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

ואי

יל

יי
עה
ם

יור

א~]
שידהבדעישה ווגי פווסלך,יהטו

סשר יוחסץ
הקז ססוכן

אמרכי אוו רב הונא כלךרב חסדא י'שנים,
ואחריו רבה בר נחמני כ"ב שנים מזום יריהא,
ורביוסף שנתיםוחצי ,ואדדיואבי,ואחדירבא.
אשת אבת
ורביהודה ההש וקנו מאנמק של חוסה
ונן רב מקורה עסץו סימריוו 5איו 4אחר סזהוא
עצו לאינסר סשום ש השסל במומו שסל ומו
%נ הונא או ,ונן מולרין לפ:ירב נחמן חהנקה
גלותא ונמצא כרבריו כראיהא צפ' עשרוז
ו-ריכי
יודה)'ן ,ובפוקכל הבשר רעניןרכר בר תמריכי
רב חסרא הוא בסורא ורב יהורה בפומבדיתא,
וושייזנראה שםכי עמז רב ההודה .
ר'יהודה ני אתארבדימי אמרקהודהושכועון
תלכמדיר'יוחנן
מריהורהבומןרבא ומצא לרביוסף ורבשכי~ל
בני רבה בר בר חנה ובול לפני רבאוקיא למר
יהודה פלגאה פי' קפרן או חולק ל הבירו
רקרוסין מרמ:ידהמשממהדאבייכל רבובורכובבל

שהשז אוהמ בולכיס והמז צרך גאשש מתוק
כהאוח"ו בפ' כירה,וההש מרו"קר"ל שהיה מדק-ק
במעשיו וברבריו 4ברלו בכילי רשסא כראיחא
בקרושין וזומ%ו ספ"קא דגגרא גריס ,ובט רב
מנחק בר ההורה ש5ע המז רוצה להכשא שלא'רע
אחףהעז סכג1פחה פגוסה ש -שאמר לו עולא
מונן 'ר,מנן מויכא אתינא רלמא מנטרם בצ'ון
ענוונו' ,אץ מה אש1ה אע בתר שתקותא
דיחסוחאדבבל 10תקוהשז .וכשבא המפר נאגער
שלףרב קהודה כושונא אואו אלמקו ואתיעי *ה
א0ך 4האי ש5שת אושץתאכוו1יבה עלמא ,ונן
ודו נל דורויפיס ודע)ירים ,ובג' מקומות מבא
מש1ה רנ וזיה שהוק נינה בהפלתו ,הא'
בברנות רסנדי נפפץמקו הואורנ 1ראבר אהנה,
אלא המעשה ,והב' נתעניות
%א המררש
והטעם שם נ1ההז דורו שה ,והג' בפוק זלק
מההיתה תוהזולשם-סכיכ)5אכבוו רשגואזיתומל ורביכיא"י.
שהיויודקץ'בחור'הרבהאבל לא לשם שכרם .והוא
יהורהבן~רריא"ר אוזמטץא
נרזז לחכםגרולרסאני שומענמהסי'חש'" ס)יוצאו'
ר' מזודה בר א12תהא נר-ק איסהרא) הבזו סל
ע*ושכוועות שנואות ,ובעת פטירת רב מקורזז פירות נתןבראושי-אא"לוילכמאן כרב'וסף.
גוו 14ם ושמחרב ק-ודה שלא הוצקזלו ,וכי נח
רבמהודהבר אט'משכיה ררביהורזז ,ור'זידא
נסשמז דרכ מהור,ן א"ל רבנן גברא רבה שחשוב היה בפתחו דרה קקורה בר אמי ,רב ע1דה בר
גרב מהודה ליכא הכוו לישרי ז'ל קכרה רר' אמי משמהק ררב.
מהודהנפיאה ,א %קממק א'ללר'אס'עתןברי:מז ר' מקודה בר ביוטא והוא יושבלמני ר'יזנינא.
סבר למשרטזענאר ר' שכוואלבר נחמףעלרגליו
תאני מהודהברברוקהבסתניחארבי בר ברוקה,
השמר מה משפחה שלרבי שלאנהגו קלות ראש ל,ורבי בר שאווה אמררב נחמן בריצדקרחני
ג' סשסבני ר' חמא ור' מ)ודה חמים ל אחת יערהבןברוקה.
פטה ונסה.
תני מהורה גרוגרות אסור לישב גבי כרמו
יההמע בןלוי ובטיפהמ,ך ,אמד
א0ד ר' וירא כף יומר פתכא חז הווע ר' רוח"נ,
ט"משלברנחמייהיום לבית המררשכי וףה נמה אבי ובטואפ'חיע"מ להפסמן.
ר' ההורוז הטר בפ' ר' אליעזר רכילה פח1ש
שם ש ~ ש א ה ן ש טהקק פ ן מ
עקטא ד ף ש  ,טנק מ" סיה5ת'נוקתוהיה בומןרבינו הקדוש.
מ תאה ,ומ
ר'מהודהבן גריםר'ץכיאביו ואמוומוגרים,
פיה רחש ו
שחשממהחאאי נא"
הואוו'-יונהן ברעכנאי הנרםהלבהדי ר'שמעון
שנהב נש דורות ע%ם שאמר שרב מקורה מת נר יחזאי .ובב"ר בענין הוית ר'יצחקור'מזן
עדסרג הוא וחומ הערנות לרנ דונא שהק ור''ורן ברגיורי נטלו רשות פעם שגהז מר"סובן
נשחא  /כי'וחר כראה מ רב הונא מת קורםכיון יהאי% ,ץ למה נטל פעם אהרת הסרבו ויברכם
קהתיע וישלחכ וכתיב כי של~זם יהושע יבו,כם
סהאמרו 5חצם ליסו חכא נרב קזודה רלעערי
אהיה טיא'כירב הונא שהיה
סרב מזודה אבל בגמרא רמ"ק אומרכי טפסוק אחר אמרולו
ודי
כפי הנראה גתלמוד ,וגם כי =עת סיוא היא רכתיבביוםהשמיני שלח את העם והואיום נ"נ
לעולמנווזמלתעל'שיבח סומבד'הא ,וחדאה שרב יתשף שהמק'ום נץב ,ונרמץ היכרם וניוטל'ג
'הודה הלךלרון לפני רנ נחמן והלר לרב הונא 5חדש שלח הפלך .מנאן לתלכויר שלן באותו
ובסקומו אאוו' 'ותר .ורב שמואל הנגד ש' העירצרזיליטול רשות פעם שנטז ,וו'-שמיין
להם ערברכוהו שהיו חככףם
במבאההלמורפוהשזהפושייבת סום בריחא תחת אטר לבנו
"שיבת סורא נאשר כהבהי בסוף התנאים ,ועור גר%ים ואנשי צורהל'נ ,ה 1גיוסא שם במ"ק
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וי
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שי-
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ירב

י

עי

"חשיי

מיחא ו""*חימן

גדי

י

י

מאמר שמ
ר"ש קילפתא ויהודה בן גרם עשו מ05רנות
לר'שבןיו=ו' ש אמו ש 5יהיה בן נרם
ג שנים הש ובנו ,חאהר
שהקהבמעו" ר"שי'
ובקקור'בזגיים ונעשהג 5שלעצסו'
ש'!לאנהןי'ני
(שבתלרא) ,יהתוססות בסרזבמהכ:רליקיןלא גרס
נח נפטרה כי גל של עצמות
גל של עצמות
קרו
דוואגנאי רגברא רבה הוה חוכםגרול,
ובב'י
4הר'יורןברגיוריי
יהודה מרטקרחא אמר לרבה ברפסא אמר
ה ררביהורהמיסש הא , )1
לשמעתאקכי
רבמהודה מהגרוניא ורב מתנמ.
קהורהברהונא בם' במהמד*קין.
ר2יהודה בר הוששא בומןלוי כרקז ררב'הונא
בר ח"א שחקלוי הואבן בהו של ר'ווכרה וגם
הקהבוכערב יהודה בם'חיון.
רב קזודה הנרואה הגרונכנסכוי זושזולוכות
בממונו ,הנוואהלץ מארץ נה 4וק קורםחגוימ
,
%4ריקונן התגירבנו
א,רההורהבןזבדאי.שממירר'קהודהמובא]2
אחמי
בןזברא'י
רברנות דיב"ב.
זבו.-א
.נר' קזודה

י

איא

י"

.

יר

מי,

יעב"ץ].
ר' קהודהברוג'נאלפניר'חנינא,ד'
,י

נכנס
רבההודה
,
חמבאחובפזתמןבנרובה-שלודהרב 'הודה,ל,
רבק-ירה לעשות
 ,ובבהקו

תנירב קהורה בר חביבא.
ו חיקקה רבו
קזדה ברה רר' חתא רבהואיי
.שלר'יוחנן ונלרובבטן אחר ,וטלר ג' חרשים
קודם חוקקז אחיו ,והיו שנטהם מטסה אחת וה
נלר גתחלת ו' וחז גלר לש' דושעם שלכרם.
ובפ"אדיני מכינות קזורה חוקקהקזב,קכ:מהררב.
יור'חיטו ,ו4ומר
בסעורהאתשתויין ודרשולסני"כ
ז%ר'זו',4לדבי נכנסיןיצאסוד ,ובפרקכרשמרע
ר'חישויצאו להתעסק בעבודת אומחם
י
בתנלימודםוהוו להם גרולכוןהוכו'.ווהוקשהווד
רה
צטי
חמגו פלר''טוי ונראה שמת בקצדותסני' ר4משר
פהו אלסלא קזורה קיקם לא בפלעונהו
רביע4
י טלכוסף ר"לב*ל' שבתותוהקה באלביחו,
בכל בי
וככרפרסו*לב,ה נקראבי שסש' רכלביטלמטרחוי
קממה עמורא רנהורא כשבא ממת המרושלביתו.
ללה ההו4ו שלאוחו שנת נכה4נה ההלנהושגגה
טרצאהכלסני ון4ליפז ר"ל ככ,ו השליפו שמוקמה
ברע לד"-וג ארנז כיון טרצא מפיו והרגו אותו,
קר' ובעבור ~ה אמר אנילא 'פתח ארםסיו
'טי
י
) שלחי קז פוחרוח ו"לח בנסה סקיסוח ,ונלדברי
הרישוח" .צבץ.

[147

לשפן וש נח נפשקז מקהודה ,וזהעיהל'נ ראמז
שר' הקק בונוןהוומוראים ו4רנייודעלכהז במ
נא
יי
ר'זז
4ייהודה וחוקקהלא נקראו בשם רבי
י
כ
כ
'
אבקהנ) חאולילא נסמכו א5א ברורגרולכידשקיה
נקראברביר'ץ גרולברורו ,וכבר ירעת משת ר'
חיי4וובניו שהםשקולץבאבות .ונקברחזר' קהורה
כימין~ביו שהטוהבכור ,וחוקמק הקפון בישכאש5
אב
ש5יורור'דזו,ו,.והמז מגבל כרוחמים משמע4ואז"
הכלך
רביהודה נר חמנא אמרלרב הונאברטהריב
קהושע ס' ען מזןלין ,ובם'החובל בלזשלכרזזד
בר איקשר לר' 'הודה בר חנינאוקנסמז ר"ש
השנטילשט דדהבא ,הליטיא מ:ול5.עדיץ
נמו שנתנ היסב':ם ז'ץ פ"א מעיובע ,וגם"ג
כוחעל ומףקליפרא סל~הב לחהוינרן שהן ט'
שק*ם פחותוניע ,ונן נתנ בסץ ממתנות עחם
ולאירעת'מניןלו~ה מר"ף אומר שהלעפרא טאה
ירתמלכר ,פי;
וכן
רינהןוכןבפי' בם"קכוסנהררן
רד"ק בשרש מנהאימרכיה*בווא מנ ה,ולרעת
הנלמנה הש ק'רימף'ן ,אש בלהערוךפי'בערך
ל טר בתהוכעה 'רת2לכר וכמחליפורא עכראכשיה
ד ווז
זינעפי' הואזץהו4ו רינר הוא ווז,וביד
סי' החשהרגוםרבע שש כסףחינרוווז אחד דוא
אר'דינרין ,והשק5
ורשהושל פורהנקראסלעיהו
שלחו'ל זקמ שקל של תורה שהואב'רימין.
ר' קהורהבןאהותושל ר'חנינא לשישנוה4ן.
רבקהורוה ברקהררב קהושע בר כיתא משסטק
ררב.
מר קהורהרבי מר יוחנא ,אמר אמי 4ומר ל'
מרק-ודה הוא מר קהורה שאטר1ל"עלח
בומןרבא.וארי

,

~בקרה1ק"אןהשהוצרם1בו
=ו ע"יה  1טנחל לת תטא.

יק"לצק-%שץ,
תזחהאח"חעמפימהשה=נה"
תביש.
תש ל "ךה אט
י רסתחי
ר ק "יה ששכ פוחל.
יי
ר ווה שף מטנ
ש בשם ר יאממ בד
ששו בש 0א"ה
הזיה.41

י

"יהי

י

י"קבשי שצ"יה

*ז
1הי מק ו
יל" ,טייטאל י"ה
*ט"עחופי".
ל

1

:

