תש

מאמףשני
סדר האמוראים
אות הא4ף

יהיייין "

("5א הומורה אםדרבםזאםר,
ב"8ק
רל המתרגנום ומסהדם המשמות,ונן מחשלנו
רני ספקדלאברן אמורמה ובו'ר"לכוחורגכעשלו,
נראיתא בפסקי ברכות בפ-ק המלת דגמחר,וכןרב
הונאורב ז)סרא אוקכף אכךראוכו'.
רבי אבא ,ני %ק ל אנא אשנחקה לרבי
אנין רש נוסחאלר'יוחנןבסוףיום טונ ואשנחהז
"4חנינא ברפמיולר'וירא ואמףלה ל אנהולר'
שמיוןנן פד -ציק נפחא ,ונמרקאין סעמן'ן
ארבא דטוריסא דאתאלנכל ענואותינ ר' אבא
דס! עכו נטור אמר לקזר'ירכוק; לר' דרא רלמא
אטדי דצור אתא הספינה דשמן חמרא אמרלהע
התם.עקול'ופשוריאיכאפ" כוכף השלג הנפשוים
4רכאא"ל.ר' אבאז)לר' אבא רמן עכו ער האידגא
מ4ק נטרוה ומ' .ובסרק 4לו טרסחז כיר' אבא
בבבלבוכע רבא בר סלוגוקטז ראבט והוא ור' ררא
לו לארץטי %וני ררא שאקים ונןדוה
ר' אנא נננל עם רב הונא ירב ירממה בר אבא,
כיסליק ר' אבאמבי רב ור' אלעא ור'יוחנן בן
אלישם ור' אלעור כולם בהקר ,ונראה כיר' אבא
מתם טננל ונוה נסתסקלימ -"4סי הוץר' אבא
סהםנתלמיר אם הוארבי אבא בר מכל אחד
י;ינמז
זק
ובעבור וה אאמך נומנו ונשסו; א
רבי אבאלעו4א ,ומעשה רנסכא דר' אבא ווה
המעשה המז דחטף חר מחמיקו נסכאר'ץ חת'כת
כסף ובאלפניר' אכר ,מ,וה כפ' גרסת הנמדות
מ הואר' אבא בר מסל ,ואוסר התלמוד נ0כא רר'
אבא בפ' שבועת הערותודיא ר' אבאבר סכל,
ובמ' הגול קמאר'אבאגשלחלרבג)פראלגבותטעות
מרביוסף בר דצאע אטוזררגא ר' אבאוקן ם4ך
טי
) במסת חנמרא נרפם רבאלר'אבוו ,עין לה5ן
י
בערךאבא בר תםרא,כירנא לפעגוםגכוזכבקיצר
רן

יר'

י

חחח

אבאוכן רכץ חהתר' אבץ.

.

-

ואו רבאנתן עצהלאביו נעןק;ן המעא ,ונפ'
4לו כתמאות התחממות ר' אבא הימי
ר ר' אפר
כגסכאדר' אבא,ה
 ,נחאהלהטךבי ר אכר אמר
'
ר
רבות'נו שב4ייץישרו"ל אבא,וס"ים
ני
חכ
דליא
היה %4ה"שעינה בארץ עבראל במקום ר'
ן
רבו אוטר שם טעיבר' אבאקכר;הבפ'כלהנשבעין
ובפ' ה0טשדיודב ר' אמי ואמר שמעיאאיתינמה
ר' אבא בר טמל לר' אכף ,ובעבור וה לסעוךם
אומר סשוםר'אסי הלכהנסוףט'נל ה40ם אמר
ר' אבא אמר ר' אמי אמר ר'יטצן אע"פ פלא
היה רבו מםיום ראמרה מסוםר'יוהנן .ונןבסוף
ס' חקת הנת'ם ר' אכר שררה לר' אבא בר מכל
בעאר' אבא ברובדא שהוא תלמיררב הונאמר'
אבא אבל רב הוגאגרול כוכונו .ובמ'זזשולו ,גם,
אמר ר' אבא לרב הונא למדתנורבינו,וכןבסוף
סוער קטן דרש עליו ראוי זזקה רבינו שתסזקז
שכינהליווכו'אכ,רר' אבא אמר רבהונא אמר
יסליקרבי אבא אשכחקה
רב .ובפ'אלו כוריסותכ
לר'וירא אמרלמזזזי מרכרוכיארסליק כורלהכא
החזלןמתחון פה קממה ררב הונא וכו'ומצאתי
לר'ירסמז בר אבא פוש"'ר' ויראור' אבאדי'מהו
מבבל הווור'יראטליק בריפוא ואמר 4הר' אבא
חיך אדד שעלטע כ,בבלוכו' .ובפ' קכ,א דז,לין
ית'ב ר' אבאאחוריה דרב כהנא ורב כהנא קנדה
ר' אנאואכיקק קכוה רר' אלשר
דרב מזודה
ואול ר' אלעור ואמרה קכווה רר'יוחק .ובסעז
יוסא ני ר' ירסהה שאל מחלה ונפרה בעבור
סטזקניפלר' אבא ,רמת'נושב4י-זמשרזולר' אבא
בפרק שנ'דמנהררין והטעם משום נסכארר' אבא
כראיתאבפ'כלד,נשבעזונרו"הכיזזואר'אב4ובר
כומל ,אמר למה ר' ח"א בר אבא ל'אב4ו ט"
וברהונן אמרר' אבאלרב 'רכרה בר אבא ,בעא
ד' אבא סרב הונא ונראה סוהקןעשויכיבכלעיב

ואי

ספריוחסיו
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ת
שא ק טימישששק

וזא.שיהט)

מון מ"ג פנפ ושר שור

י

זץ שמפחים,

אמ 4חברשרר'ירא ש ר' דרא דצדקץדר'
בעא ר' אבא בר
אמ) ,רש מסחאנסוף
מכל הומרלטז חא שנוע ובו'ר'אב 41קכיהרר'

ח,ע

י

מ פקיש %ל"ן מהה " ע ש
שמ*%" ,ה%%ע"מל"עש

יא
תי

הש

מעמ
ל גי
שמ
ק
הק ,צל יוס מ נא לציר'אבזו '14הדר'
אבאהלכרדו שלר' אכר כרטוכה וגי 4שכא רר'

*"

ישי

"
א* ש ש ח ן
א א

מ"וה"=טמלמ
ידפעהעןיחי
א א ההא"מ ל ש
%

למ%ה עדחזי4סי

*'4עא

י

כטו חמח

ט"
" נ%זז"ץ
ימ' נמיעם רנינ התא ,ען
מגים

מעוואףר חעה נתץ אא,אים דשא

"
רעא חוץ"שח %סזיח בשמשת יתמנח
*מ"א;זעא,רנעםףאחיי;ח'אמ"4מונ
' אבדו ונראה
ךינא ,מתינ רבי.אנאלר' אס'יר

שהארךיכרםכי הקהבזנק רב עררבוו שענש לרבא
ברמי השור שהפריף רבא וכן סראה שחךלבבל
כבצ שנפושבקמינא טוהואר'זיוא ,ובם' האוסר
נקרת'4ןכי הקז עולה לרגללפני ר'יצחק נפחא
ה)קנה שוה והוא לא ירע ררב גדל ד:יפך בו
ברז4שונהוהפקירו בעבורוה וטתקמ ארש4ררבנן.
י אבא; אסד ר' אנאלרנ אער בשבת
רב
"וה ובפרקא קמארתעג'ות
למ
בפ' שואל ובנדהבס' הא
ובם'הקומןובם'השולח גט,והתה)מו'מ"-שכעמלה
רבאם'לר' אבא גדסכ' לאר"4הרבאשילר'אבוו.
דר' אכף אמר ל אנד בר אבא
אבאאב
=חי*וה לזעא גחם.
4שר רב ה מ4
%4א אסה ח' בר שא ומו ת"ז

י"

םעחקמ4יפןףללחשמוי
נד%4א ומוקהתית
4נא אמה ח'ית"ה

חמ אמהידנית"ה בר אבא פ%ורב ע1 4אזא
ח
ב %תשעח בחת נמ' ששיוהמי .ואטףי
ס דחזה עזיש שזמ צא זה אמף חצ
ביכח"ץינ;זחאזבהרינווצאה.אנא י
ומ"אאחהה נעורנםי

שז *%א%
אא אמח ח' וא%א
ד שום
יע םר ו"אא דתמא נסךחז" ני

יר""בהי
הצוון שהי
.
אחד חצותונו' בש'ק ר
ר' אבאאזיזד רר' קזודה בר דבדא.

אבא אוסצא ר"ל סקע רם והוה אתי ליה
שלטהכעיןעאנל יומא4" ,נף ש מע 4שבתא,
רעתקה דרבא ל
יומא רכפיר,
%רנאנמע*

זיש

אב" ואנע ל אנא אוטנא ואמרולו לא מצע)ונו'
נתעניות ,ושדראני זוגאמרבנן למברקמז ועשה
צרקות עמהם.
אבא אריכא הת 4רנוחלטייו היו
רב ררךכבודאבל שמו העצכר אנא ,וכןר'יוחנן
"צרבנחטןקורא אבא ממפסחת םץאיםנם'נעדי,
ונןפ"נערוך וכן קוראלו שטואל ,וי"א כי שמו
העצבה רב וררך כבודקוריןלו אבא ,וכןפי' רש"4
ל'לבם'וזשוחפווכן התוספותהנריו שםכרש"י,
וכן נרווה בסוף ברכות ובפ' קמא דחגיגה כי רב
כהנאתלכוירוש-אלו אבא,וכןאריכא שהיהאדוך
ברורוורבנום'-ודהטגיעלכתשוכןפרש'"ובלהיל
נדאיחא המפית ,ונבר ירשנו זה בחנ4רם
באבע שא %ש סורונקיא רבינו הגרולנפיק
ו"
כראמר רב חסדא ,והוא חיבר ספרא
לולב
טה;ואהגחזוי
רת נהנס לץ סמר ויקרא ,וכןחיבר
כופה רבה שהוא כ%ל במרבר סיני וספר %4ה
הדברם ומהם הדאה חכמתו ומלפולו כטו רבינו
הקרוומ ,וכיהוו נופגורירבנןכובי רב הענשארין
עמו אל ור'רבנין .ובסוףטרק אלובזריסות מ'אה
גופרש"יכינקרא ח"כ ספרא רבי רב משום שהקה
שגורבפיכליהזזככהכ) וא"כ 6א נקרא לפירעתי ל
רב ,ורוכוב"ם כתב בתחלתבורע אמרכירבחיבר
סיסרא וסשרי ,ולפי רש"י גראה כי ר'ז)יא ור'
אתיק,א ש)וכלהבריתותבסוףחח4ן,וכןבם'טי
שמתו בברכותי'גטתיבהאכמן משנת רמור'חיא
ור'זישיא ורבא ולו' ושמואל ולא הוכיר רב
וב"%ק רביכות אמר ר' וז'א בראשי זמניןסגשוע
הרנא קמיה ררבחהינו קורק בספרארב' רנוקרם
וביפר ירע :ומברך והוא בןאחיו ואחותו שלרבי
ח"א כאשר אמרנו ,גם בנו של רב נקיא ודא
כשם רורו של רב ,ואביו פלרב הואאיבוכןפי'
ז"לבבל'ק רפסדדם ובם"קרכצהררין .וכןהק,
רש"י
%בןלרבנש-אאיבו כשםזקנו כדאיהא בם'ערבי
פסחימסתםרנות'נושנגנלרנושטואל,ובויוסולכ!'
אכ,ר לקז שטואללרבאכול משחא רארמאי 6א
כתיבנא זקן ממרא עלואי ואנל .ובמרק אע
טעמייןרנ ושמואל ור'יוחנןקיאי ס" שרברשזם
כב,ו כוקרא ,רב חנא הואוסליגפ"כי הוא חברלוי
וכ,בררן)ראוטגני רבי שהםר"ג ור' שטעון שדו)
תנאס .ורבהאימשוןפירשכיבג' ב71ךטותטשינו
שהא תנא :חדא גפ' ג' סאאנלו רב אבא אמר
שמ"ך עראסד הודאה תחלה וסק , ,וא,דך בפרק
לה נככדם רב אבא אומר שאה),י
האשה
לסוטכוס ,תויך בשבתפיקר' א*עור רב אגא
44שר הכע,לה ואדל'כ ילרזץ ואבא הוא רב .אבל

רימןיו

תי

שנפי

מאמרשני

זה שאמר הגאון נשנת אני מצאתי נגמרא ולא
ביש"י ולא נהוס' שאומר אנא אלא רב חמא,
ואמרואני מצאתי נתוספהא נפרקז' מחלין אחרת
טואומר א'ר' אנא וה אחך סן הרברים שהקהרבי
חיי4ו אומראין להם השובה והש'בר'אליעורוכו'
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אנא נר אנא הכהן אנוה רשמואל חבירו של
רב ,ובפרק אלו כוצמאוח שעשהלמניםכישורתהדין
גרול וכן בפרק כל הבשראכ,ר רב חם
לשיההיזלזח
י ראבא בר אבא וכו' ופרשש ראבא בר
סיה
רע
אבא אבוה דשמואל חסיר גרול הץז ,וכן במרק
ה4יש מקרש חסלההלורונהה ראבא ,אבוהרשכ,וו1ל
ולףו,בריכ)ולכ,זה נקרא אבוה רשכוואל כיאמרולו
בל,לזה שנוזעברהאכ!ו של שמואלשיהמהלובןחכבו
ובוו לוונל'די קפיצה הדק -ב*לה ההוא לאשחו
וכרר חור במקום שהיה סזהוא דחוק כעעם והע
חושבין שלא היתה טעוברת כזמנו ובאאביו ואמר
שהואננונך שמעתי .וק סצאתי בפ'י'יוחשן
שכתנ הוא"שזז ני.ההאעוברא דאבוה דשטחאל
ראחא בשם ושמש כראיחא בירושלכר,וכןושעוס'
כי הה 1,עונרא ראבוה דשטואל
למדימע
ויםובא ש'די שםושסש
את שטואלגמ"'
'וחסע ,וחול' קראו לוכן ראיכא אנא פווכאכרי
לה:ורו כדאיחאבס' כר שמחו ,או ~נוד ולמעלה
שדיהאביו של שמואל הנקי בהורהובכל החכסות
נמו אברהםהוליר אתייחק .וכן דובה בתלטור
אנוה רר' שמלא' ואבוה רר'זירא וכן איצה רר'
מלונ' ,ובברכות אומר שהטז אשטר0וס סזומר
ממון יתוטיםונשכיוהמעיי
א וטת ולא צוה ונא
אליו שסואלנמ והמרלו ואפוטרסוסביפו
ןיוןאבי
הקומים ,ובמדרש שמואל בססוקויעכל ישראל
ךלר' עזורהבןבהיוא
כינאמן שמואלוכו' ,מהי
לנצ'מןסודיא כ:הואכר קרובה לחרן ובועו ש'הקה
לובן חכם ויצא שמחשל בר אבא ,ונראה שמת
שאטר
א'2וקורםשניטלכי קראולו שםאבייככי
בסוף מועד קמןבר חתנקז רבי נששוה,כי ביום
שמתנולרלובן וקראן לו שכ) אביו ,וכן בכודרש
שכות1ל 'ום שטת אבא אהמע',4נ,דר'התעקיא
ננו אעמטרי' ,4לקייםווריז השכושיובא השמסז,
והוא הטק שולה שאלות לרבינו
והק:כושיב

וכן במ"ק רביצה בתוסמחץ.וכן בסרק כסוי הרם
נארעי נשם רבורב
בגכווא ,ובאות
המז אומרעלרבח'ננא בר שעא שהיתהלו אהנהו
כאנלבן כדאיחא בס' סורר ,וכן בירושלכה ובפרק
בכוה אשה אמרליהר'שטואללרבו,יננא בר שלא
כולהורבנןרביריש גלוחאלא
בשבתבכזיבלי
רבי רש גלווזא
זקת'כמלברכיק -ולא ץם-י
פרש,סוהיועושין חותכוח למליתות עלהםנעין
ענד'ם להראות שכפוסין הם לראש גולה ,ואי
טפ0קי כעץזתי 01קס 4להו רלא קמדי לך אם
הלך בלא תוהם .והערוךבערךכשיבלפי' שהיה
ממנ' פחר הטוכס שאם לאיכ21יע החותםשישה
יאמרו שגנב המכס ,ור'חיננא שהיחלו נששווח
סמם לא ה'היוא וללפרש"יעיקר ,ורב ארא בר
אהבה חלכרררב הטז בשעחקבורתו שלרבכראיחא
חישו
בפרק כיובר טברכע ,ושסש רב לרבי
בהשובה ור'יוחנן שמש ניכרדה ,והוא רב גבר
בכולא בתורה ובחכודות ר' טלי דחסידותא נמצא
נרב כמו שנפתם שם נשם רב .ובפ'אלו טרשה
אכו רעמלק.שע*ו וכור אותוהאיש לטוכ ,ובמ'
ראטרת הגז 11מרר'יוחנןלאיסי ברה'ני מאן רש
סיררא בבבלא'ץאבאארימו ,א"ל אבאאריכאקריח
'לשון ומרה כטו האי רבכוכב קהקה
לקק נהירנא פי
ש בערוך1
בזז'ר וווכיםמי'וכון וחכס כאשרפ.ר
נדהרנאכרהוימ1יתמן אחד שורות אחורה ררב
ר~דהררבי ונפקיוקוקי רנור כ!סוכוקה ררבלפוכ~קה
ת אנאירע
ררבי וט1וכייה דרב'למוכויה ררב,ויי
מה אמרין ואת אבא אריכא שץת לקוץ
אטוראה
"
רבעה פחשש וקסראררב אררבראע"גררב ונס'
הקדוכי
הוא מקערכרניה טפ:י שרבן של כלבנ' גולה הוא לווכוכבדו נ)אר.
ברור ההוא חוץ משטואל.
אבא בראבימילפ:י ר' הני:א ואמר' לה לפני
רבי אבאו אמרי'אנא נראנא אמרר''וחנן ר' חנינא בר פמאי)
י אבא נר-אבינא ושאל ממנו ר' אבא
משתינץמיםנפנירביםואיןשות'ן כרםבמנירבים רב
וטעשה באחר שנקש להשתיןולא השתץ ונמצאת בר זברא תלמקי רבר"ל ר' אבא בראבינא,
יאש :אדתי א ש מ
אז 51ר
כרכוצבהבם'טונרןבננורו'ואול'הואכויתיה'ה
ר' ודש כראבא3 .אמרש'ש ההעאביושל עק.שמששיגןמתאק.
עי אש מ ,הא
לש ז5ר ל
נופיאל חעראקץכיבכ!סכת בכורותאכו-נ'שכו"ל
בגד אחד אש מ ש ש כ שש ר טו פ" דח
רמ
דרה רורסו ורזמה לדשית וצוה
ץקפור והביווי
צוה שמנא חומ ועא מזחא אמ של
לוז?סיק חעשזזין חאביו ה
ושקגעאלו רחששדי
וידרוש שאמלו ב*ש הפמק כיחד וממש ודרש
*דלעש
משתינין כדםלפנירביםוכו' עחן שס].
"**"4בעע=ייםמאי פאת.
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אמר ר'יעקב אמר ר' אבא בר אחא כטעםדבינו
גם בוה נסהסק מעפו אם הוא ר' אבא סתם.
אבא בר אהא סלא מנפיי מקומו של רב
ז,סוא בזנץ רב הונא ,ווה אבא מיוחס מורע
שמעק) אחי רור הכילך ל7,ח'7ו לו ה' במם:
מרחאואיכו וחנה וטרלת ור' ח"א רנה ה'רוער'
חיאובניו,ובנואיבוהיהלובן מאשתו הראשוממ
והמיאו עם בת אשתו השנ"ק שהיתה*
 :מאקמ
ר רב נכדוגואלה השנים ,אבללר' חיא
אחדוני
הל'דו אבא בר אחאאביו טאשתודתמנית,בעניןכי
ואכצ של רב שמהם אחים לר' חחא הגר,%
ירבה ברחנה הקזבןאחיו שלר' חיא.ובשיך
בל
אב
א
בערך אבאפי' משום חכדף מגנצאכיאיבו ומרהא
אחיוהוחוחו שלר'חישו הםהיואביו ואמו שלרב
חח אינו אי5שר ,כי ש  %הה' בנים אומר
ההלמוד שהםבני אבוןבר אחא סלאי
ד' אבא נר אלעאבבומןר'כוני ברמז רר'יונה.
ר' אבא בר ביסנא בשם ר'יוחנן.
אבא; בעא אבא ברק :ררבבממיןברחי' ,4מרב
הונא ברזישובונק רב אסי
אבאמהגרונאאביו שלרב שמואלואהמחו נשאה
ר' אבא רב יהורה.
רבי אבא; אמר ר' אבא בררב הונא אמר רב.
ד' אבא בר זבדא והוא הקן עקר מטוקת)
ררב הונא ,ורב גרלורב ששת חבריםלו והםג"כ
חוץ מרב אחא בריעקב
עקרים ,ושתיןסבי
כחנד שהיו מתעכניגםעקרליועטתץמיחנרי ללמוד.
בעאר' אבא ברזברא מר' אבא והוא קרא רבילר'
%4טר בפוקא קמארמג*.,
מ זמחיחחש ל ח מ מ ע ש
ח~ 7ת הש ן,9א"יזמ,
מ
אמ מ
רמ אמ ) אמר
אבא מ ממל
ףק
חמש ש
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מ"בקעז.
ך עאמעמ
תי אבא מ "1ש שם ליש

י

זח
 ,תן מץ
אם ה=שש  %ע ש גן
יעת -ש שעלח ר'ינדה לר'וימך הכליט ב%4
יוא ש של חאנים ו4וכלום בלא תיקון קמעשר.
וכן בבומכת שקלים וכן בם' ואלוקשרינז אמרר'
דרא אמרר' אבא בר ףמונאאמררבי אםראסינים
ואם הראשוניםבניאינעט
מלאנחימםוואינםן בונליאאינעי
נחמוח של ר' פנחס בן שיר
אנן
בחלץסרק ראשון ,ולא כחמורו שלר' חנינא בן
רוסא האמור "?לושז כן סרשש ו4עי לא מצאתי
שםני אם שים ,אנל נאבות רר'נחן במשנת
יוסיבןיועזראומר כשם שהצדיקיכחסירים בהמתן

י =%

אברהם אבינו ,וכן כחסורו
חסעיםננמלים
שלר' פנחם בן יאווכן כחמורו של ר'חנינאבן
רוסא שננבוהו והנע)ולפניו שעורים ולאאכלן עד
לביתוואכל%מדך נשםשהצרקי'
שהוצ'אוהו
חסיים בהמתן חסיים ,ווה המאמר נשאמר
חוקקןעלר'יוחנןולכידו לעץרץ בראיניש 4ערין
:ראיניש וכןככוו והבם'עושין פסז ,ובירושלכיי
ר'יונה  411אבא בר ימונא בשם ר'יראוו" אבא
בר ימומו אמר לר' אבהו שצרעי להזכיר מעין
המאורע ר'ץ בשבתויום סוב בברכה משן שלש
כין רחש לה ר'זעירא ,ובפ"ג רסנהדחן יושלמי
ל אבא בר דכינא הוא דך אצלגוי גחמ' ו4ומר
לקן אכול נבלהואי לא קטילנא  ,אמר 4ה אי
בשתלכמקפול קטל רלא אכילנא ,ואטר ליה הגוי
לך או
מאן מורע לך ראלו אכלתקן הוינא
ק7ורי או ארמאי ,ונתנ דוא"שבפרקאיןמעמ7ין
ומ0תמא גצנעא זדה בכיוע של טי אלא שרצה
להחמיר ש עצמו
י אבא בנו של ר' ח"א בר אבא תלמהיר'
רב
יוחנן ור' אבא ור'וירא גמירי מר' אבא בר'חישו
ור' ףרא רראלו סבא ,ווה ר' אבא בנו של ר'
ר'חי' ,4בר אבא בשוקאדקסריסקימו שלר'אבהו,
ור' אמי שם ראשישיבה ור'זיא אמר לר' אמי
לא שבקתן למשאל לסבא דשכיע לק) מאבוהרב'
ידי4וור'חי' ,4מר'יוחנן.
ף אנא רמן חטא ור' אבא 4רקלש לבעץ ר'
אס ,ור'אסי תלמידר'יוחנן.
אמובר הם אמררב חסוא אמר אבא בר חם
וכו' בפוקר' ישמעאל ופירש רב צמח גאון בר
טלוני הוא שם חנם. .
%מויגעייך
ר' אבאןרבר חנהודיא רבה בר ברחנהחיכרד
ר'יוחנן ,וניאה טשמו אנא נשואה מתי טרנר
אמתלונל אבא חמרא ונל בר בר חנא סיכטא
בו:רר'
סי' שומה ,חזאית'בלפני רב קזורה
של רן
%4עור ,ואינו וה רבהבי בר חנחבןאחיו
חיאכי הקהכוורהבובוןרב.נוזזקרושווהיושבלפבי
רב קמודה שנולררב ק7ודה כשמתרבי.
אבא ברחנינא.
אבא בר חסרא ,אמר רב חסרא אמר אבא בר
חסרא אמרזעיף הלכהונו' .ורעכילמענד' נמצא
וה השם של אבא בקוצר ותמצאהובאר' הף"ש אם
לא חמצאהו באותהאל"ף כמו רב ורבא ר' אבא
וכןרבין הוא ר' אבץ וכן אומר בם' המקבל אמר
לק רב ק-ידהלרבץ אבין אחי,וכו'וכן בעזשלכר
אמרר' בא אמרר'חיא בר באי
ר' אבא בר פובלא בשם רב.
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מאמרשני

רבי אבא מ קיה כשם רנ.
ר' אבא בר ר' יהודה בירוסלמי
אבא בריודן.
רבי אבא  1אמרר' אבא בריעקג אמרר'יוחנן.
ר' אבארמן טו.
רבי אבא; אמרר' אבא בר מנהק.
אמר שמואל ור'יונהור'זירא
אבא בר

אוטר משמוי.רמ"
אשא נר ירמיה.

אבאכהןברדלא אמרר"ל טשמור'אמות קונחק
לטצט)ה עטינה ברשות הרבים מתקנת רבקוכו'
ונראה שהוא תנארבוייתא סהאחרוניס ,ונספר
נאלההדבריס אבאיוסינן חנינא משום אטו מק

.

נן רלקז
ר' אבא נהנא ור' אבהו בונק ר' יוחנן ור4
ואה4הואבנו שלרב כהנאתלכיררב.

אבא הנהן אמר*ה לליוסי הכהן תכרה
 ,ונום
4גי אם קנל ר' יוחנן תשובת רע4
בגכאשו חזר לומר שיור' אגא בררכ,הנא לר'יוסי
הכהןאבל בנכורא אחרתלש אומר אבאהכהן,
ובמקום אחר אומר אמר ר' אבא הכהן משום ר'
יוכד הכהן מעשה ומתו נניו שלר'יוסיברחנינא
והםנומןר'יוחנן ,ובפרק גלוהכליוס אמר לקהר'
אבא בר כהנאלר'ירכו'ו.:
ר' אבא הכהן בר ספא לפניר' יוסי ברובירא.
י אבא נר ממל במ'המוכר את הביתמאי
ר:2
ממל פירשר' אבא ברמ"ל מפרכתא והיא אבן
שנותנין ש הזהים וכהמנק או הנור העליון
שכותשין בו הזת'ם :אמר ר' אבא.בר ממל אמר
רב ,איתבהה ר' אבא בר מכל לר'חייא בר אבא,
יתיבר .אבא בר ממל לפניר'אמי,ר'יוחנן בשם
ר' אבאבר מסל ,וכבר אמרנו כי נראה כי הווו
זתר' אבא סתם ,וולתכי בסקזועלין נראהכיר'
אבאתיוץלר' אכא בר ממל הגיא ,אבל בטיסת
הגמרות מדשסמרויקות 4רנו ט~מרלר' אבאבפ'
ג'דעובועות קרה4לבר אטרר'זיראכליכהו של אבא
ברבוכול לאכוצאנו תשובהעד שמת ואז מצאנו
תשונה.
אבא ממנעכו רהוא אנא נר מרתבזמן רבה
בסוף יבמות ומוער קשןר' אבהו ור'יצחק נפחא
41בא ברמניומי ור' חנינא נר פשוורב סטרא בם'
המב'זו גפופ'דעיולחגפופרעג?עחעלנרבה בשעת
ה מהמעות
שכרסוה ובזכחק זה פטרו ראשגי
סוהקזצורב)ומרבנןבסוףפרקכלכתבי.
אנאמייקררב מנימץ בר חיא.

ליש

אבא נר מדיא.
אבא בר
קורם וה והוא בעא נאאביי בפ' ב' רגיצה ואביו
מניוטי חנר רב נחמן ביושלכמ.
אבא בר מרתא געא מאניי כס'נ' רגטנה והוא
אבא ברמניומי.
אבא נר כוש וולמרי לה בר רמשבפ' המפלת.
רבי אבא :אמר ר' אבא ברעז ררב נחמן בר
רבא אמר רב חסרא.
ר' אבא בר סורמקי ורבא בר עולא מריהאחיו
שלרביזביבא.
ר'אבוו ברהק ררב סמראוף' קהושעדסכמן בשם
ר'לוי,
י אבא רמןעכו בפרק מקום שנהגו ענו
רג:
הש סרינת היםר"ל חוצה לארץ ובפ'מי שאחזו
אינה מרינת ודם .ווה ר' אבא מנשק כשירעכו
כישוםכיוונו עכריך את אבניה ,ונראה כ' עכו
דךא קרובהלצק-וןכן פירסז רש'ק ז'ץ וירכתו ש
צירוןידאעכו אוקרובלצק-וןעכו .ובפ'ישנוחלין
זבולון ונלה וו תחום עכו ונפתל' גנו0ר ,אבל
בכוגזעחק רר'בניבוין אוכורכי הואיום אהד מצור
הקרומה והחרשהוהקועכו אשרהיתהבגבול אשר
והא תחלת ארץישראלוהיא נמל גרול בשפת הים
עדכאן .ובתחלת סטר שופסים אשר
הורק4
את'וטובי עכו ואת יושביצירון וול'כ היה בחלקו
של אטור ואינה !מרון אש ה' )4ורובהלציון
ובתחומה וקקק :ג"כבגבולזבולוןגילא קהיה קשה
לרש'ק ולגכורא .והרמג"ם ל'ל במי' משנת געאין
אמר שעכואינה מארץ ישראל ,ובפרקו' סמסכת

מרת הוא אנא נר מנימי

שכהבנו

יא

שמחית נ)עשהביוסף הכהןהבביי שהיח בוטמא
ויוצא חוצה לארץ אצל ר'יוסיבצק-וןפ,רשו'בקפרקמי
זדצח
שהוצ,ווהו
*מוד תורהלצירון

יארץ

הי

נמצא
הוא ,אבלבסוףספו מצות
יג
יאג עמ מקצתה חוצוז לארץכאעהה
דיוסקצתה
ון
נארץ כרמוכח נירופלמ' ,ונן נואה ני אסענו
אעהמאיץ ה4רזל למהר' אבא מנשקכיפירעכו?
ודגדלמ'י כתבכיאלו הכישם היו עשותם להבר*
בין הקרשלחולכיחשףהבארץ וחצקזח"לוהחרט'4ן
עשו מטיא ומתן ש זה נתחלת גישין ואמרו
גםנןוה שחציהנארץונןכתבו התוספות שםונן
נסוף כתונות ,ור' יום כווב האשנקיק כתב מ
מרוסלכר אומר שחצוהבארו ואםנן מצדהחצי
שבארץישראל הקזמנשקונןנפ' כר שאועועחעיא
כוארץ ישראל .ובפוק ב' רכתובות אמר ר'ויא
הא כלהא כור' אבא שכהע ל' ואט לאו ר'אבזו
בת4ן
ן ענו שכחתקז ,ווה ר' אבא
יוש

עני יר'
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א
אבהו הע ממניןיואש שףבהי
שקללנו

ספריוחסיו

רצה בע4ום ר'

אגא רטן עכו ואטר ער
מנשי חונות
ואמרוהכרי4זקו4ירו ערתנולו טתנות נשק שלו
נאמרן נסומה.
רבי אבא נר פפא אמר לקה ר'ויהא ע%לגבי
רביעקב בראידי שהואיישב נצור .ונרזשה?טהחא
האמו.ר קךדם והר' אבא הכהן.
רכאנא :אמר רב אבאברברי רנסמאאיסלו.
ר' אבא נוק ,ררב סם' ורכי ירישע רסכנין

בשםר'לוי.

ר' אבארמןקיסוי בסרק סדר תעניות,נ,א

ר'

אכדמילאחרין ,וע 4גרסאבר,ז ררבאוכן נראה
כי רב אחא ורבינא חברים
אבא  1אמר רב אער בר אבא אמר ר' 'וחנן.

.

רבי אברומא.
רבי אברימין אגוה רר' יצהק.

ר'אבריטי נר הכךורער"שלקישור' אבאפיושו

רבייו.

אברימי רמן חשא 'ור' יצחק נפהא.

רבי אבדיכרן אמרר'אברימי בר חמא נר חסא
מלמר שכפה ההרכגיגית פרש"יו"ל קובא שמטילין
בה שכר ,העמר רב אחא בר יעקב טכאן טודעא
רבהוכו'וכןבהוריותאברימי בר חמא.
אבק והוא שטו אנאיירן תלטק-ו של רבי
ונצם~רע וטבעושניבניומפ:י שדברעל ר' 'שטעאל

וירא רמן קיסף ,ובסוף מועד קטןתני ר' אבא
קשה רר'יוחגן.
רק
אבא בר שמואל הוא רבה בר שמחאל
י כרא'חא ביבטות והקז חכם גרול וחסיר,
ר' אבא וופר בפ' הקומץ ווטא ווש" הבשו בר'יוס
ונפטקי כרכות פוק תסלת השדד כע4ם הירושלכף
שםולא פיה4וניאה שחנ)י נפרוש.
נאנא יוש נר אכאי ובחים רצו"א יענ'ץ]י שהיזתורומןרביזכן נראה.
יאבהו נר וומרתי סם"ק רגרכוון ריב"ב
אבזזיוסינןרוסאיורבנן אמרו ר'יוחנן ר0ליג' כרב
"שב"ץ] .עץ להלן ו 10,ב אבק וושרח' .ןזכ!ערז.
ואו 4הוא תגא אחרון.
רביאברי כפרק מקום שנהגו רב ארא ורבא
אכא מר ברץה ררב ספא אטסק לתז רב פמא
לאחר ברזזנן אחו לר' אבהו זה הקז מבבל ואינוזה ר'
חשחר עמו,אעיפ עישנים אץ טפסקע
כש4ילוג' ,ונפוק הכותכ אכ!ר רב פפא כגון אבהו דףרוע תלמו -ר'יוחנן מ זה היה בבנ5נן
אבא מר ברי מרענא שטרא אפוממץ ונפרכ4ו כחברני ע4טעאלחכביון.
י אבהו הוא חבר לר' ח-א בר אבא,
קמא רש-ושין וב,10קא קמא דכהובות רב שא רב
וכבר 'רעתכי בסוטה מרק ואלו נאמחן שר' אנהו
בהלולקז ראבא כור ברעו,
יאחוהי רר'יוס'בסיף יבטותוכו' .דלש אנדא ור' חי4ו שטעתתא ועזבו לר' היא
ר' אנאבי
ר' אבהו נתן משל לרברי ר' חיא מרגלעת
אנאמרי אמרר'
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ודברעכךניסרקין לסתס לר' ה"א בר אבא ,ועוד
בראבעוכן גרש הש"י אבא טריכך שטו
נ~סחא שנרזושונה דדה ר' חיא טלוהו עד ניחו משום
אחהנא ארא טארי
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רבי
סוהיא"4מורא.
אבהוואס לוירכיוזברי ,והיו לו ה'בנים
ימיהנן החמיב וטכנר אביו כח4רוזולו
אמו סרפאה חרגמה קכיה רדביקף ,נדסהא בניבנואבי
אחרבא אדא רשאה.
והדצ1פתה שם זזככהם ,ור'
שה כששר יוהר
אנא סורשץ חמוה דרב פששבוטן רנא
סר''וחנן מ דוהלו הדרת טנס ר'ץ דקוכן אמרו
ר' אבא שימרגנ4שז.
שיפףהיד
' אנון מעץ דיעקכ ע"ה הזץץ קרוב
ק
ר
ס
אבא קשישא בפרק קטא רסנהדף'ןואחףהנוסהא למ5בות כדכ!פוחשבסנהדרין ובכחובות
'
ב
אמיקשיסאא.
וביבטות פוק ו' אמההא רני קיסר אטרי לר'
[אנאמיי
ל משכיהק ררב בפ' בנות כותים אבהו רבא רעכיה ומדכהנא רארמתמז בוצינא
רלח,א .יעב"ץ].
רנהורא ליופ'ו ,יתיכ ר' אנהו ור4מנחק נפחא
י ור'חנינא ברמפי אמרלהו אנא ,וכל אלו הג'
אנא :א"ר אתא בר אנא אמרר'יוחנןוויל
החשאג'ו של ר'וזיא בר אגא ,ור' אחא המק חכטים העסמונים נראיוא נפ' המנשווט ,ור'
אחיו.
אבר.ו הץז מנצחלכתע נלשונו הצח הזיה טונ
אבא שד רב אחא בר אמו לרבנ' 14איווע לע4ראל ו!1כברץ לע4ראל בעבורו ,ולר' אבהו רצו

יסף

.

י'

שי

.

