
 . ואמוראים תנאיםסדר

 הנאים סדף קצח כו גם כול5 5היוחו אילמ הח5מוד ט5לי כול5 רובו כי אף הזההמאמי
 ישן כחב-יד מחוך יאשונה גדפט והיא ' הזה האח-ן בשם הקדמונים בפי נק-אואמוראים

 דוד שמוא5 וההכס ' שני חלק 5הטמים ועד בטפיו אזו5אי דור יוסף וויים ר דיגא.ך יריעל
 מצא אשר אהיוח נוסחאוח שחי 5פי רביעי חמד ככים שניח פעם והדפיסו חזי5וצאטו
 מ כ החכם קנין בכחב-ידהאהח

- 

 ו5דעח ' ויטיי מהזוי בכחכ-יד והשניח ' אלמנצי יוסף
 5 דש

 המאט- הוב-

 רי"ל ההכט כברני ועחה ' ההמישי לאלף ה מ י ון שנח בע-ך הזה
 כחב-יר מחוך שלישיח בנוסהאדוקוט

 מחוו-
 ענין ולהיות ' אוקספירד באוצי ה:מצא ויט-י

 הנוסהח ויען , הלכה ופסקי ההלמוד בכללי עליו ונסמכים ' הקרמונים בפי שטר הזההמאטר
 ' פעם עוד להדפיטה אמיחי . הראשונוח מהנוסחאוח מעט משונההזאח

 והענינים ' מוטעים המאטיים ' הזה הכחב-יד מקיה גם ישנים כחבי-יר כ5 כמקיהאמנט
 אשר ואח ' הואח בנוסהא הדברים חקנחי הראשונוח הנוסחאוח שחי מכח ו-קמקוטעים
 היה וע5י ' בידי נתו משובשה העחקח אך רי"5 ה"כם כי ' המאמר בטוף תמצאשניחי
 הנוטהאיח עם הדברים ולפלס 5טיול בבקשו הקויא ילאה ולב5 ' סיגיה מט5 אוחה5טהר

 כ5 אצ5 הוטפהי 'הקודמוח

 מאמ-

 הסימן פי וע5 ל"כמים ועד בספר הישום הטימך וטאמר
 פשר 5מצוא בנקלה הכלהזח

 רבי:.
 המער-ך

 ורכרנזד , תנן אנן והא , או:מר ראינא היניכע
 ר4יכא היכי וכל , נס[ אתי קא ול5רוכיקהשיא
 אלא חכם כאותו הלכה אץ תיובהא רפלונית'ובתא
 זקבירו רבר' ששובר ככוו שובר העיובהאכחבירו
 כלומר מפנה לא או משה ראיכא היכי וכל .]נד[
 אני ולכך אחרים בססוקים פדבר ואינו והמסוק
 פירוש נך 4צמה % שאץ מנוי כארם ממנהאומר
 אחר פסוק ואין הוא לברו הפסוק סנוימסנה
 שנינז:ו ולא ראיכא היכ' וכל . ]פו[ כמוהושמדבר
 פ14ני במקום וה בענין ונשאגו נתנו כבר הלאכלוכור
 ראיכא ה.כי וכל . ]נם וה בעניו כבר חשובהוהשבנו
 הוא'ל נלומר לסמוך לקו "געינוי תנןוהאנן
 תשובות וחשננו פלוני ם' וה בענין ינחננווגטיצו
 הוי על . ]נח[ עיהם נסמוך שינויי באלולחכסים
 , ולפרוכי לאקשוי אלא בא לא סלוני ר' מתיבדאיכא
 היכ' וכל . תיובתא כמו ההא קושש! גומוטתיב
 ]עט[. ההא ח:יובתא החא וה:יר ייד איתביראיכא
 בףיתא מ4עתו תשובה מר אסר ראינא הויוכל