ף
רמיא"'.ע
"ךהישק,ילש ,אט-י
זיה ק,

תש

י

חפה

'1
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ר"יהורהברמנסש,נ,אנרמנטיאהי 4התו יהורה
רנ הטמ%
 '4נשוקי רמברינאר.נתן הוה בתי
חנאנ'ינץ הנש מ14מרו ,תר* יעא אח
רב מזודה ממורא,
שמעוןנןמנסיא.
רב מ:ודה 3ר' סימון בשם רב'ץ תן בהשמו4ל
.
דרשר' קקודה 3ר מערגאו4ידר'שמעון מר
נרנחמני.
רב קקורה בר מרימר ומר בר רב אמף ור' אושו
רג ההורה אחוה דרב ס5א זזכזע,ו והתו נכנס
מרימוטוכריכו רטתא וכרק-כל חד וחר לנפשמה לפ ':רבהונא ,כר תקטו ת'דנייעייא א"לאליע
כ!מנישהיושוין ובאו לפני כ!ריכ!ר בם"ג שאכלו ,לרב מזודה
דרנ סלא חסידא אמריתו דלא
י
ח
ח
א
את' משמזא ,והיה יוס הנפורים 4רבעול כמה
מהורה בר כ!התיה .יוחסעד"קי
ר' מזודה בר נחמני מתורגטנמ :דרעפ לרוש בתלות ננהודעי 4ל? אלמקו וכו' ,לא תרתח לא
.תחמא ,והוא אתא לקטמק דאבח והמז או וקן
ובירושלכייר' הזורח ברנחמן בשםר"שלעגי.
מארכי חההיה בומן רב טזודה ורג הרנא.
ןלהלןר"יבןקנוסא ],
כר'קהין7,בן נקוסא:עיי
ר' מ:ודהבן סמרא :אמר ר' אלט 4כהמום ר'
'
ר
ר' מהודוזבןנרמה :אכ!ר 'רישעבןלוישמים יהורהבן ספרא אמר רב.
ה5כו'לסדניר' 'הודהבןנרקהבדש-ישות הקברוכלם
ר'יהודה טסמרתא ואמר ר' אלעור משמו ונן
שכהת' בענור שהמתי שסק בצרמ צבורלקיים מה אמרר' אלשו משמו.
נתא'כיהשיקוקיל זצם מרהןקהלת.
אמר רב ההורה בר עולא אכ!ר רב אסי אמר
ר' מ:ורה נסףאה בנו של לע כראיהא בם"ג ר'יןחנן.
רב מקודח אחחה דרב מפא ורב כהנא הוו קמקה
דתעמות ננו של רבי ,ווחו אמורא ומת רי%
נמנועלדגממןוהוזירוהו ,ואע"ם שבמשנה אומר דרב הונא.
ר' מהודהבןמריהבן אחוה %של בר קמרא.
כ' ר'מהוד'הנששווקנוגעהוא רמ:ו הקרושב' הוא
'
ר
וגיתדינונמנו ע4
ר
ב
ה
ד
ו
ה
ק
ממנו
.
טנחס
ן
י
)
)
ד
ו
י
י
השסןמרווהת'חהו קב*
ער שבא נכרו ,וכבר א בירושלכ!'
שחכס אחר ר' 'מה:וודרזה,בןצרויה .ד'"
קלוגזכוראה :כי אתא רב ד'כר אטר
רב
לאהיה רוצהבהיזר ואמר לו ששוכל כיון שאין
רוב הצ'בוריכוליןלעכ!ודבו ,ו4ום לאו קרינן למה רבמהורוז קלוסכוראה ת 4עק'בא אמר לא שנווכו'
יר'יוחנן,
זקן מבט)וווה אכדשמוא5לרב תה רביעדהההז ונראה שהםחלכרי
דומחלוקנו ששמוכשמו חכםועניו ומחוקבתור'
ר'מ:ודה נן קנוסא ,נ"א בן נקוסא  )1בס"פ
לומדיה ,וננר זלל אשד תקן העבור ער יכף פדובה ,הזוא תלמיר ר' חיא אצ כול רבי והטז
המשיז .ווהר' מהודה בוכוןר'יוחנן ורע%לקיש למנירביור'זזייא.
אמרבושסוטילר'יוחק ואמוה קממקדר'מ:ורה אמריהודה אמררב ,תהרבו של רב שפי%
נששוה ,והאמךוטים ס~המ) נשא נומן ר'אטי בר מ:ודח.
ולאס' חוא עלהלר' אכרהוו'ודעיןשכלשנחז'ו א ר הודה נר שלא א"ראסי א"ריוהנן.
שלר''והנןהמהנ?לב!רנו גזאיכין על השים ש
ר' ההודה בר שלום בשם ר'זזניסאהגדול והוא
שהה%,%י%ת= ח מ פה
ביחרר' טנחס ול מקודה ברשלום.
%?%אן
מק חם
ח ה טיי
אמר רבמהוך,ה ברשכ!ו4ול ,אמררבמהודוז בר
%מו עקיה ת  %שם לש=1 %
אץ
ק ן
%
 '%; .ר' וח תו' .ש מ
%%י="מא"ךה ת טשי
ע תערות גענו והע שם דדמא המ אמר רב חסדא.
וודה צערא והתענוי
ר' אנר ור' אבא בריה דלחיא נר אבא ונו' .ל" הבודי%קק"%טיק%
 %ש פ%ה  %ב תטל ו ף %ו ף ק %
וכשמת רבמקווה .נשיאה ובאה דגפמועה לנבל
אי" ,חת
א'? רב חסדאלרבחנן בר אבא שהוא חהנו של  %ישר ממ" שי
רב חקנרוסל רב,ןסרא ,ן*לליהד אסקזא ושע) הש נעו  %ר ח" הך ,%אבל מתש"י
בשםף" %ע הש שם ום.
שמ:ואחוי וך'עה לעלמא,יזינ רען לק'ש קממ :שטשןקפד
דר' מהורה נשיאה ,ור' יהורה נששוה סמיך י'היה נר שמשן הוה נגיר *ה
אנתממ ,דר' שמ"ל שטעיה ר"ל עברוי ,בעא הדעע מחטרשות ,ואעוו נראה :פייח ו' 'הורה
י)" יאף לטמוי כע ההנא'ט .יעב'"ץ.
ר' מהורה נסראה מר'אמי.

אי

יא

יר

י=ה י.

=

ח"

"י

*

י

ייק

מאטרשני

ל "שן ק סד ,אישניה ר'יח:גן ,לר'
מהודז :בר שבזעון ואסד ר'עהנן בושמו בפ' 'ש

מי

נמ%ץ.

'ייחנן עאה.
רבייההטעור'יחקמיי
ר' קושע בר אבא משממ :רעולא

"הת~עבר אנא אמד רבגידל אמר רב.

/

אטר ר'

ר' קהושעבריז ראבא אושעיא איש נוויא,
וביום שמת אניו נ%ר לקים מה שנא' וורח
השמש ונא השמש.
ר' מקתמע בראבון.
י אמי לרב אשי מעא
ל מהתמעבויה ררבזיד
המהבוכעפפההת רבכהנאמן הע%ם רססחי
"א.
'ד
פס
ב,
לני רב וא"לרביוסף ו
4וסי
ףמהישע הגרסיפהש" שם טקום ,והוא שכעמ
לר'עקיבאבביתהאסויץ,ולר'עקיבא קברוהו הש
%41מהוז"ל.
ר' מ:ושע דהומאה א"ר סטרא משמו ,ואהף.

הרקיע

א'י

ההעויב"ל.

י'מהוניע אבוה ררב הונא ברמז ררב מהונשע.

מ?וטועבן וירוז בןוקכיו של ר'כואירבוכוןרב
בפ' החמת.
מהתעעבן כפוסאי ןאו קפוסא'] חתגיה רר'
ע~באבזסש רני בפ' החבית תנא דבחתא.
ר' מהתמעבןלוי ,ר' מהוזבעבן חנגמז שהוא
סתט ר' מזושע במשנה הוא
וחה ג"כ לו'
כרוויתא בפ'זוורוע ר' מיאשה :בר בריזה רריב"ל
דלוי הוא  /וכן אמרו בענין ס"ת על ר' מהושע
עצמו שהואלו' ,וריב'ץ שם אביו המ :לוי צריק
וחטיר נמוהו נראיתא נפרק חלק נזאמרלו הבעמיח
בד%ום הגבואה שלום שן בר לואי וא'ץ אלההו
ךלהיי העה"נ ,וסרש"י אנטקק
אבט"זךלךיאבו
אותך ואנקי לחיי העה"ב דאי לאו צר,קי נמיר
אתון לא הוהמזיבלך שלמא ולא הוה מרכרשכ,א
דאבקיע"כ ,אבל לא 'דעתי אם הוא וה לוי סתם
או בר ההו ני נהאה ני ריל"ל קרוב בשניכ) ל'4
יז:ינא כראיתא ביומא ובס' במה אשה פרש'"כי
לויור' וקנינא שויכ) בשג'נ) וביזככוה ור' אפםגרול
כ,הם  ,וכוז? שברזוה שהוא קרוב בשגים5ר' חנינא
ברהביאז)ויובוללויולאבווזרנפכומזל וכלכו בוכון
אחר יוחר וקן מד' יוחנן ,חלנה נמותו נ%
מזם חוץ מתטלות באכוצע תקנ~ס ,וכן קבלוה
בפאק דע"1כושום רבשגמ:ם תנ,ז כר'יוחגן ,וכן

יף

י)"הרח"נקש,ש כרא'חא ר"פ חוצשו ס.%%יעב"ץ.
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גיורת שהיא מחתזח מג' שנים סוהתיוה לנהונה
אין הלכה נמ"ו ,וכן נפ' השת השדו אסור
לשעום כלוםכיון שהגיעזמן המנחה עד שיהפלל,
אבל פו' וקנון אטלו מומל בערסה מצסרפץ,
וכןבו' ועבר בוה יש סוסקין כריב"ל ,וו:ם '%ת
ורבינו האי גאון ואחרים אז פוסרףן כן ,ורזעי
וכראי הואריב"ל לסמוךשיו בשעת הרחק.
'רוסלמי בם"ח רתרומות עובדא בהד רהבעהוה
מלכותאועיקלגביריב"ל ואכריוו עליה מבי מלכא
ומ?בלהווז:וז :אליהו ז"לרג'ל רכוווג4ליון ותולא
4פקגלילממ ו?!כ) ככוה ש!וכוין ואיתגלי למה ,וא"ל
רליכוורין אנא
ו4ל'לריב'ץ ולאו סשנהעטרתי
מת11גי
אמרליהאלמהו
כישנת חס'דים .ועור במדוש
אמרויב'ץ שטרם הלכות למרני מ:ורזק בן נמה
וכלם שכחוני בשביל שה'ית' עוסק בצרכי צבור
שגא' כי העושק מהולל וקכנ) ,ובברכות ירושלכוי
כל ו:עוסקבצרכי צבורכאלו עוסק בתורה .ובסוף
ואלה שכוות רבה ר' יוסי פסרוס וזברי בןלוי
וריב"ל קרא כל אזקד פסוק בשעתכולוקןכוןו:עולנ).
נמכוראה לוהםכ,תן שכרן ומשמחן :הא' אמר על
זאתיתפללכל חסיר וכו' ,הב' אמר מה רבבוובך
אשר צפנהליראץ.וכו' ,והאחר אמרכיבועמכיח
לבנו .וריב"לו:מ :עם בר קפרא בא"י ולמעטים
אומר משום נר קפרא ,והק :כזכון רבי ואמר
סעשה שבאלפגיוכן אמרבעלקהזוקיכועתיכורבי,
ובשש המד'ר ובכתובוח כל ו:כועשה סךקרזןלויב"ל
עם סלאך המוה וטיהלך לנן עדן ונשבע שלא
לעשותהרמע,:ולפי האגדז :ו:וא כ,העשוה שנכנסו
בחיהםלגןעדן ,והיבה אטרים מרבץ בתלמוד
שאל כלאך המות וישסר מהם ,והוא המ? רגל
עם אלמהוז"ל 1711א בעל אגדז:לפניריב"ל באנרתא
ח:ם גרול וחסיר אשריו ואשרי חלקו .בפסחים
(קיז"ב) אומר אמרריב'ץ מאידכת"הורול'%יכ'ב~וב
ו:ודו לכו' נשגיבה ז:ובתו של ארםבמיבתועשיר
בשורו עג' בשיו יתום בביצתו %4מגה בהרגנולהה.
אמרר' מהושעהלוי בר שלוס בשנ) ר'יונה.
ר' יהתעע בר נזרתא משמטה ררב ,ובראה
שההו אח לרביהושע כשמואלו] בר מרהא ,ורב
"ח ררנ ק?ושעכר מרחא.

וי

רמ:ושע בר גחמ,ה בשםר' חגינא בריצחק.
ר' מ:ושע ברגזשכע והמהאחיו נשל ר' שמואל

ברגהמני.
שרקץ
אמר
'
ר
ו
ר
ב
משמו
ר' יהושע סיון
י
'
ר
'
ר
ר
ו
כ
א
,
בשם
לוי
ר' מ:ממע דסננץ
לוי
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ש~]

ריוחק אהו עשה דוזלמוד
14מדרבמש' משוםר' עזתעע דסננץ ,ווה נונר
"שיבה פ' שנים 'וסף הצדיו בטצהם,
דשם
מארגנלהסירשות ד71מןגדולביכרר''ודזנן
ככי
וזאהשוי
א טזרעו ו"ה נסוהו והק; יושג ל ש 4
כ,קוכוו6.כנץ.
ר' מנא תה מבי*זשיבייוביופיו בנות צערה ע 4שור% ,א
ז
ז
א
,
כ
ו
ר
מ
ו
נ
ר' מזחשהז
וומי
העזיראטעין הרע טשום סיהקז מורעו שליוסף
בירהשלכר.
ואמו כשהיתה מעונרת הרחה ביום הכמורם
]
.
ג
"
ב
כ
.
ז
"
כ
ע
י
י
ד
י
ס
ה
ד
י
ק
ר
פ
ב
כרןני
%ח"ח 4ו ושקט הלר ואז אמר
גטרם אצרך
'ודקיח :בפ"א טקדושסהי'ן,4אמר רב 'וסף יוד בבטן ידעהעי ,והעז יחום מאב ואםנכיאני.
ע,ל סושש הואפי'יוד
4עת קמנה עשה ורבוומו בסרנז הםד' :הא'רבינו דקדוש כראירטש
שר גד%הל'ל הארקי משנהו חנם ,ובל הערוך בראשית הגוכי היה כ,עעעתרבי וראהלרגשויה
סירש שני סיהוסרם :הא' כמושסרמ'.
י ,והב' יור-קרובלרנ' ,וכ! ב5רק אלופ:רטותכי רב.הקז
ססיםהסאון שהוא שם חנס כמויו:דדטיייקרת משמשלרבי ור' חישובישיבהור'יוחנןבעמירה,
וא"ל אנףטומאי האר'ל חכם אהדהוא
והשני ר'ינאי פרק ר%4עה רבה בעמותפו"שר
אךיאמ  %אדע ,ווף
ךבי לא מגהחנוהעו ו4ותונןבם' אלוהןהלוקין
יגחשח%11תדישמ.
וגפ' יאשיתהגו ,ובראשון מסשמעאובכחראפיק
כר שמח אם ינפורר'יווען בר'אלעורתלכוירולא
ייחעטלתאהימק.
כר' .נאי רבו ,ואני ירעתי שר' 'נאי אינו סן
נח ל קז מימ.
וטש %התנאים לא כ4מ:ופישבפרקי אבותר' שמשןבן
י' טשםייחק
צטח רוראןו"ל,וככר הארכתיבוהכ'ר'ינאי דועא
י
מ
ש
ב
ממק.
הוא -,ומון מאד ובנו תנא ועור אפרש יוהר,
ק טשן א =וא מח%מ.
והג'רגו שלר'יוחנןר' אוששא רבה שלימדלסניו
שם4ל מ ץ  %ן שק אץ המך ,4ן שמם כדאיהא בפרק בנ' העיר וכן בפוקכיצד
ען=ימעש מצן אעוק ,אש.
מ מעברץ ,והר' הוא תקיהבןר'יויא וה כוזורסם
ב%ה ק ממט א%ו למתש א %בתלכווד בפרקואלו קשריםואין צריך ראיה .ואלו
עששל
דנרם ר'ץ רבות'ו ואין שום
שמ פ שש שמ פסק המנ ף סשל הג' אחוונים
סעא
נדול כוהם
סתי"א "ע מס בחים עמשים מ ן אחד מהם ת:א ,ואסלו ר' חיש
בחכבוה ובוקנה לא נער שה
בסשנהה"אלא שששו
יטפהעקחםאף אא מ ם 3ן ז"ץ
תוסטותברייתותוסירוסרם למשנה .ומבית הנסיא
מים.
היומסייין לליוחנ;לסרנסתו כראית' בסומה גם
לקץ  %סשש.
מ ישק ,ששטעין אחיעזרע ,:ולא ביצאת'לויחס אבכי
ליןק
ע חסח ם קיה ך עשו עחוייק אסבר נפחא ,וגסרק חלקפיש'יאביו שלר''וחת
ו
ד
ת
י
ר
ג
'
ו
כ
ו
נפחא חש מפיסרם נפחא לש
 ,ונ"כ
הדש.
לאטצאזיההסלרבאפיולרבינ' אשרחברוהתלמוד
ק
ח
עמיש
'
'
א
נ
י
נ
ח
'
ר
נ
ש
י
'
ר
ש
ם
ג
4
ס
א
ר
נ
1
'וחנן
בב* ,וגזמן
אש זוץ בשף עמת קחק.
העז חששישיבה; וטת קורםלור'חנינא בר זע!א
וקרע ל ר' חני:א אסלו בשעה שנז' מסמ עך
לשחש.עחק
יק ממרלעו אטר כשש ,שש" תק ש;דע'"ג בגדים של ס"ד ,גם קבלר'יוחנן סג'
*ה חבבדם אחרים והם ה' בנאה בראיחא בכתראוטר'
ףהסנו תחל!חת 3 ,ל הוא
ברמ %ק עטהודם".
שמשןבןק,וצרק וה מסורסם בתלמור וכן מבר
לערחעעישל רמ%קץ.
קטרא ,חהרא'נו כתנ בטרק כמ שטהכי רנ קשש
מר עתא :רבא מכ כפא
6יכו רגו שלר'יוחנן ,ובפרק חוקת הבתים א"ריוחנן
ש"אנתסר=חאע4וא" ,טף להלמכו שטעחי מהולכי אושא שהוא ר' ישסעאל זזברר'
יחא!ר ררב זעא ן 1בעש.
עקיבא והיו בניםרבים ומתוי ער שאמד די
מרי
ע"א :סר קיה ועיסר עעא.
נרכאו רעערראה ביר ורש'~ פירש שודה פחות
ר'יוחנ' ס' קדמ ססחום .יוחסץר"ק,
טכשע-וה ,חהערוך פירש שהקזר שן תלתיה
,
שוו'נה מטס'"ה שההה אוכלחו*ןגמזע,ז ,ולשק
מריוחגיבומן שמואל..וחסע
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מאטר שמ
הערוך ארם קרוש כר'יוחנן האיך נמ4א עצם
המת שמטמא,איא שהעזה סץ תלושה בירו.
ס" אחר ס%א ההז עמו אלא כשהולך לנית האבל
לנחמו ,אנל ננות נשארולו כךאיתא נמ' האומר
בקרחמ' .1נואנ' ש"ש ראית' במגלת סהרים למר
נסיםגאוןכי ה'ולר'יודען עשרה בנים והתשזנה
מתו מיחת עצמם והעשיף נטלנתוך יורה גךלה
אשר היתה רותדצו ש האש רתק]ה חוקה ,ותכף
שנסל ו4מהיעהך בשרו ולא נשאר רק העצסות
%קחר'יוחנן אצבע קטנה והיה מנחם האנטרם
בו ואמרו שנשאר לובן אחר ושמו רב מתנה,
ותקזוכהד שלחחהואלבבלללכ!וד עכ)ב)כ!ואלווזקה
וזבררבע:ורה].
עשו
ירושלכר 3ר דמך ו*יחען סקר
לבנותי
כסברת ריש לקעמ ברץ ההוא וכו' ,וכן גמוף
קדושזבבלי שההז רוצה טרהיה ועירי חתנו,
ונקראבפ' דג4וכר ובפרק דלק ובהרבה מקומות נר
נסחא ,הן'ו לו חלמירק 0ער אין חקר וכי נח
נסשקזדר'יוחנן שם ר' אמי ור' אבא בריה
ו בר אבא ,אבל ריש לק'ש הנשוי עי.
דר'.ויש
אחוהו מת קודםלו ובשנה אחת מתו שניהם,
חיהלו כמו תלמקו חברוהמז חבר לל וז:ינא ,ר'
'וחנן זלש עאל לגבקהר'חנינא ,וריש לקץמ כר,.דר
מתנית"ז מ' סעמים ועטללפניר''וחנן',ור'יוחנן
סכוךלר'יוסיבר' חנינאולר'וירא ,ור'יוחנןור'
אלמא סחוךה
ז'4לסא חביחםויו  /והיו
שרצו לעשות ושמע ר' יוחנן מלאך סאמר כי
לאחר מהם עומדת דעטעה והורר''וחנןמן הדרך
וגעשה ראש ה4והכי ר' חמנא ההק וקן מאד.
ור''וחנן[היה]בעלבשרווך כ!אד שלא היה מניח
חפמ"ןכל השנה אלא בערב פסח ככ!ו שמבו"ו
בירוטלמי ,והרא"ש הנשובססקי ברכותבטיקכוי
שמהו וא"כ האטת הוא כמו שטסק הרא"ש
בשאלהו' שאשרלעשו' חצ'צה בראש שהיא ביד,
ו~ה כעד הושג"א והן"ן טהומךו דבר נבואה בלא
פועס,וכן קשה להם מעטרת דוד שהקמו בגמרא
אץ .היה דוד ממה תפלין אם העטרה ה%מחו
בסקוםתפלין ,וחרצו מקוםיש בראש להנקןשני
תפלץ ,ואם הקז מותר על המצסתיהיה מותר
ל העטרה ,ואם הוק מוהר לנתזלה איך ר'
'וחנן לאהיה שם מצנפת ש ראשו וההז מבכול
כמה מצות עשה בכל יום ארם קרוש כמוהו
ובווראילא.ר4עזהזזמאמר ,ונן נראה מתשובח
אחתלהרש"גא געההז מסה0ק בזה %א התץ'ונן
פ שתססו
ר'יוביזק בר ששת בשאלה קל"ו,איר
דברהס השרב 446לתו שהקה קשהלוג"כ עשרת