יפיסי

יסד

יע

אגיי

י

י

[108
מאמרשני
קמק
ח"חא פטר
אטה; תמ אמה רל ף א
למנותו יאש ,ונה 1לא רצה טטמד' אנ4ל רסן

עכוהענו ,ור' אבהו שבח לעצמו שודהענו אבל
אמר שר' אבא רמן עכו יוהר ענו ממנו ,ואהר
שמת ר'יוחנן היה עם בית חנו פלר' אמ' ור'
אסיור' חףאבריוסף בשקא קמא דחו*ן ,והיה
יושב בקסרן השלח לר' חמנא במלטפיה *מוד
וכו'וא'ץ המבל'איךקברי ,בקסמ שלחתמהלםיברקז,
ובמגלתתעניותכיר'בסווו אחירת מגרלצור שהש
' מעדחה חוקה חום שכנשוה עשו 4והו'ום
יסר
סווב ..אתקןר' אנחובקכיע השר"תובפיקא קמא
רכ,ג4זעקו1ןהי1רך הש קכצ" בת ארוםיושבתבין
וקוחןלה
הדדלותוהיזהליוניםוה),שמונים
וב"ו או ישבו
רר
אחו-ת מגרל צור  ,קסרי וירופלם%ח
פשמהם אל תאמן שנאמר אטלאה היובהולאום
כלאום עומץ ושםר' אבהו.
רבי אבהו מגדף בה ען אוכעים שההא
מרננן סבזד4רגשהיו אחרדבאשיטפני שנףהלשון
ועודמארץ-בוה בס"ד .אבלוה דאשע גם נמצא
באמוראיןוכן כתביבינו הם ברב אחאי פרך שהם
ןבעמו:ה כמו
אמוואיםכילכל אבוורא הךה לוליו
ואהי בה ר'יוחנן ,וכן בפרק עשרה יוחסין ר'
אבהו עצמו אמר מגרף בהווה האמתבטוף קמא
וית'ביהר' אבהו לרב אפף.
רב אבהו אביו של רב שמו4ל.והוא רב
אברי
רוחשלפנ' רנךם.
אבוהבראהזי אתאלקכהזזדנעמהשלבפרקקכיא
רבוצ'עא בס'ש הדר עם הננר יאבוה נן אקזי
ושמו4להיו דרם במבמוה אחת ורבענן.
אבוה בר איהי טאאמרע שנא לפני שמת%
לענדשמכלכרוא
ומנ'מץבראעז' אהע חר
ומשתוץ אלמהו בהדקז וכו' ובפ'בני הזמר שלא
הסתכלו בגף חהא %2צו שוחפות ,ובסרק קכ;א
דכ,שמקטו בא לפנ' שנזואל וק בס' ד' דנדר בוו
לפמ שמהאל ואמר ארבעה הלכחק
אבוה ובנו רבה בראגוה רבו פל מקמן.
אבוה :פלח אבחהטיה ררבגביב,ולרבא לטרנו
רג'נובסוףפ'הענה%זחאביוחכםגרללברשלוגתקז
רסר קץקבא.
אבות תני אבחת דר'14ין שרח חיווחו.
אנוה רר' 4טטחיקי חניגרבי ר' חזש הוא

וה אתף

ח'יא,

י*עהמ

יששה%פצ"שס לשנק
ע ע נתןיח מב טא יזהי%4
עצ"%( 1ם נרר רץ
ח 1%ו %רב שש נטמ
שתו שם בצראבל%4ביןר ק%תדחסיסטיש
הפתחת ולחן"אמרמלודא 1צ סאלא
חהינו ק מ
%ע*ם אבככ1לק

"

מ%יאוחם.

מ=

התיי

אץה; תר אזה דל תזוה בר אבא מדף
הת%ת.
אבוה ררב נטא בא לפף רבהבר רב התא בפ'
פא אנ ץוע.
מצשות1א"כ
א*
אצה רשמה %וווא %4א בר %4א וצ1ע

,יהירנ

סה%ומ.

ויא מיפלמי.

אבף ור' זתואטיל
לא
אבר של רבעא %4ד נ
יעמי; ררט יקז.
רבי אבויהסבוו אסר 4הלרב ססא והוא רב

איא סבא בחץ.
אבוכרם; אמררניוא אמרלי ססאבר
אקסר בה אבוה רבר אבוכרם ואמר לה אד%ה
רבר אבוכרם מירשרופ'" שם האען ,אבוה דבר
אבוכרם הוא אבוכרם עצמ ,ומכירןהיו אתהב:
בנו
את
החבןוה
יקונרפץרקאותדואשושחפשםחהערוךשעש"
שהש
לו
אה כנו סיס
אבוכרם שם חכם.
נר' אבכוולסאביאביו שלעוריזז .יעב"ץ].
ררב פפא.
סיא
י הנהו בר סלוגח
משמ"הז ררבא ובם'הורועכי
אבי
לא הטה לוקחכ,תנות מ אם בערב 'ום הכמורם
טרדעו שהואנהן פ%מר בגמרא %טרוס שרברך
ברבתכהניםוכושניאנכו ליה עו-מה התלסור4
פ"
מאני
קחיןעמו כי בשעה שהקז נשעוותכפיםדווקוףן
י ח%ח
עם אבייהוק ,והיא'ש ש' אנס' 4הכיכו
ך לא הקז
ולא ררה 'כול
במיו
ני,
'ש
פו
לשהותוןיפ
.
? %לפרושכפיו ,והפירוש הראש
והערוך
א
ב
ר
ל
ם
ג
ק
פ
ב
ו
במה
,
ן
כ
ן
י
*
ר
מ
%4סי
בערךעדן
לעז רבנן עט-נקז שז)קז ב,שיזה
וב,ו לו
י
כ
ק
נ
דורזקן ,ורבו המוגהק רבהבר נחמניהכהן אור
אביושכןקבלוהג%4נים ושנהזם 'טבקזעלי וריה
מ' שנה שעטק בתורה ,ואבי ג)191ק ט1ית
זי
ו%מלות חסמם חהזמ' שנה .ובפיק ד%קמזי4
כ' גם רבה עטק נחורה ובגסילות זזמרימ ר%4רלו
דרוכאוי.
אבחעדר' התש9וא ובר קפראדילקים ומעא %אב %ק ,חשמי שמו נחמני סים קמאיו טל
שם אםר' הושקוא סומעה טאבעאו מבר קפראי המה ה)א נשאריהוםמאביו ואמו %מור'יחק,
תט"חתמ פאיוטאמב"א שטה מק ניטישרטלך מתהכי
ד44מו הךיםוה מת אמו
שויס,
וסע היש.
ואמת פאמי לל אש"ר ב"ך
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ע=וך שגרש רבה בר נקסנ'יביהו נאשר כתנ
רש"י בפרק המקבל אומריםשרבו קראלואביי שלא
ן ל71מך כי שנ)
לווכרו בשכו אביו .וק 4כ!פויייב
העצםאביי ורבה סתוך שגדלובביתוולבורו תורה
קראו נחמני ש שם אביו שהיה לובבן ,וכןפי'
רגש'"זכרונו לברכויבגיכוין אבל הסברא הראשוגה
טא קבלה מהגאונים זנרם לברכה אבל רבהחבירו.
רבו מונהק הוא רב יוסףסגי נהור וסיני ,א:רפ
שבפישו קמארקדושין נראדכי גם רב יוסף רבו
ה שנראה
מובהק שלאבייבענין כבורדל-ב ,אבלכי
כי אנחלרביוסף כמו תלמיר חבר הואבפוף פרק
ף מי ס'5גחא
יוצא רופן אמר*ה אביי לרביס
גהאה פלא הקק רבו אלא רבה שלא אמרמיפליג
מר ,ובסרק האשה בגמרת נרה אמר ל'ה אבח
את אמרת ניהלן ,ווה הרקדוק שעשיתי עשונן
בברכותעל רב ק-מקה בר אבא תלמק -הברלףב,
ועוו בפסקישרוביןכהבד' מאיד רהלכהכאביי נגר
רב'וסףהוץ במחצה מתיא מג' הלנות סילנה
נרב'וסף ו0מחצה לא פליג עליו אלא אביי זח;
רעירובין .ואביי גשא אשה בזקנותו והק
חומה ברתו; חיסי ברה ררב יצדק 0הה ררב
בם'"
ק;ורה בת גרולים והיהה שה סווד וכשנשאה
אביי כברהי:ה אלכ:נה משנ'בע*כ חככרםגרולים
הראשון רחבה רפוםבריתאוהנינירב.יצחק ברק:
ררבא ט-בר חנה ,וחשב אביי סואיןילכה כרבי
מ בתרי זימני הו'4ו חקהומיאה ומת נמדוה,
ואדד שמת רביוסףסיהיה חששישיבה
אבץ,
ואדוע רבא.ווהסשונובוימודבסוף פרקהנזשן
ובסוה ברכות ובחלומות דהרטוה ובסוף הוחות
ובנתונותבפרסו ,וכן כתב הרא'ש בפרק הורוע
להכחיסוסירש רב אלפאסי שפירשנזוף וזקה רבא
כועותו מקגמהר"ל כ!כ:עשה רתעניות שהמא מטר
בתמתעל שהרג לאיש אחר במלקות בביתרינו
וח;הסורתע אינו אששר
שגם בש הערוך
פעןצכןטי"ף בעבורזמוה המששהשל תענע :כבר
מלך רבא שבבית רינו נעשה וזה של המתנות
שלקק לק אחר הקה דב יוסףחי ואחר רב עסף
רבא וכל שהק; ראש
אכיי ואחר אמי
יסייכוז נקרא
שהן; שופט נסוף ברכות בתר
רבא עבדא ליה בת רנ חסרא אשתו חלון
ומגיחייושיו ,והתוססות אמרו שם לא סלך
רבא.ערפמירתו של אב 9ודסירונמ האמת' נזוף
כ~יתו מעשה עצמו נמו שפ 4הרא'ש ורש'4בש'
השני ,אביי ק;יב ירקה לסבי רש'ק פירסובו שני
סירומים,ורב אהאגאוןפירשפירושגידישי שהוא
חובה להככרם כ!פמ כבוד התורה להכריהשיקומו

י

א:יש

יי מי י
ר

למגיו מאבי סומךקייו*קנים נרי סיקומו ססניו
אבח רב ספא מימינק; ורב הוגא ברק; ררבקהושע
ב,שכששיה ,ומה סאאמר אבח אמרהלי אםאינה
אמוני אם מרבנתקז[ .אנזר שש :ואביו של
אבח נקוא
בובחים חר ברא הוה לוקלניה,ל
ולאסחקן.כ]ייולבי
:ו שלאביי רבביבי שהיו אוסרים
לו משום ראתון ממו~ר אמריתו מלי מויקתא
ר'ץ שהם מטשטתתעלי שהםגכרתין ,אוכפית4
רש"י בפרק הכהזבל ככ!ו כ:ולטווזא שזזיא ככ:ו
גבשושע קמיםוגבורים ,וכןפירגשי:שייך בערך
מל ,אבלבערך כ:כלא פירש פירוש כווב שהיא
אול למסלא
שם מקום וראק;לח;בב,ר ר'מאי
ראה אותם השיערסיחורי הרזצמ שלא הקז בהם
שערלנןשיבה אמר שמא ממשפחת עלי אתם
וכן במדהן שמואל ,ועל רבאבסייעתא רשכויא
אאויךסאאינו כהן ,וכשכמנו לאפיי לראש ע4יבה
היו עמו ר'זירא ורבה בר מתנא ורבא ,וכולדו
אטריכו והוא לאזיפריך והמה לראש ואמרלו רבא
פתח נחמני ,ובפרק-ערבי פסחים גזר על אגרת
בת מהלת שלא תבוא ביישוב ואמרה לו רמסעי
עליובוקיע הזהרובנהמני ,וכן טם כשבא עולא
פם בחהא שהו] אבח עם רב קהודה ורב -צחק
בריו-וועיה שונן בפוםבדיתא הוא ורבה רבו במבו'
אתר כראיתא בעירובין ורבא שובן בכיחווא ,
ובדלומות רהרואה כי מתאביי בפום ברצתא ובאו
במישיבחו לרבאלנזדשזא ,וכן בפרק בכל מערבין
כי נח נססרה ררב הונא ההק אבי' עם רבה
ורב חסרא.
בר אבא ורב חינ:א בראביי .יעב"ץ].
אביי בראביןור'חנימו בר אבע ואביי עכחקם
תנו חווגית בי רבה ופגע בדוו רבה בר מתנהי
[אני בר הונא ובחים רסב"ב ,ונראה שהיה
קורם אנת סתם ני אסר דלכה בהעם ר"ח ב"ג
שהוא תלבףדו של רב.
.
אני ל4שא אמורא ואנט אסר תנ' אבא

[אביי

יעל],

שושא נטצבות עפ' במה סהמה יוצאו:

אבת

קשעצאדכמריב 4ודק עת;וא ב:קשה ש יף רב.
י 0יה רר' אנדל הזא4וב וקתם סאד
אבימ
מצת ניבור אב ואם והוק עושה מצות נינוד
שויהיו לו לאביסי חמניהבגי ססכי.
בעצכןא:י
ורן

אבימי אחוה רף איפא איסא תמשבו,מוע
בי רבה ואבת חב'רו והואבן רחבה רפום בריתא.
אממי מהגרונש משממה ררבא.
י*
אביכר מב'ויוא
ף בר חמא ,
רביאביכף :אמרר' אביכ
אביכהבנו של רב חסרא לבשאלווות) כדאיהא

מאמרשני

בערמןם' םום זוחוכרם ונממותפרזף*קמא אמר

יטביכלעי כרנקק ראכיכר להדהך
רב חסראקיפ

שמעתהא.

אבימי נר שי חס" דרנימוהיהחשלו בזכע

רבכהןור' אבהובסוףקכחו.
אביכר ניוהאה בושמקז דרב טרפ ~4שם סקום
ט נ6
ש
%ק
בשך נח ,ו 9נההן שעי מ":1
דרכמתן ושסנןרינן וכו' בהחלת שהה.
אביכר ברפמי אסר לקה לר'דראיויב רבנחב-
ע
ויולא-ואביכר בר פמור' חיא בר אכרור.יךרא.
אביכר ! אבא בר אבימילפני ר'חנימו ואסרי
להלמניר'חנינא ברפמי.
אביסיוע"אבני החבא דפום בדמ)א חיפים,
ורחבא הקה בל של זזומא מהיתה אדו כך 4גמת
אבי ,ומז"ז כי והעצ= אבינר אחוזן של
והע ,4מסחטא
4לסא סואכדרל לכוקלהכי
אחד וכןזיטא,
א שלמד ממנו
אביכרוצי סנחותבי רב חסרא*
אלא שנאה לנציו לוכרםלמיב ,ורב חסרא לטר
נאאבומי ופגע מ רב נחמן הום הקז תלכררורנ
חסרא למהלאשלחבעבוודסברהכי מסתיעבופיי
'ר''וחנן,
רבי אביןור' דרא ח4אס'זזץיטנ
ההקבלבדקרוקמר'יוחנןכמור'חיאבראבאוההא
 ,ובם'סישכיז נהאהסוהיו בצףר' אבהו
חכםגדי
שני חככרם שסם ר'אבע אחר זקן ואדו נער,
' סששה ול ירמקע אמר 4הר' קימקה
ר'אביןוי
ת' שע ,א ן
 %אק מ
נאש

י

*

*"

=ם"

האיף

6ה"
שי
ישקמחשיאיצע
תנשקייטק"

ממש*"4
ישןסתש,ל ינ-א מ"
4חץ.
*ימן ס
ז"
מ א ק מצ ה ש.
מא ר
שע

תשץאץ
מ%ממחט.

נלי

אקו*י שריפ"
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ריע מ מ שיו ר אק שדישי

תיפיי

טף
איראקא%ליי
ר שע
ממתשע

ח"
שאממש.
ר שע

מש;

תשה א"דד

שטש ח ק

י
י
יטיו "קמוייע

נא
מ מ חט תיח ושק חש מ שע
שטש
ל נ"שם ע  1שי שאתעי
9

%

=ת =-ן
חטמ,
שווח
ש

א

שי.
רשעמת
יה

%

ש א ה א ו ק "ץ

ת*
חק

א*

א%

ט

ש

=
*
א=

מ
טש ות

י

ש

4התקח"ק

תימ"מאמחצחקמאא.נהד=
לשע חק שיי
מ-ש

ישעמ%א.

שץשפתא"מ
י.ימק ק אאי
נאק רשלשש

ית"

נשק ל

דתרי

ל וטטת
שע תשה
"
נ"חטדט*"
סה" מת"
ט,
"קאינ
סהז ההל *דמב

ותה מגשע :זצמם:יט

*ב*ו.1

י

מק :ום יתע

אק בר שסתל מתש*ה

ת
י אבעא :אמ-
טמחאס"ד=שדי
מ שא 4סר ת.
אמש 4טר
ר
י""
ח*חקער*ב אד יס
אמש :ומש

אבעה
=קהששן9ראטא 4לס
י
תי4ל ס
*ח"ם ,ושה פ"ש ":ןמ6צ
:וק עו

שא במ

חי* וטשו לצ

מט
תא"
%א,4
לאמשדחטקףלהחעבשםרמש,
המצא0צח נשחקלגוזיתשןימהמא

*

תי

טק"תשיחמלתחהר*ארמשקתקט"ש
קהם'
19:ת ושטצ ת 'שףקי ,תע

אי
מ ת יא שד=טמסיש כ %שים .סצוזי
ש * פחן =ששן מטחץ
שהאשי
בטמ ,תטק
את
שז'לאקי=ש0שריחא ן ה נמ
לשעמתשאשוישקןשדלשק

יאשדת.

ההטטט"י
חזא חיה
המ",שדה

לסצ

כמו רכ .%חש"
ל
קו תטד שה"
חי" .מ%-ש~
שורשקהאישדייש"ק=של" ב"ח
חשי1מציחעל5
ק"חא נשתן שדשישמק מ%פ.
ל ~שש 4טהיב ממ.
לז4ץ מ חש נשאהק מ 4שט מ מנו
מח%מ בק מ פשבטימ דף חא.
4טש נח%א דמר ששי
א~קי ,טטק
ישקמ=טחאהאלשעממא * .עצאהצממ%תת":יר 9המ ינאח
שעמדפאשדייקנסף שת.
ח מם טהא,ח"ה נמשתטר 4ה לחא
ה"ד.
י)=ת סף שת ב 4הי מ" .יט .,סלך :ג*9ם רב
ש
=
מ%חי

י

י
י

ספריוחסין
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אנ'נא  1ד' אנא בר אמנא ח41ל ר' אפא בר שנסכו -סחודתו ואו סת רב 4רא בר אהבה .וכל
אלו בשעת כההחו :רביוסף חאבח ורב)ו ורבדינד
ובראכימנובומן רב הונא
אג'נא :טדלא בר אבינא ,הצלא ת"כרד רב ,ורב פפא ורב הונא 0ריה ררב יהונ1ע ורב נחמן בר
חבררב אסית5כ!יר רב שכ!הו בזם אחד כרז4הא קצדזק ,וכלכ) אכ!רו מיחהו אניגרמתי וכו'ער
שהוסכם שםבי רב גחמן בר יצחק ענשו שנפל
במסכת נדה.
ו יצחק בר :צשה כאץ
אכית רחלא א" 5שמוא 5לאכיה דחעאננוירי נבואהבפיו  ,ובשא~קי
אגרא :ח:י אמא חמוה רר' אבא בפרק כל שאמר רב נחמן והאחרם אנא ענעוהקהלרב ארא
בא דר' אבא ,נוסהא הקז מהוך צער טיןצמיר כל אחר ש שנענש
הבשר וכן בפרק
אחרנא זזמוה דרבדהיקכורמזואעעפ סהשומר תני הוא בסבהן גם ענוש לצדיק לא טוב .ובתדמשותפי
וץ :הני רמי בר חמא היא עשרהיוחסע פטץצ רחרי רב אדא הוו ורב ארא
אמורא'וכן פרש'י
ל~תקה כ"ףיכינין פמיז
אמורא ושונה הבףתא וכן נפ' הנמולח תמ ה5ל בר אהבה מטרר מהני
י מסום
יץ
ענ
ומ
רב)! ,וריש לקיש הקץ מטרר ט' וי
אמורא הוה.
שמזנה תורה ו*"ל קמהה ר'יוחון .בפרזף! קמא
אדאנר
יד'חנינאנרפן ,נוסח אהר
נ
"
י
ס
י
ג
א
רחענית רב אדא תלביר רגא וכן נראה בבהרא
.
'
ס
י
אבא בר אב
ד
י
כ
ל
י
ט~אנו רב אדא עצמו שהוא
רבא אעקש
ב
ר
,
ארא בר אבימי בומן
נחמן ונוש"י
שא0ו שיהנולו בשר הסבח קודם עגרו שלרב)ו,
ו
ב
א
ו
ה
~
ט
ת
ו
י
:
ש
ס
ס
ר
ו
ג
חכם אחד טהזיו מכירן
ארם
ובפ' אחרוןררלעניותשויה
רב
בומן ונמכ!ואי
ושוכת ומשבשן.
גרול וחסיר וכן גברכות שהיה תלמיר רב ,וכן
רב אדאנראנץ וע עסחא רב 4דדי בראבין .ניאה מפ-ש"י '1ל בפ' עשרה יוחסין כי רב ארא
ל כשכ,ה כי הוא
רב אדא בר אהגה במוק עשרהיויזסיןיום שסת ת5כ!'ר רבשנוירבומן רבי,י'
רביאכורבנבדאה :ראב"ו ע4ב בחעך של אברהם עצמו ב)מי הערדונ'ם אבל לא נוירא לי,
ערה ,הצ ב!פושים שביום ההת! מתרב ארא בר בעבוררבויהשנים שהםיוחרמן למ שניםכיוה
אהבהוזל'כ4דנו זה רב ארא שבתלמוד :אבלסי' ל'נ אמרובפ'בניהעי שהאהך ימים ,אלאאוך
רששו"לסונכולביום ההוא שנכנסבברית אברהם רבאסדויהבחור שהההעריין רביוסף רבוקיים אם
וכן גבראסרת רבה פישתויה-,חי שרהיום שסת בכועסצזה ירב דיכר כונדשידפשש המה כושתגהצ בו
רביגולר רב אדא בר אהבה וה -]-14יכים רבים ער כתלבו"י ארםגרולכי רב ושמוזלהיו מכברץלו,
ד.אקרוניםבימי רבאורב נחמן בר הצחק כראיהא ועור רבד'מי שאמר לולר' ארא אם הת! רב)ווכ'
לאזזההכיכירוה שרב)! או לא הקהיותר מל' שנוז
בנמרא בנתרא ,גם אמר רבי שביום ההוא
רב קהודה ,ובפרק סרד תעניות רב ושמו4ל לא כפי הממן ורב ארא
שנה ונ"ש ט4אמרדג
עברי אאסרתא רקצעא אמת א'0א בהדן רב ארא 4רא שרבו הקה רבא,סק"י
ושם שא5והו רב פפא ורב
בר אהגה דנפיפא וכהעיה %א מסוטינא ונן רב הו:א 0יעז ררב יעשע "לכות סאשמר כ4שמיה
ד' ררבא ,ונר שרב ושפחאלאוכויםבזמלו נזזקה יבזו
הונאעטי ,ודדז מ מרות פובות %א
ק' שנהטיבוו אוחושיקח עברו של רב)! בשר
אמות בלש חורה ובלא הש4ן ,ובפרק במ הצר מ
הארךינרםוכן מ'ת 1רשקלבועלה והת!תלכרר רב קודנ)לו ,אע"פ שהבשרויולוקח.ם לרבאופיאמד
ושיא ע4ה כדאיהא בסרק כיצד מניעץ ,והוא רבא אבא ענעצתקהבעבורוה ,ובפ' הבאעל יבמהו
כצפי עצמו לקרהמת דהצם מהוןמתון דןכפית קראלורב)ומבלילב ,ושדבפ' אלו הנפורמתיבאר
י בנוכות והוא רקרק בחכג1ת ההקופיה רב)!לרב אדא בר אהבה אוא ברי וכילוקן קרוש
זיזיטי
יוהר משמוולניע,ואנחנו שמנץ 0שניםכהצ0ץ' וו,כט יאמרבני? וכןבפיושבסרקרתעניו שהיה
נשמור את חרש הז1כע שץ-וה יוםדיימרבאביב תלכרררב)! ,ובסוף תעניות וק בביכותטוייח
של תקופה כדלכה .וסקושה דכרבלהא דכ!תון:ד' תלמ'ר דב ככןפיזמרתי .וכן בפרק
רב צמחגאון וש משום שעטנו עשה ויש פירוש רנו רב ארא 0דב אחא בריוסף הוקן דודו של רב
אדד ,והערוך סירש גגר ארום ככי
ו סיבלהא נחמן בומן רב הומ! הצאללו ר' חיא בר אבץ,
רחדנגלת .בפ ב,
רבסיא רב ריכף מנרורדעא ובם'4לוהלוקיןובפ'מרובהוככ'שנינויריםנראהכ'
הבש סחורה ואטד
ש
"
ר
א
ה
ו
ל
נ
לרבא פוק הוי אי כאז ראאקידם רב הומז דאמדכלהו שנידר"אלא
ולו בניםלרבהוטע ככהש4ומכוכלינרו דרב6א
צודבימרבנן הואטרחנו הפיק 141 ,טלח רבא וי
לרב ארא גראהבון לברוק לרב ד'כף והעץ סבה הץ 14מושבניםוכו' ,לכן מזין לי כפי חשנל

.

יי

יר'

יץ

יא

ניר

דיך

י",ר

תיץשייח

*

מאמרשני

יזסנרא טוהם שניםי
) הא'בומן רנ שנולר כשטת
שהיהוקן מרבו ולמר
רב'והשניבומן רבא,
מ'
לפני רכא והיה כושבחלאיע
יר
" רבא שהיה בשר שמן
ע5ליכיר אביי שהוא גורר עצמוה יבשות .וכן
נסוף יבמות שינח לרבא ס1זזוא חרעז על אניי,
וטטון נראהני אגיי ורבאה.ו להם ישינות נהי
רביוסה רבםככוו שנראהכיה המעשה מרברימי
וכןבפרקיעורק בשבחו4רןלהאריך יחהר.
רב אדא גראיש אמר ף 'צחק.
רב קזורהוכוגיע לכתפו כאשר
אראדיילאתלמי
אמרמ באבא סוא %ופרש* ז'ץ רי,לא משכהמ
החככרם ,הש אומרים שיאנ כים ורב ההודה
בוברך ל חאור שבביתו במוצ4ר שבה.
ארא הרפנאה :ר' אבר גר ארא דרסנאה בעא
מרבה אמר לקןהכי קאמררב ארא גר אהבה אמר
רב נתמן אמר שמואל.
ארא גר חנו חכם אחר גרול ובא לפני רב4ע1י
בבןסקושופ' בהמה המקשה.
רב ארא גר חישו.
ר' ארארמןשו ,וא%י הגרסאר' אב4ו רמן שו.
רב אראבריה ררב יצחק ואמרי לה רב שמו4ל
גר קצדק~רלי הם אדרם.
ארא בר מנזמי אמר להה לרבינא וסתםרייני
רנהררעא רב ארא גר ממומי
אמר רב ארא גר מרי אמר ר' נחמיה גר ברוך
אמר וד'א גר אבין אמר רב יהודה ,בעיוך
אדא מריככ,ו אבאמריוכןגריסרנמש"1ל בם' בכוה
אשה אבא מר' %א אדא מרי ואמר כך שמו.
אדא גר מתנא קמקק דאבץ %א רק,ם ע5
ב:עכרילהלוךללנווד תורה בפ'ב'רעירובין והוא
אמר '6באדחריפא סכינקזר"ל שהיהחדעי ,ובס'
כר שמתו מ רבינא הר14שון חבירו בוכע רבא.
ררביוסף ואמרליהאביי,
רב ארא נדשאה
רב אראכ,סירא אמרלמה "6חנימא ססוראוכו'
גסרקתינוקות.
~ב ארא גר רב עוא ,שלהי עשרה 'והם,

י3

קידה

רם"א סע"ב" .צג'ץ.ן
תגיר'אדארטוקסריתנירב אראסבאדמןקסרי
קמטץ רד' 'וחק ,נהוארב ארא גר אבו'הקכיה

רר'יוח:ן.

י)

' בנל פח שחאיך הסתלר לחר)ותבקץוי עריץ
רב חרא בר אדש)ז דפ' אדאם ל81א
היראסר
טיטזזרכי ער רג ארא לא פצאנו דררח תיילח
ב0קים אהד ,א"כ בודאיתרי רב אדא כר אחבח

"ב

חווחילייחר סשזיט .

הי י"

.
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רב אראקרזינאה ומחקיף ל מאמר ר' 4לעזר

בפ' חלק.

רב ארא ק-שיגנאה
קמ"
ררבא בפרקא קמא ריבמות.

ררב כהנא כיו1כוקה

רב ארא בריה דרבא.
בר ארא כ,שותאה ר"ל מירר קרקעות ,אמר
רבה בר אדא סשוחאה אסברה  ,אמררגיהורה
לוו ארא כעמוהאה החקר בכורה.
רכאיא גר"דכר אמר למרבראיראי.
אדא ' רב או]א גר ארא משסקז רעלא ,אמר
רב אחא בר אדא אמר רב והקה רב א,זאזקן סאר
בומן רבא.
חוובה אבוהי ררב אדא בר אהבה.
חני אהבה ברקז רר' ויהא בסוף האש ה:מנה
אעזרר'וירא לאהבה נריה ,ובירושלס'רבי אחווא
בר-ה רר' זערא והיהבקסרין.
תני אהגה בריה דרב טנימק גר חיא ,טסחא
אהרינא בריה ררב טנייסי בר חייא.
רב אהילאי היה טשיא ננו3י רנ יצחק גר
שמואל בר מרתא ,אמר רכ אהילאי ואמרי להרב
יהזקאל ורב מ]יאל אמר אהל4ר אסד שמו4ל.
:2ראהינא אסנרה לרבא נפרקא קסארקדושין
ל 5טי) פרש"' ו"ל שם חכם גרארינא.
רב אהק :אמר ליה רג ארון לרבינא בסרק
הגולעשים נקמא.
רב אויא סנא ר:ברא רבה הוא וכן רבה בר
הג הונא לרבא ברקה ,רב אויא לא על לפרקיה ררב
יוסף בפום בריתא ושלח לרב ריגד גריסף וכו'
ואכורלטזויל !2נעמהסירוש ררך גדרררך כבורר"ל
הכבר ושבבביתך ,ורב אויא אמר שלא בא כי
הקק זלש נפוק הפלת חשחר,
נמו"17י לא
"
ל
ו
ה
אדך
ם
ו
ק
מ
ב
פדש
פירש שם בפרקא קמא רקרושין
כמרזה .וגשא רב אוזו אחוהו של רכר בר פסא
ומת בתת רביוסף ורב ~תזא בנו אסד לרב אשי
אמר רב אחא החן ק4רמנא קכךה רר' אכר רבאוזו
ורבא ברחנן  /רב זל יא איקלעלבירבא ואטרלה
הא רבה ורביוסף אכריוכו' ,אמר רג נחמן גר
יצחקבריך רז]מנא רלא כטפקז רבא לרב אושו בפ'
יירה בשבת ,רבאו' ,4מוהיהיב קכרה דדב יוסף
ארכייה רב פפא לרבאו' ,4סבא
הנסץ
נשק הרר עם
אמררנוזמןגר
אכויג,שמיה רא%פנא והטה גר4שה שהוא חכם
שאומר במקוסות אחמח משטא רגסרא
ר"לככי
אנליששז"לפירש סהשמע מוגוורגןמרבו.
[אזטר מלמופ' אלט .יענ"ז]
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רב אהא:ןיד ונ ,יאמ ,גא
שדא נל חשינה נרהץ פזגאה
שמרר,נע"
יחןאםריאמודחוח'4יא.
רבאחאי אסר*הרב אהא בראב 9לרבימש .ת4יא ם"עאסיוה דש*חגו תויח
 %ת פא
אא  %ו
רב אחא אהףרר'יוסו מברקויה דדה לפמ ר'
"אמט .ת ה ט ש משצי
טקב בר אחא.
אש
יג"ח ש ש א ה
א
מ
ש
/
י
א
*
ד
ש
5
ן
תאש
חדט"מחפ.
9א ן
ת? דאש
אחא
ו
"
ש
וזב
דב
אץועי
י
*
ע
=
ח
מכי
הואוזרז
קם"
 %ל
חש ל חא מ  % 1חש
יויא סי שא.
ב
ם
איא  %הט
ומטסקי"חק%לאא
מא ריאייחד

הסי

4טרף

י

י

=

ין.

ת חו

אף ,ו

י
אימייי*
יהינ
ק ט י ט א ק א = מ  %ת א ש י *אאושוקאדיששןיש.
איל"=יגאא%
יאמטהדתבון

ל אש.

אש מ ע'ש ל ע 4מ אד ת נ ק

לפ
תאששפ:
שק ה ש א ו ש ת א ש פ א ט ר
מש =וו אי.
מקש
=אש :אית

מעיי
לי"יש תמ וה =ש ,ט א ל
=
ד
*אי
יא מ פא  %מ *קגן %
%וית .ע=
"
ה ץ
מש,
יא =י
תישמת"ע ליא
ב"איא דבא ,ושה יש
מח"מק מ ת ט=.
= ש ש מ ק ה ט ק ח  6 1צ=ח .אד
מדטיצ"
תאאמות'י*בשהסר יעא
=יאט"שדית.
ך ת ש" .ש ת אשיב מ ש הא
צ מק ן
= שחאיצי"
מג"
פק ט םש=ם אלתך
הת*ן
*
חו

פיקסל*ש

תאשןץיפקת"םמיא*מ

ת
תסץ
""חפ -דב  -מ טר * המ ט ת
יאד 1חיט 4מטה חש ז ס
*
*
ו
יהשו  %ש *1ק דמש 9 ,ה ש ח  9ט ט י מ ת " * % 1א"
יאמק
,טיושפ ל י"חד"ש  %ימ
רמהע-
9מבמ
אן פחש
"9
" צ א
=ת א ש פ ק י ו מ ל ה ד ק י א מ  9ק  %ע ד 4
מ תה וסר
מיך~יימק
י9ף%ק*יל *ו" ד=ט "ע ימ
 %ת  %א ל  ,ש ת א  % %ת ט

%

יו" .ישן""א*זמממתד

ץן=אןהאשסשד"שענתפ.
יאיתקשק
ימקמטספק
נהנ נע

יקיש"עט

ה" "%

תטת"%ל.

ליחן=מש"א
ישאתד"
ששאש*יתים
תיא א עק צו יא מ ת שא

=

"

אד=פאשד"תאשןתעש*ש

טג
צד ת ש ש ת שש מש
ת"חצ שף
ת 4חמחש
אה %
9
וטמיפ ש ו 1
מ%
*יח4%חך"1ית~
ש ש השתא"-,ח"%%1טמ
ליא ע ה א ש איתישיה ה
%9ם.
ע א אנר רנחי
א*
נ4יאכני 9חיחא וד אעד "9י א ש
.
טביחעאי נמדקוזמפקי

יא *מ

ית "יש

שי

שסקן
יי*מק"קת"ומ"
תשו %פ=%
ת ק מ
9יהט-,%א%
א"ה חצ מק
טנטש=השמ

=עי

יי
טב* ייע*

ישק,

תששמק14ץ

יעבט"-ש

ש

ם ט 4שץ  9ה ם ח ף ץ ב ט ה א ש
פש
מ א אא  ,י"חא 9פ ש א

 * "- 9ק
*ימכ ו ח " %
י-
%הסחקמא"א"פה.
עול ט ש ן

עהטמ

ל"
"4שוי
תא%מקןאשמיןשסייחא,
מ ת ש ש ה ן %י ש ס ט9נ ט ה
יאממ"ו%%ה

תיאמשקלאשממג

תאשממעלי""ליאיסמ=
*בשותולל.