 ברייחא יכל . ]סס רבנן תנו ותוספתא תוספחאשה"
 הוא כהנים מתורת וחומר קל ונל , נהניםמוצרת שה" לסר אתה ממנה רתנא כמו אלא ת"רשאינה
 שלשה באלו אלא כוהלכח 4רנה כולהסיהחורה
 וכל , ]סי[ כהנים ותורח ותוסמהא משנהספרים
 טוהש1בה למר אתה מר אכור מח~א שאתהמקום
 מר אטר מן למעלה שאמר בריתא מאותההא
 מר אכוי לוה קודס שדרא מוזלכה למק~,:וה

 תוספת א0 ל0ד 4יזה למקלה שההח הלכהוטאותה
 . ככר דלכה למר אזה וממנה ה'4! ח"נ ואטהא

 מקוס וכל . )סח( רברו מעקר מר אמרומהיק
 וכל . )טל מם'ני למשה הלכה רדצונא א"מרשנאמר
 והוסשו המשנה ש ה,! תוסמתא הנא דאינאה'כי
 נמהא שאמרו זו ותוספהא , בגמרא חנמיסאותה
 למעיה שנתוב כמו , ת'י אינה המשנה עלתיספת
 ראינא הימ וכל , )סה( ההח תוסמתא רבנן חנושנל
 מח0ר חסור אהר שנא' וה קתל והמ סחסריחסוף
 ראוי וכך הכהמנה 0ן זה ח0ר חכמיס ואמרונגמרא
 לומרלמשסה

 תיקנוה המשנה אמר ולא הואי
 לכ,ה הני כל ראיכא ז:'כי 1כל , )סר( נגמואחנמים

 חרוייהו הני נלו0ד וצייכא ואומר וחוור צדיכאלי
 11 ודבר' צויכא זו רבר' כחרא ושוין אינוןחרא
 ולא קוש'4! בי:קהס ואץ שוין שרבריהןצריכא
 פלוגחא ולפסוק לפ-ש אלא שתץזן באו ולא ,פלוגת'
 צריכוו אומר הץ: שאם למשה שהפליגורחככרם

 מה 'ורע חכם ארם היה לא וצריכא אומר היהולא
 לכך גרולה ססיקא בה והיה הלכה או פלוגתאאותה
 עליהם לבועון תוכל שלא כרי 14חיהן אותנתנו
 היכי וכל . )ס( כלל ספקא בהן י תהא ולאכלוס
 והלא 11 ואמר הוסיף כלומר לי למה תו האראיכא
 וה בפרק או סלוני נפרק או אחהה מעם אמרהכבר

 לוכר היה ציך . שם אותה חכמים ואמרוהואיל
 וכל . )כא( גה לטעת גרולה וסוענה ספ.קאבה י ההת בכאן חאומרע חוורן היו לא שאםאותה
 הלכחא פסיקא ולא קתמיא בהר קושיא דאיכאה'מ
 ריוד4ית שתי מאעו שעע כמקו0 משי ייכאחוי
 ו0:עוחן , יפה שה שם ועיץ הסתכל דבריםרבוי
 . )=( והשניה הואשונה קוששו תלכןד דבריםרבו'
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 קפשתקן בסחו 'דעת ד*ש לך דפניאקתדש
 לכעפנח תזמת% דעור אביזז ומ4ק כמאןודחמנךש4

 לטר 4יאה ומטסה לך טפקא פידא דלכה אותהשל
 לקו)ש דמכרמז לוצנ~חא דא"מחקש תקו וכל .)סס
 הויא וכל . )פא( ה,ו קושש אייא וכל .)מח(
 41כי וכל )פב(. פלוני ר' נה והוי כגון היאעמהא
 כך שכהע כלהמר הא טלחא וזיק 4ורבהד4לטן
 בסברא אוחה ומפרשין כך אעו תעמאהוא

 )נ"
. 