הי

*יר'
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רוד .ונראה ס)דוה קר כשדדה ןקן ונתקיר 4לא
שבשעת וקנותוהיה שותה"ן עם נרכום ודבהם
חמיןוחורלנערותו כראעזא בפרק כל שאחווובם'
ת' שרצ'ם בסומו שאומר וקן מול  ,וקו"
ייו אשדץ.
'חלטו כחווווריךהומןולא 'כלה דבר
ג"כ קרהלו רבר גרול עם רב גהנא תלמיר דרב
והחיה אותו כךא,זא בסיף ק"מ ,ועשה חמגמה
סךהם סלמים מתלמור וגמרא דנרהמסדר פהדות
לבדווה נקרא תלמוד'רובילמ'.
רבייוחקנראנץ.
ר''וחנןבןאו"ץר :אמר רבה בר בר חנאר'
יוחנןנןאלעזר שנכנס אחרר' שמעון בןיוסי בן
לקוניא ,וא"ל ר'שכיעון בן יוס' בן לקונש אני
יאיתי אתר' שמעוןבןיוחאי.
ר''וחנןבןאלקים ור' אלעור בן סרת שניהם
דיינים ,והנוסיח האכרתית ר' שטשןנןאל"קים
ב~וף קמא.
'
ר
ו
ר'יוחנןבן ארוא יוסי בר נהור4ל זזר אטר
וחר שר' אמרריב"ל סאןדנעריוכו'בומןר'וחנן.
ר''וחנןברנרכ'ה כעמםר'אליעורבמס'סופרי'.
ר'יוחנן איש בקעתחורץזיןבזמןר'יוחנן.ד"קי
יוחנן יקוקאה בא לסנירביטיש וש"' שהיה
סוסר ככץכוחוקק ,וי"א על שם יר
ו חקוקה,
ווה מזזלת טסחים וכן סידש הערוך אלו שנ'
הפרושים
ר'יוחנןבן אחותו שלר'יוסי ברחנינא.
ר'יוו,נןדיש בעאקוכר.ר' פנחס.בר חמא בשם

"י

.

ר'סימון.
ר'יוחנן מלחשך פרק הדרוס' ש געת השרש"י
לא'רעתי ו4בששר שהואר'יוהנן עצכץ ונקראכן

ל'שכי לחשו לאמוביום הכמורים. .
"סי.
'ו
דכ
ר''וחנןהמדחויכהיוםר'יוחנןהמ
ר'יוחנן בר מףא.
ר''וחק דצפוף.

ר'יוחק קסקסאה קטקזדר'יוסי בראבץ ,לש
ר''זניוק ק0קסאה ,בברכות אמרימ*וסי תהשזך
שצריך שתהיה ושהרקנית מ4עת הברנה.
ר''וחנן אחוה דמר ברה דרבינא לרב נחמן

א'י

בריצחק בשבת סרק המצניעי
בריוכרה בם' במהפוומנין 4רהעיה ההואמרבנן
בר'וכימןלרגאפוזי'" אוועהים גאלבית מרדשו
תזלה ,ובערוךסיץ4וב4יתו יוםנננס לשורה,
פ"א רבאיריהיה אבוהדר''עוןככדמפורש בחגעח

ספריוחסין
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עכ"ד% ,אנהיראלי כי זה רבאיד' הקזבא"י או יוהנן כושמהשדר' יומץ ה1או 6ע 1דנרו 14אה
בצתץדבבל  ,ועורכיזכ!ן גדול הההר(,דם רבא מ ושהל'14י.
ן בעי מר'סיכירהיהנהןבפ' חשוכל
בנו הטז מהלמיי ר' יחקנן הגדו*ם שפץס לר' ר'יונת
יוחנן ל מעסוה דר'אליעור.
נמציעא על ענין החסימה ,וטשמז מהא13וושם
א"רויראגיסזין דלש ,עךו דע"א,חוט החאשונים.
י
דמג"ב ,נרכות דע"א.
'יונוק ור'אכיחר עלחו לרב חסדא ובגפין
]
יונה אבוהדר'מניישענבי"הץם אכ ובגו חכורש נענז סלגש בגבעה אמר אלהקולי
' אכעשי כי
הקב' ,,אומריונתןבני אמרכךואביחרבניכךוכו'.
נדו*ם ,ור'יונה בשו רחנף ואתא מפרא
ר'יונתןור'י%4אה בר סחלץךצ מהככר ה0יחא
ייוז,נן,
ר'יונה ור' ירכרה תרויקהו כ!שכ!הה
ר' וע'וא דו להר' האדוונים שכבר אמרמשר' 'אשקה זהההמבומן
ואמרי
ור'יונה ור''רמ.ה תלמירי
ר' אלוורבן סדת ,ואולי וה חבידי שלי
' ח-א
.
ן
נ
ח
ו
יונהור''רב!הההלכדדיר'י
,
נ
מ
ח
נ
ורבו של שמואל נר
שכלטזיומבכל ,אש
שבת.
אמד'ר'יונה א"ר ררא
ף
ו
ס
ב
'
ר
מ
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ר
צ
דהשר'יונה אפתחאדבי נטראהיודע דץ לא ההה וה חברו" חיא הגדולכיון שהעהיכים
דלים יורע הקב"ה דין זלים ,הכלב שכ!וונותיו בבית יקברותב2מצית.
מועטיםוע ,שוהה המאכלבמיוג' ינרם ,וק
ר'יונתן מסר ממקהלר' ח'וא בר אבא.
שמעיונותן לנהמה לחמה זה הנלב גגימטישו
אמר ליונתןבן אלע~ר 4עזרר'עטזןבן עמר,0
בהסהנלב .לבני עורב כמוסאאחו"לבפיק נערה והואבומןרביור' חנעא בר חמא ור'יצחק.
עורבאבעיבני והא כתיב לבני וץרב אשר "קראו
ר'ינהן בר הלאירושלכר.דיקי
האבודוורי הא באוכמי סיוש"י מחדיתן לבנים
ליונתז בן חגי ור'י0יה בשם טמזק גר
ושומלן אח:ם וכשהן שחורים אוהבין 4עתן ,מריון,
והחוספות אמרו נוהםב'כהנים אחד לבן ואחד
ר'יונתןבן'ומףבןלקתץו בשו טל'ש בןיוסף
ו טחפות דמרבה עורב בןלקונשו ,וכברירועכי ר"שבן יוסף בן לקוג'א
שחור כדכווכח בסוקאי
העמש ומפוש כמראה חנוה העמוקה מן הצל ,היהב,מירבי ,ולכ!דתירהלבןר',4בןשכיעון בן
ינמעשה דר' אמי עוסקלדברים נואה כתמ"י ולכן יוחאיע"פרבישציוהווהםנהמ'כראיתאבבמתה.
3ס'יאכ,אהלות אמרויכמ
ה תטוהה במעיו ר"ל
ר' יונתן נן עכינאי
חמאקורס'"ויצוחנןט14בןבומאןלעהותרנאהעי
ם
מהכלבנ'ימים מעת לעת חשונ מאנל ,ונעופות יתמ ולחנינא נר
ודגים מעת לעת חשוב מאנל .ותימה שהרמב"ם בומןרבינו הקדוש.
ר'יונוץןכן לכמא' ור"ש כן זבמ -ונטמך אחד
הוא בבשר
שפיחש שוה אעערד1יכ %ננלב
רן
המת %ד ומ' תה לא ימא)הונו' ,ור'יונה לא כוהט מר'יוחנן,
ו4דיל'146הואל ,יטזן בן עמטי
מזןהברל בזה חלא כי הוא סובקץ מצד המרה שאמתו למעלה(צ
ה ו'ימר אשלו וכןר'
השחורה שנו .ובסוחפ' שמ' שנגח לאיגרלאדנז ר'ענתן בר עמרםזי
כלב רעבחוךביהו מטווםולא תסיםדכרםבבקעך ,יחקנן ,וזהר'יונתן הואתלכוד רמ והוא ענע,
ובסוף פ' מרובה לאיגדל כלב אלא קשור בשלשלת ונשנתנשיתנננם למת רני %א רצה למרנסו
המגורם שמנה שתסתלק טעשואל ושופך דכרם ,שהי!הושנ שההק עם ה14ץערסואמרלושינסני
תנא ר'אליעור אומר המגרל שב כמגדל חוי נכלב טלא רצהלגלות שכיכרי שלא טונהפדברי
ליץ',1ן בארור ,ובסוף שבת אמר רב מאה 14ן הורהכדאיזא ברעמ בתרא ,נ"א לנתן גר עמרם.
ר'יונחןבן שאול תלכרד רב ,ונראה שהוא 4הש
נותנע לנלב לאכול אלא משח אודנהק תעטדא
פ'כלהכ*ם.
אבתרהק ,חה"כ! בדברא אבל בכ!תא לץ כ!שוג) לר'יום'בן
דאתי לכ!סק -אט4ויןהכלב שלו שאם שלו הוא
ר' 'ונתן(כ"י ר'נתן)רבו של שמט %ברנחמני
ווהר'ינתן(כ"יר'נתן)חניו שלר' ח"א טש4מר
מוונותיועל.ךי
ר'יונה בוצואורבנן ,במדהש למעכהם אומרר' לובבעז הקנרותדליההל2מ:2עת.
ר'ינהן; ר'יוחנןור'יונחן קתמי.
יונהבן צררה והכל אחר.
ר' 'וסמאבן שונם בשם ל קזוושע בןסוכנית,
ר'.ונה בר תו)לשא ,רבו4ברק 4הגירא לשהוט
חהחאכנוור' ההושעדמכנין שנ)כ1קום.
ר"ל כטההה צדחולעפ"ג.
ר'יוסיור' 'צחקבר' זסיאה1ועו לבי רבא
ר'ינת
ן :רב יונוץ אמרי הלכה לפני ר'
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שאי

וי

.

מאמר שמ

י

[168

ניק דישק

ר'יוסטאנןיהודה הנית והלמז % % . .מ  ,ות" הן
יוסניני תלכרד ושב"ל.ד'.,
ד'" *קט"ן סףח ,א %מיל ת 4חא שת
=
י
'ימ בר אנא א"ר טנחם א"ר
"וו ההה חח
םאו=%
ר'יוסי א"י
=מץמההי

יי

=

מק

בר אבאלרב ששת ,והוא אמר

 ,אמר

יוס'
אמי
שי"בחן"משישםצושממידתי
חקה
סושנהלרב ששתונלפולו שלר'זז"אלאהביורב ,ותא ש ף שלשו
ער,
:
"
ק
=
אכורר''וסיבר אבא אמררבוהואבומןרבסעית  %ש וח' %םיסס 6ה גשי
בוחז"ה.
ורבא ברירנזעק ומרעיקכא.
ר"
יסיבן ע%א בתו נשואה*ן רממו"ןתה

ר'יוסי בר אבהו אמרלרב ששת.
ר'יוסיבר אבע אטר.'-6יסמה
י
ו
ר
.בןזביארכאי,רורי
'
בכוערבא ,ר'יוסי בראביןהי'יו0י
יבן לקומא
יומי בראבזור' ?0יברחנלאי ור'יס
ב?סןרבי.
ר'יוסיבן אגרא ! אמרר'יוחנן טשוםר'יסי
ק ע ש ,שנ א
ס אס 0ד א א ל

י
טקיישס.
ן,אריאק
הט

ק ש %שםש

ש"טיאקקיש ,טמיססש
כ ש ר %0 4
*מ"4בא-ש ש %
שש * ,ת *
א" ד ט ק ק יפ

יקח

שש" הם מ ה"
שומ"ש*ם.