ייח

מהתמק,

מאמרשני

רב אחח בר נהן ומרזוטיא ברה ררב טרי
אמרולרבינאוהואוקנור"לרב אחא אמאביו מרב
כושרשיא שהץז בומן רבא כדולתא בפ'אלו טרסות
מ כן רנ
וכן בם' הנשרסין כתה זשזו'ש
משחששתלמיו ש 5רנא ננדו של רב אחא ורב
אחא בר סלוגתמזררבינא הקרמון.
רב אחא בר עחרא אמר רב אסי אמר ר' אחא
ברעוירא אמר ר' שמעץחכידא ,ונן אומר אמר
ר'יעקב בר אץיי אמר ר' שסעץ הסידא אמר רבא
כד שלח רב אחא בר עוירא,
רב אהא בררב שלא אמר אבא.
רב אהא ברקז ררב ק~א אמר רב אבי קזיב רב
וזכונונא ק10מה ררב אהאנר אהווא ,ית'ב רב אחא
נר שא קטו; ררב הונא וכן קממ; ררב חסרא,
רש נוסחא רב אחא בר רב אושו קממז דרבז,סרא
אטרלהה רב חסרא מאן צית %ר''וחנןרבך.
רב אחא בר מנחס כושמהץ דרביוקףנומן אבף.
רב אהא בר פסא רכר אבהו ולר' אנא ח;וא
עצמו רב אחאאיצא שאמרתי למעלה.
רב אחא מפץקא אמר לרבאשיבפרק הכאעל

יץ

י

לי'

'במון,

רב אחא בר קמףנא בסוןזפיקא קמא רתעניות:

רב אחאקרטיגנאה ואמף לה רב חנא קרטיגנא'
מעיתעי מעשה שנאלסני רלל.
רב אחא נר רב וההש וקנו של רב כ,שתשיאר"ל
אבי אמו כדאיתא בם' הנשר0ע ,וכתב החא'שו"ל
כי חז רב אחא הש חבירושלרבינאהקדמון
רב אחא בר רב ,אבל המסחא האמת'ת נר
רבא כ0י החככרם שבומנו ,וכבר כחבנעע רב
אחא סבר להכרב אחא בריעקב.
רב אחא ברה ררבא משמא דגמרא אמר לרב
פר:ב')כך קב5כורבו ורבונזרבו עררבימאיר
אשי
ששמעו משמו %א מדעתו ממחש טעמאדר' מאיר
וכן אמרלרבינא איק5ע אכרמר לאהרן.
רבי אחא בר שלקא ור' ההושע דסכנן ור'לוי
בשסר'ס'מון.
ר' אחא שרהבירה ור' פנחס בריה דר'זיא
אעש כסרעכו ~עע לקכרה דר' אט' .אמר ל אחא
שרהבירה מעשה באלסניר' 'צחק'נפחא באנסונשו
רזורב אחא שרהבירה ב0שהאבפ'צ השס)תא.
רב אחאבר תחלי0אלסני רבא ,ומשמה דרבא
אמר דואורב אוש מדמתיורבינא.
ר' אחא תטו דביתא עם לשמעוןנןיוחוי.
נשם ר' שמוזל נר
ר' אחא בשם ל
:חממ נשם ר'יהונתן ר' אחא פ~ל אבהו.
רב אחא ומר זוטרא ורבא פרש' ,בפרק האומר

.
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נלם אחים ונלםנני רנ מר נו איסר ג'וראבאו
לפני רב אשי ואםנן והנןנינופל שמהלנסיוש
רש'ק ,ווה רבא אינו רבא סתם חבר אבייכי רבא
בן רביוסף בר חמא,
רב אחא ורבינאחברים וטברו התהספות בפרק
הסיאל את דשרהכי הם ראשונים לרב פמא ,אבל
אש נהאהני נפרק קמא דח%ץ רביטו ורנ אחא
ברקה ררבא יתבץז קטמה ררב אפף ,וכןבפרקאלו
טרסות רב אחא ורבינא לפני רב אטר ואכרמר
וכבר כהבנוהו למעלה ווה רבימזא בר רבא.
ר' אהא סלא בר ברץז רר' אתא סלא הגרול
וכו' אמראביסוף כתובות,
ר' אחא סלא הגרול זקנו של ר' אחא סלא
אמראבי ואו4והוקנו שלר' חיא הגר.%
רב אחאי :סרך רב אדשוי פוק ג'דיבמות
ופרקא קמא דקרהון 'נמאומרים מ הוא כובנן
סנוראי ,אבל נפדקא קמא רכתובות התוספתז
פשט רב אחול לא כמו שסיוש רשב"ם שהוארנ
אחא' באון בעעאלתות ,אנל
אומר טוהחש
"~מוואבצערבאשיובל אמורא תושםלשימ ,כמו
מגדף בהר' אבהו ,תה' בה ר''וחנן4 ,טעלה
אבץ ,פהךקב אהאיבם' שבועת הד"מן.
ר' אחאךור' אכר ור' אס' ובר !זריא בץזדוודה
ברבינו
מכינהאגי8י השלחו
שמאיר
הוא ובר דמעודזךלווקחו רב אדשי
שנ' הגו5ה
שמוול פיה
רר' אבהו
ר' אחז1 4
 .ר' ברכק;ור' אד 48בשם ר' שכותל
בר נחמן.
בעא ר' אהאי מר' חיא והיה פינה נבי ר'
" הוא שם חנם ונחשה שרואנן ר'
חיקפרמי
'אשההבוכוןרבי. .
ר' אחא' בר יאשץ :היהלוכלי כסףבנוש-רעא
אמ'ליתנםלר'דוסהאיבר ימ%4ר''הדבןמפרוכו'
בסוןז פרקא קמאדגיפין ואם נן החש מריזנאום

י"ת

.

בומןרבי .וברהמ עשרה יוהסע בים
נרה בבבל לאנשים ש~ללו דזשבת ונשתמרו
ומיאה סוהמז בנהרדיא בסוף פדק שוזל מרב
נחמןרברלו בקבורהולכורווכו'.
לרבאדשוי ברו; ררבינאשליז רבאשישבסיווו'
לפרעןהבן ומ-אהסיהואכהן.
אחרבוי נראנין אמררב,
רב אחדבוי בר אנדיכר אמר רב.
רב אחדבףבר אמי והוא בעא מרב ששת ומרב
גםכן והוא ע%א כ1שגש ארחהא דאמקז %א רב
פירוש רשק כ~השר ח~רכנו בוה
ששת,
געולא לאפ
ויואמו הקזהמנייזו של רב ומשח
משגש
שמת רבי

1
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ווה רב אחרבוי שכה תלטודו ו*4מו נקשה סרב
ששח ואיתכד ב0רקא קסא דבתרא.
אחדבייגר מתנה אמר רבנזתנה ורבה בר מתנה
דשר רב יהורה ואח'ו רבכוונ' ברגות:ה ורבה בר
כית:ה חבר אבת.
רבאחוי אמר רב אחף וטר אחא בפוקא
ר"ל אחיו רכור אחא ושסו
קמא רקדושין,
רב ,יברעמ מרק אלו קשדים בעא רב אחדבוי.
אהישיקרא אמר א:א אפיקה'ה לרב ודנא
מה'גיל'4:ל' וטשל'להיגי.
[אהי הנא רבי ר' חייא ,ריש פ',לה קורא
רף'"ר א .יעלץ].
אהיה הבבעי נהחלה כתובות השיב קוש'א
לגר קפרא ו'בכ~ת'דיו יצרו ,ונראהלי כי הוא ר'
חי' ,4הנבלי חבירו שלרבי שאב,רלו רבילר'חייא
בכווער קשן אח'ה ,וכןראינו שקרא לו .בר :ץ)רא
ש' ,4במקוט חיא ום'רש חש"י במוער קסן ררך
גנ4וככ:והאמ,נון אחז (ש"ב"'גח ,ובבריהא עמ
ר'
ויהקק חב'רו של חנניהבן אחי ר' 'הושע
אחי"
גסוף ברכות ,וכן בגמרארכזי ר' ה'שו לר' אח'ה
ותירץר' הי'א לחור ור'אה.הליץר.
ר'אזיה הגרול תנא רבריתא 'תיב רב אחא בר
עולא לפמ רנ חסדא.
[ר .קדושיןרף כ"ב ב' .עב"ץ].
[אחיתאיאבי רב שמואלגטיןל'ש ב .יעב"ץ].
רב אחלי ואיתיסא רב יח"ל בומן שסואל
נפררףן קמארעירובין.
רב איא נס' שמונהשיציםל'א רגאוקא.
' אינאיר' אבא בר ממל ור'
רבי איבא,י
אבי:א כלנ)בוכון אהר בירושלמי ,
איבו אתאלקמ"ה דרב נחמן ואמר לווו רב
נזזכין לא ההבתעומי:יה ראיבוראכ,ל
:המארארמאי
ר.
וכו :גם ק:4מם אשה נקראתאיבוכי חנ'נאבן
רוסא קירה ב'הה שהאריך הקורות בתסלתו בנם.
א'בו ודעק'הבני ברת'ה ררב הוולמני רב ואמר
איבוהייהילסניר' אלעור בר יצחקי
איבו אכוהי רר :2איבו והנה ושלת ומרהאור'
חי4ו נלם נני אנא נר אחא שילא מכופרי.
אמר ר'איבו אמר רב חכוא בר עוקבא אכור ר'
יוסי ברהנינא.
אמרר' 4רכו אמר ר''נא' אמר א,נו הוה קאימנא
לסג'ר' אלעור בר יצחק והב'או ערבה וחגיכו ולא

יואיי

אייי

בריך.

אמר ר' איבו ברניגרי אכ,ר ר' חייא בר אבא
ואקיעו ש:מ:ס בבבל ופ'ת 4רש"י ו'ץהלטיר ר,

יוחנן4ינו נרנינריונן סד וד'יודןור' זלנו משוס
ר'יוחנן.
א'בו ג 1:של רב בשם:קנו ואסר ל'ה רב ל4לבר
ברקק כרחי בך בשכויתא (לא איסתתעא ר,למוד
ררד ארץ ארהלא גכרעך גינך עין וכו' בפרק
ערבי ססה'ם.
בראיבו בסוף 'כרו של רב אש' לא בר איבו
חליץ ולא בר ק'פוף חל'ץ ,לץו בראביןזוליץי
רבי איבון נשם ר' יעשע נן לוי ננרנות
ירושלמיי
רביאירי אבוה רשמואלבר אזףב'רושין.
ר'אידי אבוה רר' יעקב בר א'ר' ווה גודא בר
בי רב רחר יומא בומן ר' 'וחנן;גפרק קמא וחג'גה
שהמה הולך ג' הדסרם בררך עד ע4יבת ר'יוחנן
וקוראיום אהר וחוור ג' חרפרם ויושב ביושפ'וה
'וס אחרוכו' ,ובעבור :יהחלנייים ה'ו :מוחקים
מוה נודדאר' יוחנן שלאיענעפ אותם ודרש רנ'
יוחנן ואות'יום יוםזויסין וכ'ביום רורסים ולא
בלילה וכו' ,וכוהעל פורעגיות של כ,רגליב) יום
לשנהכלשכןיווםלסונוה לסוכר כווב שכ,רת רחכוים
טרובה ,ובנו הוא הגדול מהלמזי ר'יוחנן.
א'רי :אכור רביוסףהגיא'רי ,ואכור רבא 4ורי
אסברהליסרש"י ו"ל שב) דוכב) בפ' שניםאוחוין.
רבאירי בר אבא ,נוסהא אחרינא רב אדא בר
אב.ןואולי הוא רב א'רי בראבין
רב אזי בראבין ננרא ורבו רב עכורם וזושוע
כהנה כרא'הא בפרק ואלו עובר'ן ווכה שיצאו
ממוו רו'בני סמכי רב שישא בר,ה דרבאיריוד'
ראו"ן לנ:כהכזה
יהושע ברעה ררב א'רי פרש"י
וכןסיב! בגכורא סמיכי ס"ר אלאר4עין לסמיכה,
ואול' הוא וה כי בוכינם כבר בכ:לה סכרכה או
שהמה בבנל ולא הלך לאךץ ישראל שום אחד סהם
לסכווך ,והוא4יזקין בנ ר:מ והוא קרא לרב פפא
ולרב הו:א גר'ה דרב יהושע ררדקי בסרק שגי
רססחים ,אמר לקקאביי לרב איד' בראביןוכןרב
חסרא ,ורבפסא ורב הונא בריה דרכ מהושע4יקלעו
בב'תרינו של רבאירי בראבין.
אזיבן גרשום') אמרלויבן פרכ:אורבשכוןבר
אבא אמר משום רגאירי.
רגאירי סרנ]יא ורבי:רליה הוה פירי 1:שמש,
ום.רש רש"י בסוף פ' הממקיר כ)יס'א ממונה על
הב'ת ,וזה רב א'די שמע הלכה ואזל אמרה נבי
מדרשא 4ומרה משמיה ,שמע רב ששת
וו'י
אקפר אכ,ר מאן עקץ עקצה.ה ע:ןבא פוש"ק ו'?
י)כןזא ,ורב ששח מאי נפקא למה כ.,נמה אין
י) סנ"ה רגה"א .ב:יסחא טל:ו אק '-גי א'ר'' .עב"ץ-

.
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מאמרשני

[[[1

ל אילפא שם !יכב) ,יבסרק סדר העמות
דאמררנ.יהודהנאשיוכתי 5אגורהבאריך עולמים פרש"יי'
ע ה) וכי אע44ר לרור בשניעילמות הוא חנירו של ר'יוהנן והלנו שנע:ם ל0חורה
(ההליםס,
אלא שיאמרו שכיעה מפ-ו וכו' בפרק נל מ::ולי ושמע ר'יחנן מלאך שהיה רוצה לעונסץ ל
שעיבההתירה ומלאך אחר אמרלהביו מלאי:ד
ד:כווקרשיכ.:
מאלה החנמם קימא להה שעחא ושמע ה :ר'
 :1אמה רב נחמן מאן דלא 'דע
14:2.1ידיי
להשיבלכדנין אלו:כ,ר בו כרבאידית לא יש'נ  ,ס' 'והנן וחור מ; הדרך ועשאוהו ראש ישיבה,
א אמר כי הוא
וביאגע1נההיו ענים ונשבא איפ
אחד ממונות.
א הק:יורע כל הנא רב' ר'
רבדעי מתני אשכא ונניו אנוה נר אההי הקקיאוילוהניאיפ
ומנימץבראיה' שהיו שמוזול חקק ,אל,הוו'ץ חי'4וודבי ר' אושעיא באי וה מקים במשנה קיו
דברהם פשומים ,ולפעמיםקויאלו חלפא.
מדנר עמהם.
~הנימי רבי ,ורבי גור תענטזא
[איה מרי גטץ א .ענ"ץ].
י
ב
ר
י
פ
ע
א
ו :אמר רבדתניאיו ,ובסוף בישה הרש" ומיתקכיה ר' אלטי ואמר מורר הגשם ואחא
אי
ו"ל שם הכם ,אכך עולאליתא ממהניהץ כרירא שהיה עוסק במצות ומנ' ,4ין לקרוש
לאי
שנרלתא לאנטר מקומו ,ובייוגולמי ר'אלפי בא
פערש-ובין(דףוכלי" 1א).
 :אמרר'אילא אמרר'יוח:ן ,ונרושלמי לציר' אסי וט):ה טוהואאיד שימ וה
אילא
ר' אלפי ,חאכ,י' לוה ר' אלפא שח ,הם
רבי הילא בה"א ואלי נגךא ר' אלעאכי בדהשלכר
ור'ייכוקה ור' אבהו ח 4הכחודם למעלהי
דולנ אות
אחת' רח'גיאנ'אלאפפי ול 4לעור ט 4שמעק [אינסאאניי
' שמוש רש ממלה .יענ4ץ].
יצחק נ0חא ור
 :תני איסי אנוה דר'וירא ואנוף לה
אול' וה ר' שמעון לקעמ או בר אבא  ,וב?רק
אטרבןל אלא בטלשה ד5יםנינר ' אחוהדר'ויראבסעזכיערקטן.
ד עם הנ0ץ
יקר
אוסי ברויני ןלה מכבלנזטן רבלפני ר'יחנן
אדס :בכשובכוסו בכעסו ר"אאף בשוקו.
אדיישו ועולא 4רקלעבביהו ,
אלא משגש אדחהא חלממה ,נוסחא
4רסיבריה דרב יצהק בר רב יהודה וזה א"םי
עלא ונאותהעון תמצאנו,
נהחא זברז של חומה אשתאניי.
ל
ס
ל
'
א
ו
רביאילס :ל ה%ננ
,
של
אחר רב ששחלנוז-רעא ולא
איס' נר גתן
אחר'נא ר' הללבנו שלר' 1אלנ,:וכן גר'0
למחהא ואשכחהה ,נהמחא אחרינא
ן:ערק -אשכזדה
אי
בוי"ו ,בפרק ר' ישכועאל נראהני הואבומןרבי .א'גדברנו
.
הן
אילעא סלק נדתא דני רבה ברשילא.
איס'נןעיבא וימר אסור לרכוב ל והש-רזז
רבי
ם
'
ש
ב
ה'
אמר ר' אילעא אמר ר' אכא 2ר אהא כהמו כוקל ו,קוכור כובגדים וכו'  ,ובריססתא
רנינו.
דכלאס ובכ,סכתדרךארץאיסיהבבלי אוטר אסור
אמר ר' אילעא אכו -ר' אחא 2ר "צקב
לרכוב ל הפרדה מקל וחומר וכו' 4השיבו לו
אמרר' אילעא אסר ר' חנינא
משלבתהשהמליכיהו ער הפרדה ו4ין' שהוא ברמה
.
אמר ר' אלשו אמרר'יעקב
ד
ג
ל
י
ס
ו
ר
י
ב
ובמסקי כלזים
כש4שת יכר ברזעמ'ה
ר' א'לעאור'ויוא.
כירוא'שו"ל ,והוא הנא דמו:ניהין ונריהא חנר
.
אבא
ר
ב
ל אלעא ור' היא
ד
ע
א
ו
אהובלרבינו הקרוש ,תיא אסי הבבלי
בן
אמרר'אלעא בר ר'שמעון משוםר' ה:ורה בר גמלשל ואשיבן עראריה ואיס .בן ה:ורה ואעד
שמעון.
ק מהלל4ל ,והוא יוסף הבב ,הוא יוסף אוש
ר' אילשו :אשכדזיהר'יונתןלר' 4דלעא.
דיצל האיוסף קטנוהא של הסהים.
ור.
נ שיא ורבה גר רב ה51א
ר'איעא שמעון 2ר אבא וך'יצקבברובר' .איסורכיוראוי
נן אלעור ,טסחא אחרנא בן בייך ,יהוא נשא והל בה שמהשל ובנו רב כוארי
רבי
גשלא בקרתבהל'דתובקדוטתה שקודםכ4נולר
אלישע והתואמויא וואה שהמ בונק שמאלי
י
ה
ר
ו
ה
ק
'
ש
ר
ז'ץ ,אבלדצתי כמו
אשא % :ק במה אשה יוצאה בגמיא של בנונהנייר ווהכפי דעת
דסום אמר לטץ זיל0א לרבה בר בר חנה אהק (ש44י-יךעודלקמן נרבכיארי כי לא נשא איסור
תי.כרדי דר' יוזזע עבירו כותהץ אנן נענ'ר כר' גיוואלבת שכי4ל מ אם לרחל אחרת ורבכשיי
חגימא ,אנל רהמתרש"י לץ הוא א'פאבן רחבא האחרבן בה סומו4ל לאהיהנר ,יבפוקנר שמת
פרק סצשת האשזק וכן בפרק דזשוכר בנכשזו דעבירזל ורה כי 4צאר
דמומ בדעזאו44ני זה ,ובסוף

איהי

ים

י"

.

איסי

י

.

אילעאי

.

ספריוחסין

צ]11

י כאשר הההיד ז:מהז,וומב שעצואל 4לנס
5רבהכ

שומףם פבת דור כוצו ניס דדינרי בשבתלוקהין

4צהו ,ולא היתי 'ודע סומטלמלו פיצת פחות
מר' אסותוכו' ,והוה חכםובניויבמבניו אמותו'
והואורב טמרא ענוד עיסקא ואדןלקכ,יה ררבה
בררב הונא והחשגתן בעת פטקיהו לפני רבאלרב
כ141ויבנו פלאהיה או שס במקום אוסוראגיו
אלש'ווי בהוראהטפני סחהגרזינו יודש %6י
[אעצר :דנכוהא"מורב"קצפו"בפויג'4ש%חנין

יג

יומנץהי .המערך].
[איסק שםבנו סמ'ווע .יענ"ץ].

א4שע מ %נים,

י

שד

עי חשט

נע קדח מים
*.
נ*קעמב
הי ש
עיחיה
חעצמם"לל נתמ שימ
נשש,
א
מד
נחנה תורה 5מלאנ' השרת ,אבלהאקרונ,ם כתבו

שהוא הלכה וימל 4פ-ם בשעת הפילה להעכיד
ן בפ,ק סלה 0שבת
עצטו ,ובפיקען מוטנץיכ
מבש המעשהלכחזקר%4לוכןבעבור הנסשנפ"מו
התפלץ ככשייונה ,והקתעשסיש בוה מ בומן
חשטד הוז מחמא התמלע ,נבר מרצמ למעלה
בתנאיםוה ,ונראהכי ההשבוטןהתגאים.
[אלם ,ומאהב"נ ,י"21ץ ],

ילםכנררי בונקי' חניש בר פיא
רבי א

אשאתני שמשת בי רבה ופגע בו אנוי
אויו44 ,מר 4האיפא 5רבה בר בר ח:ה אתה וסמןאניי אטרר'אלסננדף אמרריב"לר'שכותול
' ברנוזמני בשםר'אלסכנדרי,ובנודרשר' %1סגדף
דהללריי ר''והנן עבירו כווהמה אנן נעביר.כי
חנינא דשעמש ו"5א"א שם חנם ובנו פליחבה בר הנד ול א5סננדר קתנה אסףומ'.
מפום בףהא בפרק
י אלעא ויא ,ונהאה נ' הוא מה
במהנ4ןהענהז,כראטר אני הא רב
דא"שו ההא כסד תה גם
שפא .שכתבמ למעלהר' אלעא .
ובירושלבףבחית אבימי והעאש והכל אתך תום
ר' אלעאוו '-שמעוןבר אבא ור;יעקבברוברי,
שפא"אביכד במ רזץבא ד0ום בריחא תלמד ר3
ובמרק כ,צד כועברץ כי אשתו אדצזנה היהה
עזודה ווואלו ר'מהודזז לוונו דרך כועלה ככוו
כהנה ,ונן סלטר סרד קדערם באדרזנה וכעצי
אכך
ר' אבהו בסשל
גשפרפי הוצספותבתזלתביצה ו4לונעאיםחמפי עופקא לאיו'5%שן ,וזה
דפום ברההאבסנהררץ,
ע5ר'אלעא.
'
ר
ד
ק
ש
ר
ו
א
אקא
ה
י
ס
אקא :אמררב
ץ
ב
א
י א4גאי0י' גרלוקבסוףסויה ,גוסחא
ב
ר
א
ק
ד
4
ב
ר
א
ח
ט
ו
נ
אמד
רש
,
4ח רבלרב זוננאל
אחרמור' אלשר ברברכמה.
בר אבי אמררב חננאל.
שן
 :תני אלסר גיוהאה והוא אמיא
רב4דעא אבוהידב אחא בוטןאבי והוא נשוי הנעקעשכוו ור"ל שהוא מגיות בתזה ,נוסחא
פ ק ה ת.
*ת שש 1
ש
אהממונימוה נוסחא אחךנא שופאה
תי4ירה9ה
;
ר
4לשר מהגרוגשוורב איזז ברקהירב אישו
תא.ןחץעשיפשת""ח" אקלעו4אתר'ה ררב אהא בר יעקב אסר למה רב
ס ץ ת' חטית ,טה
צית
ת אמ
ח ש
אמ
בחצח עשנס זהסדק חז
עם הנכף,טש*
עסוק סררתעניות בוסן רבא הלמר'
ש 4הש  %ש מ ם  % 4ה
תא= :4אאט=ר=,49
אלשר מהטזנא חלום מע ונא טטר פידה
אס ,שד ת טהרצק ,
אע
שול"
אלשר ועיוא הוה סיים נוסני אונטי ואטר
.
שישהוה לאבלות.יחשלם ,וההז חה בנושץ-עא
יי,ה"בקת אדשנהם שש.
ע"הש"סןתה.שתן והפשו רשלקישלואות אםזיה חשע לקחח*ה
ה'והואודוה שם שמוא 5ומת חנוונו' נם'הנונס
ות*יו של תא ,
בקמא ,ושם עור כיר' אכר וו '-היו לסניר'
רבאלקים שטע"
י
ס
א
מ
*קס
ק
ח
"%דםזג" של י
ק
יצהק נפחא ונמוא סחוהן וה אלטר ושדא חנם
יחע אבא 4נש ל אהך חמש גר
,ותיכרדו החכם חהד1מק -ר' אבאברוימונא
נטניו,
שי ן' שחענפז ,ו'
ה:וכרבהיכיד'רחשלכרובבל'ובכ,ררנמות.
אמר ר' אלשר ססורא וטמן ההו %1 .יאסד
1מק
ר'אל"יב"מו"קנר א*דג
ק א*שע אנאו' היעש %ם בשן עחק .ארם לאשתו אל הסתף עם אעו ס5וני פע)א

י'

בעי,

אל"ר

א=י

ק"

תיייהלישפיאאי*א ,יוהש * *
יי

יי:
יישית =

=5

41ימ

י

וי וי 9יא

י

וי "י
יי

גרי

בייר

י

"ש

מאמרשני

ל  9עצמו רץ אפלו
*מ מ' 'ומ ש %
ק"רןדף_ום כר סומהלבדקה
ב5א קדש תממא תסהרו4
ונש2ית חתינה דאסורא.
ר' אלעזר דכע רומא ר'יוחק אסר משמו,
ואו* הוא ר' אלעזר בר יוכר בן חלפחא שהלך
לרוכוי עמר' שמעוןנןיחקאי כרא'חא בסשלה.
אמרר' אלעורבר' אבינא ,ובן בבראשית רבה
במישת אמרפלר' מנחם חחניהדר' %4עזר.
ף
בן אנטיגנוס משוםר' אלעורבר 'ג54
אלעי
בומןר'יוחנןבפ' כל הגט ובפדקאלו טיסות ונן
בירושלכף ואמכן4ינו תנא.
אנא אלשרבן גומלנושיה שהו4זבזמןר'יוחק.
אלעזר בן דוררי' 14בכוסכת עבורה ורה %ש
שחן בתשובה שבא מבינה שנאמר ולבבו יבין
ושב וחאו לו זכה שנקרא רבי ולח" העולם חבא
כי השבבתשיבה החע חכס.
ר'אישרברבר חנא.
ר' אלשר ברינאילפ' כל הגכו רל"א) בוכע ר'
רבן4בטיננוס
יוחנןרבוגמלר'איומ
אמרר'אלקזרבריונחקו54בוחץוקקהבני ברתמז
דרב ו14בו קיאלמניו[ .עץלחלור' אלזץר ברצרוק].
ר' אלשראניו של עמזקנן %שר שנעא עמק

.

זץ4שיעקנשש וייל

%יק פח

טחח=" נ=ק

מ*ש%י
,א%ו
ש

מאילט*טמע%טף אה"%אי
מ ס ח ש ט.
"לנטסישל ש.
ף

שי
*4דקיזגן4"*-כהוומ"זש.
%4סרבר מנחם
ר %4סר מ' ממתד 4בווצ נחמן דרמ חע'

י
יז%עי
נ"
י
בתיה
י
ויאי.לסר
פיהשמעי
%4שרבר טזני.

ק(שים מדףנס' סעחםבפ' י
אלשר ק פדת המן נטצדם מ 0יצחה
חפצה תסיגחזה עתק
מאק התחתק
המ?ף תזעוגעמל בפזק הע ק תזצט 0זךק*ו

לפגרו 1הו %1ען סחס חבוחלם ע' %4שד
סתס
תיי
1ן סצןעהכדןן
דפבת,
בתטים ען
תלק זע בנקי
ק בחש פק השל בעסח ,ו שק הטער
עם העף משמש%
ועשיה עשק
דןר ה מנ%ק מ %שפטרתולמהי
ר %שד מ הש ה
ט
שק
ומצל בששת חאץ !ס מאהא

י"

ס

הי

וקקיוס ש ע ודשח

ומ %ב
סיב=ל.
וש"ל
י%ץ.
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ה"יא,ערת ,היהמ מ  %א מ=ה
אמץ  %נעט דקא חע שבחאראי"א תף דממ
רז
בןא קא ממד ,עחט התקית
מיי שמצ בשר הישמש"
מ
שצע
ע=ד ( %אשי ק הששם ל"ם ב%ה
טו"
 ,ען פ ק =סס מ %,ק
דל %ע%ה
י
א
ד
ל ז%שר
6וף,
"
תצעת"םט"
המ
סי מא" -הו
אשנח" נחץדעיסמעלע
ער היש חל' !ז שם אסיא הש
% 1 ,ק 1ד"
פדשת
דשעאדעיאל על
א*
מ*4ח (%סשעה סמ ממשה עי~חטמ*ה
שצהא%
5שש"לא של,
אי מומנעז לקק אזל טאאימ מתנה מ אם כמד
פלהם שי4עלר'זירא טכוהם ,ובפרק דתעוכר את
הפוע5ים מזיז שהקה חי כשנוה ר'יוחנןיעמ
לעדשוזהמפיחש יוהרבמיק עןדוחשיןאטי*ה
ר'יוחנן חא ו4וגמרך כועשה מרכמת 44מר 4ח
4צתי 5א קש4מ כד קש נפשקז דר'יוחנן אמר 4ה
ר'אג':לר'אלומר הא ואגמרך,מעשה מרנבה אמר
4ה 4ר ובינא גטירנא מר' יוחנן רבך ,ווה ר'
איקזרבןאידחו של ברקפרא והטזר'איען סתם
כייהראיעאדישראל ,וגסוף פרקנלהירבנסיא
דנדהלנוה נקראכ,יה דארעא ד"שראל שהאז בקי
בדבמם ואמר שהוא דם זיסוד עו'ור' אבד ור'
אס' כהנים עשו חופתו נראיתאבפיק הקז קוכא
חאםכן נשא אהוהבפו1רטהכי שם הההר'יוחנן נם
רב !זקהככוורבו בפרק כל .וזבשר .והחא תלטוי
חברלר' יוחנן כר4לחא בפרשו קמא דסנהדרע
ו-השלכר ,אול'מ שבפרק"שנחזלץבשי אומר אם
יכפורר'יוחק בר' אלשר חלכידו 5א יכפור "0
רבו ,וכן קואלותלמירובסוף פרקי'דבמו'
ימי
והמעשהעצמובשקלימ ירושלכרכיר' אלשזראכור
שמעהתא %א אמרה כת%ם ר'יוחנן וכעס עלוו
ונכנכדר' אכר ור' אסי לפעסו ולא נתם'ש עד
פושיסור'יעקב בראהיי ואמר אלשר תלמיך
ן שהוא טמיך כמו אזת%ע
דוחש סתם והשיידו
דשבלום
שהנליודים שהואממי כעמהרבימ
י
ל
ע
וא"ופר כדאיושן בפרק
וכן קרה עם ריש
לקזעמי
ןרבי הוא
תם הקז
שתי מרותור' פדת
ב
ש
אשי
ר' פדת כשם !קמ ,הול'פ
לובן חנם גדול
יוה שלא הקז בנים שאמר
פרז
שבגמיא דברכותשנ
לור'יוחק  14משום בניד'ן גרמא דעשיהאהביר
ש'דיעסמות בפרקא קכאש דנרה שאחרפהשמרהז
נ%ר הההבן או שבעעו לובנים הרבה וממארלו
לברו וה הבן ,ש!5קו כ,התם הוא ר'איקזר ווה
היה טבבל כראיהא בסוף כהובות כשנסמך ויז

ייהר"

י

י

יצ עסי

היית
חקיויא*ו"ח

*

*

*

*

ספריוחסיו
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ירה=י

 ,ובשק4מ ושלן אמרר'יחקזוהה
א6מדבבלשח ,ונן במדבר 0עי רבה חז ~זמע0הז
ר' א4מראטי קיקז דשכל4ל אמד 4ה ר'אלעור
6יב"ל,ר'%1שר בעא מרב וגם מרב הו0שוכשהיז
נמפר0ר'יוחקדוה לאהרו נשטרטהשמג:
ומה שמאה שחמז כהן מ בשף מהד קשו אסד
לכלוק -המתז נ1התואוכלוזויכהזתיע מאה מ
רי לשר אשרונרו שם
ר' %4קזרבןשכיע
הכהן התש ני שם מדנר נאמוחים ,עפדקבני
דהרר91זזטז"זטשינו כהן שעמ נוסחא סהעמר
ר' סדת לאברכתילפנ'כהן ,אבלעמ נוסתא 1ווח
ץ .וכן גרטת
סי%מרר'פיידהפלא בוךלפנ'כי
התוספותבפ'הנעלן חעיכר'זזלקשרוה הואכוק,
וכןבספרר%יצותבברכתבהנים אובך מדףריעלכף
ר'אלע"ר כשהקץ חלש ננוק לגו4ו וכןר'מומעץ
בן סד שום כן גחוה שהא כק .וכן ביהש
ר"ש4ת *' דוד אבודרהם אמר כי בפוק אין
עומדעק-תשלמיר'אלעור נפקלכיא וו'-קהודזזבן
פף אמרר"
ו אמרר'חנינא תלמווי חלנד' כוצים
סהיםבש"ום שמומרוכלבנץילמורי4י לץבינץ
,.
וכןבכ,שנהבפ'מו'דסקוויתר'יסיאוכ"יהבמין
מצד אךזדוצגור ב1שג' צדד? ובנ5דא חשכעמרק
הזלו קשרםכשי הבנ איםאלוהחנטי' טששקום
בבנינו שלעולםש יכרהם שהחחתודהנ1טאמראם
לא ברת' 'וטם(י'לג סל) ,ונןנסוףס'ריהמת
כאי
החכמום שעוסים בבנינו של
עולם כליכ
הבש"יהם ,שוטר ר''וחק  %4חהו תלכיד
חכםשבתזוירין לואברזזבכובהץה עץזה
י
דמי4ק1ש
אא
דלוקוע"וש"יוטי לברכה לוב"אק ו
הפוכהכהף,יע*ו והומכה
ע4ו שלא
יו4י התנורות המגונדת תזכעץ הדל
שמקמק-וק ,ובעמד
עתזהכסים הכרנק"םומש4רים כהם בגהחם
אפלופ*ד אחדחוצץבטביה של אותו לנהמ,
אנלגבור שההו עם ושרץאימחוצו ערשיענור
יצדדע *
הסהסכהינ
ר'אלע~רבן מפוסאחף התז תש מפפיסה"ש
תטש רפץתא.
0רפא
ם
ו
י
ה
כ
אלשר
'
ר
ן
ר'אלק?דב
י
ב
ר
ב
שמעץ
בפ'כ"ג רסנהררעונראה 10הואאמור'סהואשומ'
אכלבידשלמי ר' אלע~ר נן פרטאבן בנו שלרב'
אלעור בן פרטא למני רבי אלעור רמן נעה,
אמדרנה בר בר חנה אני ראיתי את ר'אלעזר
דמן עוה שטמשבסנרלנ%ענ)  ,)%וגיהשלמילכלר'
א*מ -מחב באאיף
לטר ק,ש"ז וק

רי

מייה

אי

*

*

בלם.

כמוי

"נאםש שס% ,ימי .רשיז.

"פק 6פ ש",י%

"%יי
חא"
במ""0
עאי מא"%
ל
הז ועיי
נאא"
בעש עו' ,וש נוס
ידחר'אלעורזבקר-קגחק.
ס"א חה1טיא מ א מ

דע

ף אלטרברקפוא.
ע תר4רחשתו הנאדבריזאבפ-ק הדר
ר' אלערע
עם הנטץונשיק ה'דעייבץגתוספות.
ר,
ששדבן תוהתא ור' ז*בו או0ך פשומו,

ושל' הוא אח פלר'חניגאבן תוואא.
בן אלע0ךה חכם ועשי מאך החנקז ררגינו
הקרוש40זכיו עוו לא לוונם פ?ר בן אלקזעח
ממונו אלא -4ואות תספורת כהן גדול כסום
יכטמיו"אשו של חה בצדוףקרו שלחז.
4%4גרברכקז,
המ"ם
בקמץ
בו"הק ,כך נסשז
[אמי
בספר עוראאהרוןבבניעבריג%לטה ,יעב"ץ].
נאבר בהשלפעקאוב4לוגירות .י2צ"ץ].
אמי ) אמד רבה אמר אמימוהשייך הקצר
חכםעלא נסמך נמורבנתן בר*4מי.

ה"%

*

ר' אנף ור' אסי כהני דשדבי ראו,וא

ד"שהאלגפ' הנעק? ,ונפרק אלו מצ'ארת שגהשש
אודש דדימץ מיחן
של זהוביס ה*מר לו
רוכואהלאתיראביאןאנ' כמו
ם
י
ס
ר
מ
ה
מיוסר"
חשמיוז למל ,והםכהני ו)מרבי ד4ועא דהמראל
וכ"מי לרב הונא ,ובפ' ב' דכתובות ובפרק
קמא רסנרירע כי סממנהו לר' אנו לר'
14סי אגשץ לא מנדטפוץוכו' ,ד":ידז*-ץשרזול

*

.

ר'אב,י ור'אסי בידימע רד' א0ר ור'אסידזי4כר
ל4זפקועןכוכ,ונאולששותפרעבול ,ובוכונםוזיהרב
חסרארימעבבבף ,ובפ'כר שמתו נעהטץ בטברמץ
דברבוח
ר' אכףוגםר'אסי ,וכן
*
צ
מ
בעי עטחץ ; ובפרק כל
הבשר
'
ר
ר
פ
א
תלכיו -ר'
'וחנןח-י
א נשושר במקוט1
,זד)ד'ומטץיסו,יי:ו לברך
וב0רקהורוע נמוכהבנ471
ששלחו לקשיגח
ומון שהקהיאש ק1רבה הוא קודם לאחר שנאמר
והסזןהגדול כשוחיו (ךק' כא שישיויחו אתד
הושש וץ סעכה לחלקו לנמ ורנתו לא לו,
ודעכ'הסכיסההיאבג' חככרם אבללסנותוראהש
'שיבהאיעי עשרה ככי לכור בררג אמה שועא
טמומ'.
ר'4זמי שלחהלו אטקץ דשבורמלכא ריטץלחלק

ב"%

הי

י

י
)וכן=עו שר' אסי חכרו מונ בו כסץ -יקי)ירמי
נטע נר"ב .יעב'ץ.

דלעבנת"רםא.יא

קכלט ה61הה להמו ה54ם

וכוןמאמרשני
בפ"ק

שדלשמימייש ,איי
אמ מ אסחסר ת חתא.

"=י
י ישד

ח ק היי

מ

ש"ש"
ק.
מ "מ טק אמ ה
יאממאקה אז :שמהה
צדי"

חחהות
שמ.%

ח א מ אי סרת מקאי

שד פ4ע"%מ.

הי

1סר ש % %1מ
שד
מ
ש מ ת א יט הטים מף
%

*

מישמק.

