדשת בל0הן איא שקחין מקתשת מס 1ש4'ץעל

 בוממרותמז'[ היום ער נשכיני' דגתתש' מספרוהוא
 אלנמנדהוס נוסו סלמתם שנכרתה איד פרכויםוכן

 נמו יוחנן ר נינף 4גמונימס מות אועץנקדלו
 לבבל חברי אתו 'וחנן לר' לו אמרו נגמהאשאומר
 נן אחף , סאך % וחרה הסיס%ם םטשפחתשהם
 , ושמח שקט א! שהתד כק4* סיהם לו4ומרו
 רוטים עול להטיר נפשמ ש הטרסייםועמדו
 א0י אנטונינום נשמת זה ומפני ,ט%יהם
 מ , 6ה זה כוה מבע ו"רני , החבלהנתטרוה

 קשורה נפשו אהגתם שהיזה עטוש"י נמוזהו
 רבי מתז ער הרנה טטי לא ה5דסים א% ,בנ0שו
 בן יודגרד אבל"ההאשון , יוהנןמכףר'
 כל אל כהב באל בן אורעהד נבסי"קרבך

 ארספו מדוב יודשם שדיו פרסים שלהקדלוח
 סוהטז מפני שנה תץ הים נהם או%תהחנם

 עמ מלוצחז ועזיו נתחוקו ואו , תלטה-ואלסכנדר
 ה44ץ נוו,קלקה ז4"ו לזולו אלו נצ1צ יאהוומ"ם
 ה4ראל ארץ וכל יון ארץ וקצת וחמת ושכערעלם
 רומי אנל , השיסים ניר כלה ערב 14ץעד

 נחלשירם[ וסצר' ען ארץ ומקצת הושתה1שכט
 פעם פיסים ני ומץ,י והי , רוכיום ביחשצד
 קדגרד ביכר ישראל 4ודנים זיו ובהמזלה ,שנ"ה
 ביכו וכן התיטוד שבומן 4יישורושוהוא
 , כלסאשבור

 ועל משי סושסו אוור און לעולם קמאוביכוו
 יהזר מ אמת חז 4ין אנל , המעים נקי"ושמו
 ובסוף , דיזשנה נכהנה לוה קודם שנהמר"ן
 בסוף וק , וכו' הנינין כהצקלקיו "צמרברכות
 א% , כינהן דוך זה המ מצחו ש סקמןמ%א

 קרמת שבומן אוסד זלק בפרק מ"יסרא1שוום
 וכף , ק סה4מו אוד 50סוף דוה אדסטועדס

 חהלמוד אבל , איידוס נררא מס0יצשיוה



]08צ סנימאמר

 פירשנו וכבר , ונווי הסקר 5שון שהואפירש
 טאשמר מח הא'ע , בכע1ומר פירושים שנילכועלה
 רבשקה פאמר מי שפעה 1( המ1 אשניבל

 כן אמרו רו"ל ני , אמת זלנו כושלמדשוץה
 כוש"ו השם שוה פיוש גאון האיי סומנושאע"ם
 ל,ז רנינו מיכר הרמב"ן שמרש מה נמואלך
 הקץ נונאי ווה , מ יצל 5א נכר בן מנ5היה

 ואחר 0וובות סועל אחר ה1ויות ב' ש-שאומר
 והרגו כ%יו תורח וברה , פרעה ככר_ רשתמול

 . בחכסהו כלכוושבה-
 , ובאז הורכרו טומו בלך רשןסים אל הוקהמד
 כלך להכלץ- הפ-סיים רי1 ולא הרה אשהווהנמע
 נפנה ל כלכות כחר נתנו אלא חורכיותחת
 שכ1 ךקהאו ליהו ניום הזש*מהו זכרוי*ה

 ועוד כוכבו. שהיה כשודים כוכב לשסבראם
 ה1ץ,ל את 4והביס הי נים גדיים אהיים0לים
 . קפמק"ל כלמת שגגיהער

 וחפם עמו את 16נא 5נם ה' הפך ינןקים
 ינקא מר בר אכרמר עצראל מגדיי ג' פיספלך
 רזגמ משוסיא ורב 4גיי רב ש5 דעמוו וופוא מרבר

 והפש "וס מלך חהרגם שמו, מר זזדנאגלות
 ]נפמק כרחס ל "ם% מן והוזמאט המר*לנשץ
 רבא סשמת היל[ נצ'? ותל"ד אלטט ד'נשנת

 קשרבה ר14ש רמפז הקץ שנה ובאוההתיסשאה
 . אחתשנה

 ג"כ וזיו בכיהא טוהיו אלו ק1יבוה ראסרוביכף
 )נ0ה"ק טוש 5ראש חקקז אש' רנ פטיחנשנת כתי מבי גבקזה רב , בדעזוז בפום ישייתראסר
 המרם תודחיו , קצ"ג בשנת ונפפור שנטפיזי(
 כבר כ' פפא בר רפרם וה שאץ ומזוה , שנהםשצצר
 הה , כשור וקן קמ"ג בשנת פיכות לכושעז4חשרנו
 נ"א שנים י'ג נץיכא רנ חשייע / ד"ג נשנתנפטר

 =ה % אאל"רחש מסטימט
ש ש" ק מ= לי יא=ל מ  א4 חטו 

=מש,הע.

 ל *צי,שיע יועחייושוש"
 הש שצנשמה "דםסמויהךמא

ן ט ח"צי רה, זשוט ח ק ק%  ו 1  
 תצ טקוש סי י יוצ% צשמאשיג מא%ה"מ,חשהי דע"שר,ת=ה

 מוא הים ת", מ חחתאממי
 ת%". %ת 1יימ

 אדףלמס1אד השוצשועמ%
 יצמ, תטמ רמחח=קיהאדשמ%

 רמ האקאירתשמאאאדלישן
 יש תל חחס, בוק השטח ,ןיק

שעאשדיחקמשםיגטקקישי*
 טמ. =% מח- ש"ה אי1טח"מ

פ שע ב ת4 כעק ט  =ט ישדק 4 
 נל 4 ו=מ סאחחהיסע או תשד
 ראה 5א אסר -רב מובא טומעה לא אסר רבמחך
 דימלש סוםיבר םה למעלה כתבחי וכבר מעול'רבא
 *%ש ח"הש, שיו מעא ק% אן המ

 אי. ת מי הא נא %א י מטשחש
 נ"א מ גשה ק תה הש סשט=מו1ההלםתםצטיח=פהלמי

 שומשסי%עיקוקיהישישמ
 טם"ט א% מ==ט, 41 משט= י" וא*טקח"זטנשמחדמפא,

 רש עימ %ד ה 11ק =שרמ.מצמ
 ל זחא,של מט"פא"רמצזיי

% לטיד חשט" וי, ה" %י פאסעפטיצ 1 זומה   מע חטט תחה 
 קאמזםם=זטרליוישמדחתלשו, מי איליקאדלשויעשמאש

 ל ויג ים תי ק ל"האא%ואמ
 ק פ"חה% י מטמ שקנמש , קג"ש 1תשי ו=ח ='י"ה, שיל מלק"עק
 ש% גאפ"י כא טל ח"עז ומ"זא"ם, 6"אשץח* וחשע "*חקט %"חן%'
 * נלה תשך*שז

*