הי

שו ע א

י

חעט -שחק קדליה
יאוי
חיתי *'ץפק
חשב נעדמז
טע
!עןאה
ווית
מותת[ .תיא אחרת החמרם
אי
הת
חאסרתלה
טיים ,ד"ק ]
אמרףיסימוזשנחתםיהשת71צנעבשס
ר'לרבויקרא רבהפ' אמור .ואלי זה אינורבי
יהטיברדדיאאלארביוקף פוזדטו.
יוסי ברוין נוא מר' אבהו.
ר'יוסי בר חמנא בפ' שה .שנגח דינא הוא,
טןקנ דח אף

חשי

מייז.מ"ז יהצא

5גדיימק
ו7עא,
ופד א*תו מסטמ ר'"קן ו"-ז זה ק
דמםן ם-ח"ו השזוצי ,וסתם%,א במשצה
זגעא.
וזא עסי
ף
ידממו כבר כהעתע,
ם-
אהע" 5ף
בר זזעא לר'"זן ,ות :עחק אשמדה
אםזואמ4 .י"וי תא"מח ל הד 1ד חהא
1אגד שהת אושא ,חזה
ימר ,לץ רנ

ייז
י

י

שתהי
ימ
ק א"ה השר טשם
י
שתאיאאחזי פי5עחף יי
הסטך פ%ה"*ה
שקה

יג=" י
ל"י
יחע.
שם

שאק ק *לדם
סק
"ז כחמע,ם9יזזהוהאחז .מי
חו% ,7
שה"כהס
שמתי הוט ףל פ*תחחשו
י'תדבהה ודלץ ט*%חזחתן ה שש בשק
טמ,%ה"
מב%מהת"ו שם=ל שממו וא*מחןת.
ה
%
"
~
טיתח",
אמ
אמ -ף עמ אטרייטגבדווא.
שוו
על"
%טעוהו.
תצר נ
ר"ץזעע יו%ט דס7
ותה
מ*
ייהיבר תחא *מףנלש.ד" .מתק יץ בד 4טז[ .מוא טימו באק אמ %4
מ הש ף יהקבר תהא המד . 6הפיד נחנתף.
]
ףיינ"אקילע"ז"דליז1רקמא
ל"ז זעהן לל לאפ המקוצדה אמ אם
םי%סדשויירףייברחמש.
ש %יצ%פ)
4גו ל"ן ה0ץ מעשה
אמר ימ בר דעאי 1 %השמ *אטא ת%צנמושלי"?ברהעא.
ו-
ה "מםסיי' עקז
אעונצח.%
ביבשמהףץשפש טאששהתשעסטנ י'
ד' מחהיב דהאהםחי
הניפ
ושהת לש ותס פע.
טאזה יצ העי
ש
כש" א י ז ק תמ תיןפי ,כמה סצ 4ןל"שקו)משדרמ*רחשןל*ירקאע'התדא
םזמויםיןו"6לטרקקי" ,עוא* חןרשזטלפ"'ט)112סיז%עונזדקחשך
שו"תיקזק דא %ע
נסמשנ= השםד
ה=ה" ,ןנ"ד,אי
שמםןקזשקטתי
חישני ]
עשק גקאנ*אפרייחק *ינה ~עאין שקנל נתמ .מק",
יזיברמפהדש =0יל'תיטמ*זש) נר
ק ד"יוסן הטע חזסע %עה  %*0חע
הת*ת.
דמךם*ק וץחק *סל
ןצחקפמ-ח
ל"ז קז ח" מ,עק מי"5%ז עפ ,חע יטזהסיהזעד
לששה
ויחזגד,ק,ךם
דמה ת' %א ועק בר פא *%ן שוחא את מתח פשךואו
ב"ש"ת%עי
סחת"
ללשןקן ש
םהפזשההיעםזד0ץש"יםחמצו יחטו*ה ,שסרםץ*חןיק פל
ן
א-
יסד מי שקטו מם %לוה בגק ומ.
חסר

ייפ

חוי

יי

י

5ציי

י"

יל,

טי"ז

%י

יא יי

*ש"

*

יטשש,

יטק

שיי=סיםע"

ספריוחסיו
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נאמוי%ה ,וניוק

ש 5צרקין נאמר הגני

י עןרשים תפשע 5רשק ,ונש המימהו
רי

כל ריי ם הח-ס ננוכמם חוץמכאן שהוא סונר
שאע חשש אשור 14אולכי אםבויג וקרעוכ' גם
הרכוב'ץ למר זכותשיו.
רב יוסף נר חבעןמיא אמרלר' אבהו.
רב זסף בר חייא נבר אמרנו טיהוא רב יהסף
סתם נכל התלטוד ,ונוי7דא רבה פתמת אמור ר'

יונףף להס5ש את העם הוה דשלא וסלא.
טעונאהס" ססוק שטעו ואת הכהנים
ר'
להנ=א ואיקמר סרשת והצאדינה  .ר"ק.
ר'יוסי בן נהוח ,1סזא 5רלץ ב3
את'יר' יוחנן
י נן נהוראי ט"ט דלוי וחבריי רגי
משוםר'יוס
יוזזנןבןארוא ופושן בם'המפקיר שהיה ר'יוסי
בןנהוראירבו שלר'יוחנן.
יוסי נר חיש.
רניוסף נר חמאאניו סל רבא חבר אב %בפ'
ר'יוסימנדובי ונראה שהקזגומן רבאי
ר'יוסי ברנסיזק [ד"ק 4%4ין] כעמתעי 3לשון אלו פרפות ,ונפרק ען נוחלץ עש הלכות ר1ת
חככוה בגט'רעירובין ובגט'דע'ץנראהשהוא תנא ששלחר' אבאלר'יוסף בר חמא וכן נוכר גפוק
וכרא'שהי'נו0ןרביאור''ותנן ,ובם"ק נוא' זם הכסודש ,א"ר עסף בר חטא אסד רב פזמת.
ד
יטנד'-
טב
בו
שהחא אמוראבוטןר'זיראבכיסוי הדם,
ר 3יוסף נרטז דרב קזונמע חלש ואק-גגקר,
תנא.ר'יוסיבריאסהן ור' קקורה הנחתוםאכעי .וכמווזקיץ אמר עולם הסוך ר~יתי וכר בפ' אלו
ר'יוסיבר נתן טתני בסוף גרכות והוא נעא עוברין ובפרק הנמותסץ ובר"ה,
וה בן רג
ואחי
יפשמאייןק"תאימק .וההמע בראירי.
עטמ,
אשין ק ממ 1פק תי
ר'יוסףבןי,-ושע "4מר ר'יוחנן טשמו וא%י
" 1מסיק ,ש'  %ממשהק טטע  %הוא תנא אונןרניץפ' אלו מרטות.
נשי%1
ר' יוסף נרטניונר אמר רגנז)מןבומן רג
אמגשמ תשה*ם א0י
ן,
וש גשטש תשו .הש תש
 - .קזודה ורביוסף ,וקבלב,ר3נו,מ
רביוסףבריה דרב טנש,ו מרולוהוזהלכ-ר רג
%
ל ע מ ק ס י ה  1ק*י
ושמואל אמר לו טה רב אוטר ,אבל גמ' כר
שק נאת ס  1 4ק
ם 5ה ה 6
מ ק ש מ  %ל ם תא ש צ מ  .הליא  %שאחזו שלח לשטואל למרמ רגינו ,ואשהו נאה
א"ש % %עיגף ,מל סה ת מו לפנ' רניוסח בפןאע"ס..
רג יוסף ברעז דרב נחונזו בעא מרג 'חורה
ש ר שמל=ז ש' ,הליא מ ם
ש" בסוף טגלתתיניות.
למ וה ואב במף שטחת" ומ=.4
היאתי דהי והי ת%ה חח אחד ר3יוסףגריה דרג סלא חסיראקמיה ררג פנ.4
שחהשימ%וסשעושוכ*נףוא תה,
רביוסף צודנאה [ד"קציר נאה] פמן רג נושן
ש'
נרטנחק.
תמיש ת*ם ע%ח קוך
רביוסףברטז דרבאניאמראביוע*ו חממיוסף
לימומההף.
נמנפריפותכר'יוחנןוגנו נקראר'ימי.
רביוסףבריה דרבה.וא"ל 5רבה שאלתי את רג
לימ ק 47תא [זץ קתיל י'יק
און שמו.
יהקף והוא אחרי שהקזנשיי לגזד לסני רגי0ף
אץימ ק אמר עי מש ת*ץ תק שששניםבם' אע"םמהטזממ1עוזי ,נהסדיי'
מאישיקםא %מל.
ברה דרבא וכבר כתבמהו ווה טת ערם רביסף,
ר3יוסף ברק :דרבא אבוך בסאי הוה אץ
צד ליסש אמר ל אן.
ל'הף%אמנשןרנ.י".
נצ-ציחפ' שכמני.
[ל'יסף נר אנץ הוא ר'יתי בר א3ץ המכר
רביוסף הנר רבא ובר מ5וגהוז מעא רבו נשל
%"4ה .המש-ך ]
רבה בפרבו ,אבל אגמ רבו הכעבהק הוא רבאדודו
וכ 'שףנראדא .ד"ק.
ף1
שגרלו בג'תו והטז כמו תלכרר חבר לרג יוט
עסףאשהשל אמר רב משום ר' עסף אען
רקרה'4ן קרא לרג 'וסף רבו המובהק
ועצל חנא ,הוא יהף דבגל' הואיסף אעמ הת %לאקע
',
פו
נ'
ומ
"טשפב
" ונקראיוסףבר חייא ,טזיב רביוסף
ל'נ ח:ז1ם ועא ועא דנחהא ,ומכחש אפר קמהזדי 3הונא ר3ו ,רנא ורב יוסף הוו בסום
;נ:יים ')נאמר בריתא
וסף אעמהוצלסנץ שאץשיאי
לפני רב הונא ור''הורה ,והקת רג
רכלס רהקז עם אלה'ך 1ס'רשיש"ךבכאן שהם יוסףסגי נהור וחלה ושכח תלמורו כטו פקרה
בעל'איב ,והרכ,ב"ן בשאלו :הראשונה הפש על לר'2ואבייהחויו לפניו ,והיינו דאטר רג יוסף
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לא שנרעלי הא מלתא כראיהא לפ'איןבין מודר

הנאה ,וכןמרם"י בתחלת כתובות והקה קורא ש

עצסו בפרקהיו נודקץנסנהררן ורב רנמאות בכח

שור הואיוסף ,רדווא כיארי יויפוייא והוא ריק
השעה שאמףליה נל)ויר'ץ חוזיםבכוכביש'כלוך

שת'שנים לנר ,וכסאמרו לו שיבלוך לא רצה
ואז מלך אניי כ"ב שנים האחר'ו
ב' שנים
נראיתא בסוף ברכות ,ובסוף הורות אומר שמלך
שררשנים ודתני והיולו ג'דברים טמה שאמרו
אין חיקקם חים איסדשיס ורצחן ורחמן כך4ותא
בטמחים חהיה עניו טאר כטורבי במוןז סוטה,
דד%לין אטר רב יוסף נר ודא ובא בזרב
ה גבדרנאדאסיו ססלרגבריגריספרש"י ההא
ה
ובהטו'ד"
רביוסף סתםבכל התלטור וסתםבמיאכייבפום
בד'הא הוא רב יוסף וגם רכה חבירו .וחה רב
יוסףחיהיוהר מס' שנה כיבסוףכד'ק עבריומא
נובאלרבנןואב,ר לקהאביי נוד רנפק מכרת דשני
טנרתדיוכף כה נסק ,כיכ!' שוק6ה וב,ו;ביום ג'
ההש כרת ,ומה שלא אמר מכרת דבנים פירש
התוספות גפרק במה מרליקין שהיו בכיו גדלים
ואינםכ,תיםבעון אבקהם ,ובפרק וע%וכר רביומף
התענה ט'יום וודאו לא ימושומפץ .ועוד מאה
תיניות ואמיו לו מ %זרעך ושד מאה אחוים
ואמיולו ומשזרעזרעךאג!רמכאןו4ילך אקצרץ.
שריזורה חחרתללומיקק אמד מערוז וערעולם.
י
ונראה טרועיל תפלת האב לבנו הירעו כב
אברהם אבינו שהיו זרעו חכטים כטו שתבוצא
קאלה החככים נני רב יוסף ,וכבראכ,רנו שהקה
בק'בתרגוםאבל הוא לאעכ%או וא"ריוסףטזהסומי'
אינם שבעין שנאטר שוב טראה שנים מהל פש
נענעהמודיומא ובפסחים מאן אמר הגדהבירב
ששת וכן ברב יוסף כי שנקהם נסחכו ממני
שנה %נרב שמרותיובעכוה והחא המז בומן רב
כשכוצא רב הרנא בשיראי ואבור שתתקיים ברכת
רב והעק  %4רב חי בפ'בניהעיר.
4וסףש'דא נטצאנ"םבהלמורבפע"פוגר"פטי
ג%הו'3אוהי והואודא' שידא סמשוכןיונתן מררא
שילהייבמות לכן אע"ל מ"ש רש"י אצל יונהן
וה .ונהאה שהם הםשייןיהודאיןשנזכרו בס'
הלט"מ .יעב"ץ].
רגיוסף ברקה דרב שכועקה אנ~רלרב פמא.
רביומףורבשב,ואלבני רבה ברבר חמלוייר
קהורהמלגאה.
אמררביוסף אמר ר' שטעק ברבי ואח ,דיא
אביו 0דב טנהק בריוסף תלכרדר' יוחק.
א"ריוכעעאי בר טתוןא'דיתתןס' טמל 'וםי

טי

יי

/

[1%

רביחוקאל אנ'ו ש 5רנ יהודה כתס ושלרמי
נריחוקאל ,חקקק בש מעשים טונים וחכם וחסק,-
ורוהשמיש קםכופנ'1ורב קהודהבנולכ,רב,ב,נו.
רב עזאלפי"גדירובע משוה שהוא בוטן ר'
ירסקק ורב חלעה בר טובי ורבה בר טנחק ורב
חסראום"ק דבוצהתניר' עדאל.
אמר רביההאלאכוררב י3חק בר שטו%4

בי

טרהא.

רבייבא חכותדדאפרשקנרנרבךמשכרה דרב.

רביבאאבהזידרב ספיא וררנ חטא ,וטיאה
כי הוא רב יבא סבא ורב ייבא סנ)ו תלמיר רב עם
רנ חננא5ורב ברונא.
רב יבא סבא ז) בעא כ,רב נחמןורב תבא כנא
היהבזטןרב חסרא[ .ד"קבזמןרב].
רביטר וטרזובורא אתו לקטיהראכמכיר שוזקו

ק = 4 ,ק ה %

ע ח  ,ה קד ש ח

מעת ,לץ=עי*ב%קל=אשה
חץשר פץחטיי הש ששש".

=

רניימר ברחשויורב ססא ורב הונא ברקה דרב
ק-ישע ורב פנחס בראמ' אתו לקכוקה דרבא.
רבייב,רבר שלכרה אטר לאמי ולרנ)ו ,אכורר'
יום' שטעתי וכו'אמד ד'אבוי לא שמע ד''וסי
טנר נש ושר.
אמר ר'ייסא ,ר'ייסא ור' חיטו ברונה כוצלי
לג'שעין ,ר' ברכקה חתנקל הוהקרי שמע ומצלי
בתרג'שעימ בהואר'אסיבלשוןירושלכה.ו'.],
ר'ינא' רבו שלר'עחנן ,ובס-,ק וו'ן טעכרד'ן
בע"זאב,ר ר' זזא 3ער היהלי אצל ר' אכר ור'
אטי אצלר'אסי ור'אסי אצל ר'יודו:ן ור'יווץנן
אצלר''נאיור''נאי אצל ר'יונתן בן עטרמ ור'
יונתן אשרבי ואמרלוגויבןיוטו סטטא ,ובזותי
ורוציתי הדנרם לפנ'ר' חיא ואמרבן ט'שנים
מכאן נראה שלאדיה תנא.
ר'ינאיור''ונתןהוויתני ,ובפ"ה רזבחים ר'
חייאור'ינאיסליגי שהם יהורה וחוקיהרבו שלר'
'והנן ,ובל'ח טדצים שלח לקזר'ינאי לטר עוקבא
לדשלח לו מק4רין דמר שמהאל לעיניו ,ועוד
בגט' רב הונאברבי ורב בר ינאיור''נאי ברזזיא
ור' מא'ר בר' אלעזרבןיעקבור'
ור' חףא ברמא
י ,ובסיףפ'כלכחבי ר' אבא ברקה
אליעזרבן עקיבא
דר' חיא בר אבאור' ז'רא הוו'תבי אקלעולס:יר'
יט4ובעוכמני'דר''נאי מהולהרוגנזוב" אמרלהו
ידומהאני הורג כ'/ע נחשויקרב ,נר4ן; שהאריך
יכהםי אמר ר' זירא אמר ר' דישלא אמר
) :יאח ק"קוא סבא דייהר משסטיט ,ובן רב '2.א
י
ז::וכר :יכר בתהר' ,עח.