1ס 1שש ,השה

שמ ועפה שדי
מי,
תשעי"%ית"
*ש ש ד ש ו"וישם
-טק

אמ ש ך

מ"
מחק,

ח"ממאשמאווסרטשיעמימ
טק ל אד ל"יה שש.
י,תד"מוצה חץ ת זסא תא
שחת ש ן חי גטת.מו מ"היש,
ש ס ט א ש ן שש.
הש
אושראי
שמ
ש
,
מ
מ
שמ
שיש
,הש
דש.
עןכתע=ו מע"אזע מ"טחה
עםי
יקעפעטת.
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י

מברם החק יאה השדנ

שש %אש שק
שעע
ואחר ג' ימס ואה אותן
צחשהונלרו מבונהוזתמעהעונלין אותם הדא חוא
דכחינ לבני עורב אשר יקראו(תלים קמו מ) ,או
מי לץל"ךרנצ'רו(איב לה מא) ,ונחלץהאהנו
ההו0פות שהם נ' מינים עודנ העכעך שחם
לבנים[ .אכור ש"שן כבר נמצא במקום "1זר
בהודונש-א טרילינגוס שרבסלבניםוזמרקו
דבר'רו"ל].וכןשהמיםכעורבוכ
משנתן.הארץ-בכווובי
ל עק עורסו נשנני ונן
ר' אכףכתי.
'
ר
ר
נ
א
אכובר
טץגמפלמחןי ור' דכרה ור'יעשי
בחלחאים
'ד
אברדרחה בשםרב.
ר' אכרבר שמחעלבר אכר.
אכף תנוהאה שרא 4ה רב מקודה לפגדל חנורא
בחי.המועד ד16יעת' אם המו הנםי
אמימר אסרלמז רב שגמתקסדיהו אממש
אסד11מיבוי אשמסני נד,וועא אנא והקז דין
אגימר המר זוטרא ורב אשי בפ'  1%4טרמות
א5ך למק רב אשי לאמימר פרש"י נהרדעא דעא
כראכע-נןבשנים אוחךן ,התוססהע בפ' המצניצ
4שרמר חמה הרגה ארו רבא ואפלו אחד ר 3פפא
שהיהתלטידו טל רבא ,השולי ההש רב זביר אחר

עי

ש*

י

.

.

מעשה דאכרכו שמעה כושמץז דרבא ולא מרבא
עצמוע"נ .ינפ'איוהו נשך אמר רב אטר למר
בר אכימר אי שכיב אבק -שהויא ז)ס'ד בשגגה
חידצאתכלפנירעמליכושוההש רב אעמוכ,ת אבך5ך.
אמימרבן נתו מרמיבר חטא אמרלמ
 ,רב ז)1י
ואול'וה שאמר אנא מסני נהודעא.
אנרטר ברה דמר ינוקא הוה קא,ם קכרה דרב
ודבזיא נרה דדנ אמא ,ונבריועכי טרימקא
ומרקש,עאבנירב חסראהכהן.
[אמרהא נתשו'נהןסד'עש .יעב'ץ].
[אנדיולינאי ,ינמותקטיצ .יעב"ץ].
ר' אנטונינוס :בכניהא דר' עעמשל תנא

ר'אבר נר מביוכרובירושלכר ר' אמי ברפוובי
ובאאביי ושרשדבריו.
ר' אכרברבוובי.
אמרר' אכר בריודן אכךרב ,נוסחא אחרינא
רכרבריודן אמררב.
ר' אבר הכהן חנדומל ר'אסי המץ התלמל
דב~ובהק והגדל ללר' אכר מר'יחזנןתזואנמיו
לבולאכ:קוכ:ולהיות רואךקעיבה בפנרא ,ור'אס'
חבירו אינו רבאסי הגדול שהמה תלטתירב וכן
אמרו התוספותוכן ההש באמת ,וזהר' אכר כתב
ארבע מאהקספריתהיות השמרובגבוראכ' לא כתב דביתא.
בכל ספרכי אם פסוק אחד שהוא "תורה צוהלנו
אנסא :אמרר"שבןאנסשו אמר ויש לשש
כופוה"גמההש ככל הסמר סרש בוו'תיבותככוניןז' בס' ה 4בכור [ .נ"אי"ש""סעא ,ומסה חר"אש "4ש
סנוים מתומרונמעע בתורהנ' פרשת "ועד ננסוע" בן אשה].
חוא כפר אחד חצבה עמודקק שבעה ,ובמרוש
[אסמית ,מא סצעחפו"נ .ה"2ץ].
ר 3אסי אק* רנ אם'בולייח דמרבר
) ניאח שכל רכר חיא כסור' אכר ,כסו
י
.רבא רב רבאמר.
אמא הבימו רב אבעא שנל אלה לשע קער הם
אק
ת
חמ *צ = 1דמ
מש
ולחברלם מן אוחם של
הקתים רבי אסף רכי
אבא וכן' .יעח.
ח א ק %ת לע מ ק וא .

יני

אית"י
=מ

"צ
ייה

ספריוחסין
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אסינרהעיאעגע עלא
יטה
י,
ע
שץ
מ
ש
ע
ש
גבטי
איע אמ סת ש מ באותהיו"ר.
טיהש
ה""%
ל שז,מ ש' ש ש משחיל
4דסיבןיערה הוא חבררביתווהבו ונקוא אשי
יכף מי~צ התא חז שזגאויסמאווב בןגמליולטרם'בןגור%4יחתויסיבן עקבהמיוסף
לא הה צחך בס~ה בשיה ,ען בשק דמ איוע הוצל ועסף הבבל' ךוסף קשנותא ואשי בן
מצילשן ניגןחש סוקללאל.
פימתאם
46שואשיהאיש סקרשדאינה4רכל'
רב להאדרבאטעוכןבפ'
ר' '147בירחשלם'חבירו של
ה'
ן
ה
כ
ה
י
ס
א
ושכ
ישנמהםתלמק-יר''וחק,ובפ'
בוורוכוה חש לה רבלררבאמיבפ' חבקן (קסו"ב) ר' אכרהכהןונסמכו
רב לא הצב לסי סרש סרש"' לברןשהוא כר
מר' אכרכיר'
'
ר
אין מעכ71ז נחוהני א0י
כבי
ט,-
דר
וכסת משום כבודרבות'נו ומנו רב כהנאורב אל וירא בעא מר' אמ' ור' אמ'גמ
י' 14טי אסי
ופרשןו"ל שלא זיה להנז רבר לעעביונשבז ש מר'יוזזגןור''וחנן מר' 'שר ור' 'מל מר''ומזןבן
ו מצט1ות התוספות פי' שר'
גבי קרקעודב כהמו ורב אסי היו 5רב חלכרדי עמדם .ובפ'אי
חבירים ,ובם אחדד'נ' ממונות רב כהנאורבאסי אכרבא לפני ר'אסי ,אעןג דבכל דוכתא חמרב
לגמהה דרב צריכי ולסבריה לא צריכי ,ובס' ר' אמיברישא כראמר ל אבר וו'-אסי כהני עו'
טרובהכירבאסי תלסיר רב גדול טשב1ט1ל ולא אע"פ טוהוא גרל 44ן תיסה שגא לפניו לשאול
הקז שסו %4נכנט לפניו ,ובפ' עשרה'וחסין סוחבירוהיהאבלר' אבא תלכרדר' אמקובירושלכו'
כתב הול'ש 4ץ 5א מצר וקמהכ' שמתולוקן מרב כד דמךר' יטא פשט ר' חףא בר אבא וקלאבלוי
כדגא חמרו ,ורב כהנא לרונער כטזעלהלפניר' ואכלן בשרו4מיקיתון חמרוהוא מבב 5לץר'אסי
'וחנן כדאיהא בירושלכף וכנראה פ' בנות כות'ם ונעגור אמו שה לארץ שת %בפ"ק רקרתמץלפני
הסעשה שהההלו עם שלא בר אבינא תלמיר רב ר''וחנן וגם באלפנ' ר' אלעור ,אכל 'וחר שאה
כשמת רבויגעברבאסי שאמרלו רב טרמ-הו אם מוה פועלה הוא רבאסי תלברד חברלרב והם ר'
לא ירצה לחוור טסברתו ונדדצ וכו' ואמר אנא ר אמ'ור' אס' דיימ ארץ 'שראל ,זבסוף פרק
ר'יוהק
איסי בן קזורה דהוא אים' בן גור ארה דההו גיר הנשה קרא ר'אלעור לר'אסי
 .תוטפות
תלטי כוושק
דהוא
אהן
יגדול הדור ,ככווכי אנעי
בןגנליאל חדסי בןמהללאי
סו0ת.הרורר"
יש תמ1בערביפסיז'ם שעעלו כל וושכוות הללו ,המה
ועוד 11ץ לקז התם יוסף הבבלי דוא 'וסף אעע
אומרור''רכיה מדפת' אומר.
ר'אסי
הוצל לא חגא אחו הוא נמו שעע מפרסרם לשם
י
ב
ר
ז
מ
ס
בעא רבאסי ברנחן סר' חיט 1בר אפר שהתו
דהאבפ'הושיאולו פףך מאיסי בן קזורז :ליוסף
רב,ל,ור' בר ,
איסי בר
אישריצל כורידיה לרירקץ והכא לא סחתי אלא
י
מ
ל
ת
אמרבירוס'נתן .נתן נ'"
סומות דאעד דדסו לרב אסי ע"כ'),ו4יסי לץ נתן,ל,
ו רב
ר'אסי בר שאל.אגיר רבי ,והוא בעא
ור'מרלא אמר שהוא בוכנא
מ0עשת פל
נחה4תשכחבתיבשף ,בשלא בר ר' מרבאי0איב5נוסזזואנאזקזר'יומיבן0ווול.
דפרזלא וכו' כמו
שסורגיווא חתןשסואל לרעתרש"י ובעו,ה
אבינא וסחו שנוקמ ביום אד 4וההה הדט ל
האיונותונפל כעה ל והואויעו מעשו ש5ום,
י4איךן ברבכיארסשיסור גיוראלא זיה חתן
ג
י
העאעלה 6וץ שר%4ספני אמו סתיהא ב0וק שמהאל ,והוא אב הב טארץ וזזקז ח?מ בומן רב
ספרא ורבה בר רב הונאוכבר כתבנוהו.
קמאדקדהשץ.
אהורטע שםלגווז אמקקרשמ'.יעב"ז ]
[אסי אגשה אוממזו של אבי נמצאת הדבה בייפר
' דחסא' תנא דברתא.
בטיס טאשמר אבי שטועות כעשסה ,ען סצינו אפטוריקיבןי
נרניטועה"שרדיכה בשם אגד בפ'כיצד מברכין
ר' אפסמבית ד'נו של דמ וישב בראש אזזר
דל"פורע"ב.יעב'
,י]
שמתרבינו הקדוש נוההז ב' ש:ים וחצ' גדל מר'
והוא אים' הבבל' בכל כ,קום חנינא נר חמא ואחר מותוישב ר'חנינאבר חמא
ר' אסי הארוך
שהיו רת1ים אותו היו אומים שמ הוז רבינו ובם'מי שמתו בברכית וכן בכהובות בם' האשה

י

י

וכבר כתבמהו

"

יו

יץ

.

הקדוש ר"ל שלא היה נפרד ממנו ,נוסח אחר
ף'וסי ד~וק'.
) עלן בה שכחבח' שס בם"ר' .ע"3ץ.
י

ובם' במה אשה יוצאה.
אפרים מקשאה חלמד ר'
דברקזא.

מאי

רוא תגא

אסרים ספרא תלנדרריסי לק'סי

מאמר שנ'

ואובור כישום

ר' ~רוך מה
,
ריש לקיש בסוף
מצ'עאאסורוימהי
ריו:גו להה לרען
0זומר שם שבור מלכא
מ
לקעט והוא לגטו' שלא הודהלו ,וכ:פני ששכוו
אפרים אמר תנו האפר ש %לרעמ לקע 1כראמררב
ל:ץ.נא קרנא תטוקבעינהה  ,ויש אומרים לסוןחן
נ*עון פרסאויפרה וירבה .לאמר ש"ש וכן ההא
האמתכי אפרן אומחם ב14ון פרם ש כף שאומר

דבר נאה ומתקבל].
נ14פקשיוןאביושלנחומאל'םאל'ה,יעב'].,

נאצמרובליא 1.3שלי'ראתן,יעב'].,
נאררא ,ארמא,גיז לצ ,הגץ].
אריוךהוא שמחאל הנהןונן נקראגמבור מלנא
מרס ההה בק'ברינין ,ובסוף טציעא עע
כמו
ספק שם אם אומר שבמ מלכזו עלהכלך או ש

מי

שכר%4כ4תיר שש'"ז"ל שם ,והתוספותהכר"צו
שהוא על מלך פרט האמרוסימןאייוךכלך אלסר
חוונהו"סור חותר שהלכה כרב ואו~ש כן הרבה
דלכות באשור החא כשמואל ועודג'הלכית אמר
אביבפרקבכ,המד*קיןסוהיה רבה עושה כשמואל
ופרש'ק לץ בם' במה בהמה יוצאה4ךיוך ש שם
,
10המזבקיבדינין ושופכו כמלך"ןון
'"כלכים
בר
יא
ר1
והריספות ארעך שם פלך טפי כה
שכ
עץיבלעבו ,ובם' בהסה המקשה פרש"יל'לאריק-
שמואל על שם אריוך מלך אלסר דהלכתא
 ,ובס' התכלת פיש רש'ק
כוות'ה בריני
לץאריק-
לשון בגוןגור אריה יהורהלהכ' קרילשכוחאל
אריוך דקתמאלןהלכה כשמואלנדיניכיהיכידדינא
דמלכותאדינא .וב0יוך הקצראריוך נקראבןלפי
שוזזז רופא מן אעלה ארוכה  .ויש אומחם
ש שם שהארקזכ%ך החיות ,וע 1אומריםארק-
הקז:ל'כ .ואניאברהסאומר שאינו בןכי הוא
הקזקזסר4עלידרךסגי נהורוהואלשון כומשלה.
נאמר שש  :ומנין עע המחנר 0זדלה י4ר
דבנדוים פ"ו אומר שם ש שמואל אעש גהמא
הוזו ונו'].

י

מי

י

נאריסמין 4משנה חלה .יענ"ץ.
אמר רב אשי נר אנא אנלר'יוהנן.

סי

יץ

אמר רנ אשי נר אבין אמר רב ההורזה ,נוסזקא
איצ"מא רבאידיבראבין.
רבאשי מאוריא בפרק ל משבושת (גל"ב) ,נ"א
4ערניזו פו17ן שם מקוםבומןרנ אסףורבינא,
מא
 ,אהקין רב
רב אעףנזהוש
אש' בועש סף לנשלה ,ורב הו:א אמרלרבאבין

=%= %

בראבין רב אשי טהוצלקאי כוותך,

ה[נ

רב אשי ואש עטיבה בסוךא שההש מתא מחסא
דשבת ,ובם' דע-ואה שראה חלום
כדאע)א
רב אשי כמו רב פפא ושנה:ם ראשי ישיבחן ,וכן
ראה אווא ובא שהה וההה ראש ע1יבה וראה לפת
בשדפההוןורלה עשיר ,ואמרו ש)היה ראש ישעה
ששים שנהוביכרו היה ריוח לישר4ול והוא חבר
התלמוד בבלי בפ' דעת ספר המצוו; ,ועשה
מהדורותלתלכ,ודכדאיתא בפרקמי שמתבבתיא.
אמררבינא מהדורא קמא דרב אשיוכו'פי' הערוך
בערך הדרפי'ר"קל'ל קבלוז ב'דינו כשכ,תעסקין
בכל:מנהב' חןש,ם שהםאלול ואדר שהם חדשי
ן כל שנה וקודחתד'ן כמבתחעה ,
הכלהמשליני
ורב אשי האריך שףבהס' שנה
התלמור
ל פעמים ,ונמהרורא קמא כשהג'ע נוה הענין
מהש לתלמל'ו ר4ה1ון קנה וא"כ מהדויא לשון
חורה .והנוסהא האנהת'ת יום שמת רבא נ%ד
שכתב הרמב"ם ז"ל שרב אסר
רג אשי,
קבלכ,רבא כילפי סברתו הוא כמו בשמואלועלי
וורח השכע1קודם שבא שכע1ו שלעלי שטשו
ור
ימוחים
הזא
של שמחאל ושג!ואל קבלכועלי ,וב):וף
שם נבאר מכף קבל רב אשי ושלא קנן מרבא.
י ממונות
בגטיןפ-קהניו:ךן וכן בסנהדרין פ'יינ
כרמות רמ עד רב אסר לא כוצאנו תוחה וגדולה
במקוםאי 1אלא 3רכ אשי ,ואפילו רב הונא בר
נתן שועא-גרול הדור ובתורה הוהכיזזליה ,אבל
בסוף מווןקטן אמר המלאךלרב אער אדוישנחן
לו זמן משלסרם יום שנהכרח ימות כי כבר
דחקיהרגליה ררב הונא בר נהן ר"ל גוהגיע לו
השעהכ' אן מלכות נוגעת בחברתה
כמלא
נימאולאירעת' לרב 4מ1י מי המז אביו וכן לר'
יוחנן ,עפוק רינ' ממונות קויא לו רבנא 4תמ'
וש*יםיום קודם שמת נראהלו מלאך המוה ואו
חור כל תלכוודו משום אשרי כר :טבא לכאן
והלמורו מדו ,במצותמ"ק נתברבינו יוסף טוב
שם רב אשי ורביגא הלכה כרבינא ,ור"' כתב
דדלכה כרב אשי ,ודעכילמעמיג) תכתמז בגמרו'
סחומר רב אסר במקום רב אס' להסך~פישנוי
וזטיטאותווה דבר קשה ,אבל ש הרוב כהזחכמי'
שהיו בומנו ט %נל אחד הבין וה כמו שאפרש
בש"ה ,ובומנו רב כהנא שהיה כהן והוארגו,
אמררב אטרכי הוינא ני רב כהנא בפרק קמא
דיבמות ובפרק השוכר בכגציעא ,ורג אגעי מסר
עבדו מנימץלרבינאולרב אחא נריה דרבא ,ועע
בר אבא,
נוסהאכירב אה1י לקח לאשה בתרכי
חאיןזה אמת כי אם רב אס' שההז בומנו רכר גר
אבא .ךאמר ש'ש :בגמרא ד'לן ביום ג!וב פרק

ב"%

והטא.ם

ואוי"

א1י

זי

ספריחהסין
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ן והחניא 4טר ו"הנש עפר ופעץע הש* זטץלברכה
ג' %הנ"י מדב מסח אמר רנ אסף האדי
גרת" ררכר בר חמא ווה אפשר בפי הרורות
'
ר
'
ר
הרא
]
.
ו
ט
נ
ת
חנא
א
ד
ח
ו
ו
ט
ד
ו
אחפעךא ומהז
והערבאשיקדמוןבומןרב
סיאחכיכל תגי א שנהלכיד ודא מדברי אראי
הסנים441 ,מח שספרבראטית שעשה הוא
רב אמר ברנוון בעא מר' ח"אבראשי ,פסחא לבוור דסץ הכעעסה ,ובר"פי הגוול קמא אוטר
אחרשרבאסיבר מק.
רנינו חםזכרו לנרכהכי המשגיות הע קודם ר'3
רב .אלא שרבי סדרם ,אבל הבריתות שהמה פונהר'
אתפי הקרמע בנו רבחיאבר אסףתלטה-
חיא תלמירוהווו מה שהוסץז רביעל הבהפמות,
"0אפי 1בפ'ו,שילה דמע"ב 4ציר ר'זצינא הו"כ טה שאמר ר' יוסי אתפרץ -כלים שיצאת
בפהיהניחאלרבינו תם.
אצירר' אמר אטררבי.
י
"
ב
ע
י
ר' 4עעעשזגי אחא אטר לקה לרבה כ' שלת
אמשיאן הגאדבי ר' אכרוההש בעאטר' אכש.
לקממןדדבהומז בטמינהק בפרקב'רבכורות.
אששן ברנדבך חתנקה דדביבוו אמדכושכוןק
תאשיא=ו"פרות !סר,ש*
דרב.
הש ל אטטחיש.
אטשא
ת
י
ש
ר
מ
מ
ה
ז
גגמהת
שקה
ה
י
י
ו
נ
י
א
ו
דע
ר אהשעיא
נינכה וזה שמר בנה נמקום אל"ף ה"א יה,
הא אטיא שסררפם ש %
אוטר
אושעיא הוששא ,ו" תשש מ רנ סשא נ"ה שפי 9כחז י
ם פצ
ןאונץקמפדנךעניהש 1 ,תחגשפק
םישרשקזץ1פקגוהשהמשהםישו%טי
ת"ם סשת
 .חדאש חא ל אתהא חנם ,ופצזס= עך תמצא בפיתדם לק*
ה
ה" קיא נחץ
גלמך
ע%
~עלמ'האיד מאה גטקוהי!ישיא
תה,
מ*
נה חסר
ל ששעש
המ אתה
ר' עש
מוח
ום1תסץא1חחאהןי
עשק א"ר ק ,ו דש
 %תט ושא מת
טששתתה .מ ק ר' נשמעמיתע
אשתש
מייוחנן י"ח שנים זהמה
עק פשדם ,ומדק ל
בניהעיר שהמהרבו של
י
מ
"
כ
פו*ז עטח חבעיו לסוף דעתו ,רמאז=סשת שמר זץ ח' ששעש
כבייור'ר/מאי
המאברביסמז חבר בר קמרא ,ווה ר' ימניבאע
כש
ח
יאשעש וטק זדר,ועייך
1עך
'
ר
מ
ו
ח%אומבעז ה"במלע
אדשקךא קבלמאביו ומבר קסרא
7שה4ממןי"רהסטשה
שם אם
דינושלרבי .ור' זצוא אביו אדםגדול והפב'4ב סצלאקלש~מב יהזהז
שמםבבית רבו אד) -שוזקהבפיי וכעווערלאוזקץ אחתויוניח"ולך 6וץ עשאל הא ילי.
ידע -המת ,ול אלו הש14ה נאסר והחופ
ל אשששתיא ד דפקא שרש וש* זץ
חמשו4ש לא במהרהימזקזה רב 4רשעא בר חמא
השעה,
חיששא ומא
*
1
נח"
ש
בר בע)נא ,ושיר7פ 1ההוסשת והדצט הכתפול
י
ש
ז
"
ח
נעא הק זצרש ;אצמ השצה ענץ בשק
הזובוכש ששד)ש*עה הם בזוים אב ובמ ונינו חעוחט1טקג',חעית פיש רשש
עי
וו%ט חכמים .צן אמכיצ~יז
יבפרק זץקת הבתים שמשצה
א
צש
הף ל" המ טשם חיש
הש14ה
מ שאלו הלכה מום אחד
ש
ל
ן
ה
ז
ח
ח
ע
,
אחףש
התם דמ נששה תעץח,
הם"עכבן במר' הוששא,
י
ג
ו
ב
י
י
ה
שם
ם
מ
מ
ע
4
ו
 ,ועש,ז חש4ןהשסית דק זערש שם.טים מא"א
זצאפח~פ אמר ר' אלקזרזה ר' אופקהא
זצרש ,אקר ב"א ,ישחך פוש
אמ
ר'
י דשאשעשרבהמ*חארבאשתש
ברץתוהיגהאמרת רבה ,אמר דראכלכטזגיוזא חטא 3פי
משבשהא
ש
"
ע
ש
ו
דלא מתגיא בי ר' ודא ור'י
נצהדשזיב
בתווצא
אשעש
,,
דהא ולא תותכו נרנה בבי מררשא ,וכן
ן
מ
מ
א
ל
א
י
ש
ש
י
ו
נרחש
אתתש
פציי'חא
חני רב אושעחא '4ג אבותתנ ר' דרא אבהע,
טירקסריוח ר'דדיא שמ מד ,הש ט  4מש
%
ום'ויש וש'קזמינו לברכה ב
הגת
~פט
נה
ש נתן פתפק זץ החש שונה הכת
ר"מרבו והחש
ור' אהפעיאסדרו את הסהתא
אש,עופדקדתקנואיבםרברהירבה א)מר מרשזו שהלכהכר'נתן.
חגם לומר כמו סאעכור
אבאאושעשו ןלשמריאבקמ'בםוףעץשלנוסוהי'
סומדסיון ש משנתםנרדמיכיהכא שמופסעגננ
וגז ,מטעםר'מזודה(הו,
 .ובפ"ק דשנת כובם ולבושיו כ,צמראיץ -שלא שומוו סוהוא ג%
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מאמויצני

וגט מצאודחדלגוי מטנ' קדהם חשט סודלהחסיד,
יהה1עבנו לקיים וורח השמש
הום שמתנלי
ובא השמש נמרחן שטהל
ר' אהצעשברשמאיור'יוסיברבון.
ב נחמןבראתמשתי ,עתן באות
כאהשפזתי י
נף'ן .יעב"ץ ]
רבאיתיי
) אמירב ,רעמ נוסח4ותרבאית'
' המוקרמרם אפררבאט)י לרב
קכיהדרבבפ'טסי
ואולי הםשניםוכבראמרנו ח) למעלה.
~אשתהא :רקנר אשחתא .יעג"ן].
סיום חל"ף אם דדה חמ אחר סן הסנהדרן
זדו
אחד כיצז1שונים סמ שווזת של
תלמיי חננדםטתזיו5.פנקהם ,הוצ"ש שבחושונה
דחה האש ועתה ההו ונבלסנהרין אוטהםלוהוי
ונב לארעת הלההיהיש לשועלים בפרקא'ד'מ
טכ%נות ,וביחשלכרבעז*שרבטן טתניחע רו1שר
יונב5שרות כעאזלא אומר הויראגמ לשוולים
וי
ולאונב לארית דוזנינן שדצו *העת סומנץ מן
ש נ ה.
י)
%א מ ק 60
=ל בשלשים נגיהש
מי

י'

י

5היט

יג

רפלביכ חוא רגושוצןאיוחמי .יענ"ץ.

אות הבי"ת
ר' באבריונה בשםרב,

י
עח=%יא
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כה ,ק פ ק
וון ניח
מצר גח"
פשתתמן (4ח ק ממם לתי טיש
י ומפז
קמדסאדמןנשא ,וחת קןזמס בא 1פמ ת
אקיס?מת ממואלף -1חת געשה
מ תה
מהמ הו.טנבד הש%חם וק ר,קעא" ,כד
תי*ןממסש"עש(ינתים ערס יתריטמה
נאדה למש מיוהןץ ,ר עקעא מנו -השדףם
כחזש רבהברכדי ישב ,ממ
יגד
ואמתםן עצחזן(ת*מסו ה)פישח "%ל9ניק
מוד (ציצאעישנעלם
שוש מ שדהס
שמ*0ם זגדומתאע מהות לטים וק
י
15ק נינעזבשזך ,אמר רד הטקי עע'טן"
עלם
1שיה העמם והשיים *גד *ה אם ק זגד
ואשזסןעשיהו.
נבא.
ףביקי
טדוד טדמה ענדא ושק יחמן וסף לש
חצפזי,וא מאה נהזא שסמעהק רצרס,
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בעי
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י
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אסדרב בא אמררב התו ר'אבוו עצמו ,וכן
בויוטלבה דולג האל'ף ר'ויא ור' בא הור שם
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אייא*א תאשקאע .יצץ]
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ח" וחן מ *סה לש %שאשחשש
ע"ף"
אחן=ח; גה גה ,ט"שן אאא בא
תבש מ אק"
1יק אף,שק כ %ע*
טסש עב
ולאמ
פ
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ספריוחסין

שזל כשע5ה ר'זירא
לסניורבבוביאב,ר %אטייר
'אסי בםערבאמוכ"ך
לו ר' מוא דוי רסר דאצא ורגאסי מ4וישן בר

אבא.
רבבצי ברמה רו 4אכףבב"ר.

אפדרב בצי בר אמר ,נוסהא אההנא אמר
רבגצי אמדרב4עשי.
ה
רבבצי אושמויכנמ
ב
י
ר
אדא
בר אהבה הוה
ניוראמנצו הוא ורבביביבענץ שרדתהציבור והגר
אטו כהשרא 5אתו לקטקז ררב יוסה אטר רבב.ב'
רגברא רבה הואליע"ן בכולידשכושו והנרבמלי
רטהא פיש"י ל'ל בגבוי צרקה וחלוקמם וסדר
הסמרה וחרגום הו~ו טלי רשטש ,וכרל' רבע)א
סהשרש-כיצבורלחוטה ולד5תותולכיעינות.
אטר ר'ביבי ברדלא אמר ר' שטעון ~זסיא,
נוסחאאידעא רבמביברגוולה*צ"ר ר' שמעון
חסואבסעז קמא.
 .רבבצי ! בפרק קמא יעירובין רב ביביכיה
ררב משחשיא ברקז ררבביבי ו*וטוי לה ר' אבהו
ברהה ררבביבי.
רבבובי !
אמד
ג
ר
נחמן רבביבי רשתי שכרא

בשץבנתיה טפ5א.

רבביבי קטהה ררבנחמן.

רבביב'קסעוררביוסףורב ארא,ובסוףקרוומין
רבביבי אכל עםרביקף בלחח וור רג יוסף
ואשתו ,ואטר רביוסףסיכדרו דג)ולס ש5א יתיקזד
רבבצי עם *געתו ואע"פ שבעלה בעיר השץלו
בבית רשאמרבביבי דשושביטזקז דדא ורגלחבו,
וכן הגאוה הרץ בל פפי סצת]
בדגלץ
נבית שעמ ושמור חה ,ח]כ,ה גוההמנזרעי
זיס
"
הבשי המ אפלו במתני אס בשרלבר ששיפכל
"ו
טאבן השר ,ור'טרפון לא נתיהר עםכלתו לגלג
עלי תלבךד אחדונסש 4אוחותלכידגחכוחו שכ5
רבריחכמים אמת *
נבההא *ציר ר' יוהנן תמוחת רכפו"אכוב,ון
ומכאן הוה והמרצר מרס גצח .יענץ].

בעמו אבוה ררבבירי.
בענא :רב חנאנרבענאבוכע רבנחכון.
בענא ! אטרר'ביחא ברבע:א.
ר' ביסאי
) ,נוסחא אחמנא ל ביסגא והוא

אנוה רר' חכהו והווו וקנו של ר'"דשעשו רבה
והוא מכית ד'מ שלרבי עםר' ישנוקאל בויוסי
שאלוהלכה אחתלר'אושעשוו5ר'דוכיאולר'ביסנא
י) בכף בצ'רי וכקמןכ"
ת כשרא בוחצים שבשו 4מלח.

יעבץ

ביום אתרהרו עלעעחהחוכו הכושומע סרק חזקת

הבתיס.

משנאאביר'יצחק" .צב"ץ].
בירא אמר ר' אכף סוכה כ"ו א ,וגם בה"א
ביהאה .יענ"ז.
3ר'ביריס בהתאהוסג"ה .יעכ"ץ].
יששאמדר' מרנא אטרר'אכרבסוףפ'השןוטייש
 5"1שם חכס.
אמרר' מחא ברביזנא אבד ר' שקבא אמר
ר' סדש אטר ר' תנחום
אמר ר'ב'וים משוםוקן
אחר ומנו ר' מנאה411 ,)9
טנאה
טשום ~קא'
וסנור נהורש נפוק הרחלה ,נוסחא אחרינא ר'
בענא בר זבדא אמרר'יקיבא אטרר' פרטו .)3
שםכוכוער פ' בועא ריתזא .יעכ"ץ],
בלווםי אמר ר'יוחנן ,בסרק אץבש-כין פרשש.
ל'לבלוופוי שםדזכב) ובנודזזקהה גןבלוופוי בפרק
זזמקדשרש-כין.
בנאה רנו של ר'יוזזנן אטר ר'יוחנן אמרר'
בכאהכךהשו הצעה של משנה ואת ,חהקק דוכם
גרולודיץוכ.בי
א סורותוכושליםוצין מערת ארם
הראבשון וטערת אברהם ואליעזר
אבבא וכמה
קזי
סורות בקב4ה נאמר על זה ,אע"פ שתתוספות
שרשכפשושו ואמרו שען חשותינשטוון אם זצו
שק ץ ל ש
אע ת חש סשא
שמ ,מאלי ק מל בי ,תש חח
א ע צל.
ש ו ל בא"טר ששל ,הן מזא
אמר שטשל מ' הטער שתת נשח ,וד
=נימושל אין משש תד.
מסעהמק שימש שיס גצה גצר
"צקה
רטשא ,מנהא אשץא
שח
הן מסי לצ ש ש  1ת ה פ ה ק מק ההשס.
בשע חמ ,דך ראא חגר ודך חשש

"5ח

יד

יש

י

מי

שי

ףי5

ני"

שי

*

כ"

שאש"רשייאחטרשףשמ

=רלמשץיטלאדליק.

למשעמעששץ פישאמעה
אדלגהק=דעזאששדמ"קש.
שר למען יעא שת"י י"ק

א ש  4ח שי ף"קנ= ל מ ש מ אש
וגם5ש מהרר תלמודה נלש5שים יוםכי לקר'
דרא מצ*ו לפני ר' יוחנן ,וכן אמר ר' בכקשץ
ששמעכ,ר' אסי0שה,,כיואלסר'יוחנן.
1 )2במסחא דית וברגות"1ח ר' בשח וא,זהק
נסי בט' ויקת יבהשלאר"י א"ר בנ"א צרל טקבל

"

היאח וטוכא .יענ"ז.
וכיי .הכוערז.

ו) וכן שס בנוטחא דין כיעג א"ר סנרא %ר פעם

מאפר שני

רביבנימק כרלוי ,ר'אנ :בשם ר'בנימין
בן לוי.
ר' בצלא :ור' ברכמ4 :עמרכ,שמו.
נבראביןספרןופיכוןביכר רבא ער אחר פטירת
רב אשי,ו4י
ץ שהאהךימים קרוב לכואה שנים,
וכבר ולה ע14
ר"א כדאיתא בם"ק (רנדל,ב)
כיביום שטתרבאנולר ר"א והחשחיקרובלשמוני'
שנה .יעב"ץ].
ברבי שם חכם בבריתא תנש נרבי בם' אלו
בורפותופרש',
ו"ל לא 'דענא כ,נו אלא אדם גדול
הק ,:וש שםכך נקראנרבי כראשכהן בשרובין
אסרר' אלשר הקפרברביבפ"בר'יוסיברבי ,ועוד
פחש"יו'ץבם'אלוטיסותברני שם חנם(דנב'צ).
בר דו :4אמרר'יוחנןתני ברזלא פרש"'ו'ל
שם חכם.
:
א
נר דל
אמר
משום
ש
י
ק
ל
ש
י
ר
אבא
כהן
ברדלא ובספר קוראלובןדלמ :וכברוברנו 4עתו
באבא נהןלצד  101א).

שית

אמררב נר רלא נרטביוכר משממה1רב.
בו ברהבוכותבתפיליןבומן אבת ובערוךבעיך
נרהבו.

בר הרשחכםופוהרדלומותבס' הרהאהבובון
אביי ורבא.
'
ר
ו
בר החא
מ
מ
י
כ
ק
'
ר
ו
ב
ר
ד
ר
כ
א
אחאי
אסי,
והחא ראה בכוברק :בחול המוער לנטרם רוחצות
י
בגדימשתןחהקשהאבי עלרבריו,ובם' כלהבש
אמרנרהריא דרה קאימנא קמק:דר'אמיהכיע.
[כר המרור ס"ם העדל .יעב"ץ].
[בהוך ,ברברוך שבת דסל'ב .יעב'].,
ר'ברונא אכ',רבברונא אמ' רב ,רב ברונאורב
חנמ %חברםתלוידי רב ,ואל' שהקק אח "-6א
ואמר ר' %4ען נוסח אחרואבורר' אלשולעולא
שאלנרב נרונאאחייאדם שמח במצות או הוא
אוהבו וקראלואהי.
ר'ברוקה :אמ'רבברוקו:חוזאההוהקאיבשוקא
ר' אלע4פפז אתא א4הואתדיי 4הועבר זרונקא
4י
פי'ק:ודיסימר האסורים במנלים סוחורם ובלי
4רציותובע הוץ ג0ץ ברהק'ואכ,ר 4לק:ו ו'ץ שאלו
הג' כעוטנין לחיי העים הבא ,בם'ג' רתעניות
ובפ' הנת4אב רוקה פח"4יו"ל שם חכם.
יהיו
ה הש כת ר' חנעא בן הרריון %4ות ר'
פ41רר וחלקת עםחגאים בם'",
וכיזוסשתא דכ4ם
וי
'ק:וויע אמךע :4אטדה ס,רה וננר בתמרם

ר',

י

פזסעו *וו.
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בר 0יה דר'ינאי סבא בא לסני ר'ינאי רבה.
ברכיה :אטר ר' ברמההכהן בר חמא.
ר' ברכיה משום ר'וולבו והרבה חכמים תמצא
טור1םבניו ר' ברכהה בשם ר' אבא ור' ברכק :ור'
זזלבו ור'אמי ,ובסקא פרשת כי השא ברבה :ר'
ברכק:הכהן ברב' בשם ר'שגזחאלברנזהכוניוהלווהו'
הקץ ארכן ו'ורחבן  ,'1ואחו סגאק בטפחים

רבי

והקב"ז בטמו:יים וטסחיים באמצע ומשם נטל
קרני ההור ,ורבנןאמריטן המעהה שנאמר הזה
בעבורכבידי ,ר' ק:ודה ברנחסני בשם רע 4לקע4
משה כותב בקולמוס ונג4ת'ירקימשו והעבירו ש
ר4ה4ו וממנה נעשוקרני ההור.
ר'ברכיהברגימוןכרמ :דריב"ל הוה למ :בלע
פי'2עבלעניכ,אגי
לכיכו או נחש ולחשעלק:ה',0ן
ולאחר שמשא השרץ 12אל לו מה אמר 141מר מ
ונר לע"4ו בן פנוירה ואכ,ר הלוזוי שימות ולא
שמע וה והיה בשגגהסיוצאה ומהאזבקרושה,
נרלואיהמ:לפניכור עוקבא ,ונראה שהוזובנו
2זללויככוו עשהאה שםבפ' שמוגה סורצים.
[נר מרא נמצא בכ'ש בתלמוד ,ולם' מה
שכהבתי מתוסשתפ'העור חשזשב(רקכר'צ)הוזו
בן מדת .יעבץ].
[כרצריורכתובה(:רנקא',ו)י יעב"ץ].
נרקהא פוגשק  ?'1נמנ) זזכנ) בכתיבח( :רקר"א)
תני רביהורהבמתני:א דברקוא.
בושו  1אמר ר' בחא אמר ר'יוחנן.
בתא :אמר ליה ר' אבא לבתא מ' מלגיהו את
ועולא אמרלק :ר';צחק בתא כ,כאן ומכאן הש
ר"ל מבבל ומארץישראל ,אולי הש וה ר' בהא
בר כהסא שאמרמלכועלהבם' מצה:וו4צה.
[בודראאביו שלבנ'בתירא' .על"ץ].
במיבןטאניו) לא הנאתיבנאן זה אלא כה
לש 4:מי החא והדין ודושא טמנו ,בסוף עש
ר' קקורהובטיבןטאביקימי מקממ :דשבור מלכא
ולקזזגזכין ופסק אחרוגא ונוץלבטי ואדדנךגעץ
הסלךהסניןבקרקעי'פשכיםונתן 6ציהורה אמר
לא 'הוראה בטי אמר אנא 'דע דרב 'רידה
פרוש ולא יאכל וכו' ,ב,פ-,ושרי"4י ו'ץ טזוה
שהוזוק:ודי אבל התוססות ור"ת אמרו שהוזו
ציכנעני ואמר מ:ודאהאנע שמעים קצת סצת:
ונןבם' קע4רהיוחסץ בפדבןכואבי מגסיח הרוה
לא נסול גימא דחיותא ועבר מותר בגוק :וכן
י
) בנטרא דוז באמףבן סובי ,עמש"לחיעכ'ץ רף
לא ב .המערך.