 וזיסתי ובד,א אסרו במהמנה ששנינו משםונל
 שנאסן מקומ וכי (. י ) כהזינ' למשה הלכהובומן
 ונל י )מ( תיובושן כל וכן הוא הלף דברישש
 רבי 5ש מלומ ר' משומ פלוני ר' אפו טזומרטקוס
 פלוני א"ר מלונ' ר' אגמר סאעמר מקום וני ,דוא
 וכר בדלת כר ד4וכא טקום וכ5 . עת( )ס החערבו
 מארץ רבי ונן . )עה( 4עא- כלאכה כלעשותבדלת
 דאיכא היכי וכל . )פח( מבבל ומר רב וכל"1ר%4
 * שת וש . )עג( הוא ס"שלבה דנםקמשלמ
 וזא שמהא שבומש אירכר ונל )ענ(. ודא19ה

 דבר בבתו,תא שהעירו ערות וכל ' )ער(דשמתמה
 4יתנצר ר5א דה4הא דאיכא היכ' וכל . )ע(בר~ר

 ודעבד עבד כמר דעבד כמר ולא כמר לאהלכתא
 ש1מגקהנז ב,קונז וכל )ס(. הלכה וכן עברכנ1ר

 כוהם אתר. בסיוע כו0יע תודזר בהלכהדילקום
 רטה מקשין רשו חיכי . ~ל המטץע כרבויהלכה

 דלכתא אתמר יא אהרדי תמלם רד'ןאמור4רם
 תלכררא בהרי רכה אינא א חה נמר %א נמר5ש

 יא לך יאכהוב חז עם ש המ%יגיםההמים נ94* דעתך ותן , רב במקום 0תלמד הלכהאע
 סחסק ד*ש סדשירו נר"ע הלנח , לע%םחפעה

 חנם מצעז חככיס פדציחו , עצבא ה4 יטנגון
 ה%נה חמהו עם או חביו עם שה%צ נגעאחד
 מהבירי %א כוהבוז כר' דרי0תא מחבעז עסף0-'
 לא אבל טיובע בכל כר' הונצשו ושל . כח( פי)שן

 ונרב מינ' נחסן כרב דתלכתא . )יכפ(בברדצהז
 כרמך דידעה וטמנתב שבועה כצדסך ברחלכידא בנחי 4ופר רב בר נמר ודיכחא נינ[. נא"0מ'יאטר

 צסק הודעה ומגתב זזשוד ש94נו לשכנגדושמעח
 שמם ב,%ו בכילתא ס~הרי וחבייו יה דז9סקזעזחא
 טץב"ל הלכה , )5ת( 4ומף רב בר נמר הלכהאין
 . )כ0 גושמש בכולרז טץב"ל וחלכה . סקוםבכל
 5הוזמא כגת כוחכוע שאינו ברבר שכועון כר'וריכה
 אלא דם להוצןא כוזזכוק דאינו בשבת בתח*םדם

 5סתימה מתכוע סשונו החביות סקק הגק .לבורלה
 פיימ דנר ב% וק מוחוע תאוקם "ן *ווזמאא5א

 כהץם ונל . )כ( כמותו דלכה אלו ננקטהנוע
 ילכה מחלויז בלא אלשר בן טומעון ר'סאשמר

 בר כרב44 דלסתא ווטו אב" . )י0כסודו
 רבי . )לש( כג"ט 'ל? וסימן כאבי דהלכושוטיתא טאה~

 מהגי חוץ ?חק כר' הלכה *ךש בן שמעון וד'יחתק
 לכווץסיזז ,הזזולץ זזרא , לקימ ריעמ דהלכתאתלת

 ( נודיע בהמ ) ותנימז הה1%, פ' )ביבמותוהטילה
 והשושש ל4ותר וכהעפו לאזזד ריבה וכו' לנכסיוהכץלק
 לבמ ננסיו % הכותב ותליועיז הבכור, את5הם
 שכתובץ מסני למנור 'ני אימ האב מוהולאדד
 % . )לכ( לקעמ כרעצ הלכתא תלת בהמ , וכו'לבן
 ר' , כרקא ילכחא וקיבא ור' א*ער ר' ראיכאהימ
  יי . )ש( כלי הלכה יעדזז ור4כאעיר

-  

 ה4

 40ן הלכה 'וכ,ף ור' כ41רר ר' . יוקף כר' הלכהיהודה

 ה4 גחברה ר' . כו4ק הלכה יסף ה4 שמעק ר' .יוקף

 . כרק הלמה יחקף ור' איעך ר' . כרש דלכהעסף
 ממוקו יוסף ר' ראסרינן כוחביו כרק הלכה אלוב%
 . כהנכיס הלכה חנמ'ם עליו מלקו עם אבלעמו
 ור" מהודזז ר' . )ק( שמעק כר' ד%כה שמשז ח-'ר4'

 א*שר ור' רבי . )ש( כהאב'~ הלכן: יעקב בןא*עור
 יל"דמ"ש4גסקימ4%ל

 זמקשם א% =9תש= יע%ממ'.
ש %שץ  יש פסק מ יל"ד נשץ. 