יהי

ספריוחסין
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מ חש שמת ר'ימו ף' שמוש נרעאי.
ר' ש ,א ף י %תתן
ביסי ,סעדטהפ"ימלאק-ידהויס לא בנול ריעק
ב 1כ
מ" 5חנתתא רר''והנן.ר'יעקב אמר
עונוןוהשז כפצגהפיוצאמ5פניוזש*בו ,ובמיבו ר'יהקנן וטזסמ כי סתם ר'"קב הש ר' עקכ
כדבכעתשק 5ר' 'מ%ועעמר דשי-ס סימאלו בר4ידי.
בע'שכציךלהסינה ,אהא לקמקזדר'דדעו4ל,ל
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ב
ק
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ר
ב
!
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,
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שש"שא%ייחןלקחן%9לשיל "מאף ,צאפחחתפחט"ט%ןבסם
שי%9רח ש ל ז מ א א%רחש ופק שהה=קפה"עתמישטהג;ישקא

למהש  9א ש ,תהאת וחלר 4
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מ ס %רמ,עי 4לב=וי' חח 11
:אש של ראשחן ל עהש %ביופ
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י'יסיק",תש0,לנח:ע(%אאומרבכלי
פלוצי מאתא במהחע ,וטן חית מ חא
ס*שי *"ח"! ויך ומה וצא? זמד מטז
סזאט מר ע 9דשמר סזאה הץ* נמם
חמימל" ת*דח לנאי ,פפף פק ד"ה
ש* שחה נפה "6ה
המזם דהך
,צ%םוהיששו ושעו ,י"ס' עשק.תיינ
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יט =
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עדתי"נ41חחטררוז,יחקל
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נקם לצי ל
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שהמאאדתאת%חשק ,חק אפקזש
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ש ק ליקיש

ן 9דת"ו
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יטיבמנייציקו במ טלוצא אפ2*-

סןא4 ,סר ל עאקזאןה הגפ.
רשי במ של ף שמשן ממי
נרה *גף 4ה"ולכ 'היח נרה
חישוזבהוחא
מץ,
זהנדןמ יוגדה"
אמי ל ? 9אסר ףטיק.
ר שיבר עאאפ%זי
ש *%ב"'יואהת
קירימן 4טר*ז ף שכתת ק יחד זגד
רש
וושם יועעא ,לימי נר ישפש%
נשם ומת שי ,אסר ,צקצ%ם ל

י'מי די

",פ

ייוד

קאדפ%י
אסרישיבחהוד'שי פש,כשעחו יף
י:אי רבה.
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בר חמנא .ר' אחא מכשיר משוסר'

יעקג ברחנינא.
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יעקב

ר'
גחה רסתשמו"ל .פתקיף לקז רבי
ל
ע
יעקב
רבא
'
ר
ב
ר
י
ר' יעקב בר תחלומא אמר לר' אכהו
ההז
אחלר'ירכמה
טת אבוהרר'בניכרן בריסת תלכףד רר'יוחנן
ר' -צחק טתם הוא בומן ,ר'יהתנן ווראבח-נחמן
יחוא מדואטינים והוא הוה יתע עם ר' אכר
שחקז
בביתו של ר' קצחק גפחא ,ווה 'רד
עם רבגתמןבבץזו והואנתן ברכהלרבנהמןאתץ

ר'יעקבברמה רגהיעקב בראירי ,א"ל ר'וירא
אקיף אסימא רצור ובעא מינקק מר'יעקב בר
.
אירזקנך ,ווהר'יעקבגול עם ר'יעקבבראיי
וקנו שהוזבן בתו כדאיתאבסוף סומה.
נבורישו] הורה
ר'יעקב זדש כפרגרוריא )1
יבבל
בצורעלרגיםמיטשנין שחיטה ועל בן הנכרית
שכימול בשבתועל שמהם ולקה אותו ר'חנישלא
הורהכריןבפ'ואתחי]בימרנו ,ועטנוס'ר'יעקב אלן 10ה אצדנד וכו' ,בתחלת תעניות מומר
בר וזסדא בפ' הספקיר ,ווו"כ היו לו ח' בנום ,עקבאבינולא מתאגל ר' קצחק נפן 14דדהבוורץ
לרב חסרא.
מוראל ,אבלמצינו ררש ר' קמוק נסחא 4טיתחא
ר'יעקברכזש-חנן.
רמש גלותא נסוף פרק הכלים ותכ,קז כר נתן
וב יעקב מנהר פקור משכיה דדבי0ש והוא תטג"*0קוט"טיי מ ושטם
ב קמק]
בימן רב ו1נא ברוז ררב יהושע,יתי
נשא טו ת מ ק חק הטש.
ררבינא וז4מר טשכףה ררב הומע ברקז ררב קזה1ע
ר צ ק תא
תתאעםיטמשלי
ובן עמברורהשני ב?הגאונים גאק שמו ר'יעקב
ישק=אא1מששי=איהג"ע
מסהרפקור.
ל ר ק וףיחק1שא התע
קשקו
ר'יעקב אבע שלרב נז]כע בר יעקב והוא רב תשל ת עיתט חעל.
נחטן סתם ,אטד רב נחמן תני אבא ל אביו
ש ק  1אמ"עצק  %תטר ,מ
א"ר אצהה
לל אעא תש רשדש
קאמר הח טו8ר רשמואל ר"ל ר'יעקב בר אחא
גר %הדור עם ר'יעקב הההו מרבנן ור'יעקב לת כ %אשף 6ע שחק  1צהש ,הששא
שכרה ,רב ק]ודה ור' ירכ,הה ר..ו יתבי קמקז ק בשקיער את הס"ה יכא תש רשיש
רר'יעקב,
*מדח4יף 4ה 4ב קחק  1א1ט ,ות
שחק11עשיההשסית(-ה=)מץן
ר'יעקבברנחמני אטר שמהאל.
ח שו תשתז אמר תא
ר'יעקב ברנסתלי משמץןררבינא.
 1ט עמ"
ר'יעקבברסיור'יעקבעומסיאבירושלכווהר'ר"ק .תט"ק = 1רמקתש הש תה תשז
'עקבבו קורגיאי בזכון רשב"ג ול'מ נתן רת וחק1אין
יפלת שסה
בהוחות ,והוזו עשה שלאיחב"ש ח1ב"ג מל'מ ,יתאי"מטשסת ת ק ו ה ט""ת%חו
וביזשלטי הוארבו שלרבינו הקדוש.
שלתניחא ,תדס התם ת ן ,אןעעש
ישקבקיחה בפ' ר אליע~ר רוצ*ן ,וכפ'כיצד תנאהאתניטז רב מדות סף סושנח לו רב מדות,
כהאזתפין4ב"ראבי הא רתמיעקב רוהה.
ךללמר
וק1הלרבינו תם רהכא בשמ"מז'ןאץ.סיי
כן דקו4מראני שניתי לו,ומיצ ע1
%
)בסדיז קהל'עלפ0יק וסוצא אמ סר סמות אחחאש ,נמו מממ 3מו
טל
לנ
ורבי צרך  ,%א
י
וגיהא
מלי
תלל
פו
דורש שם פסוק אק 1טוב שלט טסנח והופא.לכר רוףומר ומועך פ
ו של ר' ז]יא גמנה לן כחל
ח
מ
י
ס
ב
בח
ר
ס
ו
א
ו
יאל,עיר חזוטא
מזב
שם
,
ח
ו
ר נח חטררש סתם לאאתישפיר ,ואומר רשניםהיו אחד
זה קגקכ אוש 3פר מצוקו ,וגראח
כי דה יעקב אהש כמר ביבוויא היחלפיסן .ובאפה בימירבימ הקרוש ראמר בפרק כירה דאמר ר'
נראהכן מהור"יד4ד שחיה לוענ על רברי חכסים יצחקבראבריגף סעם אתת נכנ0תי אהררבי לבקן
דהירח על דנש ששעומם עידטת ,אך סמח שואיסר הסיחץואטזי ומללהיות רבו של רב .וקצת קשה
המררש רפווב וח רב' "לקנור ד]1ומ
אצלוארןזהאלייעעקורכ ראם רביצהק בר אבריטי דהמוכר את הסטינה
אףש במר מצרקא והעטיד אדו1
על מעשח ר' אלהנור הנרדל שנחפם הקזרבו שלרב ודמקאכור ליהר' אלשדסתם הא
נראח
למומחשר(והממיובא בע" 1בכ*ת ובירושלמיה ובסררש) אתמר עלה אמר ר' אבהו אמרר'יוחנן הלא ר'
פ1מ הרהשה שאמר לו יעקב אמן :פר
וכודרסכמא בשס 'וחקפידהרבו של ר' אבהו היה קורא לרברבינו
כלכיא"ב
ישו חכוש על לא השטז אהשן זוגת
זהשזי*0ן ט4ם במדרש קהלתהצ"ל יעקב 4רש כר4יחא במוקאלו פורפות ע"כ ,ווה 4ינו קשה
יהכן
ו
ל
'
ר
פההנא
אלשר
שאלש
כפר נ)3נש 4חחת נבהשא ,אר אולי נבורהש
מהאחרונים היוףשי
וסכמא אוא אחד וצרץ' להפש ברבר  ,רליב.
מ
חעירי היו זקנים יוהר מר'
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י רב
אבהווהבשיראמהכ,כינו ,ועוד לרעתרש"יכ
גומן רב ההקג"כ בוכ!ן רבא
ארא שהקז"רם
ושה רבא רבלו0היוה כבן תלמידו ,כ' החככרם
שהםוקנים הדבהשוכחים תלמודפ כמו ר' דוסא
בןהרכינסשאין הלכה כעידחו ברוכ ההלכות לא
בסאבי טעכשו ,וכן אומר בבתרא לא בקשישותא
חלא מלהאאלא בסברא ,אבל הנראה לי כר,ה
שהם שניס כמו שאמרתיל'כ ברב ארא,
ר12יצחק בראבדיכר השני שהיה בומן רבא,
והואשוןבזכערביורבו שלרב.
ודיה ג'ן ר' אגהו ,אמר
ר' קצחק ברא
מחיקביבראנדימי ורבדיברתימידו
אבי מ אתאר' קנ
יר' יצחק
מר' עמזקבראברימי ,אמר רבא אמרל
בראבדיכרווההמ:השני.
ר' 'צוקבראבהוסוף הקוסץ ווטא.
יצחק בר אבץ נהשה סזהקז בובין רבא.
רבה].
"בקצי~ק בר אדא אכ!ר רב תלמיר רבתומוי לח
'ר
[ד
ר' 'צ-,ק בראידי.
נר' יצחקבר אחא ,ור' -שהק בן אלעור,עיין
להלןר' מנחק נפחא .המעךך].
יצדקבןאלישיב ור'-אבאוד' אהששא ואשתו
חנה ור'מנ' 0יקה דר' ענה הואבלשוי לפנז ארם
גרול בטברקזיני"קגומןר'יוחנן].
ר'עיקבראמינל זזמדותשצרק-לש"ץבר":1.
בווקן ופרקו נאהר"ל שלא יצא
צבורכלם
עליו סום רעבלרוחווכו' ,ר' יצחק בראמיאועלע
רב חסרא ,א"רמצזקק בראב!י אטרוילץ ח4
לבי
זיואאכ,ר הלכה טשמו ואם ר' אכר אביו של וה

גדי

י

י'

משיי

המ:כהן.

ר' יצזקדביר' אמ'.

ן'יצחק בראש 1,,אמר רב וולכהדו רב איד'
בראביןור'אששון הוא תנאדביר'אכ!י.
ר' -שהק ברבירונא [ר"ק בשנא] אתאלקכר'רר'
פדת .ווהר"י בר בץ'ונא גור בשנהנר5וז רב שלא
יבשז ענשדקלינ)וו:דנ:וניגוןל0ניחחניםוא'שהבי'
הרס נשכו נוגובם' ח' שרשרם והוא הלמיר רב.
אמרר' יצחק מגרל84ז אמרר'שבתאיור'יוחנן
ור"שלקהש 4ןממם כהעמו ,ובטרק אלו כ!צשעת
ה כשמו ,אמרר' יצחק מגד5עה ח:וא
שרשהייכ
שעשהיןכמגדליגו.
רביצחק ברגיודיפיש"י אדם שלהכישטיז

רר"וחנן.

יים

-י

ר טחק נרויף ואמףלה ר' שמעון נוירא
וכברירעצזמי הואועירי.
י קצחק בר חיש מדרש שכ!ואל .ר"ק 7
ד
ר' יצחק בר ודסא בשם אכר.
ר' יצחקבןז,לוב היה שולחר'אכרהר'נץלטניו
שיורה הוא בפרקניר הנשה.
אמרר'יצדו; בר חנינא אמררב הונא.
~בי יצחק חקלא ורבי יצחק בן כזבלא,עיין
להלןר' יצחק נפחא .המעויך].
רב לגחק ברעז ררב הקודזז והוא אבי אבוה של
חומה אשתאביי ,וזה נינו סל רב עזק~ל אביו
של רב קזודה סתם ,רב יצחק בריה דרב קהורה
ורב אחא בר רב הונא ורב שמואל 0יה דרבה בר
ברזזפותני שבועותבי רבהופגע בהם רב כהנא.
ר' יצחק בריוסי אקלעלבי רבא.
רכ יצחק נר יוסף אמר ר'יוחנן והוא יצחק
סומקא ,ובסןק זלק שנעשה נסוניצול בענין
על המכה ,והוא קבל מר'יוחנן ורבו
הלודגי
הלכותיו משם ר'יוחנן בתילמור אבל לא סמך
התלמודע*ו כמו בר' אבין שההה כל יום עם
ר'יוחנן ,ובחודהר"ל אם אמר ר'עחנן הלכה
וחור ממנה *ום האחר ההק שם ר'אבין זדק
וה"זמצו'נל שעה נמו ר' חי4נר אבאווה אול

י'

יו

בהרר'ירמי),
ר'יציק כריעקב ברגיווי בשםר' יוחנן ובזמן

רבין.

ר' יצחקהכהן .ד"ק.

ר'יצחקבןלוי פ"קדיומא .ר"ק.
ר'יצחק ברמריון.

רב יצחק ברקז דרב מכזהדא אקלעלבירב אשי
ודוה אדםזזשונלטניהגוים.
רב קנחק אמה ררב נחמן בריצהק.
ר' יצחק בר נחמני געא כ!ךב"ל .אכ,רר'יצזזק
בר נהמני אמר  '4אושעשו ,אמר ר'יצחק גר
ן וגראה סהוא
נחמנילרירי כ,מרשאלי בור'יויזנ
אחי מר שמואל ברנחסני מ הוא רךה עמו.
ר'יציק נרנחמני ואמוי 5ה שמדול נרנחמני
י
חמד עמההומנור'יצחקבןטו; בשור'יצוזקמכ'
קהתעע)ברניומנימוילץ ,א"ריצחקברנחמני א"ר
אוששא ואנזרלר.די מסחמא מר'אליעזר ומרוב"ל.
ר'יצחק נסחא הואר'יצי
ק בן טבלא הוא ר'
יצחק חקולא הווו ר' יצחקבןאלעם -הואר' יצחק

הה,

בןסנחסדאגרחא הואר'יציקנר אחא דשמעתא,

ר'יצחק ביגיסהא בעא קוכרר' מונאביוושלכר וד,סימן שמעע"י אח"י ועמ"' בס'ערבי ססחים,
רשבח.
כי ששה שמוה רולו והסימן ששה משמותם,
ר' יצחק ברוירא .ר"ק.
אבל רש"י פף על אלו שנים האחחניםו ר'.צדק

מאסרשני

סהמא המרבר בשמעתין הוא ר' יצחק בר אחא,
ר' יצחק סתם האטור בהגדה הוא ר' יצחק בן
פנחס וא"נ אלו האחרונים הם שנים ,וכן נוכל
למרטו כיר'מיחקבן פובלא הואר' יצחקנטו"א,
ור' יצחקבןאלעור הוא ר' יצחק חקולא שהיוג'.כ
הדאשוניסשנים ,או מ ר' שמות נקראו לו.לר'

יצחק נפחא כסו 17אמרו בתוסשת ב4וס' בריהודה
כי ה' שמות נקראולו והוא נקרא נטחא ור'יוחנן
בר נפחא ,ווהר' טנחק הק :וקן מאד וסבר לה
כר"'צ וההא אמראניראיהילריב"ל ,ר'יצזקק נפחא
ור' אכף ור' אבהו ור' אבא ור' חנינא פפי הוו
יתביא"ל ר' אבא וכן אבור להו רב ספרא ,ווה
אינו ר'יצחק סתםורב עמרם היה תלמירו ,יתיב
ר'אמיור,יצהקאקישורר' יצחק נפחא ,אמר
רבה:ודה משוסר'"צחקבן פנחם.