יא

למי

י'ל

ע
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השמחא שלא הווהרובנשג"ז נע%של גמור לפ'כך
אמר 4ה שבור מלכא העל מה עפ-ת בללה,
ששצעםג"ו"תיךח ,וקתששתחה
כף מ*ו
פהר שאדו

"י

קי מם"

"הל" ,רלש וץ
דטי
ממא תח :מב נמו=
עצא ר ק,

י

אות הגי4

נס-

ת

צ""%שהששם"ס,תה"
מץ שדי
ע אד מ יט  %פט

=

ט%ה.

ת

. %ג  % %י " " %
י=קשסהיעתטמןונ"%ה

 %ם בסשאת ע ה

ת %א=% 6קט -

ק ה ת10י *
מ"-ג
טחב %םמה"*
"השא ה"סיר %
עשי=תק
"שי
יטםמקןאיי%ע=,

=ל*רא שמשה ררב ששת.
רב ג

ה=

ןתאח

% ,%:ן ה"  % 4של

%הא אבוה רדב דצאא תלברד רב ,הש גורח
ן  % %מק רנא ני רש מגרך נמתפר
שנתעלד4ירשלו שהמק סמוך לבק:ו ,ח:-גדסן
ב0 %לחז כשםאגיו שלחז.
גוריון אמרגמיוןבןאסמיון משמקץדרב.
גטיוןז אמררביוסףתני %יוןמ44ספיק פ4
רבצבוהג4יןבערוךגורין שם חבם דוא .ת4ם
שרו4וטפורק.
טףוןהאהז"טארניקף ברט4מקוה אמד 46ט.
גורסקבן דאציכושבוזה דרבבפרקג'דעוהובץ,
רב מ4ו :בפ'חנית ובפ' החלץ אטד רב טא
4יקלע רןיסיבר אכין ור'יוסיבן ובמ"אל4ישוע
ההכעקף הבא מעשה טט.%
~ש טא' ,נמות סה"ב .יעב"ז].
רבגיולברטניונר לפני רבהוטחהרב.ודשבר
דבורבזז"מץ ברכוינו ,רבג'רול בר נזניוכרז4אי
קכרהרזוננחסן.
ץ
גיעבר ט= אסד שמפל ,ובפ' כר שמת
טלתלהה ברמנטהאלרבזוימדנ
ו רבי%
הוחי
דצאאת.-
טע%
דסן  ,אפררבדיטו תמ מד*דטן
גרש ,אסו רבנחמן ברקיק*א מדלבר בעסר

י

גיי

מדי

ולאגיול ברמניומי אוא גיל סתמאלכי %נפקא
כינץ; למרמי מדק-הזלר'דיה.
 :אבו רב ג'דל דשול הגרול שגדלו
ר:2
המפורש ביומא וגסנרורע.
בשם כי~
אמררבגיל אכד רב והוא עקר שלא החיר
מסרקקה ררב הונא ,והווו ית'ב אשערי כובילה
ואומרדומיןעלי נקאקיחיווי לא רצהלקבל מתנת
השרה שלר' אגא רכתע ושונא מת%ת קזמה.
אטר רבגירל אמר שמו4ל
רבגירל ור' אבא ור'וירא ור'יצחק נפחאלנד
רבו שלר' אבא והשארחברים
אמר רג גק-ל אמרר'חי,וברר'יסף 1%4ררב.
יתער'דיא אתוךה ררב גןל וקזיב רב גירל
קכרה ררב הונא.
רבגיורי  1אמרר'יעקבברהשדרבגיוריבישכיה
רר'יוחנן בפוקווולו טנלת'ן ,ובסוף תעניות פי'
1ז"1"1ל שם ארם.
רב גמראוגנור'חייאבר גמדא והבירושלכף.
'6ב אמר
רג גמדא
משמקז,רדבא אמררבלרי
גמדא גפרק
ואמ'מר ומר ווכורא ובערוך
מרובה בנמואזישותכוונמ' שלם.
ר' גמלהשלבראלעעו בעאהקג
יר' ב:נא
וה
וכ
רבןגטל'4ול :בספר הגאונים "1להוכיר בו וה
הסדר:רבינוד:קדושור'גמלעול ב%ויהודהנטראה
שהבי4ו ר'שכועון בר
בנו אשרתקן העבורככ
ירוות ,ורבן גס*"ל בנו
צמחרור4עבפירוש רשוו
של חזהללוקהורזז בבו ור'גבוליול ב:זואיז שנה
תק"ל6יפור%ז.
גמ*4לווגא שללר'עכוברגון.
נניבאבוסןרב ו-המידההלולניחן.
אמרגניבא אמר רב אסי ,ור'ד:יעו בר אכא
אמרלרהיי מפו%7אליטגניבוו .החד4זז חולקעם
מר עוקבא ודוחקלו ער שמלח אלקןר במ14רג)
העומךם כוה אני למומון למלכות ,שרפוכו
ע
וכרד נה%
*םלה' הזוא עלם
וכתבל,ה רו
ק
ר
פ
לנברולר בסרקא קמא דגבוין ובכוף
הנעקיו
רב הונא ורב מזודההוו יהבי ואדל גניבא גביהו
העמר חד לח0יה נקום מקביה רבר 4והין הוא
אמר לקז טקמהה פלגאה ניקום פירש חש"י ,1ל
חלק רנר' חנכדם שהמש מצער
שק0א
שהטה אבב"רכראמרינן בפרקא קסא ,וכן בסוף
מ'כלהגכורב הונא ורב חסראיהכי גניבא.
[א'ש ! מהי כוצ4יזי לו מאטד בנאירש קוזלת

.

.

לי'

דלים

*

ימר

*

מאמר סמ
דף לא ל  %ק נאשר עאטבטן אסו גניבא
אסך לשח %שסצא נרםחיה מסו-גוכו' ].ובפ'
התקבלבגמין שיצא גניבא בקילר ליהרג בכלכות
ונועד' מאות וחלר'אבינא טחמרא סקוד
כף שמתובברכותעיבא משסדה דרבי ונן בסוף
אכ,ר הלכות סשבדה דרב וטזן שלוכז
כפוללחכו1יםכמולמלך.
בגחראב,ומא.יענ"ץ].
נגוןגרהזאבוה
דעווד"
מים הגימ"ל ,גפ' במה %ומנין תמא רוחץ
ארם'דיוורגליו ופניו בכל'ום בשביל ככוד קונו
עתאמרכל מל ה' 16עמהו פ'רש רש,קז"ל לכגוד
ם אלוים ,ועור דושרואה
קוגו גמנאסרכיבשי
גויך שנכהלוב"ץלבע ש פ%
הההזפובות
ה'הנ5בהאלמכבבווץד-ו.

_י,בפ'

י

הנייין

אהע הדל-ת
יאחמפא,מק%וםימףו"ם *4במ
ת ת  %ת פח
ת פא פ מ א ח מק
שימק אף ך ש ש 4ש :פח מ ש
יחצחטחהתמ ת ח אא ש מק
 %ש סרהא%
מפא,
סשח
ששימ שא*)
עת %
ח41
ש ש ש א פשס

=

*יחציי
ין
=
נ
"
י
מחלחמג"שש"
תהממיאאינ
משיויממיי=ע קחשיי *
תתס%" .ז]

יק.
=רי"יק=רייח
חמה א  %ת

 1שץ

א ן תנמ"

קמק

ת דמ' מ" תב ת שנימתן שוימש
 0ץ דת מ* "ש

,

במרש.

" ת ד ט מ " ש ש ו "דתא מ*תי
מ ש ה ש.

מ א ש  ,תץ

ת שמ

תוי
יס
נ דט מ חנש
מינשי

וש  %רש

אמרתח=א נד*שט"
תדירק ז"א ,נשח זיר זצחמ תע
ףב דסי מ פנש.

פשהי עחקנחא.
ת סערח ש ואן תא משן ,ום
קיש ת בר תא בר חסשמ"ר

תי.י

ד=

=ותדשי1יקחםריא"הא*1ה
ו ק ת 'קז מ
שמל לתדי ן "קו".ה

הועיקים("יהש*היקטקמעי
ק
ת"לי'=י ,מזאאת רמ שרי'"

י

*ה ונא ט *טר עחק החנ *נ דמ
ושי סת-יליס דשת ,ס"ה ס4ק
חס*ן הן קח*ו סל
יקש נ%
"ממשל,.ף4שי
 .ובברכותבפ'
רבד'כר בר'וסףאג"י רנגחמן
שלרב'וסףדיא ורב
ררפי
ת%ת חשדו מהקהבמ
קף אמדרב ,אמר 4ה
אהא ,אמר רבדימ' בריו
םעיני ראו ההש ור כומובמדז
רבדיכרלאב"האיהי

י"ש

*

י

דד''דכרהור''רטהה ב!ר' דדאור' ררא מר'דישו

בר אסד ור' ח-אבר אסף מרבבס'חב"עובאלדע
חא ,מ*ואחא דק זדנ ופץ ועפא *צירבנחמן לעמןאחותו ,ובמ סל רנד'כו בר
ח ק  %ס  %ת ח ש ה יחמף חכם.
דןם -שתח"א אפח ףב %9ח.
שמח"ס,
ההחפהך"יתעחעב%י
שו תדסטירי"%ק ק חח5 1שס
ו '%1שם חם ומטת ת שש
קקוט"

=

החסס,

מישזי"יקו*ימנא*יסףטץ.
%ישל

טיבח"אא.

ט.

דש מ*יו סחחט""חודמלי
=דמ ממחו ,פףי=ת מא מ ,אא

%אאשי
טי
ם"
"%ץ]
ססטיע מ"א סנח טחז של,ח"יביפ
ל נ%ח ,חח זעש סח"ז הטר חש
ח ,"%לאיואשטבי*.
ושהי
ןחמשםשאגתףנתקיתקי"ל,ן משא לתא פקהדי טתא מתק האתי,
מ
פ ש מס ש מ
קת
חפא,
חק טף ,לא דק
ותא ת
"מ
תע"תש
ם ,חן 4ה קאא *ה %טהשם ת
תשידהפי
~אקפ" 4זץ
י
נ
שם
ח"שהקמ""%ש
וסז
*ק"ח*%הק"מף -,ק ר ב  % 4בטאי "ש פמהלמז מב שש .מ %,קיכ
מ
י
י
דפ למח,ה ההה מ ייטו מ %ושד

י.

י

ה' חיחה האפו מטהפ,

 -ש ת ש א ש .

י

"י

לשעע*ה?פי* * שהש ה1יכראיא
בפ'ברסתעש"*ז,1משאכי
ל בשווך בעוך על ,אמרן

בשקא קטא דתעמוהעץ"ר

וי
טש חהש",4ו
בט
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שמואל בנהרדשו ורב בסור4ו

בעו מיא פ" כי
ורוווקזו ש פרת ,ונדודשו לשל כון ג:ורא כ~פי
מן עשריםפרסי ,תממואל ונדודעאי בעוסי!

ורב וסוראי שהם הה4ר שזזכרם נ:ך'ם שם לא
בעו כהא ,וא"כ הוא גווס שאמר רב יום ס'
כלפ:יס'ונימתול כלאחרס' ,ורש"י זכרו לברכה
סי' שלא' בעו בוע! שהוא רב לפי שבא ב,ארץ
עמה4ולר"ל שא'ק שיונה ,תמב,ואל לא בעו כויא
שהו !4בבבל תחון:הו:דחקלוהכפי גר:זתו ,וקשה
לי סאר זהני רב ו:ממו!4ל שניהם מבבל וש:ק7ם
עלו לא"' ~מור עם רבי ,ושכיאל אסיה ררבי
וירחינאה ורונהרב'לסוכוכוולא לה נזו,
'תו מאוץ שחל לנ 1ת4סואל ר4גמ קע'בה
בנהרדשו ורב בסורא אלא ששמואל גא ואשו:ה
ל:רודעא,
זה מנחערבחלמורבל' ?;0ק ונראה
כי הוא
בש
לבל וואה
לירבוי
'
בשמוונן הוא ,ונפ' אלוטישת כי סלק זשד

=נ"ם

יש -יקי

ו":יילייי

לנהרדשו :ךש"י

כמוסיושהערוך.

כי

זעיף מננללנדידשא

.

רברימיבריה ררב :חמההברהה ררביוסף
רבד'מיאחיה דרב סמוא ומת %א צוה וגאו
לפ:ירבוו ,ובערכין רב ריכוי אחוהון דרב סמרא
ש שרבגוסו)!44יולי ואנ~ר תהקי לי דק"כועק
זיל:
כלדאכיררב:ן ,אמר לק 7מי קיימת לעולם אל
יססר ארם בטונוו שלחבירו.
בר ששנא אמר סשמקה דרב והה!
י
איה
כר
רבא עם רב הומ! ברץז ררב ע:ושע ,נ"א רבר
בריינמע.

ימי

אמררבריכר אמרר'ועירי אמרר'חנימש.

גי סליק רב דיכר אשכידהלר' ירביה שוךה

שולח לרב'ומף.
בשו רב דמי מרב נחמן.
~קו 4אמה דרבף" ,צנ'ץ],
רנואלידטא פתרקואנויקיא רבה
אמר ר'רנ!,ל בר רב קפינא אמר רב הונא,
יכבר הוא'רועכיר'ויראנ:ךא רב קטינא שהקז
קטןהגוף ,ונןבירושלמי קוראלר'זיראר' ושרא
אולי הוא רב קטיגא אדואביו של ר'רני!ל
שר'ויראכישיבעלדברי ר'רני!ל בר רב רוךנא
ולא שנוקבשכיוהםכד4יהאנם' 4לו טרשות ,וכן
בסוף קמא אמררב רנ'אל בר רב קטיגא אמר רב
ירבחנןבר רב קטי:א הואאחיו ,וכן ע 4נוסחא
יב שמו4ול בר רב קט:.אונןרב הומ! בררבקבדנא

כין

ורבה בר בר חנה עשה חופת בנו בבק7ו של ר'
ד:של.
[ד:מ צט'צ ,שעליל אישר .יעב"ז].
נררגא  1לוינר ררגא(גנוז מהא) .יעב"ץ].
תני דרוסאי אבוהי רר' 44פ;?וריקי ו4ומיי לה
אחומ רר' אפטוריק' בסוף פ' אלו טרמות
אגל סשאוטר בחלמוד כמאכל בן ררהמאי
הוא ארם לשטים ומרוב פחדו שלאילכרוהו הקז
אוכלבשליסי הבישול או הצל' ,וקוביוסטוספיוש
רש"יו'ץ גונב נסשות והכל תמשו עליו כי 4417,
כילשוןכובודוק נקונ' !4שהוא 'רא מן דעמחר שלא
'תטשוהו בעגורחובותיו .ובירדשלנר נדד:א ד1א
מרוחנאלקובי"מטאפ"קובי ,!4ובפ"ק רנךסה שם
מוש'קו"ל ררוסא.

נ'"

אות הח"א

י ל  .יעל'ץ].
[הנרוסבןי
לי"
מנז
הרמך; נהדלת ז
ם עץ רבי:א לרב פש4

לאהויתנבן בי הדמך כ' רבה שונה וכו' ,ולא
'רעתי כר הש
ו:ראה שם מקום ,ואכתוב
בכאן מה שפיש רב צמח גאון מנעו נניכם סן
ההגיון כלהגות נמקראות שהן נוטן לנףטת,
אבלצריק אההכי אריב אלקי יוגלו להמת שען
שם תשונה ני את רגלים רצתה ונו' ,חעען
בפדק תמלתדזשחדכי להגות הרכהבפסוקאינמי
ססרחת הילרים'1 ,ש מפרמרם ההג'ון כש4ומו
חכסת ההמון ואמרי מנעו בניכם ולא עצכרכם
אבל בפ-ק חלק נראהכפירוש רב צסחגאון
הק סץח רמר ווטרא אמרלרבימא בפ' דגשימש
והו !4כמו שי!סר הומ! .וכן הון סיה נזזמן
אמרלרב ספא ,קם רב פפא ונשקעו ארעפהע.וקזב
ליוזברתעזבנשוי כדאית'בהוריות(י"בב) ,והוא רב
הומ! נרק 7דרב נחמן אסר רב הונא טרברטה ררב
נחמן לרב אשי "!41כהאריךימים או המ ש:ש,
הונאאחיו ש5ר' אחא בירוש4ןי
ל הונא נראביןהנהן ואמר מר' אבהו ור'
אבא עושין וכו' אמר ר' הונא הכהן אמר ר'
שמוא 5ברזעיוץוכןר'אלעא'ור'אבין.
רב הונאברמה ררב 4רש! תלכרדו של רב אבוזו
ורב כה:א חבירו ,ורב הו:א בר אקא הוה ףק
'והד וגמר שמעתא מרמה ,ונן אמר רב ספוא
נריטתא ררב הונא ואמר רב הונא הלנה נרבא.
אמר רב אשי הוה קאהמנא קמיה דרב דענאונרשודז
מור,איעיימים או הם ב' או וה שאמר רב אפר
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מאמר שני

ב חיננא אחיו
טקע :רב הונא בריה ררב יהושע יר
מה שנתנו שניהם בו רב פמא ורב הונא ברמה ררב

יהוויע נשנוך ברוך חנם ואמר ברכה שלא

תקנוחי'ל.

4צשר ר' הונא גר אמי
אמר*ר' מדתא'י
רבי הונא בראגשי אמר רב
רב הונא בבלאה ול ו'רא קוראלו רק הונא
דק בל ט ל ק'1ץ בפ' שלו4ה שא%ו הינו רב
הונא סתמא והיה חכם גרלני רבאע"אל חכמתהז
דרב הונאוו;יה תלכרר טובהק לרב בפרק כופ:ע
בשבתובסוףיום כזוב אמר רב הונא אגזר רב,
יהואקבלנזרב ואסלו ר' אמי ור'אסי כהני דשןמ
רארשאדישראלכיפי לקז ,ורב הונא קרי בכהני
אלש שלא ההה כהן אבל רב אסי הלכ!יד חגר לרב
הקזגדול מרב הונא ,ורב הונא היה קורא בי'ג'
אמוראיר"ל מתורגמנים לעם שהיה העם רב טאר
שהיה האנק סל העם עולה לשכרם ,ואמרי
במערבא קםלמהכ!תיבתא ררב הונא בבלאה והוו
פיהשי עסו ~לם רבנן ודוא אמר לרב נחמן
'ר"
מרהעי דאן ,וחת
יו של רב הונא רב ההורה
בי
ר
ב
ב
ק
ע
י
כהגא
נ
ר
ו
גר עשקל ודב נחמן
הראשת
ה4לא גר אבינא ורב אס' ,ואמר מש גלותאלרב
הונא וסתםדייני סורא שהשו טתא מחסיו 1רב
הו:אורב זז0דא תלמידו ,ותימא  %ח2ק שפירש
בפ' הדר עםהנכריכ' רב הוהא הוא בפום בדיחא,
ושלה נמו שאכו בל דוהת שלםני עה בסורא
ונן נהשהבסוף דססהדרין ושם אשתו חובה.
ובשיוך רב צסחגריס חו כהבכ"ף ולאנתרים %
זרעכליכי רב אדא גר אהבה סשום סעשהדפיק
טרובה 0אזמזשונ"רת בהמה רקהוכו',וגן טששה
אחרבפ'שני נוירם שהןפה ראש הקטן וכו',
רש כר שמען4כידד'ושקן.ל אלאדרך נקזותא או
תכרהוכי קברה בנהז שאין לה טי טרקיף בנה
הקטן אלא היה כשגגה סרצא מלפני דנו4ש 16
אתקרם 4ה ,ונהוהניכנר הההלו לרב הונא במ
רבה בר רב הומו קודם וה המעשה ,בעבור
הענ
י דונא טת קורם רג ארא בר אהבה כפיהן
כי רב
חש* ,ולשדעתי בותר"א קורם רב הונא או ההמ
לו נזאשהאידח ,ובפ"ק דברכותכי נתחמץלוין
שלת' חביותוכו' ומכרןבטיויהין המיב ,וההה
14סוזג"ם רב הונא כראיתא בפרקכלז:נשר ובפ'ג'
דחעטה רבוזונא ורב חסראמחסידי דככלווהסירי
ארו ע4רז1ל ר'יובוזור'כיני בנו ,וגרעה ר"ת ו"ל
י בי רב ועא רב הונא כדאיחא בפ' שזק
זוכי
ובטוף סרקגהאאדסנהדריןובפ' כהנדז'.גל תוסמות
כצזמ אמרי מ רב ההשנ"יכויה דרג ,ובסוף מועד
יוחנןי
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קטןפי'רמר" ו"ל על גוע 4,ק'4נ :עלז :כובבלו:ז"ת
עמו על רבה בר רנ הונאכי רב זזונא ראש גול!ז
רעריף כ!נשיא רארץישראל חאינו נראה וה בתלמור
בקרה4יןכ' רב 'הודה הדךאליו ואמרלו שלך לרב
נחמן חתן ראש גלה כע4ום כבורו וכן כתב בעל
י היה קרוב להאש גולה ,ובסרק
רורות עילםכ
המוכר את ה'2ת אמר להז רב נחכ!ן לרב הונא
הלכתאכוווזן או כווהיכו אמר למה הלכתא כוותיכו
רשכהזויינירכ,ש-בי לר'שגליתא,
רס:הדין
םה
י
'"וזוש
רבה בררב הונא כי הוהכו:צי בהודב
אמר לא נקיטנא רשוווא כרניגו ראנא נקיטנא
מאמו מף רב הו:א ואבאמרי טרב ורב טרמ !זיא
ור' חחאכורבי ופיח 2רש"י ו"ל אי:י כפוף לראש

גיה

גלא,ווהרב הונא ההה גוצאר"ל קמן הגוףובירך
לורברבוכשכושכןחגורולהביא"ןלקידה 4דתיפום
בטרואי ורתאה נערוך תרגום עשב רתאה ונתעים
גרכהש ,ורב דזקפק-לכוה לא אכור  %רב הונא גם
אתה תהיז מבורך כדאיתאבמגיה בפ'~בני השר
וביומא רעעא ממקהז להז בגו!-)-קא דדהבא והז:
בונה בתום כושלו אם זדו רעועות ולא המזלבשיו
ממון ,וכן בכל ערב שבת כל ירקא רהוה יתיר
לגנאיובין להז ושרי ליה לנהרא וכו' בתעניות.
ורב חסראהכהן תלכ!ידו וקרובלתלכ"ד חגר ,ואטר
לו רב חסרא בסוף פרק אלו כיצ,ית לרב הונא
תלכמרורבוציךלו ואכ!ר לו רב הונא שלא ההה
צרןלווהתענה רב חסרא מ' יום ש שהקפק -לרב
הונא ורב הונא התענה ג'צ נו'יום ש דחשדהה
לרב !קסרא ,וכשכ!ת רב הונא השוהו לארץ עמראל
קנרודי במערתד'חי,וובניווכשזוכניסוהייכוערה
פההזנים
אמרלהז הזורהבנו של ר'זייא הגרול
קבורכמכ"ןאביולר' חוקהק אחיו קום ני רב דונא
בא וככזקם ההה עמורא דנורא ונבעת ר' חגא
תלמידו של רבוינא  ,ורנ חגא הכנשו למ?רהכי
בןי"ח שנים הזד כשלמד כל ריזלכיורכורב הונא
וזע; קר והוא העיד על רב הונא שנפסק לו
רצועה רהפל' וע4ב מ'יוס בהענית  ,ווש'ק '1ץ
גוי
ס איתהפיכא להז רצועה רהם5י השב כ!'יומ
בתעניוז רלא הף לבר דמריך שההא 1עתיות סחיי
נראותכובחוץ בזשד של רצועה ולכן ההענה.
ורבץ תורה בוורץ 'שראל כר'חייא וכחז רב הונא
)ואוום תדודואגיםכי ודא מאה חטופה ער
שם אמרו משס רב הונא עצכהכי !זה והוא קודס
שהגיעלגבירות אבל הג'על:בורווז גיזזואס ,שנה
הרי  11כיהתנשיקהכפשיה אהרן ומריס ורב הו:א
עבר מפ' שנה,ירו או בארץ ע4ראל ר'אמי ור'
אסי ור'זולא ור' חנעאניאה 4כי וה ר' חנינא
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פפי צל רב זקנזדאויה נבבל כזמןפטירהו שהיה רב הונא זו 1מטקוועאזיינ
הבנו סלח דנ
תלנרדו ,ור'זזלבו אכור שרב הונא לא ישב על גהמיז בד)ז ררביוקףוכו' ,חשול' החש רב הונא
סמה שסמר חורה לקה .דב)%ים וחוה כתוב שהיהקטןהגוףאו כעעום שהיה רב הוטאהירוע
בתטיבת הכאונים ז'? דסי שמהמכה לו הרצועה תלמיר רבבוחנו ראה %עא'ןה וגרול הדור קיאולו
כשממזזןכוהשבסנים לצדחוץ תקנהבין של ווטיאבל הנמם של בנווה ווה אחד ,ובסוףאין
ראפיבין של'דו ודב לעטב בתע':ת דפושע הוא ,צדע מזוהכי הוא רב הונא עצטוכיון שרנ נזשן
אבל6חינו 5התענות מ'יום נרב התא כשנהמכה אסרלבנו אבא פרש"' ז'? הצר.
לו וצועה של ראש5ח רנזרובחסידות הוא דעבר .הוגאברהה רמריוטרא בומןרב אער.
ונחשהוהכסי' וש"' ז"ל סאשמר שהק? וה
ן ואסרי לה נר דלען והחא
בראש ר' הו:א נרזיו
נשם
רב הונא .ובירוסילמיסוראלורב הונא
רבה
צורבאמדבנן ,ואמר לה כשעילרב אסף בפ'ר'
רב ,ור' אבא דוש רב הוש ראף
ו
ע
ב
ר
ז
ע
ה
אליעורדתל'ן(קל"כוב).
.
סוואירה שבינה*יו אלא כי בש גרםוכו'
ן
כ
ו
ר' הונאנר חיא ,אבחהי דלף ק%המש והלוי
לבנו רבה בר הונא ולרב המנונא דילום ביע'
ת הש ן
ץ ע%ראלועבר ננשר חגמל שהחהט"שא ק במ  %ח ק מ אש,
4דונם4י.
א ות תש ש מ
ת צ ס זח מק
לרנה נר רב הונאברז.4%גה מ ודה
ש
י
ז
ן
ב
יחש היו אע ש
לכ שד ש מ
גרולסייא רב הונא אנל רב המגוגאג
רה
ש"ל תת ,מ ק ה"
*ק מעה ת%
נו' פנה ת הש ת ק
לגרו אעמגדול
 .ואמח שרג הונא
ה שם בעת מוחו מ*ץ ל ט* ל חתא מ טגה לב ש ת
ו
י
ו
ירבהורבספרא תלכררו
מ אם החש מק ל צא ת
פש ש ת ש ש
שירבז,סרא סושר אמרתי לאיריד
חכן
ו
,אאי עץ
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*

י

ייה

י
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ו=
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והרבהונאווסרכיגם שםבגו רבהאוכד'6הגריו "מתתזאו"מי היק,
רב תש נר
ידא 'הרח ,אמ -ת התא בר ודש וצו
סרב הונא הידוע ,וכן נראהכי רג הונא וופי
ס .שא
ושקיות נ%איוששע החה בת ל
טנהידעא ,ורנדימו עטהה שבקןם
ו%מי
אלא אחרטההיה הקפוכארסבפוריתהשןיך זצר*נ.
ז*זימי
בדהאנר,יעא זשא זדב ששת עמ
טוןגםמיסתרב חסדא הקז שם ליצחקבראכר.
גם ועשץ הקז רמ של רב הונא אצשר רב הונא עמ תחשא ,זגד רב וזמו מ ימא אד רנ,
צ ר ת ש ש מ ד ה ש ש ד ת מק ,חע ת
4צשרושרי.
מלה כארבנבל =שמממא ונ הש מ ה ק ומ רת
רבהומפ מח4ה תוא
ושברץ נה גהדחדקל ומורפוזז תממה בגרתאה חיו ת ש ש מ " ש מחע *ממחל
ש לטמה רב הומז שההשש%,חאיב =של זאשית
הםב' ,ר'יהודה
4י
משמ"מןל. .
גדוש*ה.
ב
.
ר
ב
ב
ר
בשם
א
נ
ר
ד
ב
ר
ביבי
4א
תתשמיצבש %כ מק
אסר רבדינא בר בזנא אמר ר' שמעון מר *"טקמתע.
ברמזדדב מעדה אסדלרב אסר.
א
י
,
תב
ת=שמ.חמ* המ"
תא"י
רבזיטא נרברכקעכישום ר' אלשר דקפר.
ת ת ש מ ת קיה תתה שער הש ת
ר' הונא מנרנהע )4מר לרג אשי ,נ"א רב)ו
 9מ סתג אץ ת =שמ  9מ %
ז
מודנהע ,וברנהע שם מקום ג' פיס4עה מבו
"9
'1שהי*ע*' ת התא מ  ,"9אץ
הננסת סל רנזלי
נפ' רען כוסונות תמהלת=שיקי" ,א  1תואא מ
הוש מדמהרא שם
בם"בדר,ה  ,ובנו של וה החש רב דיסי שאסר "חחטר ת נסת ,אסר התא מ
שד ל "ק שד ל וע.
לרבינאבנהידעאי
רב וענא מדסקיאה אמר לרבא ,נ"א רב קזורה
ל
סע בשמ,
רת 9שע
כ,דסררחא.
ס' %ב
ריטץ ש4
.
0יה
ב
ר
ד
רב הונא
הללומרושלבוי
לא=ת מ 4ההש=,ו עם ת מטןמ
 ,א%
רב הונא וורדאן שם כהעם ואסר רב חסרא עחעת 9א ו צ ע מ ואד
אעמתיקוורראן ,נ"א רבחי:נאוורדאן.
ן  4ס '9מ עא
קת" *מ
ת שש
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מאמר שנ'

גילו כראיתא בדלומות פ' הרתוה ,ורב הונא וה
היה עשיו' כראיתא בפ' בתרא דהורות ורב ספא
ורב הונאבריה דו 4קהושע ,ובסוףס' עושץפסין
כי רב פטא ורב חונא זה ת5מע-י רבא ,רב הונא
ברמה דרביהדשע ורב פפא לפני ר' אמץ בר אבץ
ואמרלהו דרדזולפני רבאקיא להם קאקי היורא
ר"ל וקמם לבנים בסרבה ,רבה בר שמואל ורב
והונאברק:דרב עזתשע ורב פסא כריכי רמתא רב
יזונאכרך רמתא עם רב סטא ובעוד נמאוכל רב
זזונא אחררב פפא אמלר' ואחר כךכריך ריסתא
עםרינא והעז אונל ח' ,אמד רב הוסא מאה
פפ' לא חוא רמנאנרייתא בפ' האסחה בפסודם
ההרב הונא ורב פפא ודו בחופמו רכרמה דרבא
ושמהם ראודלום אהד ,ורב שש ראש "ש.בה
ורב הונא ראשלבני נלו הה הארעישנים רמת.
רב הונא בריוקק אמרר' אתמדא.

רנ הוש סטה דכיה נר אבא וההא אביו
סלרבכי,-%נ"א רבינא ברהדר' ירטקה בר אבא.
רבוינאהכהן בן כעמהבר עצור ,בסוף בתרא
ובגסדא דערכק בפ-ק שום היתוט"ם נה%ה בר
שמי ערבא רכלתקה החזי רב הוגא בריה
צורבא מדרכנן הוה ורחקא *ה כלתא,
אסו אני *נא דנסנ' עצה 5רב הונא
דליגה%הלרביתדו וחתבע כתונתה 0אבוהיקזדר
מהדרה ,אמר 4ה רנא ורשונן 'רור הנאה שלא
עעייהתנן ,דאב%אטוכ 5דמגרשבבידינא מגרש
טוש,עייאעשרולודור הנאה בצנשו ויגרשנח
איג*א כלחארכו?ן החא אמראביי בו;רענטו
%1לאעניוחא ,וכר אמראמיהני והא הוא זאמר
איודך חשע ערום זה הכעמ'4ו עצה למנור
בנכגדם כושל'גכימי סאמר בשעת כיתה נננר
ואודל לפלוני 'וש ההששון למכור ולאכול
ואעלשני אלאנ,הה)2ז1ירראטיןווח14םורלהתעצה
הש ,לראשון ,ברקז שאני וצה'בא כובנן שאמ
וקכלן שאמ ס"קה ביר אביו ממלט* הכחובה,
ע אבי ורנא הקז.
'דענו מדיה חנם ונהןיונ
רב הונאהכהןבראמן.
אסררב התאהכיע בשם רב אהא.
הונא כל פיה דרבאידיויב אדא בר מניוכר
עואלולרבינא,
רבדשמו נזר בר דרא ,אמר 2ר דהא אנור
לרב אטר ,הש נוסחא רב חונא מר בר4רזזוכו'.
זזנא מרברקזדרבנוזכמז:א"ללרב אטר.
רינא כזר ברמריכזר קמטזררבימש.

יי

*יף

י

יך

אמררב הונא ברליחאי.
רב הונא ברכ,נחק ורב שמוול ברזרדי תלמירי
רבא והוא אמר משמיה ררב אהא בר יעקב וכן

אמר בתממען דרב אדשו בריוזררב איקיו  ,ווה רב
הונא הקזמצוי אצל רבא ומימת רבא
עם רב פפא ולא למד.
ר'הונא ברמגיוכר אתאלקכרהדר''וסף.
ר' הונאנר מתנה אמרלרנהונבר 'רועכי רב
מתמה זזברלר' קהודה.
רב הונא'פיקזורבנתן אסךלרב אשי ,ווה
הקז אדם גרול בהורה ובגדולה %4א כי בוסן רב
 111הוהכיףליהכרייהא נפ'הנעקץבגטין ונן

*מוד

הי

בסנהדרין ,ובסיףכלא בעגור מאע מלכות נוגעת
בדשרתה כטלאנ,מא מת רבאשיכרי ערמלוך רב
והוא אמר
הונאברנתן ,ורב פפאזיקלעבביהי
לרב ספא לרבנחמן בריצחקונרזוה מזהעתטשךד
שנים ,יבס"בדובדדםדהוהקכיה דעדגהאד כלכא
שהיה למעלה מאצלו והשפלו
כדבניפי
ולתמקפןזל;וא
טרהא נאה במיבושיו הנים שנאמר
לו
לאקהנריביע תומר הכלךשכי עמראל נקוזי
כהניםשנ%4יר ואתם תהיולי ממלנת נהניםוגוי
קרוש ואמר לו אמימר אקים בך חז'ו כלנים
אומניך .ובפרק כיצד צולין אכ,רו ליה דובה
דברם וגם אמרו לו בש %מעמא קחת לשמך
י גדלאני,
רבהונא ,אמר בש השם אנא לץנ
ורשש פירשכיכן קראולו מנעוריו ור"ח פי' בש
השםני עשוסמיכה וקואוני רב הונא.
המטנא
רבהונאבר סחנרה לפמינ
ובניף
בכורותלפני רבא.
רבהונא ברסומון.
רב העא בר טפאביושלכף,
רבהונא בויה דרבפפי ובנו נקרא מר וופדא
שהיהבוסןרגינא.
רב הונא צמוהשה יוסי מראהלסני ר' רבה
ופוששר' רבהר' הנשאונןטחיש בפ' עצמו ש
רב ששכת1ר' רבה חנטרא ,דאני המה כי הא'
הוא'רועסוהוארבינו הקדונמ ,והאחר נהשהלי
שהחאר''וחנןשהיא רבי סהםחאינו נראה סרהמז
והרמנו הקדתש אם גרל הדורביכמ האמוראיכ.
כי
כירב ערדאזיה שם שהעז מפסרר כניסעת וה
בזכץר' ספרא ואב" ~רבא בפ'אלו שרשה ,ווה
רבוימונרזשה שהוא תלמיר ר'יוחנן נפ' ז%שזן
א  %חק ,ם'
 %הוש
=מחךו=%י אד

וי

**

סץתטא,מ%מ=

י
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ספריוחסין

אשתקןישוהאיון ב8זנ טעחמ
רב הונא נר עוש נעא מרב הומו טעם
נפ'ערבי פמחים
מה הוא
דחחץן
יר קמזנאאניירהפ;4עמ.
רב
בא
ינ
שו
אמר רב ה
רב הו:א בר קטיא ברעשפ' אמרר' שמעון.
רב הונאריהמ גלותבבבל בונוןרביוכותביזץרב'
ונקבר בארז "שראל והקז מורע קזורה 5רהינע
המלך מצד הזנחם ,אבל רבי הקז טצר האם
מיהודה ומצר האב מבנימין ככן מרדני ,וחה
שהקזרביבהגד האםר"ל הללוהוקן ראש המשמחה
של רביגו הקדתש שהוא ו' לו ,ווזז בבראטית
רבה סחמתויוכור אלהס אה נחוכברהאיננו בחה
בסדר התנאים תמםכל דוטעשהלצד  18א62 ,א)י
רב הונא ברמץ ררבאמטרו,ד4ן אמרלרב אש'.
רב הונא רגה מצפוף.
רב הונא בר תחלשא ורב פס' ורמי בר אבא,
רב הונא בר תורחא בא לסני שמעון החסץ-
והשה נחוש כרוך על הצנ ויצא מרג) ערור וכו'
כראטקחבם' העור והרומב והחא קורם האמוו,רן
וסוף התנאים ,גם ען ר' חנינא בר מודשו ור'
אלעור בר וערתא .ובמרחי סה:קז גר וססני
סושרהוהיו;ה שומרתדתמב'שלא הקז'כולליזו)הח,ז
לש2וון כולאכה בשבת חוריעדי ומראבן תורתא.
רבהינא רודו סלרבינא וופרבוולפנירב אטר.
רב ה31א ,מצאת' נסמר החרש בדפום שהטו
הליכות שלם רב הונא הוא חלכודו של שמו%4
כדטפורסם בהרבה
י
שהטץ מרקבוומוכתרמננותמלעמודבס,רקאנדליוע
רב הונא אחר
*ן
בעא כינקן שמוש מרב הונא מנין למתעסק
רבריו,
נקרטרםוכו' וכן במקומות אדדים
דוא'ש
אבל אני אברהם ו כו ת מצאהי
ההקבוכן בהוסמות בפ"ק רגכדבןטט
וז
י'ל  1ורב
בסרק
וענא הקז גרול אף כהממואל רבו ראכיינן ברען
גפויןבקיובדנקז שכוה %סרבהוטש שמם
י
שו'
בכ
;ו
חם
סר
גשוכו' ,ובס"ק דח%עמנץ למתעמק בקרע
הו'כ .ואנ' אוטרכיון שרב ווונארנו המובהקדיא
רב כמושניווה בתלמוד והוא כ"כגרולרב ון:אר'
אימ
אמיור'4גמיכהני תלמק-ירר''וחנןכ"פי
חימהס,ישאל שמהל ממנו  %41חתמה פוה ,נ'
רב הקזגרול נישמו% %4א
רב4וסיעיוה
הנלסמי
שדם לו כדאייו בפ'כ,רובה
הטז שמואל נכ
ושך'ותר כעהוכיה כ' הוא הקז נהוג כתלביד,
בפ.בדיבחים בעא אבוה דשמה %כתמכיש אע"פ
שהוא ננו ותלכרדו חעכור
אביו 24כיתול

יב

נתעיות.