 4 ישש"לא חיש שנקם41"-
 *מ שושינ טש)". ו*חו"ז
 ט= %" ל"שע י%שר - מעכש*
 ש רעו ". ) ש כ %= 'שא ל יצ .מ"

 מחל יעלחתק%מ0ע.
 רשיומהלמיה%"ונמה". יע)ש"

 לשטק ייו "ד)". יקש"מ=צ
יממישאימ(תביחק%מ0*

 חצ תש ת ח*תיעי. יק לשש%
סא,ש0צ=ש)".

 אעז%מח ל* וקו%צןטהגיהש", ש*למנ" טרי. מיסששמכח"9 תששושחי
 ע מ". =ישחצהינהסצכתא)ל' די "חחש תאסי מניחל". 44זממש

 סיאף זאם מס". ל וקא סש(מי. י סצה גהםידימשועהמתאף".
 )שיי ,צםיתו.

 א*מדל ו*ע ,אהק.
 סש"ינויטף מף,9מממקמי*~ס.

 שוומרתמא מף =אדרמש.חחה
 מהוש דולנ ימיןל'מר=גסתא.

ל ש ל קעח ק ה ט לי ל ה ו  צ  
ה ו מ ף ו  לשק לשמ%ל"דו
% ** ו 9 ' ו % ' ו  * 

 מ*תש.ףקיגישייחו*
ק י מש י ש"שי= ש ק ש  ש מ  
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 מצי בהרי זזוי רבו א' הוי ווגהה בר אי ידעתלא
 ' 5מיה י שאנתוב מא5ו 5ה-שכחת

 המשנה סידור בתחלת שהיו חכמי' סרר לךוהרי
 מננסת הצדק טמעון ' היו ההנכהםתחית
 אנטיגנוס ואחריו . ב'שראל תורה ריבץ והואהגדולה
 . יוזקנן בן ויוסי יועור בן יוסי ואחריו . סונואיש

 יהודה ואחריהם . הארב4 וניתאי יהושעואד"יההב(
 ואבפליון שמעון ואחריה' שטח נן ושמעון טבאיבן

 חאחריו שגועון ר' ואחרמהם וה55 שמאיחאזזרעזם
 . נתן ור' ד' ואחריו בנו שבועון ואחריו גכליאלרבן
 , )0ט( ההנאין סוף לךהרי

 ואחריהם לקיש ורש 'וחנן ר' ' אמוראיןתחלת
 ואדצשהם חסדא ורנ הומו רב חאיזמהם ושמואלרב
 ואחרההן יוסף ורב רבה חא,,ריה' ששת ורב נחכערב
 סוף היו הם . אשי ורב רבינא ואחרהם ורבאאב"

 חם . נמומו ורב זגא רב ו4'חויהם , )פלהוראה
 . )צ( סבוחלן נצףהיו

 איציני והנך דור בכל שהע חככרם סררהף
 שמכאן דעחד ותן , לרי נדעמב לא תלמיר"הודהוו
 ומאן תלמירא הו' ומאן דבה הה מאן למדאתה
 י ווגא ברהוי

 היו והלל שבואי . אחר ~זככוים סדר יוהרי
 מהם קנל ונאי נן יוחנן ורבן , בסנהדהן שניבבית
 . שנה לתורה-מ' ישיבה וקבע , הניז בחורבןתיה
 ' כוריב'ץ קנלו גכוייול ורבן יהושע ור' אליעורר'
 , ומר"י מר"ו קנלו ישכעאל ור' עקיבא ור' פזרפוןר'

 אליעור ור' נחכויה הי' יוסי ור' קהורה ור' כואירר'
 מר' נתן ור' ורבי . וכ,ר"ע כ!ר"כז קבלו נמגוועבן