[רבי טהק נרשתיי רש אלמנה נוונת.

יעב"ץ].
יצחק סומקא תלמיר מובהק לר'יוחנן אבל לא
ה תמיר
סמך חתלמודשיו גמועל ר'אביןטיוי

עםר'יוחנן ואסהיזז חוורבור'יוחנן היה נמצא

עטוי .
'ק
דח
ר'"צ
" סמ-טן מתקיף על ר' יוסי בר בון.
נבנו'שלפנינורבי יצחק בר סברי 1מתקיף על
רבי'וסי בר אנין מ"ק דובחים דט"ו.יעב'].,
ר'מנחק אעמ כסרומבווש אמרר'יוחנן.
ר' יצחק כמר עכו שאמר משוםר'יוחבן.
אעי
ר' יצחקבןפוי ואמרי לה ר' שמעוןבןפוי והד
עמיה ומנו ר' יצחק בר נחמני או שמואל

נרנחמניי
[רבי יצחקבן פנחס ,שין לעל ר"י נסחא.
ר,
יצחק ססקאה .עיין לעלר'יוסיבר טמל

חיק .המעריךי]
רביצוזק תלמץ'רב פטא והיה בהלונע :דאבא
מרבריה דרב פמא דקרופלןי
ר'יעחקבן קסמא .ד"ק
ר'ישמקק קסשוה קממ :דר'יוסי בראבין בת4ום
ר'יוחנן
ר'יונחקקרטיגנאה .ד"ק.
ר' הצחק קרפצא בשםר'יונה.
רביצחק ברה דרבה בר בר חנא והוא הע :בעל
וזובוה אשת אבי קודס לו וא'צ מת אניי ,ונן
רחבה הה :בעל הראשון לחומה ,א'לר' אבאלר'
יצחק במה דרבה בר בר חנאנ,א ר' יצחק בב"ח.
אמרר' ישחק בררריפא אמר ר' אכרוכן אמר
רב הונאובירוסלכף ר' יצחק בר רדשא שאל לר
קאסרא בשבועוה.

בפ".

.

.
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ר' 'צחק רובה עםרני בפרק כירהבו-ושלבוי.
יצחק ריש גלותא בראיזהמה דרבביבי ,ושכיב
ואמרחיישינן להר' 'צזזק ,ובשאלוח הראק4כלל
ן'כי  711ז:שכ:ז:ואכינו' שלא הק :ראש נולהכי
איךחיע4ינן לתר 'צחק ,ועוד שלאהמ,אי
א ראש
גולו :אהד ,ועוד כיצד בדרךעז'די.
רייצחק בר ש'לאהלבויד רב חסדא .ד"ק.
רב יצחק בר שכוואל בר כ,רתא משמה :דרג
ויהיב קמעןד-בנחמןוכןיתיב קמהן דרבפ"א וא'ץ
ר'ויראלכידתנורבינו ,ונראה שהוא תלכוע' לרג
והוא בעא מרב ,וקרובו הה:כי כורתא וקנו אח
שלר'חישו ודודו של רב.
דתעניות אמר ר' ''1מע:
ר' ירמע::
0יפנ'י"
לדידי מפרשא 4במ
הדר'ירמע :בר אבא ,ובפ'
חביתית'ב רבירמק ,קמיה רר' וירא ,ונראהלינ'
לא היה וה רב ירמהז בר אבא הלמיר חבר לרב,
ופיש"יפ' הרר עם הנכרי הלכ"ר הבר חכם כמוהו
שא שלמדמכינו דבר אחד או.ותי כמורבילא עם
רב אשי וא"כ אזע:יה יושבלפני ר' וו-א תלכ,יד
רב יהודה שהוא הלמיר שמואל ורב ,אע"פ
שמצאתי גמרות שאומר בסי' ר'ירכויה בר אבא
; דר' וירא או אולי שם של שנק:ס ר'
יתיבקכיד
ירכךהבר אבא ,ר"רמי'ור'אבא ור'אביוכלם ביחו/
ר'ירמיה אבא עשו שלום בסוףיומאי
רב ירמיה אמר רב חסדא.
אמרר' 'רכויה אמר ריש לקיש ור'ירג,טז א"ל
לר' יוב)י בר אבין ור'ירכויה נשא כה:ת ,אמרי
במערבאהיא ר'ירמק ,והוא לא אכל סלת בימיו
ל"' שודה מסופק בברכה אחרונה ,ואסקוהו מבית
ן בפ'
המדושעל בשותיו הקשות שלאיניויתרצ
קמא רבוזרא על דאפקוהו לר'ירכוהה ,ובסוף בתוא
ש דא עילוהולני מדרשא ,אמר ר' ירמקן גברא
כרביוסף אמרוה ,ובמדוש בנות ישראל אל שאול
בכיגהוכו' ,ר' פנחסור'ירמיה בשם ר' ירכלה
בר אבא.
רבירמיה בר אבא הלבויר וזבר לרב כדאיזא
בברכות ,ובכאן יש פקמוק גרולכי אוכור ר' ירמע:
סהס ולא 'רענו אס הוא ר' ירבהז :בר אבא 4ער'
'רכוה 7בר תחליסא או ר' ירמהה שהעז בא"ק ונר'אה
כשהוא אומר רב [הוא] רבירמיה בר אבאכי הוא
זקן והץ :בבבל ,ור'ירכ,יה סחם ההא ב4ל'י בעל
הבעיח :שנשארו בתיקו ,וגם זה נר4מק 2עהיה
בראעיונה נבבל ס' המדירולצ'ון יאמר 4לש ואיגו
יולר בה ,אמר ר'בוי4ג'4ה אחר הנולד בה ואחר
המצפה לראותה ,אמר אביי חד מימהו עךף
נתריכרנן אבור רבא וחדמינןכי סליק להחםערעז

הי

יי'

ספריוחסין
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כומקו דהאר'ירכרה מ החץ הכא לא הוה
ישומרורבנןוכיםליק
בבל4דמסמהשי
'רע
טז-כיו
וגם גראהכיר''רב~הץ בראבוו ע4ה לא"י ,וש"י
ס' כהמה המקשה כיס5יק ר'ז'הא אהמכהי; לר'
קרכרהד'תיב אמרכי הוארבירכוההבר אגאחלמיר
רב ואמר מטמעתא ררב ,ובפרק השיאל אמר
קזודה אסרר'יסרה בר אגא נכוכרנצר רכב ל
אמה וט' ,איבר' דצחקבריסףורכהומוקולה
ר'יוחנן ,וסיאה
ררבירכרה חשמרלהו
המראא
יבבבל,ובם"קדשכ'
0ו
בו
זה בפ4היארכירבועז ב
ר'ירבמהכפי'ר''רכרזו בר אבא ,ובמףכ רנ4מוים
ש%4לרבימ הקדתש ונקראד' 'רמקה בר אגא
ירכויה :אמררכיו'ב~קהבר אחא אסררב.
אמרר'ימקז בן4לעיר בפ' הרהשה ,אפוו
ינרה ק אלשר הלתימארבנחטן נר עךק ,והוא
םמבתה אהי=ת ,מ
ועםיע""
תא רמ"א.
רמ
קא*יו4צ
ימחק%ש"הס :אחר שא רמ"א

יית

יב

.

ימ

י ""
"
י
מ
שאא,פקח""םרקטידצץ] שי
יו
מאיי
ב"ה אץ ר
יפה
=ב"ה פ*יכך
.

' מה

יךה"ו"סייימה

ש%
מקה*מ ת יחה,
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י
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% 41דממליד נשק ח%ת
חמו%,י
מ טסז ת מצן מהז % 4יפה מ
אש
טשתצהתם,5ע'%וץ צממשולא?
מ ממ ת שש ת.
מ
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שד
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עפה
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אוי

י
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ש
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י
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אמררישפעש רמטןאמ-יטחן.

[י

י

עאא4ל ק ,שץ"ל בעף ומ

בהמה תרכ.

].

מ"י

וצחםוי:חךפ -ממה ספם
יישמטל בה
קע"

ייחיה.

=ה לח=
רן
יישמתינייו"רש
מ=שטקתיח,=4

עאי
א.
ר'אי ר"שמשש שסףיאהםיי.
אות המ'ף

כדי

ואסרי להנריאינו שם חכס,ור"לשנאסר
כישיכה  11ההלכהבלאוכירת שם חכם כטו נרי
נסבהר"ל בדצם ,אע"פ שבעל הערוך שרש כרי
נסבהעקור נסבה ובנה וכו' ,ופוש"יבגטוין ל
נוסח הגפ שלאיאטר וכרי אלא וכרוכ' וכרי
הואכמוואמר 4ה נף לא שם חכם ,וכל וה
כתבחיכרילהסיר השבוש שהוא שם חנם משום
ני בחחלתבוציעאעמפירושרש"יבימעים שאוטר
נרי שם חכם.
רב אמר וכו'ומיא לפני ר' אבהו ואמר
הלכהברב כהןור' עזושערסכנע בשםלוי
אגאכהןברדיא בןד'לאסאשטרריש לקקש
,
היכה סשמוכנרזכרנואותוב4אף)י
)בם'וזביזובם'רי:ן
רב כהגאתלכ,ירחנרלרבי
כופינוח ,וכתב הרא'שבם' המובר אתדעמתרדב
וכמו
בהסשורבאסיגרחים וחככרם וצן"לם
חלכוי הנר לרב ,כראכחקגןבכאייוין  4%דיני
טסונחזדלגסוי דרב צממ ולסבמה 4אשמיכי,
פדק ח"הפיפרה ררב כהנא טשן עיפוטז ררג
אגהו בעכור וה חבשזו ממדתישו 1מהיז
 ,וכשחבעתוטפןימהא
מוכרהשהיר"לסליסמרקי
המילעצמומן הגג וגא אלקהו  %ומץ שפא
דדיטיר"לארון ככו עאל אבהה לשפאכן פי' רב
צכוהטין,אבלרסי
קבם'הדיבל(צב')14בענץקהוד'
ו) פט,רב כהנא המהייב יתבין לב חיאח
קייה לפמו נרסא אחרת דבי רב  1אבל לפ'
נרטחמ הוא קרפין לכל הנ:כדים כאן יעב'
,,

יהן

.

ר"י

הי

יקחי

*

.
.

מאמרשני

[161

עחזאנהן ,ווש"י פ" נפ' הזווע רב
ע"לאיכריה לשטא נכנסכל דתצם ונחחנר נמקומו רנינו
ננסי"
לבשביל אשתו המראל הוא ,ואיכא רב
ששף משם נמו נו:ף דשף מדונתק ,טוהקק מג%גל נהנאא
נראהפי' כ~:נאכוובזו כוו):7כהנים ומהם הטחלים ולא פף
ולא היה שלרוקייכותמסני הנדוק ובכאן
רש"י מדוייק שלא אמר שהיו חוץ לארון אלא מי הוזו ,אנל נסוף פ' המוצץו תסילין אמר רב
מנולגלין בארוןותריום ,ובעל הערוךפי'ב'פירושי' הונא ברב כהנא דכהנא הוזו מסייע'כהני דתני רב
ואמר מ הנללסי הגרסאות למאן דגריס לא הוה כהנא וכו' ורב הונא תלכמר רב הוא וחבר רב
מע"ל איבריה לשפא פ" זרועו הק) עומר חוץ נהגאוהוזו משמע שהק:נהן ,אבל לזה ש תיהץ
לארון והנגשו ,או קהיה חורואיבריו למקומו כג!ו נמו שאמרנו בר' ישסעאל נהנא מסיע נהני,
שף כ!דוכ!ץיה לכ!אן דגריס היו מגולגלין באיון וננאןית;ר מתהמב שיאמר רב כהנא כיון ששכוו
ותקנם .ובס'הניוקין בתוספות לא דוה בקהוד!ה כהנא מסתוןכהני ,או הוא רב כהמו 10הההלפני
בראשונה גורו שמד על קהודה לפי גמהרג קהודה רב קהודה ולפני רב הונא חבר רב סט-א ,וכן
דכתיב'דך בעורף אוויך וכן בספר''דיו רב להלן שאב!ר שחנכיםרבים שהיו שמם נהנא
י
לועט
ז-י-ג עשו.ובסוף דסוטהכי הרגו חושימ ניון דהלכחאדכהני דלאהיקשיאי נגדבכהנהא
כש
ל
 ,וכן רב כהמו
בןדן שמא לא מת באותה הנאה עד שעמד יהודה לא
אהמתו ויש
י
1
ל
ג
א
פנים לכאן ולכאן ,אבל בב!ברש
רש
והרגו...ישמחצדיקוכו /והואגר"לרב כהנא]
בישב!ואל לכן
מבבלעל שהרגכומיעכדאיהאבסוף קמא1 ,ה 4עם נשבעתילביתשיא"לר'זזיץו בר אבא לרב כהסש
ר'יוחנן ונתן שץניו בו שחשב שהלעיג עליו טזדו על שהארק-בת0לתונהוגזבבבלכ!צעריןרברבניבון
עסתותיו שבורות ואח"כ החיוקור'יוחנןו*מרלו א"ל אני מבישפחת עלי ונתפלה מתכפר ,וצלי
ימים ,ער שמתעבדין טופרויסומקין
הלכות הרבה ,ווה שאמרר''וח:ןדלנון ר"ל מרב שוי
כהמו ט1הקו נבבל ,אע"מ שהגאונים נתבוניהיו כוודיןדקדקיוו) ,נראה בפי' שרב כהנא שע~ש
תלכירים דע-נהלפניר''וחנן סו'7ו מבב5ולכן אכ,ר מננלבזמןר'יוחנןור,חייאבראבאנהןוסורעשי,
רלכון השו ,ועמ ס0ץוג שאומר שמיר זער למות ואחר שההה[נא"י)בעבור טלאהיונוהגיןבוכבוד
וףא שאחרכן חהק שנים,וכןפרש"יבפסהי'שאזזר א"ר יוחנןבר נש דאמקק מבסרא לק; ואנחתקז
אטרוודשו למקוס תורהנליתוכו' ,בברכות דאבוה מוקראלמ ,מ4ארץ ישראלמבויןלומזיגון
זה
וכן
אחר דרך לעג כ,ה דנר  "4בוה בסר] וארץ בבל ב!כבד.לוניו:יא
ירושלכמבמי' שאכ!רלו
י
ה
א
עבדי בשכרא ואמרלו שמעדצ שהגיע קצך ומח 4-ושתאביו.
האעןההוזווכן אדםאידונו'
רבכהנאשנומןרנאשיוהוא רבו שלרבאשי
ונההסטות בסוףגיטיןכי רב כהנא עלה לא'ק לקח סודרבפריוןהנן בס"ק דקדוטרן ,א"ראשיכי
ב' פעמים ! דיאשון בומןר'שמעוןנרבי כדאיהא הינןבי רב כהנא ,ויבאשי אשכחיהלרב כהנא.
רכ כהנאילש ומטן והקן שם ר' יהושע ברמק
בוגזזם בפרק קרשי הקרטרם ,והב'בוכץר'יוחנן
דובחים ,ונראה שהוא רב כהנא
לדזלחא בסוף קמא,וזוינונ"לכיוןשבזכער'יוחנן דדבאידי
"י שאמרנו לב!עלה .ווה רב כהנא
רלה רב כהנאילד ונער כראיזא בירושלכ!י כאשר רבו של רב
'ש
בסא
כתב דוא"שבס' עשרהיוחסין ,ובמנדדתניסליק אלוייהלרבשימי בראשיווה רב אשי בזפע רבא
רב כהנא אגטכחיהלבני ר'חישו וכה אבל ז7ו;קירה ואביי ,אמרליה רבכהנאלרב פטא אמר לק; רב
ננתןלרב כהנא ווהו בומןרב 14טר
בכאן אם הואנהן ,התוסטות בחו*ן רב נהנא הונא 0יהדי
אכל בעבור אשהו ני השו נהנת ,ווה רב כהנא ר"לרב הונא .בס' אחר דיני ממונות אמר לו
רב ראמר בססחיםאי לאודנסיב כהנהא לא ההואנרנאהלרב כהנאאכוריתונדוזשריץולייחור
תלטק-
י וההשגלה כאשראמרנו ,אבלרב כהנאשדיא בהדי גברא כאש ב:עורת וכף ,אמר לו תורה
איגלא
שהה :לוקח סודר הוהדה ח"וסוגה
נשושנים נשגה של
אמף
רבו של רב
בם"ק דקרושין
ו
צ
ר
פ
ת
י
"רצות
הס
א
ל
ם
י
נ
ש
ו
ש
בהן
בפריוןהבןוהוכהןע"כ ,אבל מהשנראה שהואכיץ
4בוררב כהמובר ודננא אמר שמהאלי
בפן ישנהחלין ובם'טיבי ססחימ דאבור*ה רבלרב
רכ כהנאבריההרבוזננא סבא
כהנא פשוט נבלתא גשוקא %א תיטא נה:א אנא
ה
"
ר
ר
 )1בכ* רןקט! ברלקז,
גנרא רבה אנא .רבינו נסים ו:,ה לחדץ שרב
סהרא רקקא,
י
~
י
ש
י
י
'
ב
ו
ובטרדש טשעאל אהטר ו:עיץין סהחהרטלסר
כיעב
כהנא הוא שם מס-ם ונשמע ומפורסם,בי רב
ח
כנ
סהדץ רק'קא ,והרב רוא!ן ר' מץ אד4ד
יז 4גרס
5ץ
4
ק
כהנא ארםגדול כמו  '%טו10ן טרפון אנא ,ו
'
"
ס
י
י
ה
ט""
"
"
י
ל
י
י
ק
נ
י
ז
ו
מ
ד
ע
ו
ל
ד
ר
נ
על כקטון
סרקרקיהעועדסנהחק.עיץ
הערוך ערך רק .המער,ך,
כהנא אנא ,גכרא רבה אנא ,ואח"כ חור לומר
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רכ נהנא אחוה דרב יהורה קמיה דרב הונא,
ואולי זה שאמר רכ הונא שהוא כהן ,ורב יהודה
וה א'נו רב מ:ודה סתם בר 'ז]זקאל ואול' הוא
אחוה דרב סלא חסידא.