ובי"

עיכ

כה.מקז

*

שישה עו' ,ונן נפ'ר' וממט %בא מנק
ר''נאי מר'יוחנן אע"פסיואתלמיו,וכןבהו,יו'
בעארבי טרב מה אנ' בשעיר וכו'
ט1הטו
הלסקיו ,ונן עור שם בעא רבי מר' חיא וכו',
ורייסמי
ת נל'ק רהח4ן ב?א שמואל מרב הונא
כישכ1ע ט1הקזשכיאלקמן ממנו ,וכןנרעם גטן
אבלבפ' בשיכע כעממע ס1הוז רב הוכא יתשג
לטנ' שמו.%4כהלכ,יר,ובפו
,רגטין'תיב רב הונא
קסהז דד'ירמטז ור' ק-מק :חברלר'ז'רא תלכרר
ררב קזורה ורבמזורזזוזלכ,יד שכעאל ורב ,והקה
קורארבי לר' 'רכומה ולרב זזוטו דרדקי כדכווכזק
התם:י'
ץ רהרי רב הונא הוו ,וכיהו הד,וא
רשיכיןהלכוץ -רב כדכיכזז וותם ע"כ ,ולפי ו~ז
שאכורו התו0פותמז"ז מ הם ש24ה ,א' גרול
משמט %והב'תלמי רב והג'קמן מר''רכמוה.
ולפי האמת נראה
שהם שנים הא' תלמדרביגרול
כושכוואלוגנ)
הלכמרוזבר לשכוואלוו:שאזזד,

אל"

.

עי

ככוי

אבל השנ' הוא בא"' תלמה -ר''וחנן וחבר קצת
לשמואלולר''רכייה 4רתלגוירו.
רב הונא ורב
תלמיי ר''וחנן בע'ר'
יוחנןלמסמכינהוהוש
%אענ
"סת'יעא כלחא שהיונהנים
מביו; ש' שנאמר %א ק וקן וכו' ,ואלו וק
ממש הא כתע ימותואנמי
זס"שו 11סכיכה והאמר
ר''ונתןאיז נסממןלנית לי ,ומאהליני שמואל
שלאוכה לסמיכה טרסמכהו רביס"אוליויז
ז מבקז
לי ,ט4רב צכוח גאוןלטסמנינהולהונרבןבע'
סנהרר'ן כמו שאמרו כברכת וקנסבכ'.
רב הונא ור' חזעהתלמיי רר' 'רמיה אמרי,
ואוליהחשרב הונא בראבין.
רב הונא ורב יצדוק בריוסף 'תבקן קכוקו רר'
ירבוקה כגטע.
'א
םנ
בל
רב ד
"ורבין קכיה רר'יכוץז.
הומו; פז-א אמסר להינא למינסב ,אנשר

*ה רבאטר.
רביהוריינ
ו אחףררב שמואל בר סוסורפוי
בירוש4ד.
ההשעיא בר
 ,ויש גרש 1ההשיא בר
וכרא מל ,ועיא) או הושלא בר נ,ויא בפ'
אודון מתשיות(רף נ)טוח" הואבןר'דיא.
).
ד,וששאהכהן תלמיר ל ח':נהי
ר'יישעיא בן*י ,ונהאהכי הוא ףי:תמע

יייא
יו

נןלוישי'ד,וא טעות.

ר' הה4עוא בריה ררב ערכר מקקטרין בשנ)ר'

מגהקברועוי.

() בלק חה2עקז חכחן להוד,

לחוד .י,כועמך.

ח7ושעק 7חלם'ר ר"ח

סאמרשני
רב הת1עשו קומיר' אכר,
רב הוופעיא ורב הו:א בעאר'יוח:ן למסמכי:הו
%אאסתייעע מלחא שהיו מבית שי ש:אמר %א
יהיהוקןוכו'כמושכתבתילכועלוהברב ו;ו:א זזבירו.
רב והוסושא ורבח.ננא אושכמי ועיש.ן כי:עלין
לוונו,ן ולאג)לקיעי:יההי לראותן תלמירירבייוחנן.
ב חי::א עסק'בהינות.צ'רהואינר.
רבהושעיוווי
י בפ' הדר עם הנכר שלהט
להו עגלאתליחאיפרש'.
הענ5בג'דול היא כוזמו ול'מ שיישילבטן,
וקש'4ולי ש
אימץ
יהו עגלה וליזאי מה נטן ההה
אל
שם שיודה שלשר לכטן ע"כ רברי רש'י ,ולץ
רלא קשוז שעזה נברא להם ל'כ טוב כמו שלישי
לבפון לשנזז שכוות הקב"ה,ו"'א מ א 4הץ אחוקם
של רבה בר:אמני האמורים נסוף כהובות וול'כ
היוכהגים,וכן :ראהבפ'ש:יםאוחזץ(דו"ב)כ' רב
חענא ורבהוויעזו אמחלרבהכ' אז5תלרב חסרא
לכסר' בעא מינההוכו' ו) .ונראה ג"כ כ' הם רכ
הושעשוורב הונא שאמרנו למעלה שהםמבנ'שי
נסו שהקה רבה ברמזמ:י.
בעא ר 2הה~קךא מרנ יהודה חשסר 1בני אסר
אב"כבר חרגמה רב הושעיא בבבל ,כי סל'ק רב
החטעי4ואשכירהלר' אכר ודגראה אי; רבה נר
 ,ובפ'
מרב
נחמני ,בעא רב
אמרההושע
קמקז"רבאושאעסייא ורבאוהשחעו'נ4י
,
חל ר' אבא

קמיה רבייץרהי
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%ל "סש ה=דל

%טקטה ם

אמי
קיה המ ,ה=קיי יק ר'של
.
טצלאברהם נר ח יא ט'העינמשד
ג'ם ,שאלה מונעו האי גאק מר'דללבןד'יהח"
ה ה נש:ת הר"ע ליטרות
ה:סרא %1מטה
ייהם של אנת ורבא ,וכן בפ'
במ
וא"כ היה ערסוהףעי
ר' ממאמר רביע' כו.סור שלם כי ר'ו;לל כן ר'
.הורה דהוארבי:ו הקרוש .ווה הלל החסז כיון

י

שראה הגלות נברה היהיראש.בטלו הסמיכה ואם
ח"ו וותבטליהיו ישראל נלא ל'ח ומוערים וצום
כמור ומצות שופר וסוכה ושלב וערבה ומצה
ו4רסור חמץ שנל וה הלוי נקראת וקזוש
החוש החז
העומרים במקום טסחק ויאדון
רדכם תהא מסורת ,נאותקן ברוכ חכמתו
דעמבון העבורונמצוי בה-י:ו והמולרות כמו שהוז
מקובלביו מאבוחיו עד רור הכוע"ה ועד משה
כוש הגכורה ,והוא עםנית חנו קירשכ 5החדטףם
והטוערות וכרר ה",ס שמם הפשוטותוהמעיברות
כפי תקופת רב.אדאבענין האבע שלא עזיה '"ו
נ:סןפת,ואיום העומר 4לא נתקופה ז;דשה של
נשןואביבות ,וכןחקן הרחיותבר"ו בעטריוה"כ
סלא יבא ב'ום  '1ויוס א' ,ויום ערבה גזלא
יבא נשנע ,ונןי' בטנח ונן דודות כויר זקן
וגטר"רבכל שנה פטווטה עט'ץ תקפ"ט נשנה
סלאחר עבור כמושהכזעם של כלזה כתוב בסשץ,
הכלחי"! וקרגמ ער סרבא משקק צרקנו בן רור
ויב:הבית המקדש .וכל זה סיבבזהש'"וןוית'ולו
נתכנו עללות לחת בלבו לשטו,ןווק זק-בר לקיו)
זוכתובכי לא תשכחמסיוריו כאשר כתבדדמב"ם
ו'ל בסמר המצות הקצר שו41ה עםה'"ר עש-ים
למצות .ווהזיה נזמן אבי ורבא וכן כתב
שמעוןרוראןבפ ',האוהרות.

עיה

ינם

לי

רב הושסךא רבה רבו של ר'יוח:ן כבר כתבנו
4יתו באות האל'ף.
נהורמע שם מונהקד:כריסגטין'4ל'א'.עב"ץ].
 1א"ל בר הטהי להלל ,א"ל אלק;ו לבר
דלדף ,ואסף גר' אלעורלא מצא מרה טובה
וט'שנ14מר הנה בחנתק -בכורעוני בפ"קדחגיגה,
וק-והוה אנוה בר הען סוהוז בומן שמטל או
ר'זללבן0וי.
סנימץ אהע.
ו נר ברה
ול 5נר' שמשל בר נחסני ,ל,
הינק 1א'ץרבאיי בראבין5רב חסדא במתמהא רר'גימהאלברנחמני.
ודבי ברזדנק.
דרבוזינקכותק,-ל,ו ברדרנק,ל,
בעאדל 5מרבהחעגיי המק שם.
ל הנר רב אפף ,א'ץרב הלללרב 4ח'1
רון הל
' המוכר את "סשנה
געאכרנע; מרביכי
כידאיטשבירבכיזכא.
גיה דר' אלס ,תהבומןרנינו.
ה %ברה וולס,
אסד ה %משמא רגסדא בפ'שיב
י'מגאים:פ"
סמסתז ועררבי5א עטדה תורזווגרולהבכוקוםא',
"
ב
ו
הש%ח גט
וא%י הא מה שאמרנו רבינו נמים שם 14מורא הוא ,
ונראחש"וא בזסן רבי
נעא סובי .תה דג)אמר מטנר פ' והא תמ זללאיןנוחג; סרוזבול פרש"' אמוו'א,
למולה
 .ובפ.עשו,זיוחסע אמר סוטת%דלל"ינה עשרה
ר'ק4ס"אל בענודה ורה ובפ'הניקז ונם' אוד
יחטסעוט'.
טמוטת.
ולליהודהגני לע בפדק סקוס סשהט "ףח
דיני דללאבוהדרןוקףואנלוטלכו.
גת"זסאתם נכר'ו ש 5רבי ,א%כין שסביאן
ה " ח י שאז.
 % 0רק

ייהי יה

י

היל

רי

י

ל"

חי

=

ש"
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וק ט ס ויח השמ %ונא השמש' ,ום שמת עינא
,
מ
ש
ש
א ק
מאה נניו ט
ש"
של רמ ,יששמת=י %רתיא ,="41
שלרש"ג"הננה.
שמית
מ %ח
סקע ,ואהף הנוסוזולרבא4ןלרכה עס שמת= יא נ* ה=תא,י
ב
ר
ל
אטר
ל
%
ד
ם נחח ראנץנ
רנ הממשניר אנץ,י
ז%רקנזקמ אשרהיהבוסןרבי.
נד%ל ברקה ררשב4ג פ'הכיצשרפא"ובסופו.

קצב"ץ].
דלל אכורלוברהט:י להלל משטז שהק:בומן

ר' י
4לטרוקודצריךשון.

י
מי

ר'הלל ! אכוררביוסףשרי 4הב,ר'לר' ה,%
ראמרכבראכלוהוביכרזזקקהוואיןכושיה 4שר%4
ןוע',
פעזויזכרע:בבעזשני%4שרג כשורבווצי
'*שאמר אץ גזש"ז
ורש* פ 4ימחל לו דקנקה
לעשראל  1~44הקב"ה יס*ך נעצמו ויכאל אותם
לברו ולווכרק :בבקקשני אכ,ר הנח.נלכך ינא
 ,החחרים פיח%ושאין הוכתהבכהובים מבחשר
נוכללוכוה 4יהם על זז:דה עם 5נחרב ,אבל
ב*,ת דנזשמזסשכאןע"פ הקבלהככוו שאטר משה
ששת,יםנלם ,חציקחטר מ ם עט
בבת שמ חזהו עח
המשס שיחמ" ה"
חה="ה%ששדושחה נאן חא
חטק-
יךתףמעי"ף ש ו ש ץ ל"ש א א ן
הש חד עש במש.
ה"סקתוש'="1
מ וצחף ,אד מ תחה 4טר שש%
שםו מ תחר מחשנ=ש פשס ,אד
דחחאזש קמה וש=ל מ גגא
מ חדי
ש ש גאן

י

י

תי ,אמ-יה%יזטמה*

*

של ר%ההף ש
ייהי7
עם.ו
ל מ גחט
חד
חזיסזנית%כים
ית ע"ת "צה טחח%ו םמד"".

רב הממא=א

%1ש

חןעששקבמעא

 .חף ע ש מ א
שקנ
אי
יה השש"
,
ז"
ע"חשמ דשח של ת א
עי,דב קף
יטמ וןמא "מד ע זסא ,עיש
שמ%ים טטה ע ע מ שנ*' ף 4מו

יס

=

ס

*ע

= חם"=

ח ש טר
 % %שא
בל מ*ח
הסממ ושס נקח דרב הסמא סשא
חב
הסיש נצא חז ,רושז רשש רב חסמסו שאיף
עחר חוו ,וק רב הססצא טחסא סהס נרבא חע,
ול'ע נם ב,עו %רב הממנא סנא רדהר אקהדיח
אבל באכח אץ חכיח לוסרחוי רב הסמנא טכא

י

י

=

ים

ניק
יז

*

א"

ע

"

יל

יףיק ,יי

 .יכ

טחסה שאסר רבחסנייא משמי ,ג? רב הסצוסשטוב)*
חת טם' נרלוץל ,דהא בפצ"ם ק"ה ההז סש0ש
לחלסירי רב ,עעןיבוח רב חסמנא סכא אטר
סשסקו ררב אוא בר אבא אל'פ שנםרינכ"א
הוווווחרכם"שלעול(7ן) 1א) ס"ם ראב"אהיאשון
הו ,ב'טי רב כם"ש שם.

חיי

י

שטת ת אשתא
,עששאאש טרא,
וצ.
מווצ שששא ,תה החטק
ול
סי סמ1
החשע כששא1
חע' הש
יכמם חש
",שנ ,שמז 4מהשמך
ט ו ש ש  1שמנא יוא ה
כרתע קתות ,אבל כלהשיךבערך צנע פ"
י וחללהכילא ג~והו אלא כך 4צץ'ו לווכי
כי חס
הדגיםדצים הם קרם הם' מ הה"א והחית
מתחלפים 4ש הץ:היייקוות הסנונא לא
ע-מנאותרג' רג נונא כל וה ררך צדית; אמר
בי רב הוא רג המנונא הד4ג%ון ,אבל ושהוסמתץ
בפ'כיהה אמרוכיבסוף פ'קכחע רסנהררם
פיוחני
רבינו תםכי אממ בי רנ הוא רב הונא,
ן
ושי~אףשרשקק מ'היל תל:אמףמ
ב וסמחק,
ח:חארב דתא כ %פאמ-
ואע"גשמשנינן התם אמרני רב ההו רבדעשנונא
ידאמרי רב דרנא אכיףבי רב רמעחא
הינוויכ
כילהא רזלטש*ידיניק44מר ,אבל ויכא ד4רתמר
סתמא ודחו רב הונא הוא וק נראה שם נגמוא,
ונץ זה או וה אמף ני רנ החא מדב עצטו סששר
פי' הרא"ש ודע:וספותכי התלמוד מקסדה לרב
בה*מויבי רב ,ובפן הכו %עצים וכו'4י
ץ דזשרשו
ומה רב הסנונא תלמץשה ררב ופרשק רב דיב4ו
ז:לכרדמהררב הוהדקן'לאמריבירב הוארב הממנא
בפ"קרססהדרן ,אכלדעזו'בט'כירה אמרוכי בסוף
פ"ק רסנהדהןטי'ר"תכי אמיבי רב הש1רבהרנא.
וחץ דדשושון תלסהי רב אכורי בי רב הוא רב
הכצונא ,ט:יב רב יוסף קמהן ררב הכינונא ,רב
הממנא קכרהרעולא ,וא'ץכסף גולגלתךל,היכא
דמזת
עעת חגר לשס טזא.
ר ררא הא ררבז:מנונא אמר רב הונא הא ררב
הממא הא"ם חברם .ומכאן מ)וברקם] רבינו
נסיםודורכוב"ן ל"ל ג)וזזקכו:יכ) נווהגיב) לרווז ככ)ף
גולגלחא ,אבל הראזשבם'ריני ממונותבסנהררין
נש1התו כועשה מבר חכוא כלכו כעעם רבינונסים
הה הרעכי בר חמא קבלוהלכרגק:דיבפפי
רכלהושני,כי נראה ש"'ו נותנץ כסףגיגלחא
כשדדושו4ליןלכל א'ש לבדו לא היו חינע או
דהףל4שיע נעבורו ולת מיהמס דיא קצוב ל
כלוזקהלפי4ן לרעת הכליפרעו בעבורו ,גם בוה
כתב ההא"ש שוח הרבר מבר חמא הוא טוידבר
בערו לכחל לפוטרו מן המס
הכי פמיי

ונל4י

מאמרשני
קיכ

יבק טכרשי%נך לא הף נשחתד סאחתד .
אמרר' דרא אטר רבה בר שלא אמר רב הטנונא
מב1ו ונקברבא"ישהח,כוארונו עם העניו רבה 2ר
רב חסדא אסר ר'
רב הומו טבבל לא'י,
וירא אמר רבה בר פ%1תא אמררב המנומו ס:א
שד ת ,ק ת ק פץ
שו ת א ק מ
דרע
ת"מ=השש
 %ת 4ע ב ש מ ל ק ת א ו "שיוו
פ" ,ש נ ת  ,ה ע שם ליע
4י
ט"האאנט שעומ",עחך בשך חדתא
חומיר מונה *סז ט"ק סתח.

ואחי
ימ

ייבי" כי=
חי
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שם חנם חלכידו סל בשלדר נכא מצקא.
ות'ק בארטות~ה אברהםאבינוכדאישונטוף

,
פ' הבונה בשית.
לכורשרלשונוובערךהתמים ].
ותיקים היו גוכורין 2ברכותפ'
 ,וגט' תפלת

3אטר ש"ש לפחהע הט? לו

השוד ,ורש*סיןמ צהם ומחבבים המצת,
פ"א כעשקדיים הוצום טותק מווש

.

אותהזייק

רב ובדא אמרלרב א4ר.

אמררב וברא אמר רבבערכ,ן.
רבובהא אבתו דר'אנ1ו 2ר וברא הלטור רב
יבהמטנא~"'יטמ תחדאשרב-ת.
חשא א%ת דהא,ארב וזומו ומר קהודה 2רוגיא אמר רב נחמן ברובהא.
אדדת%ח"צר
,אוהתהטשא לא %4י א 4עקש יד,
וא ק  1 8 4ו
 ,עי ו=א ק לף,
חא דד"6ע הממש מ החנש* דישק ובראבן לףור' פנחס
סשת ח 4ה חיא 6צ ח ש בר
הממש
זב%ת בן ק (9יישז דף  0מכו שמס%
מחוסש%חש ,אץ %סתא 4ד ששע4ף פלכרואביאני מקהא סשנה וכו' שצ4הי50ד
4חא חףה דא שס מע" 4רש"פחו סידהבימשזם וסלוןבן קניכו שמה.%
רבובה-ן כ1שבודן 4ה רבנן לרב יחא 2ר רב
י
המושסס"י ר%ע לשת וששם נצו פה
המןגםיע,אפקשיטשש14ששתסחש
תסא ,ובה-אבחה דר' שמעון בר ו2יר דאדם
%ץ6תממאאץי*חהי
6םי ש -לדעה בברכות ואמרכותצשו להם כק ה4שץ וכו' ,אטר
תימ'שש"צ ד"שג 4שץ רמן
חע"סאלל*צהשהאזלצשמוףלטזת רבובה -ואקז'מא רב מהודהא"ל רבפמ .לרבוביר
תך נסר דסן ורב נהנא %ב פש ואו 4זה רב וביר דיאשון
מ"ם תה *ק שף
טנהיזזא וק רבוביר סשמקק דרבא.
תעצ%י,
מסא
4שיתע
רבובמ -בר אתשעש בם' השוכר בומן אנרטר
*חאאיו 4סר6עטימע תזא %א פימ
וסר וומרא ודב אסר בט'אע,פ גביא רבה וכן
יוח%ס"*לעפממ חאוטע
1עוו*נ" כ4ע' רקונאובפרם כל הנשבקץןנימן רב'וקף גר
שמך =שש אמח 4השתא את א4ימש
מניוכותלכמד רב נחסן.
לל משליעת ,לשחזעב ד=א
ת
רבובידוא"לאבילרבובמ -טםזררעאשש'ילא
פתתא נש מל
מהת.מה"
חטוא ונשךצנע תראהלכחל
רב אספדעזלרב ומרי בפ' עשדהיה,סז(וענ"ב)
רבהטנומומטי בחלו*ה דמר בר רממו ישר רבומד טנהודשא פרש,לא רבוביר סתם.
ר'יהא אכ?זלו*שוי כ,ר ,הש נהסח*ית רב
ווגאדמן חד%ב כשטת רב הומו פרש'י שני
הממנאסבוו ,וקנחאה מ הוא הקזבומן אחר ,זעכרם הש נוסחא דווא וככר סישגו ברליץת,
ובירושלכריב הטנונא סמהאפ"ללר' חממו.
ובהסתהערוךוומו דטןהויב מירש שם חכםוכן
בפ' המפלת,
נהקז אמו פלאליוינינ"ג .יעלץ ]
רב
וי0ף 1הג' רבימףדב' רב פטי וא'%
אות הו'4ו
זוחשן ,ובפ' הקומץ א'ל רבזוטילרב אסר
11מר 4ה טדווטרא ברקה דרבאבויכףלרבימ1
,
רבי ואלס מקרנ' וק אומרבערוך
אמר 5ה סר והשדאבריה ררב הונא גרמה דרב
יין
'ס
ףג
כב
נ,או'1ולסוהוא פ'ד'נ' סמתהזבסנהררעו
פ,אלרבי0ח האדו" נחכרה בררב'וסף.
פ'המוין.
דיש מריטהא וומא כעממקק דטר וופאקע רבה
החלס ובמר' ה %אמוחשהבפ' ר'עשכ,שול
ואמרוהרננן קכ~קץד,יב פטא.
בעטדהורה
ר"ש לקקן פרש"4
ה
י
ו
בשבתא
סד נוטהאזזסיאכי מכהפי
וסשינ' :אמר וסמינ'
דדגל*

ינ

"%
=

=

.

יק

גדיובי

ימ")

* וא=*

*
,יש
"יו

ישראי

*

.

י

.

א0י

יץ
.

.
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אכו'כילאלעולכודיכץ,
ס'רש תלמקי זזכם מנדה
כסו
"
'
ס
ב
ו
י
ר
י
ת
לע
צוכי
ציכיאלא כשל
מנדזז
עע
זז
מרווטיא שלא הקע חיבנרו
ל!יכם ה"הבונר!ץ לעצמו קודם מפ:י כבוד החכם
וכו' כראיתא בפרק ה!לו מגלחץ וה כחב הי"ן
כושגזו ,וכן נוזאז ג"כ כשזזהכם רואה בעצמו
שהואחיינ נרו'מם:י שביזה גהכם אחר חהדומה
שעמלו ושות לנרות לעצמו לההיר לעצמוכיון
סזעט'ההריןלעצכיו חה לא החיוז לאישאיש,-
אבל.אס החא נשבע ל דבר או נדראונרו' 9לדרך
שבועה אסלו ההנם אינו יכל להתיר לעצמו,
ובפיושבגמיא אמרומנין לת"ז שלאיתינררי
עצמו ש:אמר לאיחלדברו אבלאד"-ינםסוח*ןלו.
מרוויוא חכררא ומר ימר הלכרדי רב הונא
חסיריס ,כתב רב אחא כך)בחא נאון בפ'ויהי
סקץ היכא רנרתזו על תנאיאינמי נדה עצסועל
תנאיכגון דאמר אי לא מקיים הרא מלהא יהא
בנירויוקיימא סיצריך כפרה או לאו ,ת"ש דלכהא
נרוהו עלת:אי או ש:רה עצמו על הנאי אע"ם
שקים כמו עזודה צייך הפרה ,אגל ר"ת כתב
דוקא שהמנירה מסוסקכי האדיהודה שקבל להבש!
בנימין י,מ4ריה ומננבי סהזם בירי שמס לא 'וש
*)וכח-ו אבל אם ברורלו שיכול
אץ צרז

רנררי'כתבהרשעב,א

התיה.
רבוופנראברטה דר' דרא.

ייימו

רב עטרא בר טובקז קסמז דר' ההורה ,רב
ווס:רא ברנוובהז אכור רב ונראה שהוץ בומןלוי
ורב ור'יוחגן.
;
ץ
ב
ו
ט
אימקק
רביכ~רא
ר
ב
השני,
דרב ווטרא
בר טוביה גהבלבנו כל נכסיה דבעיא להנשאלרב
וביד ואיגרשא ואתאלפני רב בע
י'בן אביי ואכ-4
לו רב הוסאבריה דרב ע;ושע וכו
כ
"
א
ה
ו
ב
הוכע
הוה ,ונחיז מחת הטעטוה שאין וה מר ווטרא
בר טובקז האטורלסע*ז.
אמר מר מטרא פהה דרב בואף לרבימו ,מר

אמאתאשתאךתמימא

ד"0
יםתש"מתאדישד~%סממ%ה

יבפא ש-ף4תא= ,ש"חימח
יז 4טיג"ם ע*י
ק ומר
א,%
ס מצד
השא~,
מממן כרך רשחא הו ,אסעו
ומר דפראיב אשי המ חמ תדק סר עטרא
רבשל ממת המלך תתמ סר י
ב וד%ג
מר ווטוא בףה דרג נחכע אמר ה-
ב נ!)מן ,
וועזו'ש כתב נפ'הנעען שההו בגו
א
ב
ר
ו
ודנ
ספרא פגעו בו והץזדין נוהץרביוסף גחדלת גמ'

בי

* יירא

סנהררין  ,והיה מוחל נכל יום למאן דצעדח
כדאיתא גלנניהיר.
מרווטיא גרעו דרב פפאכיצר מברכז ,ונראה
שדךא פועות בגמרא ר'ץ שהוא מר ווטרא בףה
ררב אשי במחא מחסיא.
מר ווטראמדרעיבא אמרלרב אשי ,נ"א בר
רישבא וה'ח בבור( .פי' רישבא!מירעופות).
ו-ב ווטרא בר שמואלבומן רבא ,נ"א רב שבומול
ברווכ:רא.
רב ווטרא תנא דברחא בסיף ט' כל פסולי
הביקרשע בבכורות תנש הסרת נררים בג'  ,ר'
יהורה אומר ואחדכיהם חכם רהנך %ד"ו
אמר רב':א דמסבף והו וסגר.סכ~
רניד אימיה דמו זוטרא בר טוביוי כהב לבגי
כל נכסיה רבעיא דלינשאלרב וביר ~וח"כ איגרשא
ב,כונו ו4עזאת לפני רב ביביבנו של אביי וא'ע רב
הונא נריה ררב יהושע רב מארי ורבוביר.
ויותאי חתניה דר' מאיר ,ג"אנ,זאי.
ר'ןירא; הוא ר' ו,ראואחר שעלהלא"יוסמכוהו
נקרארבי ,ובראשונה לא היה רוצה להסמך כה)ום
ראכ,ר ר' אלעור הף קבלוקיים עד ששמע כי כר
שעלהלגדולהמוהלץ לו כלעונותיו אמצי נפסרדז
להסמך וסמכו ר'יוחנן ,ובפרק העור והרונוב
תאזזי בין חסירי בבל לתקשי רארעא דהמואל
הוא ר'וירא וןמיר ,ובפיק א"ט איד טועלה רי
ררא מבב5שיין נשארובבבל רבד:ונא ור'ירנ,יה
בר אבא ור' אבא וזלה אח"כ ר'אבז ,,כל רב
מבבלונןרבימא'י .אבל לא ה-עתילכוין זה סב'
טעמים או יוחר ,הא' ספמ נומחאות הגמרות
שאע ארם'כיללכוין וה ,ועור כ:עם ב'כילמעברבו
בראשונה ההק שמו רב כרזיתא בריש כירה
שנתסתתה ,ואח"כ::י
ארגי כמו ר'וירא שטמכו
אמי לר' אסי כפרקערביססח-ם ,אסךר'
דוא הברלה עררביעי בשבתכי האדיהיב ר' ךרא
אחור'דרב אסיויתיב רב אסי קמיה דר'יוחנן.
וכןבסוף פ' מי שאחוו ובס ריני מכ,ונותכיאביו
שלר' ךראגבאי של מלך היה_י'
ג ש':ם וחסיד
גדל ועסוהכיוב לישראל ,ובעבור וה לא ביחר'
ררא כמו רבה ורב יוסף ו)ברחו מהחל של
ואמר להם ערוקאי ,ובענין
ר
סונרמת טאאמ סאן
אבווזזיוסף גר חיק שהוא היה ר') סתם ואיקפכ
רב'וסה ואמר אנא כורב .יהורה גמירנא דזטלו
ור'
ספקאדגבריגריס ,וירא נולר בבבל וגדל בא"'
ומת גטברה שהמויו"
ז ,יבס' רוואה שלאעמה
סבגל לא'ק עד שר4טז בה:יס שעורם בשגליי!זו

*יר'

י

מאמרשני

לע סרו עוונותיו ,ורג אנא סתם חנר מר' מרא
אדד שעלה ר'
תינקזם מנבל ,ושה ר' אבאלא'י
יוא  ,ווה ר' דרא הקז קטן הטף והוא ב:רא
קטינאדשי'ך שקי כה14ם אותו מעעזה שנרק עצמו
ש תנור אש אם שלוט בו מה:ם ונתנו רבנןבו
זמנקקם ונחרכו רגמו כומאש ,והטו אמר לו
מלאכא ,ר'ץכ,לאךקפוינא קפינא סרב~א בסיתוא
וסרינא בקיטא צקרת מה תהא עלק,:א"ל ענשיתו
אישה ,לץבידן רתחא ענש.נן ,בוה הענין
רבו הסברות והם באריכה מהממוץ'4ם ,ונן עם
בסרין בפרק במה
וה מאמר ר' קהורזז בר
שיהבשר ,ובתחלת
לל
כולעןן ובתחטפות פרקאכ
חלקא"ל ר'מיאלר'יעקב ברא'די תלמקיר'יוחנן
 1'411מחכדדי נבל ,ונסיף מגלה הבא ר"ל מאמר
לקע 4ע:קזבערךר'ץ רבילו
ר'ירא אע"
המאמרפדשדר
י :בנותישראלהןהן דהזמירו
עע
דו
והוא
עלעצמן שאפלו רואוה רם טפה כחררל יושבות
ע*ה שבעתימי נקים והש הלנה ססוקה בברכות
וגשאר גמרות ,אע"פ שניאה שמעצמן החמדו
אמת שחוץ תקגו להם א י"נום קנ* נרצון
ולכן תלה נהם המעשה .וש נ' קושיות נוה
המאמר :הא' כיון שרבינו ה:דוש תקן לנשים
שבשרות ש;4הנקייםהרי יצאו כל ססק נרה ,ודג'
ו נחררל וכי טפה כחרדל אינה שעור
כוהואפי
ראיה מן התירה ,אע"פ שרזיהי מי שנסתסק
נ,ה השעור אם הוא מן התוחז אנל גראה וה
בשום מקום ,נוה מרצו המפרשים כרי שלא יבואו
לנועות ביךיכר נרה ליכה ויבה ובין רואה יום א'
לרואה ג' ימיםולפעמים ההקן ונהגרו"זוסכורוז
פלא ראתה אלאב'בגון נוראתה ב'ראיוה וא' מהן
נין דה4משוה ולא תספור אלא ו'והן ,וכן כרי
לם,עות השוו מרות'הם ראפלו רם
שלאיבואי
כחררל יושבת ו' יכדםנקיים .כבינו נסים תירץ
שכווןשלפעכ,י' נבופה כחררל יושבת '1יכ,ים נקים
מןדעזורה רהיינו כובה הסותרה החמירו בנות
ישראל לעשות כל רם שרואות כאילו ה'א סוחרת,
ורנוחא מכופה כחרדל ו:ינו כושינ :רהוה מצ'
לברכ,ר רברם מרובה רווקאשהיא ראוילהחמ.ו.
בתחלת נרה:יהוא רומה לההיא דובה אחר '1ימי
3דה רשמא יצא מן המקור בג' יכךס וא" 1ושהה
י שיצא לחוץ כרדרשינן בבשרה
נפרוורור שהואככי
וכו' ,וצריכח מן התורה ו'ימים נקים אס יקקה
גימי ךבה ולהכי נקט כחה כתידל אע"ג רוראי
י רבא
4ר:ה אלא ראיה אחת  4והרא 4,כתבכיביכי
נצ"לרני]ערייןלא פשטה הומרא  11בנלהמקימוי
אנל אחר וה פשטה בנל ישראל  ,וכן :ראה בפרק

יא
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התנוקת נס"נ רקוזשין כ' סליק ר' ויוא אמר
ן אמד
לשמעחא ררבקכ,קה רר'יוחנןוא"ל ר'יויזנ
רבהכי ,וכן מום ני רב אסי שאל לר' וירא ואמר
לוכישכ,ע ריש לקיש ז:יוה ככרוכיא וגםר' וירא
שמע מר' אבא רמןעכו ואי לאור' אבא רמן עכו
היה שוכח ר'וירא ,בם"ב רכתיבות אמר ר'ויא
א"ר הושעיאאררינאי אמר ר' וירא אמר רב נחמן
ובס' ר' אליעור רכרלוה(רקליב) נראה שהוא תלסיר
רב,א"רוירא אמר רב ,ואמראניי הא מלחא אמרה
ר'יראולא םרשה ער ראתא רבה בר אבוח ופירשה
רב,
וירועכי רבהבר אבוה רבו של רבנהמן
מתיזזק,
לו
תז
וכו 4,דרא הקזבוכ,ן שכולך אניי שלסז
יוהר ממזשה שנה ,אמר ר' וירא אמר רנה בר רב
ירכיטהאכיר שכוואלוהיא הקה עם רביהורה בבבל
ולאהניחו לעלותל4ל'ישנאכ,ר בבלה יבואו והוא
אשתמיטכינהה ועלה ,א'ץ ר'ירכימז לר' דרא,
בעאר'קיכוקה מר'וירא ,ר' וירא ההז יהיב לפ:י
ר' אמי ,שאלו תלכ',דיו אתר'ירא במה הזורכת
יכמםבם' גניוזעיר ,ר' וירא ורבוה בר ם!תנהואב.י
ורבא הוו יהבי והווצר.כי ריי1א אטריכל חרמינן
ד*מא בלהא לא כדפרעי ליהיב ברקטא  ,כלהו
אמר'וא.פריכו אבה לא 4יפריך חויקז רבאלאביי
רגבה ריכיא א"ל נהמני מתח אימא  14נעאלהי
ר'.1ראחריףורנה ור מהנהמהוןהי כךנ"הו עדיף
ומטקתיקו בסוף הורות ,ונן שם רנה דריף
עוקר הרים ורב עסףסיני ואמר שם כי רבה מלך
כ"בשנים ורב יוסף שניזים וחצי ,ובסוף ברכוה
אומר ב' שנים ואינו מבשו נהוריוה מה שאמרולו
כלראי לרניוכ:ף וא"כ רבה בן י"ח ש':ם כלךני
לא חהה אלא מ' שנה כרא.הא בסוףכי'
קונן בר"ה
ויבמות אבת ורבא טביה על' קא אהו שח,ז מ'
שגה ונראהכי לפעמים מרו:מלמ' ר'וע.רא והוא
כמו קטינא  )1אוי' ךרא חסר  .ונן
שמש
',
"
דנוכוה 3בל'אכ,ר ר' וירא ייראיך עם בפ
ובירושלי.י אמר ר' ועירא ייראוך עמ שמש אנל
אין וה ר' ועירא סהם הנונר הרבה בירושיכוי
ה:וכרנומן ריש לקיש 4ל'ל ר'יווקנן לר' וירא ,אכור
ר' ;ויא אמר ר'אסי אמר ר' חנינא בסוףג':זאכלו
בפסחס ר' וירא בטם ר' ויראבירושלכ,יואולי הוא
בועוה או הס שנ.ם ,ר וירא אמר כי הוינן בי
רב כהגא וכו'וכי אתאןלגבי רב יהורה אמרלןוכו'
ור' אבהו עשה סעורה לחכמים כשנתרפא ר' מרא
בפ'ג' שאנלוועוד תמצא נאותהקוי 4בקטינא
תשלוס מה שצדק-לוהי
י
) לא :ראה כןכי לויו היה וה שס כעי
י :רירא 1

.