 קסרא ובר ברבי שמעון ור' וייא ר' . וחביריובואיר
 ; תנאים סוף י הרי . מרבי חנינאור'

 ' בא'י יעצן ור' בבבל רב . אמוראיםתחילת

 אסי ורב כהנא ורב הונא רב ושמויל רבהלמיי
 ורב חסרא רב מהם למטה . נחמן ורב יהורהורב
 מהם ולמבוה . יוסף ורב רבה מהמ ולמטהפיצא?
 ברקה הונא ורב פפא רב מהם למטה ורבא.אבי
 הרי )ם(. אשי ורב רבינא מהם למטה . יהושעדדב
 לקעע ריש יוח)ן דר' תלכךדי שראי בארץ . בבבלאלו

 . אסי ורב אמי רב כוהם ולגומווז . אליעור ור'וריב"ל
 דהוו והנ' רור בכל "והיו חכמים סרר יהמ

 ונל נתן רב י"א כל . 3"[ להו שייין'ב לאבתרקקו
 חעה"כ סתמ דיוכא היכי כל . )ד( מאיר ר'אחרים
 סתם ואה"נ ניחלוקה . כסתם הלכה איןמחלוקת
 דמשנה  וסתמה דבריתא מחלוקת . כסתםהלנה
 וסתמא דמשנה כ,זלוקת . דמשנה כסתםהלכה

 והינו . )ש( דברייתא כסתמא הלכה איןדברתתא
 רבר לא הוספחא . מנלן חיא שנה לא רבידקאמר
 טתוספתא מפני הוא, קצוב דבר יא הואמקוים
 שהם וסימר רב דבי סיפרא שהקא נהנשותורת
 כעצגה ותומש רושסודיפ וחוכעמ שמות זלהחוכעש
 . ברייחא בתלמוד נקיאין ודללו מדרש סושמותורה
 בר"חא ש . הלכה שזין וען הלכה שהן מדזןעע

 שאין ונל . כמותה הלכה אין בתלמוד למ,שחלקע
 מתנית'ן דהא . נמותה הלכה בתלמוד שקקזילקז
 דליז מקומות בכמה ומצ'נו , טברייתא פומידרייקא
 העו ק('ראה כעזני' אמרינן מעמי' , כמתניתיןהלכתא
 , הלכתא מן גה ועקרינ; ר"ע מנו אמרינןומעכים
 הק שמאי בית מנו אמרינןוסעמים

 לשוי
 סב"ה

 לעצמו שציז היושה כגון . מהלכתא ליהדעקרינן
 . 3כו[ונו'

 מטימה סררי ת'ר הקן הלל ועך משהממ"
 של שרה וח4יה העולם הע:י ואיך הלל מן ,זיו

 רב , משנה סררי סושה אלא נטחארו ולא 'תורה
 ורבינא אשי רב ער מרב . בהוראה התחירבה

 אלו חאחד . הוראה סיף היו והס י שנהכואהס
 ונרקעדו שמים נמתחו שבצכיתם סנוראי רבנןהם

 דוכרן עמראל חכמי כל עואי בן אמר .האוץ
 יוסף בן ר"ע ומנו הוה מהקרת חיץ השוםכקל'פת
 נכ[. עשבא ר' של ננו הוא לוחה בן קוושעור'

 יהודה אור' הוא. ג' א'מן אחד בחסיד מלשה%
 כן יהורוז ר' או אילשוי בר יהודה ר' או דמאבן
בבא

 )כ"
 משום גזפרא רב הני דאיכא היכי וכל .

 רב במחלוקה . )ל( הוא ר"נ ומנו רב דביחד
 אבי כגון בהך דמליגי בהריקקו ותשתנחושמואל
 י ]נ[ נבתראי הלנתא פלוגתא הך ש דסליגיורבא
 הינא מחביו נפלוני הלנה חכבים גשאמרוואלצ
 דפליגי דהך בטעמ. דקייכו נהרזז' רננןדאינא
 היא ברייתא בוהקא כל , 3כד[ נותייהו ולכתאשוי