ר 3כהנא חנידו של רביוסף,יתיברב יוסף
~מ]ור דרב כהנא ורב כהנא יה'ב קכוז :דרב
עעדה בסרק קמא דיבמות ,ובם' עסודי הוה
קמקק דרב מ]ודה,ובסנהרריןפ'היובודקין (מא"כ)
רב כהנא ורב ספרא תנוסנהדרין בי רכה בי 'צאו
פנע בהו דמי בר חמא וא"כ הם נהנרחג' :סתס
רב כהנא בזמן רב ורב כהנא בזמן רבה ורב יוסף
ורב ססרא והג'בזמןרב אשי ורבו היה וזהכהן.
רב כהנא חמוה דרב משרשיא בעא 0רבא
בס' המונר פירות,בפ' במה אשה יוצאת א"ר
כהנא למר כריה דרבינא כר הו,נא בן"'וקשנים
נמירנא לכולמה תלכוודא ולא ירענא דאין מקרא
יוצא מדי פשוטו עד השתא (דסג"א)י
רככהנא ברמהתי' 1איתיבףרבכהנאברחחליפא.
רב כהנא בריהררב:חכייההלמידו שלרב מ]~רה
בם' סדרתעניותי
רב כהנא בר תהליפא משמט :דרב כהנא בר
מתתמ] משמיה דרככהנא ברמניומי גושממ] דרנ
כהנאנרסלכוי כ1שמרה דרב כהנא דבי רב ואמר'
להמשמי' דרב כהנא ברמלכוי דהוא רב כהנארבי
רבבפ'קכואדשרובין .ואמרעור שם אמררב כהנא
והוא'ל ושגועתתארכהני הש נימא נה מלתא.
ס' בתרא דיומא .כהלילאביו
נכידור שס
רם
של אניי ונחי
שידקיח"ב .כיסר :רבי מ:ודזזבן
כיפרגבויןיר"ב ובהרואה .יעב"ץ
אמרר'כו-ים משום זקן אחר ומנו סנאה
משוםר' נהוראי ,אמר ר'כירים משוםוקן אחר
ומנו ר' 'עקב ,ר' תנחום
כ'רם כתיום וקן
אחדומנורינ"לנומןר'יוחנןפ' מרובה.
נבלואי זגתים דקטו"א .יעב"ץ].
דרש בר כפרא בפ"קרסנהדרין ,ונראה שהוא
בקו"ף וכן מצאתי -אח"כ נגמרא אחרת ובאות
הקו"ף סבוארמי הוא.
אמרר' כרום0דאי אמרר'יוחנן .ר' כרוסטראי
נרק:דר'שבת;ובנזדוגשסווהראומרשהיוב' ן ר'
כרוססדאי סבאור' כרוסמראיבזכע אחד .וכשחלה
ר' כרוססראי הבחור והניע למות פדו אוחו ב"ד
של מעלה מיד מראך המות מפנ' שהקק מענירעל
מדותיו לקחו כו0ר תחתיולר' כרוספראיוהיו שם
ר'יותנן בן קסמא ורבנן .וברושלכוי כי נפטר
נחו 5המתר והמק שםר'
שהם תלמזי
אמיהכלי
רבייוחנן.

י

וי
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אות ה5מ"ד

י5א הוארני הילאי ,ד"ק.
רב

[לוגהאביו(מלרי"ומ פאל"ה לת"א.יעב"ץ.ן

תני לודא בפ' ר"א דמילהפרנע"ילידא שם חכם
וכן נפרק הזורק וכיכמותיום הנראהו כיום הולדו
וכו' ונראהכי הואבזמן שמואל.
ר' לווטי תלכרר ר' יוחנן מ"א רערכז .ר"ק.
סהם הוא תלמה-רבי והוא לוי סבא בסרק
השוחכולאפוקי ר'לוי שהוא אחרון אבוה דגטמואל
~ויחנרים ,ולפי רעח הש"י כי לו' חבירו של
שמואל בפ'מי שמתו ,ננרנות נשנקש שמואל
בחצר מותלאביו ששמר היכן ממון של "וכרם
והתפלל על לוי שיכנ'סוהו לכותיבתא ררקיעא
ומרש"י שם לוי חבירו של שמואל וכן פרש"י
בם"גדתעניית ,אבל בהשגות הראב"ד בחחלת
המדע ושמואל קנל בור' ז]נינא בר ז]כואי אמר
אגרהם וגם זה רא המק אלא מלוי קבל וא"כ
הוא רבו של שכזואלוכן נראה האמת כהי-אב"ד.
אסר שמואל כהעמיהרלויוכן אומר בגמרא אבוה
רשסואל ולוי אוכור וכן נראה בם' ח' שרצים,
לוי סתם למהלא נקראי
'לויאולי לא נסמך כמו
שמואל ,א'ץרביללוי קראני פרסיים א"ל דומ'ם
לח'לות דוד גבורם ,ובפ"ק דיבמות א"ל רבי
ללויככידוכוהלי נמאין לו כווזן בקדקדו וכן בס'
התורז :גמנחות ,וסכאן לסד זה הלשק חראנ"ד
על הרמב"סז'ץבענין כל מלחאוכו ,,לויאיקלע
בי רב בהלולי]] דר'גמכועון ברבי א"ל רנ וכו'.
לוי אחוי קירה לפני רבי ואיבולע והמ] לו ז]:
בעבור שהמיח דבריםכלפ' כועלה בתענית גשמים
כדי לבקש זכות על ישראל ,ונראה כ,ווט כי הוא
לוי בר(]י(]יכיבב"ר מרשת ויאמרי'ץ אל אברהם
ר'חייאאחוי נריכהלפני רבי ונססח ונתרפא ,לוי
ברסיסי הראהנריכהלסנירכי ונססז] ולא נתרסא.
ולויחבירו קבל כור"זז בר ז]כוא ומר' אפסוסדיב"ל
וכשמת ר' אפס וישנ בראש ר'ח:ינא בר חמא או
.רדלבבל כדאיתא בכתיבות /ונן נפ' נמה אסוה
יוצאה אמרולו לרב גברא רבה אריכאירדלנוזררעא
ופרנמ"ילוי היה שוה בחכמהונשני' כמו ר'חנינא
בר חכזא אבל ר' אססגדיל בשנים סהם ,ובם"ק
דר"הלו'א'קלעלבבל בוזדסר בתשרי ואכ~רנוהיה
יום הכסורים וכו'.
לויבן בוטאקרי קמ'ה ררב הונא.
ר'לו' ברבוריבזכוןר'ב"ל.ר'לוי ברברכק .:ד"ק.
לוי בר דראגאךאינייודע אס הוא ח"ח שהנ,או
ראמ :ממנו שהוא] סדה לבתוני"גאל]ידינרי זהב
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מאמרשני

הודו אותו חכמ.ם ונשאר
ואמראניישיו
בתיקו ,אנל  17ולאשתו או לחכם יודו שיכול
לפדותם בכל ממון סךרצה.
בריה דרבהינא ברחייא בומן ר' טטודה בר'
אושעיא .ווהלויבן רב הונא בר חייא הואבן בחו
שלר'ירכויה בר אבא ,לף אתאלקכויוז דר'אכוי,
לויבריוז דרב הונא בר חייא ורבה בר רב הוגא
באורזזא קדמיה חמריהדלוי ,התוספות הרצו

לוי

אוי

בפ"ג שאכלו דאין מכבדין בררכים כשאין הולכינז
ובחבורו 7אחת אלא כל אחד לצורך עצמו ,אבל
כשהולכין בחבורה אחתמכבדיןבכל כוקוםי
אמרלוי ברהיני.
רבילוי ברוכריה.
ר'לוי חתניה דר'זכריה .ד"ק.
אכורר'לוי ברחייתא ור' אבא ברע; דר'חייא
בר אבאור' יהו; ?1בר נחמטטבפ' השולח.
אמר7וי בר0ובאריבסיםר'לוי בריצחק.
אמרר' לף בר לחמא אמר ויש לקיש ואיתימא
א"ר חכוא בר חנינא,פליגי בהר'לוי ברלו;כיאור'
חמא גר חמנא .אבל נראה כי רבו ר' חמא בר
חנינאוכן אוכ,ר בגמרא אמר רבילוי בר לחכוא
אכורר' חמא בר חנינא .ויש נוסחא אמר ר'לוי
בריחמא אמרר'חייא בר חנינא.
אמר ר' לוי בר מניא אמר רב עוקבא אכור
שמואל בפרק קמא דיבמות.
אכורלוי בר נחמני אמררישלקישי
לוי (:בא :אכור רטמ לקיש כ,שוםלוי סבא סתס
למדיםלפני חכמים הואלוי מר'.
לוי ברסיטון נקןפירותלרב טטודה אתא לקמיה
דשמואל והואלוי ברסימאי.
לוי ברסיס'נעגיןח?יצהבומן רבי והוא תלמירו
ונפל לחדתא ושאלו לו ג' דברים :גודמת בכוה
חולצתאפילובטינע; ,וכןיבנוה שרקקה דם ,אס
יש צחצוח רוק ,וכןאגיד
את הרשום בכתב
אמת ,אם חשום למה אמח ואם אמת למה רשום,
לא קשיא לאהרגזרדין ונשתתק מפני שע1:ו לו
ביכוה גדולה והושיבו עליה ועשו לו כבור גרול
ווחה דעתו וחך אשרבי והוא עצמו הש'ב.
וכבר אמרת' למשהבלוי סתםכי נראהכי הוא זה
כפיבראטית רבה.
ר'לויברפיפוס וזכרמט בר לר.
אמרר'לויבןסרגוא אמר רבי תנחוםא"רכ'רף
משוםזקן אחר והוא ר'יעקב בר אירי (פג"ה),
רבישגזעון נר'סיכוון כושוםר'לויבן פרטא.
אמר רבי לוי אמר ייש לקיש כוו; כלה

י
.

עיו

נטס1

מקושטת נכ"ד תכשינוין כך ו;לכ:יד ז;כס צריך
לרותבקי וור' 1בכ"ד ספרים וכן השבת נקראת
כלה כמו שאו"לבואי כלה בואי כלה וכן השבת
מקושטה בנמרא דשבת שפרקקן כ"ד.
ר' בר שלום ולא הןעתי בכל אלוז שכתובין
נכאן איוה ר'לוי הוא :ר' לוי סתם שבמדרש
ישבהלכוור ירושלכוי ובבלי ,ובפרק וזכווכר את
הספינה אכ;ר ר'לוי ג' דרשות ,ובסוף פרק אין
מעמידיןנע" 1כי נח נפשיה דר'לוי אתו לקמקז
דר'יוחנןעלעבדו שמוכר עבד חבר כחבר ,אמר
ר'לוי אכ'ר רבפפי כושוםר'יהוטנעדסכנין.
לוי בר :טמואל כאב'וומכוואל ;מהוא כד:ן ,הוא
ורגו הונא ברחייאבי רב יהודה ,לוי בר שמווול
קרי קכויה דרב הונא בכ,גלה ,לוי בר שכוואל
אשכודנהולר' אבא ולרב הונא בר חייא אפתחא
דבי רב הונא ואחא לקמיה דרב ע;ורה.
ר'לוליאני דרומאה בשם ר' טזודה בר סימון
אמר הקב"ה לישראללי יסזד' ולך יגשד' את זנה
שליאניזן את שלךוכו' .ואולי הואאביו שלר'
חייא ברלוליאני סזדרש בתלכוודצריק כתכוריפרח,
כיוקהולוס שמוח מונהקיןדגויםגשיןד'וו"ג.
~ואי פרק קמאדיבכ,ות ובכ"מ.יעב"ץ].

לוי

~ליברכואניא בומןשמואל פ"ק דיבמות
ד"ק .כיבנוסחאשלנו כר מכול].
~קיש בכ"מ .יעב"ץ].

.