ין

אכי ר"ק אסירא אחר היא .י?בץ

,
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ט=

ספריוחסין

שהש עצמו ר' חוא
ר' הש מ צץ
*צירב נהמן ור0ה בר טאאלהא בא לסורא
שה"
ומצוי שםלר'ויקאי
נר'ו'רא גר אראפ"ו ד0החוה דנף44ולי פ"ם
הואוצ"ל רחב"א דהוא כוהררוזלכידקז כל ולתץ
'ומץ ק0וה דרק כד4דהא פכמ" .4תב"ץ ]
ולא
נרוכ,י  1רביוודהבכיעצידי
זד
פףבינאבלרווכ4י
אם הוא חנם ,וושק
טד0ות
'דעתי
אסן שלא ברוכאי אמר בר זכ4ךעא ירענא ממ.
ר' זכאי ! רגי ר'זכאי קכרה דר'יוחנן1 ,לח
4הוכאי לסר שקבא אמר סר שקגא א"רוכאי.
ר' זכאי2 :ם' המחנש ת( הוא חגא רמיהא
ולמירשמעין ק ר'קקויה דנר רבינו דקדוש,
ובם"ה מג%סכת ש0ועת תזורה והללבנו של
שנכנסו לפני ר'וכאי ובסוף  1נו שכיע ר'
וכאי תנא ד0ההאונן בתוססהאדברכות.
ר'וכזוי ,שזלו לוהלכידיו בסה חאויך ערם
וכו' 4איעת.א' וה הש.
פר"מ עןא אטדה קסנר רק
נר' ום-ה ,שלהי
"1כהבאין באחד בלסדע .יעג"ץ].
ר' וטיהבן אבקולוס נ"א בן א,נס ג,אגן
אבמלוס בס"ם נוטל אה בנו בשבת ,ובחו0סהא
בם" ,בשבת אמר ר'יוסיכ; והומיהבןאב0ילוס
שרפהההינל והוא תנא בסוף הטעשה
עשנלווותבנםח'יהנחנק'1בגטין0סניהע-בן.
ר' וטיהקוכררר' אכר.
ד4זכרמץ דשזנטץ דריב"לנ,א חתנקז דד'לוי,
זל'ר וטיח משוםר'עפכועאלונחשהטההטהוזנא.
ר'ועיראברקהרר' אבהו מקשרץ תעאר' אבהו

זלף לסן מרב והקק כרחתס מבבלולא 'רעת'
פה
נ ק שק ל
ש %ש

יא
א** .
9ער*ד ,מחו
רפ%ייא יא,4
%ישממרפשה
יתו%ויח"
א
זח ופה 4
אןיייקמוחא
*
* גיץ =תל ש ם
שי מ  %שי

מתק ,פה וט מיה ט ל חק % %
ל
 %פ ט ' ש מ 'אק" ,פת 1ת
פשבר אמר ,פפרקיום הנפוחםג"נני ר'
חי"
יא=ת % ,-4ף פ ה %

פ י ש ו ש *

*=

סתם

ליושרא ברדלל אמר האדר'ענהוכו'.

ר' ושהא בר חמאאושסעיננקזדר' קההפעבן*י
מליוהאראבוך.
ט"
4יסר'א*מ
י'חנינא בשם ר'חנינא ועפ נוסחא
בר
ושרא
אבזרר'ועיהא %4ורר'חנינאבירושלכר.

 '4ושראכר"הודזז.
ך
ו
מ
ל
ת
ב
ר
כ
ל
ש
ה
ר
י
ר' ושרא סתם המכר
ובבלי
ובכ,דר:יות זזכם גדולבומן ר'יוחנןכיתלברריור'
'ונה ור' ירמץז ס1הםתלכרריר'יוחנן ,ובירושלכוי
רקרתפקכיר'ועיראור'אבין לא המה להם אבוזום
נכוו ר'יחנןואגי ,אםרר'וירא אמרר' חמנא,
א"ל ר' ועירא לרעפ לקיש.

ק=יתץ *הי

עס תה מ מ חמ ,א *9עב ש %
סש דיש ד=ל* ה"סש %רש*ש

שאלא

ממ:רמעם חפ
 ,תשף
לו %מחן כשוה ומהי לא כסדהפרש"רהלסףדי
%4והונגתיאינךחטץ.
מר ושח סדהבת 4גור לרבינא בם"ק רתעניות
פחשקגוסיגן מר זשף מדהנת ,נ' ועיףוזקדמון
לא חשהלרבינא שהקזבומן רב אטף וחלנה נחץץן
%א סמעסקקני גם ה 4רבימו קרמת בומן זעיף
זזקרסוןתלניד ר'יוחגן.

יצ =ד

/

די
ע שי =ם
 % * %ש

הק טני כאי 4קיקדיאד

כ'ורישוו א"ל ר' ירטמה לר' ורוקא כי קןילת
לק,0קה דר' אבהו וסתם כל תלכידיר'יוחנן,
אמרר'וריקא אמרר' אכר%,4יארכזרר' ר'וריקאאג"י
ר' אכו ,אמררעצ לקעפ
זרישו אמררב

איז

קקודה ,אכורר' ורקא אנור ר' 4לעזר ,אמר ר'
איקא 14מר רב הוגא ,ור'זייש
ו בזסן אב* ורנ
סמרא תלנרדו של ר' אנו ,ור' ורקא העז אחר
צה
מ ד%ד*ה ת נ"%שש
דאפ
ואק ,נש
צת פ ש
מ" תלל*ת א-
ן" שץ מ *חם
"ה"
ושל אש*א וצר ש*' פ' ב
טשא ח ק ג 4קיה ו מהה ,ות זטח טק

ישי
*"
ר ס"ח
ליש"
יף
"מח"ע
ששמ=אניקטזה סטם טק ה*ק,

ק%שקשק
שצדשפאפיסי**
מ מ ל ו* * %חתגם פל ה*ם טע
יל *פ
ח"קב אמ % -ע ש*יתלםמ"
מךקב מ
ל
אד
מש"ל אמ .מ*ש

י
בי

לא -ד
י ת ,בח
וקה"פ

מ ק ל ל  %מ א אחת* ש*י ,ל?
מ"
ה
כסש ית דש ,ח"
יה שה%ת יפ

 %ה וק ממ"א עיש וח'עסעל לנ,
א %ג 1דשלחו
מו
י%י* ר'ישה
שזשי'יקא

שקיץטכ"ץ ,מק דק  1שנח

ב%לתך

מאמרשני

י

נכתממק הסרורה *דע סה תטרב לו ,ולסעלה
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ר' חומא בשם ר' אושו הוא ר' נהונשז בומן

פיווינוסוהוא כסלסגיתא מתדלף ניס"לבנ"ף .יאסי.
אות החי"ת

בר חבו ,תפלע רבר חבו בזמן אבת[ ,נ,א

יהמ,יעל

ל)ו1ג1א]

"ממעי,

ט~חשיב .יצץ]

יב
י
=
מי"
הי

יש

ר' חונא בשם לשש.
חזקיה רבו פלר'יוחנןנגו שלר' ח"א רבה,
אודו הקען פל
4י
עעדהשלורהשונריהאהת",המ חנוחלןרור'בי
ומתביכמר'ינ ,94ה
ן
נמ
ב
אהר מהודה הגר %נ,ר לחרג)ים קידם וזיו
סיפה אחת ,ופ1י ו שי1י אודותיהם חץ
נחיוטותוקןבבמן א' ,ורית 44מוסידתה
לה צער*דהבעבור ו
י"י%רת האוכרם באתה
שהיתה
למנירביוטאע*ה אם האטוה סשץוה לפריה ודבהק
והטרבלאו4ע שתחהכוסעשזתבספ"והבסו'.וכן
אסילבעלהפושבמה ק%קרוסףןעףה מןהקז'קמנה
כש9שאחדכריסרגרטשהר' זדש סםמצערה*רחל
ה*מרלהר'זד,ושאיסה מ1מנת בס"ק דז-תמע,
ונקיא חועה ברבי בפ'  1%4שדמהז לפ' שגרול
בע1יבתרביומשזמר
ברורו הקה ,וככרירעחמתהי
%4ק)ו '1ל פתזם זששיבים ר'זישוובניו כאברזום
יצז,ק מעקבוכן בפ' השוכר ררדולפני התיבה,
141ע"פכי ר' דד'א אבמהם לא וזזז יכול להוכיר
בדמ"ת אלא ה"אכראמרינן במנלה (רכר"ב)4 :צור
רבי כשסגיער' זדשלפסוקוחכתי*"י הוא סחרף
בעבור 91אמר לר'שכועון בר רבי שלא זהטה קולו
נומם ,ושק -תנשז שם 94ן כות-דץ לפמ התיבה
לא כאעמרביוזזסה %א מאנפרביתסאשן פקת"ן
ל4ולסע עיניןולקיינין %4פין ,זהתירצו התוספות
שכ4רסשר באדדאכל הכא לא איפשד ,ור'חזיה
עי שר'יקנן תלשדו*ת דןנראינש דןנר
ינשנפ'ואלו קשךם(רכר"א)וכןבס'עו4
ס
יקפסין
חויהכעוכיה ראנ %נפ'נירה ובט' כ
סי
א
 .חוקמה ברשיומיערכיןפ' המקרעמ.
חמשד
דשקמהואיבובניברתמה ררבלפנירב.
ר' דשקקהת '-הונא תלכרריר'ירביקהאגייוכו'
אמרר' חוקיה 14מרר'ירסמה.
אמר ר' חוק'הברטה רר'פרנך אסי ר'יוחנן.

ל זעיש ,ח" יהק ל
חבעא
עשנ חף
מר  %ש שעא
חממ% 1
דהלמיר'יוחנןלר'ינתןוהנלבופע אחר.
רבחביבא ברקז רדביוסף גוץה ררבה ,נ"ארב
דעינא סףה ררביוסף ברח דדבא.
רב חמבא ססורא רמרת 414ש לקמהז רדבינא.
רבזעביב4ש בר סמרקי[נ"אסורמקי] ,אגשר רב
י רב דזביבא סמרקי דדעא הך
זזביב4ש אעמתערל
ה
*
מרבקדאיטותעי אלקמו בהדמש ראמר
אושר רבקרו"קיעא וכו'בפ' השוכר 4לא%אהי
לי
רב רעמב4ש ברשה ררבקיש ,רב חביבא בומן רב
ימ ורבינא.
יביבי  1אצשר רבחביבי כד הוה עדבנא קמטה
א
דחביבי הוא ר' זדא הגרול רודו הרמםרורו אה
אנוהי ,וגם אוהבו
רבחביבי כוההנאה אמרלרב אפר.
הונא
וב חגא תלפוד רב הזגא והחש קגר
מ היו כששר' אבר
באש בפודת ר' זזאובניווי
ור'אכוור' אלאור'חנינא ,ונ"וכי זה ר' חניגא
הוא ר חנינא בר פפא.
ח 10חחג'ה ררב ארא  -1אהבה בומן רב
נדכע גשוק4ז ר0ום בריתא ,ואמר רב חגא
מהן*ב הונא אנא מעינא ליה ח%ימחיה
לתלמוד'הנהניה כר הוא בר תמניסר שכה
חויליקר' וטשסענא*ה ,אבורר' חגא אסך רבי
י4ירה ?% ,אבף לרב חגא רב הואכי ש~ק
כודרגארבי רבה בר שלא ,רבזזגא שדרא לקכרה
ררבכ,תנה
[זזהוי ,יבמותקכא"ב" .צב'ץ ],
אמרר' חגא בר חגא אמר רב ששה4,יץאביי
בר אבא התלכרר הסובהק
לרב חגא ,רב חגא כעמסהה רעולא.
רבי
יווצן ,חזוא 4עשר קכל ודהק שמעתהא סר'יוהנן
ר' חטובןאלעור.
יותר סש חמךו ,וביהע%כו ר' חנינא רבו
ר'חג"רבמנשוי ור'יומי.
רבחגי ) כי )%4א רב חג .כדרונאש ,אזל ר' וסגאמך לר' ח"א בר אנא בצסוף חשמר %
מלש סשמת חוץ סמש 4קולת ,וסהדר
חגילר'רננו)וכוא בשםר' זדש בראב4ו.
תלכידקע קכיה רר' יוחנן כל תלת'ן יום וצדק
ר'חרג"ו הואיעא רבריתאבפ' שכתבי.
זש,נל"ר כוהשהוסיף ל חלמם ש מ עסב"ם
נחובהאישזוק רר"ה' .על"ץ].
רב יצחקבר יוקף טתזה
ר" .%יעמץ].
לל .תבי מומף
לעלם עמו תעלמור פלא סממ .חזא יצחק
ר' חושבר שנא.
ר' דענעזור' כלמאור'מהודזז ברסיסון.
סימי
ו אלא שר'אבין היתהלו מולהיותר ש רג
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יצחקבריוסף מלפעסים
יוחנן
סיצי
איד מרברו .ור'אבין הץז בחורה ור' יצחק בר בנוהי רריש לקעט וטקמ ,אבל מש"ה הכוסחא
יוסףלפעסיסלא דדה בח~רה אבל התלכווד נולא ז4שדתיתר' חיא נר אגא וכברסירשנוכדרי
ימק רמר
רכזזייא בר 4ושוו אנדר אכרגור
ה*ותשאגזר רב יצחק בריוסף שקנ 5מר'יהען.
אמור' חתא בר אגא אמר רב והוא כיצאלהנ'ל ינ(ףובןרבז,סרא החץ קאיסנא קכרה רר' חחא
ומ-אה שמת ר מש נר אנא קודם ר'עחנןנמק נר 4ע'4ז.
רב חיא ברקז ררבאי(ףו.
בכיחתר'יוחנן הק7ר' אבא בנו ולא הוא,
ר'חייא בראמי משמקז רשלא"( ,א בר אפף
בירושוכר נראה שהיה אחרר' ק7ורה נשאה
וי
"ר
נו
אחרר'יוחנן  ,יהוא חנר ר' אבהו סוהיה ר
ש ו4ל'כהואר'חי'אבראטר אחרבפ' החלץ(רמה"ב)
בר אבא שמעתתא ,ונןהיה חנר אכשררבי(נו'רידןרביוסף) לעברו של ר' זז"א
הגרה ור
מץ מ ת אד כק.
לר' אכףולרח'י"אסי והיהכ,רייומתנילבניו של"4ל .מ אןיע
ר מש איש סהש ו ש מ ת
ו:האהנירושלכר שהואכהן ,גם רברי וה החכס
רבו מלספור וגממותס ושם אבק7ם אחר ,ניר' מלם מק אחר.
חיאהנדול בד אבא נר אחא וזהר'
ת עש מ אד למד ת גפ ש ט ת
נר אבא
השרמ"
ומו אנא .חיש נר אנא ואיבחוי"נר נטשרי %מ"יאמתש" דת מיעץ
איקלעולבבלבי' בהשריר'ץיוםהכמורים ,ובבועזנ עשמאואיש= ,%אילמשמאד
שר חא
בפרק האוסר א"ל ר' יוחנן אראכלח בפנשותא
ות ,ה דמנ"
בבבל הרגכרא כ,סטא ול .'4ובברכוח ירושלב,י איימשמאשק ימלנ וד ,ת פש
לר' *' ח מ אד גל .תח=א מ
כשאכל ר'יוזזנן '1ת וברך לפניוולאזזריו
ז,ישובר אבאב1וזין מסהכלבו כ,זה הרץאכוב-בל4ד שהש אש 1טמ סח11מי/והש אמ בשף
*ם ממחה מתר .שחז
כהשעכלבי ,וכןבוולכוור בבל)כי()ליקר' חיא בר %ק
אש*
י ר'יוהנן סשסרב,וכן נסרקריוורג נטם עא שמבר '* 1מפל אל חל שש4
אנא אמריסנ
לור'יחנן איחייא בר אגע בבלאי והץז נשמ (אמר הלנץ מק שן
תדקק מן
וק
אחיו של רב ודיה כהן כדאיחא בירושלכף וכן
 ,""41עשףי!שץ
רהי
רצ
והמעשה שקוזולו עס אשתו ושר
בט"ב רבכורות אראכלוז בפניחא רבבל הרגמא כיצר הרע
כ,סשאוכו'.
לשרוף אח עצסו על שי)שב שעשה עבירה ווע
'-0חיא נראבויהפ'הנשהסעסב"א ופ' דלק ,ימיו היה סצמער ל זה4יתו צרקו"ל.
ר'זדיא נרונאור'י"סאמצלילג'שעין.
ואמרעל גולג*זו של קהייקי(ז ראשכזזוקנו שלר'
אמרר' חיא נר גמרא אטר ר 4בר חנימו,
סרמ-א ,ופרש"י בהנשרפין שר'שז הוא וקמ פל
ר' סרר,ן רהכי אמריגן בחלק ולא ירעתי היכן ונעחך אומר ר'חויוז נר גטדא בסוציתכרדובפ'
ג' דשקאע"ס.
ספורש זה גהלק .יעב"ץ].
נר אנץ אמר רנאלבדההדר'דדשו ר' ח"אנרהונא') אקנמריכא 4ה שעהאבס"ש
רבי
בראבין 4דמא נילימעלייתאונו' ,ר'('יא הוה ער כסהבבכורות טוש"י שהיו צמניםלו החככרם
'
רכיב ור חישו בראבין אחורוי ,אמרר' דדש בר לש4ןל מממ הלכותו"ץל גבקז רבה ורנעגץיזת'
י ררב:ן שמע דקא אתו קטירלהו ר' מאות
אגין אמרר'יוחנן ,ר'זיא נראבין אמר שמואל יג
א"רנראבין .אסרר' חיש בראבין בעא מרבה,
פ"כסאות לקןבעליץ ,לסוף שמעושנעש'
תבפ
4ר
אמר רגאאנו ו4ר' שבתבווזז ומנור' חישו בר ג
היפי' ממונה למלך לגבותבוס ביעער4ול
חי
ל
לב
אביןודיאר"ל ר' חשא ~ה אמר לרב הוגא ובעא לק7ויל_5קרכוותק7ר"ל להיות חכם וכעהה(,שא
מרב הו(אוכן אמר לרב הונא בר ויננא  ,א"ל רש"י סירש שלחו ליה ול לחשיבותקק
לדדו!ץ
שזשיגותו אחר החטדבות שבחד
תנעעמ וטק ל ח ק עשץ4,טר
ו
ש
4
ו
מ
א
ל
אצלק
ז
ז
ל
ש
ס
כ
ו
,
כ
4סר ת עש" ,אסר
ו
ה
ל
מ
ך
ל
נ
!הדרי בי
שמא כוגבאות ,רב יוסף לא זמל רבה אול ,רב
שד ת ששת ,אילודא מ
מתזא=ואחמ"השיעץמ".
'וסף אמר תנינא חבר ונ,גמה גבאי רוחין לו
דמ קיא ו מ טחביותו ש'איןסקגלין אותו ,רבה אמר חזרו
שש מ 4וא מ
(ה%
קיקתן"ר ת יש
) נ"א בר קונא ,יב,יכחא ר,רן רב חימן בר ח-א.
י
המערעי.
תנחומע שהץל רנו שלר"ל כראיתא בפ' הץ? קורא

אבי

"""

*
=*יש

.

י י

ה=יטש""
"1ין

יהש

="1ל

י

י

אי""

יקק
טי"

חייא

י

יפאי

יש יע

=ע

י

יץ

כ= ית",יש

לי

יוי

מאמרשני

[137

לומרפירשהרי
הואככל ארם  ,ובהה הדנר אס זיש נריוסף ,מ טלץ ד' ח"אבדיוסףאשכחקי
אבר חמרותו איך טטיחש שלא קקק :שרגנאי .לר'יוחנן שעלחלח"י.
נחנ הדמב"ם בם" 1מכה4כב ומה4ב בספר מויה
מיוסתמא ורנ הונא נרמנותורב
פירשממעפיו הרשם הרי החא כש ומאה רבי
שמהל בר"רדי נ4כעד קכיה דרבא ,בוזר דנח
שהואבן רב הונא.
נמשהה דרבא אתו לקכומה דרב מטא והוה 4ימר
א
נ
ו
ה
נר
ו
מ
ד
ח
דמצ4
א
ב
ר
ו
י
י
נ
א
ל
רבי
 .שטעוש לא כיסתבהא להו1 ,ה 11מחת להדרי
אלו"ר"ל נופץ לצום  ,וק אמר כ1שכוקז דרבא
חלש דעתקה אקרמה בחלנוק :ואכחיר את שלשה
ומששה שהם ש:יםכי הראשקיריכי
ןלו רבהור' הרוקיםבירח אחד ,לסחר אמר להו זלו לשלם
'וסף רבם של אב" ורבאואץ אומר כ1שסרהדדבא בפ"ק דתעמות(רףפו עקא).

ים

חייא

חייא

4רהאריךשנים.

רבוזשו כוהורמזא71טרד אישתקןלרב נהמן.בר
מנויק ,וקרב אחא בר יעקב תלכ,יר רב הונא
אע4תעילרבנהמן בר הצחקכישממה דרבנחמןבט'
ח4וז הבתט(רנ"בא) ,וןהסיעלתוסמוהנירב
נחמן טתם הוא רב נחמן בריעקב אע"פ שכלכך
ושזו ברור שאזצריךסיוע,
חי,ו בר 1111ורבנןרקמרין.
רב ח"א ברזרנוקינ"
ו ברוינומא ,ור'שמעון
בן ההוצדקזולכולסוהש לעכר שנה ומגע בהו .
ר'ד!'זו מתגרא מנהרדעאביכר שמהל.
ר'זזיאבויהדדבזזישו.
אמרר'חישו ברחנימו אמר ר' אכר וכן אמר
ר' אסי ולא 'רעתי אקה ר' חנינא התו ,אלא
שנראה סהםר'חנימו הוא בר חמא.

יץ

ר' ח"א פירנאה בעא מר'יוחנןבפ' ד' מחוסר'
כשרהוזולי הנוסחאר'חנינא טינאה.
ר' חיא נרע:ודהד'סו.
ף סתם חנירו של רבה והוא
ח"א אבוהידביח,
.שו מרבה ברנתן.
ר' חישו בר 'וסף הע כשור כ1סחכרך הוול
אנתפוז ררב נחמן בר יצחק בר אחחהה דא"לכי
מפמנןלבי רב חסרא עילינקויש נוסז,א רב4ישש

בריוסף.

רבחיאבריוסףבעאכהימואלוכןתניקםוחדר'
יוחנן ואלי ההא אחיו של רב הנחק בר יוקף
סומקא תלכיר כ!ובהק לר'יחןנן אואביו של רב
ף סתם בר פלוגתקק דרבה ,וק א'ץלרעצלקען
.וס
וכןתניקכימק דרב נחמן ואע ר' ח"א בר יוסף
יומואל הלכהכוותק -או כרב ,אול רב חיש בר
יוסף אמר לשמעתק :דרבקכיטץ רשכ!ואל ,א"לאי
הכי"עור אבא סרש"כי רב גדול כ,שכווזול וקרא
לו אבא41 ,עמ אבא ר'ץ חבר ו4עיר סוב י:יה
בסודא ושמואל בנהרךעא ,אמר אלעא זשמרר'

י

רב חיא בר יעקב אמר ר'יוזןנןולא קיעתי אם
הוא פהמתנימשיש מ הוא רכ אושש ברישקכ
ר' ח"א פיה דרב יצדזק א"ל רבינא חהמה וה
רבימאהראנשון ,ר' רהא סליק לכ!בקרא  %ח"א
ברקהדרבהצחקד'ויב וקאמרחלמון אסורבעושלמי
דחרומה.

.

רושר' חיא ברלל"אני צדק כתמרושהזוכו'
במ' סדרתע:יות ובס' המוכר את הססינהובחרבה
מקומות,ובידזךסיושליתאמ שם חכם.

ר' ח"א ברסרישו ור'יונה.
רב חיש בר מתמה משמקז ררב ,וכברירועכי
ה,
רב מהנה חנר רביז-ידז
ר' חיא פיה דרב נחמן.
אמרלעזזויא פיהידב נחמןלרב אטף ,ה,ן
נוסחא רב הונא בריה ררב נחכרה.
ר' חץא בר נחמני תלמירו שלר' ע4כ!עאלאומר
י הקק
משום ר'עמכועאל והוא אמורא ,ונראה נ
ר' ע4כושל בר אבא שהק:בזמן ר' יהושע בן
ורש לקע 4או ר' ע4מעאל בר'יוסי ,ואסשר הוא
ר' ברנחמגי תנא דבריתאוהכי נראהבעי.':
ר' חץא אע 4כפרעכואבוהידר' תנהום ,וכסר

ליי

!ייו

ענו הש שר גדולה מוצשהאלף
בסוףתענית.

רגליכראיח'

וה'"

אכור'ירש בר פפא לר' אבא בר פפא משום
ר' אהא בר שא.
ר'חישו פרוראה איקלעלבי מש גלוחא אמר רב
ובירלאתשיתו הכי ,אמראבימיביצה לויה
אהצרואו הענרים של ראש גל 4השקו חלה לרב
זבירומת בעבור שאטר להם בפ'איןמיכרדין.
ר'חישוקתמישוה משכיה ררב יוסף בנוסכת
ניצה.
ר' חץא בררב,
הטקהקננורנית על אביו,
אכי
וסינה5ה ממהשציוהזואביו ואץאביי שלא 'שנה

יה

ספריוחסי
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ה ט)" :טפני שהק:
ני יפקקנונים ער שעי,יו
קמן שלא עזללכובני כץתר לשנותבופני ועעלום
תה בם"ודיבמות ,ומתני לק:רב דדש! בר אשי
הלמיר רב לון'א בררב כדזדחאבערכץ .וכןמחני
רב חנןבי אנא חתנק :דרב וחעזנו של חסרא
ריומא ונפדק סמה
לח"א נר רב כדא'תא
'"ברשלכוק:כותנילחישו
סא
בנ
אשה ,ונן אמר רב חינ
בר רבקכוי :דרבוכן ר' קזודהטתני להיא בר רב
קכ,ק :ררב  ,א"ל רב לי]ייזז בררב בר'ה חמוףסי'
בעבור רגךימה ש,ש למברך קודם העונה אמן
טקרימיןלו השנר נראיהא נברכות ובסוףנויר ורב
היהבנו שלוה.
שיכר חכם
יחו4ן
'ו
סםה
בב
ור
בתוספות ממה ראץ ח"א נר רב ל
"נא רבי
פרשרבריך נר4מ :דרבהונא גרולבומנו ועוד שהעו
מצעת כדאיחאנם' 'ש בערכין ,אבל בכאן אמר
אמו רב הונא דושחיט! בררב טשכרה ררב.
ר'
מ טדשתיויאהני הוא ר' ח"א
ארנא טדטחא ,רבה בר רב הונא ורב חסדאיחבי
כל יוטא ברינא תנ' להו ו' היש בר רב מדטת'
4ץ
ךעמוד העם
גר רב
ש .משה ונו' ,חי"
מרטתילרבפמוו
הגדל הוא ר'
רנה הוא ר'
רבי
י'
חיט! ברבי ר'ץ גדול בדורו,חר
"ודיא ברבי ח"
אתאעש ברבי ור' הושעש! ברחיא כולם ביתדי
והוו! טומה ההוססהא ונקיאת בושנתר' זוש וגם
ע 4תוספתא אידת קודטת לו כטו ותני לה
ךראיהאנירושלמי וגם תלמוד נקרא כה4נהי)
באמרם למדין ילכה ממי ולסוד ר'? משנה
נן נהונ נ0יתות ,והם ר' ח"א וננ' 1ששלים
כאבותונניוק-ידהההוקקז,ובמתיוסויו0רוי ואשחו
שכוהק:ורית ,ובספ"ק דסנהרוין ובסרק כל היר
פרשזיכי ר' ווש! תלכרד רבי והתוסמה :אמרו
שייאריכרר הברובר' ירברהמירשנו כוהוהלכיק-
חבר .ורמוב"ם אמר נתחלה למר בבבל ולעת
וקנותו עלה ולמד לסני רבי כד"צ)רינן חרה
נשתנחה תורהע* ר' ח"א ונניו ויי0רוה .וכןד1רנו נם"קדקרוומע שבמ של רמ הק :רבו מר'
חיא ר'ץר' שמעון כאכ"ר אמרו ריעספת; בסוף
רם'ן .ונן נהאה שההלטוד נסחפק אם כ'ת קודם
רבי אואחריו ,וכן נקברבז!'ק הואובניו ורב הונא
ולא שח שיחה נטלו? כליכרו ואביו שלר' חיש!
אנא בר אחא כולא כוכופרי וסרש' ,טכוכוי עום
מקום ,והיו ה' אחים :ר' חיא ,ואינו ,ורב
חנא ,ושלת ,ומרתא ,נ"א
 ,והיתה
ר,
י
) גם 0נהס בן 0רוק קויא החל0ור בשם משנה.
.
עק הקרמיף לכפר הפהברה.

ייה

ויייף

הייא ינ

הייא

וין

.

סיא

הכ-,

פרנסתו מניתרבי %א הע :מקפי עליו ר' שמעון
בר' ,לימא שה4ניוון מנה :אביויוהר ממנו שהני'
ו' רגים ולקח ר' חישה'טניתרביור' שמעון לקה
ב'כראית'בם'איןצדיןנכדל)!,וןההי :מצר חבה,
ונפרק המסלתכי ר' ח"א תנא ואמורא וכסאאומר
אמר ר'ז:ייא אז החש אכעראוכןפוש"י שם .ורב
הק:בן אחיוונן אחוהו ורבה בר בר חנהבןאחיו,
וזהר' חישריבץ הורהבעירוול ,וב' טעכרם נהג
נויפותא יום מפני כבוררני ,הא'ניקרא בשוק
עם רב ורבה בר בר הנה כראיומו בכווער קמן,
והפעם הב' שאמר שבא רב הונא שההה ראש
ז אלא ארונו
גולה בבבלוזקנשברבישוןט],:יולאיוע
ל'יום ,ובאלו יום
ואו נהג נויסותאר'
הה~והחי
"הו הלמתבנלאיט""מדלו
ל'מדלרבכל
וו
כל כל 4דאוריחא כראיתא פרשתרוכור אלהים את
נח .ומיודא רנה ר' חיא רבה דציפורי ובם'
כ,סוי הרםכיששובני הג%ה פסקו רוחות רוץת
וכו' והם ל חיאונניו שלו מנבל כראק:א ב0ם"ק
דסוכה ,והוא נסע מפום בדיחא ובא לגעוא
ללכהלא"י כראוקא במיק בכ,ה אניה ,ור' חיא
אמר אנאדן ההירי וריא לזן עדן לכנלה 0נל
הצד"קיםואיןעין יכ %לראות וכו' בפרק השוכר,
וו"יונתן ור' חיש! חברום א"לדילק :לצטרת בם'
בתו לבן רמנו
טי שמתו ,וזה ר' זוט!
הקדה 4ומחה ואמררבידלאממתייעא כלתאשלא
היה ברוחס נמורני ,דר' חיא בא משמעא אחי
דוד
ורבי משס10י :בן דוד .ודביץ זה
החסיד וחכטתולא די פמר לכתבו ,וכר"ג סנים
שרבי אוטד במשנה %1טרוה לר' היש שנעה
לסניו הז'
וחלהר השכח כולכ) ,ור' חיש!
ביה1והיים הקן יורע חדהדעו-
והמתצה
קצרא טושמעמ
טרניוהלךר'חיא 4טוד מהקצדא ובא ר'חייא
דעישה האדויםלסני רמ כראע]אבנררים.

י

הי

יירס

הי,

וז"וי

רבזוטובויזז דרבה בר נחטני אמר רב ח0דא

והם נהנשניאנינהן.
'
מ
ו
א
ו
:
ט
זילפא :ועא חלסא
אלפא
נאיף
חנר ר' יוחנן ,אמר ר' ירטק :וכו' אכיר ר'
חילפא ובפרק ר' אליעור ממ ג"כ חלפא בר ערא,
נ"א חלמחא בר אגדא שהוא תנאהלמי ר'יוחון
בןנורי.
הלפא בר בךה רר' אבוזו.

רבח,ננא ורב ההצעש יהבי אפיתהארירושים
והםאווסכסיתלכוירי ר'יוחנןועסקי בהלכותיצירה
ומסי' ר' חננאל הם אהי רבה ברנחכיני.

מאמרשני

רבחיננאנראמןואמינר אבקוגס אבףעמה'
הנו הרוכות מ רנה אמרלהו אבי לא שנועלכו
הא דרב יובחק בראבריכר.
רבזיננא ברביסנא.

רבחיננא וורדאן נ"א דב הונא וורדאן ,הומר
רב חסרא אישתיק וורדאן גסרק האומר וכבר
פירשנו ברב הונא.
ר' וזנ:א בר ההורה טשכהז; דרב ,ולפעפים
אימר נוסחא כהוכרה דרבא ולאירעתילכוון.
רב חיננא בר כהנא אמר שמואלוכן אמררב,
וכן אמר רב אסי וקהקזבנו עלרב כהנא תלכודרב.
ר'היננא ספואור' זדננא בר פשז אמר משמו.
רבחיננאברהה דרבהבופשרינהא אמרמאן חמם
כר"חנינא,.
רבזדננא נר 0אלת אמררב ,א"ל שויואל לרב
חיננא בר שלתוכו' כזושד פישנו באבא באלף,
ובם-קדכ,צישוסדפר!זטוורב הקהזימרע4ופווד'
ן,
אשהבר'זדננאכבי האבלב
רבחיננא ברעלפיקק אמרלרב הארבי .ורשז בר
ולטיז מתנ'4ייא בררבקכר'דרב .רבזדנמשבר
עלכף'מתלכרדירב.ורבהכונונ'סבעורבעמדםאמרי
זינמו שלחומגירבלשב,מזלילכורנורגינו ,ובפ'
רמנוקת אמר רבחיננא בר שלכרהדבר גרול ההו
זהכיוןשנהקו שניו על אדם נתמקהץ מוונותיו
שנאמר וגם אנמ נהתי להם נדון שנים וחוסר
לחםשש"'נתקושניו קנה נתמעמוכוונותיקשין
למא,וגם ער ושהוער עיבה אלהט אלתשבני.
ר'דלבו; בני ג4לא ש%4ולר'חלנווההוטהעל
לר'יציק נמתא.
14מר ד' דלבו חזינא *ה לרב דונא רכרעי
לפשוזהכאוחרכלפי שסעועושהמרשיתהקסועוכ~ו'.
ו אטרר'אבוז נר זברא אמר רב
אמרד'דיב
הונא אמר רב אדזא.
אטרר'חלבו אכוררב בר גוהא.
ר'וצנ-ור'יו:ו ברוצינא ור'עור,ז זרקלעו,
ווה ר' זלבו חכםגדול.
א'ץר' דלבולר' שמואל בר נחכוני יונתן רבך
לאק .אכו נפוק 'ש נוחלין,
אגיו פלר'צדוקאכווראיומארעת,א.
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חלפתאבן סאל אמרכנגד'1קויתונו',
ובפרקאלו שוסות רוזחמפות אמרו כי הוא חנא
רבריחא ,וטזוה 10הואבומן רבי אח לר'יהמבן

רבי

שאלתלכרדו שלרבי.
אבא ולשזא קירושו בעא סד'דיעו בר אכא
בם' עןנודלץ ,ונמדחש ת4ם אכזר ר' ולפתא
בשםר'איבולרור שפשמ וכו'.
ר
ר' חלקקזור'0יכווןור' אלעו
ה
ז
,
י
ל
ו
א
ו
אביי
שלר'מנימיןטנוכיר.
לנ ה54ה בץה רדב אראבומן רבא.
דלקקז מהגרתא.
רב חלדה בר מובטשה ור'מניכרן בר'דלקיה
ורבהונא בר חץאהוויהבי ,וכן רב הונא היש
בררבורבילקיה נרטוב'יתבי.
דר'מנימע עו1מרנו בוסן רב.
ר'

הא"אב=

ר' המא

רר' אמז עלח בו 1אנינו ברקק

נר
"ירבי אבהו ור' חמא בר אכא
דר'אבהו ובא לפנ
ור'א0יפ4גי.
רב חמא ברקז דרב 4ורא עלקק זמון ,ורשיק
גורסרב חמא נר אבא עלקק צ'עפיחןהיה
5ע5ותיוושלם בוסן ד/יוחנן ובזמן ףיעקב בר
י.
אי
רב חמאברבוזיהיבינא יתבי קכמה דרבאחי.

רגי

ר' וזכשובי ביסנא אמו של ר'אהשע.א רבה
רבו עלר'יוחנן,
ג"כ אדד שנשא אשהי"ב
שנש שלא בא לבעזו כראיחא בפ'
 ,וכהמז
ארלד"
לל הושקהאבנוקשן והקז חנםימחו
 .סשבח
לור'לר' "שמעאל בריוס' בר חמאנרבשנא ,ווה
ואביו ר' מסנא מבקז דימ טלרבי מע' סנהררין
דזמים גךל ההודהבירו בר קפוא.
יב חמאנרגויא אמרדבההא תלכרד חברלרב
הונא לרבזז ברכן,סיא ורב אסי אמר משמו,
הן אמרד'ולבו
חמא נרגוריא אמרר'וצאש
אמרר'חנינא,אוקיבקזרב וצזאברנורעו לשכוואל.
ר' חמא בר !זימו במ' עשרה יוח'0ן 1אולרבי
חאכ,ר להם אצלר'זציא ברח:ינא ,ואו אמרר'
חסא פוואמקיבל מר' הממעאל יוס' ווה":כ
מביתד'נו שלרגי ,חמוא אביו של ר' חנינא בר
חמא סיצווהרבי טוישב בראש אחר סנוירחו אמי
יעב'ז ].ר' חמא ברחנינאאני ורבי אכל:ו בציםוכו' ,יר'
ר'דלסושודסן חשא ואמר ר'יוחנן ~ניו הכי דענאלנצזהשכי וו :ר' !זכוא בר ח:י:אריא ב1ו של
ר ,חנינאבודיסא.
אמראנוכון.

נדיויז

יסד

א'י

בי
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רב חמאנר מתקץךחש ,1מצאבוכער' אנו
והוא טצא רנחבזמןרנ נחמן ל? ח ,10חחרב
חמא אטרלרב נהנא האודון כ' רבה בר נז,מני
אגכ שמרא נח נפסרה.
רב חמא בר טובמה שרף בתכהןשויגהמזואגשר
רב יוסף שפעהבשני רברים וכו'בס'ד' כדוצת
ב,ר ,ורש"י פ4כי רב חמא ברפ~ובקהכוהאמורא"
נדווות האהתניםי
רנ חמא נריוסף אמר ר' חיא בר אבא ור'
אג)י ,א"לר"וחנן יסה אמר רב חטא בר יוסף
אכורר'אושע.1,

רב חמא אבהד דרב יוסף

קנו של רבא סתם חנר אבע.

בר חסא ,והוא

רבחנא ברהאהשאמרנוי0של'א"ללרכ'הוד'
תזואבומןרב ושכואל ,ורבא בר כר חנהא;,לע
לאתרזו ררב יוודה ואסד רב קהורה לארא רילא
שיקחלבושיכרי שיבא לכ,רהשו וב4ו ואמר הלכה
כ,שטו של רב זזנא בגרושעה ,ואמר רב טהודה
ד 4חנא רזן חשא שמואל רדןו4ילי וה רבה בר
בר חנהנינו,
ר' הנא ברביונאדן בסום ברקזאוזלץ רב נחמן
וכו ,,וכשהיה בנהרדעא
חנא בר בזנא אמר
ר' שמעון זזמראי
ר' חנאאחיו שלר' ודא ור' חיא אטרלרביבן
אהי'וררלבבליורהכי הה1רב חנא אחלר' חחא,
ופוששפ"ק רסגהדרץ ר' חנא אבוה דרבהכי חנא
ואיבו הולת ומחעא הםבני אנא נר אחא סלא

4לי

איו

ור'
ר' חמאהכהן אבמהם של ר'
נלםבו0ןרבי.
סנחס ברכקז טמסי
הנוכריםבכל המררשות.
ורוב!יעותטה טגינין לקז
אכוי רב חנא
ץ
י
ש
ילו טריסות ובפ"קדסנהררין.
ו'
הפ
ןזה רבכיאר 0הה ימוגמ'י שם חכםב
אא
רב חמא ברקזדרבכ ו4י
דאיסור ג'ורא כ'והדיא אחר ורב חנא גר אדא
רב חנאבר חנלאי עם רב חסרא אתו לקטמה
אמר משכע,
ררב הונא והוא גברא רבה ושוכחכל עסשובעבור
ר' חמאטנהידשא והוא סתם אמרי נהררעי ,השמשקא ,ובפ' הרואה שעסוה צדקות הרבה
והוא ורב שש 1מתו בשנה אחתוהיה השששיבה והרב בעזותהיו שם עלזזוזורבה עולא ורב חסרא
בנהודשא ט"ושנים.
ויש נוכחארבחניןברטוביריולעבר4יות ברגו.
ו רב חנא בר בענא ,אמר
רב המא נרעוקבא בינא טר' רוא ,אמר ר' רב חגא בריעאנ"
רב מאן חמםיר
ב חנא .
חמא ברעוקבא א0ךר'יוסיברחנינא.
רב חנא בר לואי קמקה רר' אלעור ,ויש רב
רב חמא ברה דרבה בראבוחרבו של רבנחמן
רל רבהבר אבוה ,תה רנ חכחש בוכון ר'אבהו חנינא ברלואי.
חיביכמבןר' אבהו,
ר' חנא בררב קסדגא טת'ב לרב הונא ,בעא
רב זזכזא בבריתא נר44ע שהה 1אבץ של ר' סרב הונא ,אמררב חנא רב קסדנא אמרר'
יצחק',תיברב חנאבררבקממנא קטקה דרבד,סרא.
זזבינא בר זקמ4לסזאגורנ
ו 1
רב חמא 1אזל שנור כלכא לרב זצאע קבורה מש נוסחא רבחנןבררב קבוינא אמר לרכ נזזמן
מנאלמ 4ישתק ,אמררב אחא בריעקב אימסר והכל אחר .אבל בראה שאין והגבומן] ר'וירא
כיוןשזה בר קפךנאבזטןרב הונאור'דנשולאחין.
עלכה1ביא דפדפשא'וכו'בסנהדדין
רב חטא שכמקקכיהררבאבסחו4ווכחשבקשרו'
רב זצא קרטיגנאה שם סקום תעא כה4תעי
שנים,א"ל רכטנ4ו.
מעשהרריב'ץוהיהבימנו ,נ"א רבידננא.
חנא :אמורבהברבר חנא אמרר'יוחנן.
ר' חנא סהאונא 1ואמרי לה ר' חנא בר שאונא,
אמרר' חמ 1שקז'מאר' שכראלבר:דעזני.
תלמירר''וזץנן.
אמררב חנא בר אדא אכ1ר רב יהויה נתינש
4עשר רכזזנלאי בראה-י אטר שמואל ,אמרר'
גור רודע*הם.
תנחום חנלאיואליהוא אחלר'יעקב בראידי.
אתא
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1
חש בראיש
אחא
.
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י
נ
מ
רבחניןא"ללרב4גמי ואמרי לה רב חיני לרב
אמררכ
זצא ברהה ררבאיקא,נ"ו רב וצינא ,אעף.
לשרב חננמק ברקץדרב א'קא וכברוכרנוהו.
א'ץרבחנעלרבאשיאכימרשרי תרבימהודעיוי
רכ חנא בגרתאהא'ץ
ר"ל ממרינת בב 4רבל' שש הבר הא חהה.
י
א
ו
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ש
כגדתאה שרגדולה
,
וש
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י
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ע
שהקה
רב הנין בר אבא חתניה ררב ש:זניר
בב~ישיות.
בש אגרות טובות ומוכ
איקלעלבי רב חסרא חתניה מק~ה לבת ברתיהר"ל

יר

.

זלי

לדין

מאמרשני

נת רב חסדא שהאננדתו ושמעעל"טןזית'ארוסה
והש קשנה ואמר לרב חסדא שלא עשה טוב
בוה והוא אמר לו שגם הוא לא עשה נטונ שהש
מאוה~ה לאישולאיונל לחנקה והנל לשםשכים,
רב הזודה ורב ירכויה בר אבא ורב חנין בר אבא

כלם בקזד.
רב 'חנק נר אני אמר שמואל עיד נפרש
הגרסא רבחנן בר אבא.
רבחנין גר רב אדא ,ל'א רבחיעו בר רב אדא
ורב;ז גר רבא הוו מ רב.
אמר רבחנין בראמיאמיר'טדת אמרר'יוחנן
וגן אמר הוא בי רב כעה לתלממיוונו' ,אמד רב
חנין בר אסי אמר שסוו %נ"א רבענןגכ אמי.
רגחנע ברקה דרב חסדא "רתיבהז לרג וקסרא
טעא כהך מ רב חסראאביו"לץ אבוה דאמך דוא
רבחנע בר אבא בפרקולו מרפות.
אמר רבחנין ו"רתימא רב סששטז ,אנור ר'
חנע ואיתמא ר' שבתאי.
רבחנין בריצחק אסר רב אסו אמר שמוזל.
אמרר'חנין אסרר' יעקב

הההשעבןלוי כושום בר קפרא.

בר'איף אמר ר'

ר'חנין חתנהה דב' נשיאה לאו;'ולובכיםוביונו
שמת נו%לובן וקראו  %ר'חנין על שמו נסוח
מוזןקמן נ"א חתנהז דר' חיא הוה ר'חגין.
אמרר'חנין אמר ר'חנן בן פנחס נומן רבי
אח ,הוא תלמירר'עקיבא.
רב חמן נן פנחם שאמרנו למשה הוא ור'
אלשרופלימו נלם תנאידבריוזא.
בר מולדא אמר רב הונא,
אמר רבחנע
רבחנעמני צלהדתורב סטאבנואול לפני רב
סיסי גר אשי.
דצטודי ה 4פנחם אוסר כושסו,
ר'חנע
ר'ח:ין בומןאביי ורבא.
אמרר' חנינא דבר וה לסדנייונתן גנואה "לת
יונתן
להו בבואה דבבואהלית להו,פר
ס.ל'יב%
מק
מר
ריהתקבל
ש ,היה או נוך בשרים ע"נ ,אנ
י ווה רב חנינא כבר
בגימוין אכוריונתן בניליכ,ינ
אמרנו מסוו לסלה ,ובאנן העור שער י"ו כתב
גאין האירנא לאגקי"רנן האי בבואה דבבואההיכי
ך 5א ענףנן בה עוכדא,
חוהילנ
רב חנימו; רבינא איעסק לברקק בי רב חנינא
וא%יוהרב חנינא מסורא ,א"ל רב חנימו לרב
אשיאחוןדית'בובבבל שהעו צפונקזלא"י ארריגוו,
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רבהנינא :אמר רב אשיחוינאלר' חנינא בר
ברביבי וק]'הניןאביי.
ר'חנ.נא בראבדימי ,נ"א רבחיא בראברימי
יז'ב קכויה דרב ארא בר אהבה ,אמר ר'חנינא
בר אבדימי אמר רב.
ר' חנינא בריה דר' אבהו שלחו לליווד
תירהבביברהה וההה עוסק בגכוילות זיא
בי
סר
ים ,ויש
גרסאר'חייא ברמה רר' אבהו ,
רבחנינא בר אדאבומן רבה-ידה.
ר' חנינא בר אוששא בם'ע דסנהדרין.
רון הנא
חנינא בר אימ אמר
'י
הי
נן,
ממו
שש
הא בפרק שבועות הערות סז
א"
דבר
א"רחנינא ברקן דרבאיקאשסור שסחות ועסו'
עו' (נמלכול'ב) ,רבטסאור' חנינא בר"יקא,וגם'
דווא'שנתנושנקק'בורב פפא ורב קונאבריה דרב
קהושע בחככותווכ,ת ,ר' חנינא בר איקאורב ומר
אמרילא יאמרגומן הוה אלת0תרי עם אישפלוני

וכו'.
ר' חנינא הנד ,%אמר ר' חנינא קיא

צער

גד %דרה ל' אצל ר' חנינא הנרול ,ואול' זזוו4

וקנו אביו שלר' חמא.
ר' חנינאבריה דרב הלל בירושלכוי.
ר'וקנינא ברקהדר' הלל.
ר'וקנינא וקוונאה אחא לקכ,הה ררב נז,מןוכן
לקמקז דרב חסדאא"ל רב'ה:ינא חוונאה לרבאי
ר' חנינא בר חמא שצוהרבי שישב גראש
רצהלהיות ראש ער שמת ר' אפס סוהקק גדול
כ,כ,נו ב'שנים וחצי%וי הקן בחברתו עד שסת
ד' אפם ומד הקק ר' הנינא נר חמא לואשי בס'
עמ בכור פוש'ק שר"ח נהן היה לק"ם ותגור אומר
ויקםלך ,ונוידיו7לרלבבלוהינו ראמר רבגבויו
רבא אריכא אתאלנהרדעא ואימלעשהההלוי וררש
גללא סורי וכו' גדאיתא בגתובות פרק האשה
וגשבת פרק במה אשה ובם .מ' שמתובביכות.
ובם' שואל בשבתכי מתה לו בתלר' חנינא %א
היה נוכה שיה עד סהאמרה לו אשהו אם היא
הרנג%ת שהוציאה מהג'ת אמר לה הדיף ת'שא
ועויראר"לסוכול בנינ) ודכועה שכוסמא השגים.
ווה ר' חנינא הת'ר בנותיו של שמואל שנשבו,
ובזוהיש קוטרא סשוחת מהן לקהה איסור בגית
כדעת הששויהיההתירוץ שוה הוא לאהרות או
וכותמן השכום ,וכן בסוף %ל מיבמוה סלא
שלט בו כשוף דנששא ונותוה  ,ונסוף פ'צ
דתעניתגורו תענית ש מטר ולא אתא ואמרוליה
והאר' ההושעבןלוי גור תעניתא ואתא כרטרא
א"ל הא אנא והא נרליואי ו)יש"י החא אעמ אחר

,ע

ספריוחסין
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אחר ומ' ואתא ניטוא ,ובסוף שנת
ואמ
אמרלתלמירוריב"ל לא כשל יומא גרם אלא כתל
שעה וספני חסק-ותו אומר בפ' ,רחולז ,אבל
בתעניותירוסלמיכיר"חהיז בצפוףורב'לבררום
וכשאמרולו חהבניצסור' ש5תאחררב"לודהש5ו
שניזם %א בא מס~י א 4שטר הא אנא והא בר
ליחאו אלא שבנידרום (כנומם בתשובה ונוומעין,
פלא
ואו התמלל ר"חובניו ובא ממור 1נשבע
י%ל ל סטר נצשרי ויבאבעלזצב'1נכהחובו.
ז מבוביה לצפורי ואו מת
בירחשלכר ר'יוהנןקאי
ר'חנינא שם ה54ת ר'יוחנן 1רהזי ממ טניטו
בשבהאושיען משום דרווה רביזבסם"ב דכנמעא
ירה51מי ורוב תלמודו ממנו .הורה ר' חנינא
בצפוףובפ"קדזילעשהי' תקקזיברעושגןפי שמם
נוש מנשווכו' ,ואמררבי5אנטונינוסליתדןבר
אעשוהחיז המת עבדו פלאנטיגיטס משוםאע
ה ,והיה משלפל סיו ואמר
כשדנק שו,קלקי
ר'יוחנןחכמתיזדר' חכהוגרמא שלא ראקזירם
כשאני מטמא הוא ממהר ,ואמר ר'ילשר
ענותנותיזרר'חנינא גרמא ראחוי רמא;והיו
רומא ואמר מעולם לא ש514ני ארם ש מכת פודה
לבנה ,ור'יחנן חלשעל לגבי ר'זעיסעויוכ 4ח
יראואוקמיז ,אמר ר' חנינא אניראיתי אהרני
שחלהתפמיו ווה בר מחלור )4של ר' חחא ,ר'
חנינאור' יונתן 4עלי ,אמר ר' אלשד אמר ר'
חנינא אמר רב ,יתיב ר' חמנא קמשז רף' יפ,4
רב ור'חנינא ,אמר ר' חנינא צעד גדול הק:ליו5א התירלי5שסוק פסוקא5א
אצ5ר' חמנא
לתיטיו ,ר'יוה
דמ
יי'חנינאשאני חנינארכשהש
גן
חנ
י אסרר'חנינאחיפןמ חכנרם
וכותיו ,א"רילעו
מרבים שלוםבעולם.
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רביחנינא בר חמאפהןנ
כבררברנובו לגזעז,זובוכע רבי העזבינו ובערב
מעץ סחבה ,דרבפסק סודרא דרבידא~עפד
מ""
ך רב %קי
ב כחמ~ יומא
ר'חנינא בר חמאודי
רכפוף ולא נהם"סר'חנינא ,ההישה5רעתכרי
טרע5ה רבלבב5רהיז שס ראש %חנא"י סדדחה
לר'חנינא וימוה ר'חנינא אםידהטום רב שראה
ר' חנינא בדלום מעלהלרב .ור'חנינא הזץיחר
הע מרנ"ל שקראלורבי ופוגטשפשיןדדך הוקמם
לקישלנחוריסרבי בם' הוצ'אולו אה הכף ,אש
מניהם ניון שהקימוד מסופק
מעטשעוי
ור' חנינא היה חברלו.
רבזזנינא בריה דרב 'וסף גריה דרבא נ"א רב
חביבא.

אדדר'אמס

בחיי

ייה

רבי חנינא בר שחק.

רכחנינא הכהןבפ' עעבכור שלוקתפריוןבכור
י דךא אח רבהגרנחמני.
יחוורוואי
רב חנינא בר*ת 4נ"א ר' ז)מוברלעאר.
ר'חנימוברב,פווכר אמרלאביי.
רבחנינא כ?סורא דפרת פוש"י לא סורא סהם
ואמקטר ומר
ילא שווע 5נהר פרת בומן רב
~ופרא ,ובם'ד'נ'כימונות אמר ר' חנינא מסורא
כסדקיהדרבי בר אבאסומיע ,ובפרק אע"םכי מר
וופדא אכשיא לושכוו של ר' חנינא טסורא ונולר
הוא במהעתא רשמיזו.
ר'חנינאבן פיללי
' ח"א בר אהנהממני
מהלא נכהב פו' בלוחות ראשונות ממני סוסומן
להפיבר וח"ו ש5איססוק טובה נ?עצראלבסוףפיק
סיר שנגח את המרה בבתרא בגמרא קמא.
ר זצינאנןעינ
א ,אמר ר'חנינא פעם אחת
הלךר' חנינאבןעקיבא ,אמר רב הא פישהר'
חנינאבןעיבא ,הוא תנא מהמשנה ר'חניגא
נן עקיבאהורגמן רב י:ורה בר אלעאי או תנא
אמרבומןרני.
ףחנינאבן מדאי סול לר' מוטו בירושלמי

איי

עגי

רטסהיפ.

ר'חנינאבןפוי.

ף חנעא ברפמי נקראר' חנימ!פפי ,ווהקים

%דדירהוחנעדצמטרוניהאלתשכיעשושילודיא

דשר לריב'ל ,א"לרבלרבההורזהכגוןר'זזנינאפמי
ור' אבהוור'יצהקק נפחא אמרלזזו ר'אבוווכו',

ובם' המדיר כשסח 4רס0יק ליהיעמחמש דנורא התץ
41נו 4לא לחד בררא או לחרי ,ולא
'כולץ
לקברוער שקרב אצלו ר'אלסכנרדי טרסיר ה%4ש
כדיש"קברוהווכן הקז ,וגםזיה ר'חנימז פשי
בומןרביוסך בם' האשה שנפלולה נכסים  /רבי
זצינא בר מש ור' ור'
הר' קלואברוזנינא
פירשוהרככה אשתש4אשימק אמרר'אבאברשי4
ב"שוםר' אחא ברפואו נאיום ר'דזניגא ברטטי,
ר'חגינא דצמוף דצעז נששוהו לר'מני פידה
עניוור'חנינא בפרק תמק-נטוחפוביושלכר
ר' חנינא קרא .נעיע ר'חנינא הגרו].5

הי

ידן איי

י'ול

.

ר'חנינא ש-טיננאה מסטר
קזוושעבןלו'.
ר'חנינא בר שלא 411יהושע רסנמן ,אמרר'
חמנא בר שלא אמר ר'יוהנן בפרקערבימנוזים.
אכ,ר ר' חנינא שירבואה אמר ר' ינאי,י'
מעשה שבאלפניר'

מאמר שני

'צחק נסהא פשטרין מר חנינא שורשאה ,ת:י ר'
הנינא טררטאה קמקה דר'יוחנן.
רב חנינא בר רב טוומת.
ר'חנינאבןתירהאהיהגרוממני שפרתו שמרה
השבת חורע,ור' ונקראבן תורתא.
הנמאל בשםר' זשדא בירה~לנר.
[חנמאלהמצר .כ"ג עשה פהה (פ"ג דפרח),
יענ"ץ],
רב חנן נר אנא אמר רב ,א"ל רב הונא לא
החלוקעל רב,
רבחנן בר אבא חתנעז ררב פרק גה -הננךה,
והוא חוחןדב חסרא בפ' עשרה יוחסין ,ובמרק
זולו מדפות גניבא אמר '6ב הונא ורב חסרא
כהפמעןדרב חנן בר אבא אמר רב ,ומתנילעז רב
חנן אבוולהיטזבררבקכומה ררבבפ'ה'דיוכוא.
ויש נוסחאות רב חנן בר אכת אמר שמואל וא~י
הא אזד ,נ"א רנחנןבר רבא והכלאזץרי
חנן מגופתא אמרקכיה דשמהל נירחשלמי.

יר
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אבא ה:ן אומר ורנ נחמן אומר.

רבי חננאלורנ נרונאהלמיי רנ

,

רנ חננזל נר ספא מאי רכתיב שמש כינגירים
ארברפרקר' עקצא ,נ"א רב חיננא בר פפא.
חנניא :אמר שמואלבר אדא חננשזאחי אומר.
רבי חננטו ואיההמא רב חננעז ונואה זעהוא
נומן רגא.
חני רב חננא קכרה דרבא ,בעירב חננשו וא'ץ
אמיותניונו' ,וכנר כתוב לכועלה רב זי:נא
סבא משכוטה דרב ורב זדננא סבא בר פמא ורש
ואוליהוזזריאטין.
ר' וענטזזלץלרבא תניאדנוסיע .

ליש

י

רב חסא גברא רבאבוכע רב נחמן ומח בכרם
ונפשות 4הותו ונו'נסיף ינמוח ,ובפרק הכותב
שנינ חסא ולא פקק -סרש"י שנשבע טהר בסוף
ינמות ,וג~יקדשהב אמר רב זקסאפיהשליר'אמי
ורב חמא הקז נר ברררה דדזטא .חמש רסום
חנןודיבוא :רב הונא בר מניומ' ובן חנלתא בדטזא הם ומסא ואביכף רב רזזנו רסום בדקזא
מאשתו פלרב עמרם חסמא אתאלקמעזדרביוסף הלכוי רב ע7ודה,נ"א אטא או חטא.
לא הוה נדעז ,פגע נעז חנן חיימא א"ל יוסף
רב חסרא בר אעף הקדמון ורבו ועירי ,ו:ר4יק
ענש מנא לען גרירי הוה עוברא דובני תכלחא
כואשתו דרבנאי אחוה רר' חיא בר אבא ואהאי שהו4ז אחלר'זיא בר אשיי
"כרה דרב מתנה לא הוה נייה ואתאי לקמען
רב חסרא בריוסף שאל מר' ירמקה,
דרב ע:ורה מהגדונהא ואכור אשת הבר כחבר.
רב חסרא הכהן התלמיר המובהק מרב הונא
[חנןזיישזוקרי לרביוסף בנזמעתא ראשת חבר
וכמותלכיר חבר ,ורש"י בפ' אין צרע כי רב
(ע"אפ"בל'פוא).יעב'].,
נחמןורב הונא ורב חסדא תלמירי רבהיווכןבס'
ר'זצןברסוי.
המסקה ,-והואגדול מרבה בר נחמ':ובואשונ' הען
ב) אסר
ר'הנ; פהוהעהובערוך גרסיוחנן פתוראה ,נס' עני ווהק"כ העשי כדאיתא בשבת
אלו מרפו'מד"ב)ר"לסילחניברינריןלסניבר נסחא בעניוהיי לא אכ4ת יוק)זמפיסרגרק-ובעתירותאי
שהו4וד''וחנן ,וכברירעת ההבדל שהןבין דינרי אמינאנטקו'יוקאלטלנשראוהיולוו'בנ"אויוהר
לדינר'ן ,כירינרי הם כעהבודינרע הם מכסף והם ובנו'וכלחתניו הםחנמי' ונפ'מי שמת אמ' ערשא
כ"ה נסף רינר והב א' .וימה הקשי ההוספות לי ננתא מננטו ראלו בני לא ה-עי אם הוה צורבא
שבשוםומן לא הת'קרכ"נ הזהנ שיהיהרינר שוה מרבנן ובנוה
שאמר.י משום יקראדי
י נסנו צורבאבורבנן
כ"ה דינרים מנסף ,אנל האמה ני דינר והנ ווהו
ק
י
פ
ב
ו
א
מ
י
ד
ע
,
ר
ר
ה
עם
'
ל
הנכרי
שלהם העז עכ וכעמ:וו כפל הדינר זטל כסף ,אמרו 4ה ברהיה ררבי,סדאי לרב הסרא לא בעי
ובעבורזה נאמר בתלמודכעוביריגר והב (לא אכור מרמיום פורתא שלא ודה קשק ביינ
 :כרי שלא
כעיב'דיט -של כסף בעבורטהאינם שוים .ובפרקג' יבשל כ,התורה ,עד'מא לי ברהא מברא ופי'
דהענית ערשים כדינרי והב וחפים ככליות ,וכן בת בתחלהסומןיפהלננים מפני שן הרע ועור
בפדקד'גדו.ושליח בכועלה אמרוכיגורן ארונההיבוסי דמרביא אחי ,אמר רבא שאלהי ג'דברים וכו'.
בא'
והב כף"בנדינרי כקף] נמוטיהוא ענטרו עוחרען דרב ח0דא ואמרו לעז כלדאי ר"ל חוזים
טיהואנ' לה"ר ,אגל וה רי:ר זהב הוא עב ויתר בכוכבים שעקע :חכםנרול ולא מקר רררקי בפ"ב
מכפלו מרינר כסף
ריבכווה .וחה:יו ב' אחים רמי בר המא ורב עוקנא

(רי,מ

ספריוחסין

א~]

מ ח א ח ו ש מ רממ זגאשאתעתא
ז ש מ מ ת וגש
נ אמה טם ד1
ד %וש,
סתטח ,והה
טי
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מ 5שש מ מה ש ש
טשמ ;
ש"
אעת%םלב
גחש חקח ט מ מ
ואיואף=מאית
שמוענפשצע ,מ"
ת =שח ש נשך

,ים
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="

י

נחרסאאניו על  .-יעלץ

[חשו :יטרנר חשו (כתונותפל'ב).יענ"ץי].
[חתאי ,סוכה  .יענ"ץ].

אמובת'"הטי"ת

,
מאבות :שר פאמת רשמז אמר
יוך
4ר
וע
שטב
נ"אפבי רישבא פי'ציי עופות ,והגאון
קאע=מש לךה צשתה,ינשש פירשראגמבית אב.
פאני קנו ש 5ר' טאמ רע טארי מא 1ונינו
ן שטי %" ,ת חמא אש
ש-
4אשימא ו=ו נ 16שמ חש"י ל0ד עם סר"ץקבא ו4ל'כע:טזבוטןרב.
ת מ ק  1ת אמר מאבי אמרר'אטי אסרר'יחנן.
ע ח ,ה מו ,ת ט  ,ת ת* ,4ע
אמרר' טאבי ברברהה ד0י%ץפאבי ,אמר סר
שא,ס,אא,
ח"יש  %א ד  % 4מ  1 %מ ק
ת=ן1תע""=.
מע
ב תף מו מ ק ל
ש ו  4ה
ת" נת"גשמ-
שט
1מ=ש ,ש
ב ש*,
ל  4מ ל ש ה שם ל
 "4מ חו ק ח נ ח ש פ"טמ
חו *ש ל
 4מ א %ל ש ה
שר
ש"ח*ק ס"ה ש ו%י" ,ה
ע*
תמסתיימ=נ
 % 4ת ז א ק מ "  % %כימ =מא
חביו מרתעכולי מסיה מלפולו של רב ז,נ:רא,
שדתסמחשמתשהן=,שש
ידב חסרא טרתעשפוותע :בלבר ט0ועיתמה דרב  %ח טם ש .%
ששת,כי רביו0ף שהוא '0ני ורב פשאז בעבור
רבפביוטי הוא מרבר רב אמר ,ובספר
שנקיאנןנינ 5יבח הקז פוב 4שחל,
ע
פויוסגיזונריד היובושוע במשנה שהץלו0י
י
ס
ח
ה
ב
ע"פ ,והםב' חככרם הסהידץ זה את ח :ר
א%בפ"ק דבתרא אמר ני קודם שניומכה 5תוש
דסיאורב שסזהבן'ג
 ,ורבהנררבדינא "שיבה הוא ה"ק חותם בן טביומי ,מ בכישא
איס
ש
סר
העניוחניו,וויקלעול
יגלוהאופימרב נהמן מחטא היו התרם
5רב אחא סישחא
ח' הלבות נאמרובבוקר
דשבתאבשבת ר*בצהיבמרובם דזסדא ובאילמרי
ררבאשיווגאו
לה*וגעדרבק עד 4דצס"
בסורא ובהמ פנש
במתא
לפני
.ו0לךנר רבו*שר שהמהזזותם פוביוכרכמימיאת
ושהלרילמודניצר וקוש עז ו4עשז סאי לאו השופהבמדצחשש4ומרפביוכריהקזכאל,וגזשחדב
א*דצאב,ון ודלנאש יוסף שדא אמממע ומ' ,בהט"ק שרחה נגיאה כשומיםוננערים גורמינם
הה 4סיוע מ רבה בפום נמחא ע4ה.בסוהא זאק ,וטכאן סראה סוהתלמוד 5א נחהםביכררב
ר%4שיהשיבות מסן אהר ,ובם' 'ום הנשחם רב אשרכ'וח הרבר הקהלבנו אדשישכ,ת רבז1%י
חסרארכוווששי טרגא היהוז נטצאירבעירה
אד ת פממ מקו ף ואמ ממ.
לובחסהא
עטותש*ושטניםסןחשכו' וק5רמז
תניש ל עאשל
מק מ"עמ ן
מ"ש,א"קי%א מן= והשא
ק ף מ ת ' ר שקקלשע
*ת=מ ,פ"דהעת ז"א יןת
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ש

ואש עינה חורה ונהונה ועתער ובנש וכבוד
חיום ת1םסיובעל הכל שדיק גמור,יום שסת
רבזזסרא המק שםרב יצהקנר אכר ,וד~מקץדבבל
רביזונא ורב:י0דא וסת0דייני וסורא רב הונא
ורב חכוא  ,ובסוף פ' 4ל 1מצש1ת כי התענה
ט'
לרב הונארבו ,וקרבהונא
סשוםסוהקפי
התענה ס' פשיום דחשדור,ו5רב חסדא,אצזר
רב חסדא אמררב.
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משתא ל*ם 4ימ

טת,%

 "%ת צ ע מ
טאם שקא
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תס'
מיא ש ז*,
סהר צ  %ש נ"
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זס*

תצ!4תצ4תםןמדת-4ק
ת צ=4ד =שא שדת ,בש
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"מץ%א*ן ה פימ =

צ4
מחר *א משו ששר ק א פ ,%ש'
תיסב %ת ט מ פ' ל =טההא פ4
%ב

טהמצ,4מיי%ג"א
*קאמחילש*נ=ק.

ש%

נ4 % %

מאמרשני

רבמובי נו מתנה לקמקז ררביוסף ,הדצא
טבחא ר4להפקרבירבטובי בר כותנה אמרואביי
ורבנןנסןבותמז  ,א'ץאביילרב אירי בר אביןכרדי
שכרעלךוכו',ובפיק חוקת הבתים סואחר מיההו
ואהוו בוקנו העבט
אען
אחרכוהוגגייעסרעלומבענווהולט'ח
ימת קודם אנת
בקש מרב
כ
י בר קפףנא ,אבל בגכ,רות אדש-ות
רב מיב

.

הנוסתא רבגוובי בר קעצא .

אגיררב4ווביבר קיסנאירבה רב נהור'גריז
ררבנוזברוז אחא לקמקז ררביוסף.

אמר רבנווביאבריצחק ש
ממזן'ם שתקנלא4הותישזי.

מנתכן הוצאתז

נרטוב-ני אמר רש4ו"ש נהממו ,וש גירסא
ברתיטני.
טוטאיו תנעוטוסאי אומרנפ"קדקרהמין.
ר'פע*ן אמרר' טול' אמר רב הונא בסוף

מועדקטן.

נפ4כהןפד"מ.קצכי
],,

אות הירד
כיאסיניאה ,ביצהח"ב .יענ"ץ].
ן אושאואווצא מוש באתמא
רבייאעיסימ
התיטוהסנהריזהיו שם ואלם הוא מה שנאסך

לה
.,

ר' '14שרה רמן הוצל חוצל הש בבבל וןוב
לנהידעא ,וכן אמרו יוסף אען הוצל הוא יוסף
הבבלי ,ובית הכנסה שלה קרובה למדרנו עו-,א
הסופר ,וקרא ע'5ו רב כהנא ר' יאשקז רבהושדיק
ימור עלם ,א"ר מנסראבן עא שאלתי את ר'
י4גמקזבביתעלמין דהוצל ניא רמן עלמארדיצל.
ר'יוושהמרדריזזר"ל קצהקזברורוופרגש"ישוזהע
אמורא כבצתו ,הש להבץ בכוק שערטן ביכמר'
זלשך הקזי
' יאסרה 2ר שוגההז יך'יוט)ן גדיס
להכי אטנטרךלכךתנוז יאסרה דדרהיאפון
ר' "מרה קערשאע"כ .ובש הערוך פףרדריה
בןגלו סכלל שהמז שם וקן ,א"ר יאטרה הכ'
אמדר'עחנןרבו שלר' עושהה.
ר' עוסדהור'כואגי ,א"רפואבי אמרר' עושקן
רמן4ישאשהיאבארץעפושול.
ר'יאפרה ורב עוברקןגירא להו
רברשרא,
"י רבא.
'ר
י
תניר' יאסרהקמיה ררגא והואמחלבממ
ד'יבא סגאחלטיר דב כתוב בשנייויץ.
רביצרה ,יום שמתרבי נתנמושאמר
היום עשברב קודה גהקו של אברהם"4ל ברה
כה4ה ,חשמדזיוםנולרבבבלרב קקודה חאמר מר

לי

ולה,

עיו
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יום שמתר' עעבא נולר רבי ,עם שמת רב' נולר
רבקקורה ,יום שמת רב יהור'נילר רבא ,שמת
רב אשילקיים -מה ומנא' וורח השכהמ
רבא
ובא השסש ,ובסוף פ'כ"ג שהחה אנההו קנטרנית
אבלהיתה מעברת ש מדותטז ,ובפ' כל כהבי
שקטםעיון תסלה.
ואמ אומר כיון שלא היה כוחטלל כישל41ינ)
ז הקזבוסרר קורם
4ש44ינ)יונ) כראיהא בסוןזר"
התטלהואו המז בכוו:ה נוובה ,ווה רב טזורה
אע"פ שהקז בשע ר' יוחנן ניאמר כגץ אנו
שמפסיקץמרבריתוחה אפלולומר התפלהכראהקא
דשבת(ריקאא) ההז כמור' שטעוןבןיוחאי
" הקזכ,פסיק לתפלה שהיאחיי שעה והתורה
שלא
בם'

ים

ניר

חישלםאבללקריאתשמעהקזמפכדק וכלהמוזעע'
אם החאלנרו קוראהכלודו מפסקין שהוא גרול
כע-את שמעכמו שאמרובברכותן הקוראמכוון
נקורא גתווזק הא ב~מגו עהר גד ,%אבל
אם כלמרנרביםלא יפ0קכי אם ב0סוק ראגשון
של שמע כמודהוהרביעניר.וכןכתג הדא'ש
בפסקינר בפ'
נפמהז
צדי
מקשטכועתצמובבאגרעע.עוסמבריזדרפוטםציבןדיחארבו
'
מו
ע;
פ"
ורבומנא חוספותבפהק רשגת ,ורשו דאמד לקמן
כמטוו במערהכי ההה מפיוכקתפיהלבישוכוכסי
וכ,צלי ההואמצלי הטנו עש ,אנל נשנור השנה
מפניקלקול המוערות לא 0ססיקע4גרלולק,ן
ה0וךואיתיעליונים
ובערך נגראפי' שענין
למטה ותחחונים למעלה וכר .והטינים פירשו
מ קבלהבירםכי ראה לשמואלבעולם הבא דהוה
יתצ קטקז רב יועדה תלמירו משום רמיחת בו
טלץ אוטםאונוונו' כרמפורש בפ' במה בהמה.
ובסוףפ'בכלביערבין רב הונא ורביערה תלמקרי
רב .ווה רנ הזורה 3נו של רב קזוקאל טזוא*מד
לאביו ,ורבו המובהק שלרב יהורה הוא שמטל
וקרב כאשר אמתו ,וחנירו דבהונאורבנחמן
וע%א ,ושמואל הקן קוואלו שינמו ר"ל מועדר
כמו חץשנוןויש ספתצם בש הסרנים ,והוא
אומרשיוכלכך זדה יהאת שמים ע*ו אע זה
אנאז ,ההוא כלומר בנסיםכישלץז מסא:א
אתאמיפיא שהקז קרוש ,אעו הוא רנר נר
משעל ,וב קזה4לאביו לע הקז ארם גרול כי
שכיאל קםכם:יו.
1רבי ה 1ך ה הוז וקן ודאש שלבה בפום
בריחאבראיהאבסוףפ'חנית ,וכןמיאהבקרדטרן
מ רבנחסע נשאר בנהדרעא
שמת שמואל
חר
אג
לא רב קהורה ,וא*הו הקז מר
י עמו כי שליח
מס:אוד,וארבו"ל רבה ,גם לרב יוקף יצא רב
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