דע'"

אות הנו'ם
רבמארי :א"ר ~9רי א"ריוחנן ,א"ר מארי
אמרריב"ל.וי:מ מאלה הרבהשאינו כתו 2בגמוא
באל"ףכי אס מרי ואין חשש.
אמרליה רב מארילרבוביד.
רבכואריורב סנחסבני רב חסרא והיו בהעוליה
דבריה דרבה בפרק קמא דקדהמין ואישתעי אליהו
ז'ץ בהרטז.
אכור מארי בר אבוה.
מאוי בר איסק בסרק אלו בורטות כי רב אשי
ומרוובורא ואמ'מר אכלובנןגמ .1,ובמרק חמפקיר
אימר שבאלו אח ובאולריןלם:י רב חסדא ואמר
לטט:מהמט אלמ .ואע"פסיאינו חכם זה שהזכרחי
כיון שהיובניו שלו אלו החכמים הזכרתיהו .וזה
תימה אקי חיה כ"כ שגים 1או אלי היו שגים.
רב כואריבריה דרב ביסנא.
מארי בחה דרב הונאבייה דר' ק-מיה בר אבא
וא"ל רב חסדא .וטמ נוסחא מארי ברה דרבינא
שגאמרלהלן.
רב מאריאביושל מר ווטר' הואנןאיסורניורא.
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רבמארי נריב חסרא. .
רנ סאריטיטה ררב כהנא .אמר רבה תני רב
כואריבריז :דרב כהנא.
אמרמ4י' בר סר .אסרלטקרבי אבאבר וברא
בומכיניה ררב הונא אראולנח נ0שיה ררב הינא
כמנר אטר סאף נר סר אסר סר עוקנא .אמר

שסואל אמר רב חסדא ררש כוארי בר כור.
רבה וודרליה לכורי בר כור בי אב'י ביום פורים
סנות מרברים מתו?ם לרמוו לו שהיה ררגפן
ואומר רברים מתוקים .והוא שלח לו לרבה בר
אביי רברים חריםסלם*ן לרסון  17שהקז עוקר
דוינ( :סגלהפוו"ב).
רב מארי.ברטז ררב פנחס בריה ררב חסרא
והםכהנים.
וב מארי הקדסון שהקו נוסן רב נחמן ואמר
עתיריצר"קי רהוו עסרא ב '8השואלבנעבת .ואול'
הוא מרי בר אבוה אח רבה בר אבוה.
תנימאריבריהררבינאברקזרר2ירסקז בר אבא.
רבמארי רחלבח שמואלשנשב"ונתעברה
ני
סגוי והואנן אטור גיורא שנתג"ר עסה והוא רנ
מאר' הורתו שלא בקרושהולירתו בקררשה והוא
בוסן רבא והו ררך רנמ"י בסרק א'והו נשך,
ן רנא
ונתוטפוה אמר רנ מארי כר רחלבוכי
ובס'מי שסת .והיה
כרכ,שמע הכא ובסרק
ג'ורא %א גר'0נן רב אכשרקז לרב
ננו סלאיסוי
כואוי אלא רבא אכשריה .ובפרקסי שהחשץ-יש
מאוי אזע'בנו שלרבא ונקרא בררז,ל ע"מ ונסטא
שבת האריכו ההוס' וה הענין ופרשו להטךכי
רב הקץסי שהכשיר לרבכיארי בר רחל ,או רב
אשילגרסת רבינו זינ4:ל ושהם שני רב נזארי
והארקי בקושיותותירוצע .וכן אוסר שם נגסוא
שהם שנש ל8י גרסתו .ודלא"ש בסרק קכאש
רקרושץ בעגין עבר עברי אמר סשוםרב.נו תם
4ל נכף שאני רב מארי שרחל אמו בת שסואל
נתעברה סאטור בגיות ולאזשמרב גר כלל ואינו
כגוי שיורטץ אביו .ואני אבר הם יש ל' דעת
סכריעלישב כל יזקושיויזלוכות לרב כואף
שיעשי
בר בתשכוואלוליקח הגרסאהיותדעיהעל הרעת
סג' גיסאות שהם בפרק הדעלץ 1הא' כי רב
אכשרקזלרב סארי בר רחל וסניקץ בסורסקץרבבל,
ר"לומכוינהולרייןולכעוכור ביוןשאכיו כרשראל.
וזהגרסא.1שנית כסו שנאטרכי לא הקק רבכי אס
רבא ככוו שאכורו התוספות בסרק איהע נשך.
והגרסא הנ' גרסתר"זזכי רב אער אכשריה לרב
כואריי אבל הרא"שגריס רב א ככוו זזתוססות

החיץ

בשיק החולץ .והקושיות לברר הדנר הזה הםן
מ סננות שמואל אוסר ננתונות בפרק ה4המח
שנתאלמנה שנשנו ואדד שמרו באו לפני רב'
חנינא ואמרו שהן מהורות והתירןרבי חנינא
לכהעה ואםכן וה קשה לסרש"י שמכאן נראח
שלא נפטאו .והקישיא השנית נמו שאסרו
התוטפותניאיך א'פשרכי אשור בן גיורא ורב
מארי בנוסזהיהגרול ביכוי רב היה גםבוסן רבא
והלא נולר רגאביום שסת רב יהורה תלכויר רב,
ויותר קשה לגרסת רבינו חנ:אלבי רב אשי הוא
ראכשרקה לרבכוארי בררזקל וב,יניזולרין כיוזז
קרוב כומאתים שנה סדנ לרנ אשי .וליישנ כל
וה נראהליבוה הררךן כי רב טא~י בר רחל בת
שסואל לאיזיוה בןאיסור גיורא4מ,ו משום כבור
שמואל כנחהו לבת שכוואל אולי אביו לא היהכל
כך כרוחם נסו שאוטר בנסרא רבי יעקב בריה
רבת שסואל ולא נאמר בשום מקום שהוא בן
איסור ,אנל רב מארי בר רחל שבסרק איטע נשך
ובפרק כף ש0ת ובפרקכליזבטורומהיה בומן רבא

היא גר והורתו שלא בקרושה והוא בן איסור
גיורא שהקהבוכון רבא כמו שמפורפו שם .ולוה
רבכוארינוכל לעמבשני גרג)אות שבסרק
ז
י
האוה
רבאאכשריה לרבנמאריאוערייןבומן רבא ל
"
ע
ראוילרייןוכיסי רנ אשי אכשריה והיהריין .אבל
היוחר נראהני הגרסא רבא בי בסרק 4יוהו
נשך ובסרק כל הבשרהנ"
ראה שרנ סאר' בריה
ראיסורגיוראבומן רבא הוא היה הכם גרולוכיצר
יבא רב אשישנולר ביום שמה רבא למ:ותו ריין
ש'היה וקן סאר .וכן הגרסא
ולהכשיו

בוקנו
הירב אכשרקז לא נהירא כי איך
שאומר בהח%ץ

איסשרכילכבורו שלשכוואלשכוזזורברין .ועור
כי רב מת קורם שמואל כראיהאבחוליןויוחר הקז
ראוי סרסנה אותו שמואלוקנו סרב ונראה ש0
אביו של רב מארי הראשון שהוא בן בת שסואל
הטה שמו רבה בראיהא בסוף שבת .ובפ' השולח
אסר רב גואמ ברקץ רבת שסואל עד
בססנוונו' .רבה וסר וומרא ורב אחוי נני רב
כשריבראיסיר גיורא באו לסני רב אשי .ובספר
הסצות הגרול במצות קס" 1ובסצות רי'א
אוסר ני נסרק קסא רברכות עמכ
 .נינש רב
ססנ' שהקנה און הבהמה לגוי
כלוסאורטירוברמןרהחבי
כירון והקץ יכוללסו0ורו בעניןיוהר
טובשלא.נא4ריתקלה .ואעם"כ זדהנותנולכהן
ומפנישהסקיעו סכל קרושחו היה וה שסתו כל
נה0יתיו נעון וה אע"ם שהקץ סוחר ו0נ.ניו
נשערה סאר ,וכברירעהכי ליב כיארי הניח לו

.

שהי

מאמרשני
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אמר ויב"ל ר' אסי ור'יוא
באולו.
רבמלכיה איקלעלניר' שיכלאי.

ור' ודא בר אבא

איסוראביוי"ב [נ"א י"גן אלף זת בבית רבא,
 119א].
גםנן אימורניורא חכם.
ושה"
רבמארי בר רחלבן חכס אחרווהאינו נרכי
בשום מקום לא נאמר רבהניוראכמו איסורניורא.
ונבר אמרתיכיוה רב מאר' הוא בן בת רחל בת
.
שמואל)זה הנזנר במרק אחרון דשבת )1
[מידה אביו שלרבי חנן אורב' יוחנן פרקבן
סורר עע"א .יענ"ץי]
רב מונא ורב חסראחולקין .רבי מונא בשםר'
התורה ,א0ד שמואל הלכהכרבי מונא והוא תנא
דבריתא אחרון .אמר לקז רב מונא לרב נחמןאגיו
של שמואלבר נחמני.
ר' סונא תנא דנריתא .ד'ק.
[רבי מוסשו ברמז רר' אסשו משמקהדר' מוסשו
י מחסיא בראידי רען
רבהרישיומאדב"בי).יב
יומא דג"ב.יעב"ץ].
וני
ר' כוטושקזב
ה דריג"ל ומת ר' משושיה בחיי
ו.
ני
רבי אכר .ווה
של הרב"ל הוא לו .בפרקכל
הבמורולא המהששיר .רביירכוטה ורביכוטושמה.
כו,ושמה ור'אבין ור'ירכומו קשימר אמרי לרבי
אבהוולר' חנינאפפיולר' 'צחק נפחא דרדק' ,אמר
להם ר' אבהו אטו בקששיתל,וכיתא זלולנבקה
דר'אבין דאנא אסמא נקלוקו.
רכ מ'4עמה נפרק הזורק
כמאשה בר ברמה
דריב"לויזוא שאמרנו קורם וה אותלמיר'יוחנן
וי
ה בדפום רב שרשמה
בפ' כיצד מעברן נתיעץ נמנתיר
והנמ
יסם'בהטתטי' מכחירחחא ר'יוחנןשהמה
ךב
כתל
סומךלתלמיריס ומכתירם 1 ,הנגיג למשבושת
הלך אצלהחככימ שבררום ללמוד תורה וש שם
מפיבושהבן מקונתןבן שאול שהמה חכם ורבו של
דוד קורא לכל ת"ח כומיבושת נוהיה מביש פני
חככים בהלכה .ורב צמח גאון פי' ששאלו היכן
לדרום אצל
ר' אנהו 41ומרו נסלך בר'יוחנן
רבי ההושעבןר"גבנו שלרבינו הקרוש
י כושום ר' יצחק מנרלאה .אמר
אמרר'כ"הש
ר'
כהטום ר' אלקשר בן שמעון ובע רבי
%4עורבן מלאי אומר הלכה משום רש לקעפ.
אמר ר' מלוך ערבא פרש"י הרר בשיביא,

נברא רבה החא .אמר רנ מלכיו אמר רב ארא.
רב כלכיו ניפור שפהות ונומות ,וכן אמר רב
כלכיו אסור לאדם שיתן 4ופר מקלה ש מכחן
מפני שנראית ככתיבה קעקע 01ימנץ -מתניחא
כלנתא ונו'י וזה המאמר הטו גהרבה מקומות
נתלמור ובפרט בע'ץ ומוש'"ב' פ'רוטום להבץזה
השם וכן התוספות להבץביר 4יכא ביניהו.
ר' מסל אבוה דר' אבא בר מכלוכן עמ תנא ר'
יהושע.בר ממל תלמע'ר'יהה~עבן חננמה.
~ב מ:א שבה דקק"-ב .יעב"ץ].
רב כונא דשאב כ,שום ויב"ל .רבי כונא דשאב
 411יהושערסכנין.
ר' מנאברתנאום .ד"ק.
א"ר מנחם א'לאמי.
ר' מנחם נן גומהא שנא עליו עוו סל נש
פשרבסנהררין .ד"ק.
ר' כינחם אחוהי רר'גוויון .ד"ק.
ר' מנחם דמןנלשו :ר'יוחנןורכילוי 411פנחס
בשםר' מנחם דמן נלקא.
מנהם יורסאה :אמררבי יוחנן משום מנחם
יודפאה[ .עיץ התום' פ"נ דמעילה].
ר' מנחםבן נמף תנא דבחתא .ד"ק.
רבי מנחם ברסימאיבנן של קרושים .נ"ארבי
מנחםור'סימאיבנן שלקרושים .אבלרנש"יפ"פ'
ר'עטכועאלהכינרסינןר' מנחםברסימאידלאהמה
מסתכל בצורתאדזונא .אמר רבי יוחנן בנן של
קרושים רלא איהתכל בצורתא דזוג' .ובזכותמה
כשמת נכותנו ביו'ההחא צורות הצלמף והמטנעו'
שלא ההז להם צורה ונשתנוככיו שנשתנה צורתו
כראיזאנסיף מ"ק .והערוך בערך מחצלת הבהא
ירושלכוי פ' כל הצלכויםכדדמךר' מנחםברסימאי
חפן איקונתא מחצלן ,אמר כמה דלא חמתוןבחיו'
לא יחמון ברמיכותעז וחכמין אינון נלוםבתכיה
אר'ץאיןבינינו ולצד'קים 4לא דבור פהוכו'ולמה
נררא קדש הקדסוים שלא הביהו בצורת מטבע

רכ סשסוז רמבונ

א"ר מנחם אעט כפר שערם בזמן בי ר' חטא

י חוא ר' טזם'א ברקז דר' כנס,א אשר
ונראח כ
חמחבר מכשילהלן ,המעושך

רבימני ברמה רר' יונה ור'יונה כט,ס,ד' ארץ
יניר4ל .א"לר' זיראלר'מני חהוא ר' מנ' בצשורי

נלעי

.

י'

א-,

י

מיאי

.

והי.
.

י)בדייק נוסף כאןו כובונ אמי

מלניו :אמר רבה כאשן חכים כרב כלכיו כי

.

ש טי.

פ' כל הזבחטל,כ .וה,נכ'ץחע.
רהאר עאלטעחוז בהרבז"ילש:א קהודה וחזלףה ,ורביאבין בר אדא אמר בשסו.
חיח ר4רי ל0דרו ע 0וזהגאי
בלקם שלפזיאין חשט ח ,8רבי מנחמא נשם ר' מונאי נ"א ר' נחמן.
חטו בכ"םע"ט .אולם
ר' מנחמא נר רבזעירא.
כאןילל ,המערך,

"

.
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שכ"ה קמיה רר' יצחקנן אלע~יב וא'ץ ר' מנחקבן
אלישיב כי אשתו חנה נשרה
רבי טני
וההפ~ה והחוירה
ינתטהה ואח"נ היהה מהגאה ניו5י
ישחרוהה .ודנרעם רב.ם של גסים נעשו
מנ'
ברעז רר'יונה .זלע ר' מנ'לר' חנינא .ירושלכר
ום"ב רמ:שרשני רבי יונה ור'יוסי הוו שות!9
בנרבי דחמרא כר דמך ר'יונה ,אמררבימני ברקז
דר' יו:ה כלגריב רכהיב ביה יונהרירי הוא וכו'.
ווה היה ר'יוסי בר ח:יגא או ר'יוסי בראבי.:
י נר פבו-ש א"ר אסי א"ר טני .ר' מני
ר"כונ
בר סטישוריגמ לקישורביכזכועוןבן אליקיס .רבה
ור רבו]גוהכונשכ,יז; רר' טמ.
רביכוני דמן צור הק :באוזר ןר' הנחום בר אס
ולא הורה :סםכירבו העז.
רבכ,ניונוי :אמר רב נחמן א:א ומניומי.
רבכוניוג,י בר הלקיה .נ"א רבמניטין חלקע;
הי' חלקהה ברכ:וביירב הונא בר חישו הוו ע]בי.
קכיהה ררב.
רבכוניכוי ברע :רר'ניחיכוא בומן רבא פרק
המקבל.
רב מניוטי בריה רר' ניחוטי שאכורנו היו;
ל'כבומ; רב יוסף בפרק האשה שהלכה ובפרק
המקנל .ואולי הוא רב מניומי סתם שהיהנומןרב
נחמן אנל יוהר נראה שה 0שנים.
מנימן נר איהי ואנוה נר אקקי משתעי אלההו
בזזריעזו שהיהנותן לעברו מכל ברן שאובל וכו'.
ובפרקבני העיר חר לא ננותהף עם גוי וחד לא
נסחכלבגוי שהיו חסיריםוהיו עם שמו4ל .אתא
אנוה בראעזי קממה דשמואל רכוצ'עא.
מניטין ננקוראפי' שההק
בוובר כריםלפני רבאי
רבכוניכ,ץ בר דךיא אבוהי דאבו 4תה אבאבוטן
ר 3אסף.
מגיטין סקסנאה
סקסקאה] הלמיר רב
"ס תנוקת.
ומהבחייו של שמואל
'"
דר
[
אמר ר' כונס-א ברבריהרו" טנס':4כהמכימהררב
כונסש רבה.
רב מנשה ! עולא איקלעלב.רב נונשה .א"לרב
אחא כיה ררב אושו ררב מנשה תנארבי כ,נשה.
רחולין).
רב כונשי תלמ'ד רב קהורה
'ה
פי
כו
"ראניי וכן אסר
רכ מנשיאבר גרא אר)ו לק(
רו.,ו:א.
רב מנששוכידחלבנ ,נקרא רביוסף והיה בומן
שמואל .אמר רביוסףשרילההכ,אר' לרב כונשיא
וכשמתלוי אכור ליה:מכ,ואל.
אמרכ:,ששו בר וניר אכור רב.
רבכונש,ו בריהורהבובון רבה בר נחמני .ר"ק.

יר'

ב:

פ'"

רבמנשיא

ן רב גחסן,
נןיעקב הקהבזכי

רב בונשיאבויה ררב ירכ,יז; מגיבתא ורבה בר
שומני אכורוליכ,א מה שאמר כומ בריה ררב הונא
ברט :ררב ירמיה בר אבא.
אמר מנששו בר ירמעז אטר בר ירכרזז אמר
שמואל .אטרמנשיו ברירגועזאכ,ר רב.
א"ל רבהלרבכ!נטיא .רב מנשן 4קכוז :דרב
הונא.
מנששובן מנהם הקקבוסןרנ'.
רני טנפיאנן עות שאל ש'-יאש"ז רנה ננית
עלסין רהוצל .נ"אדמן עלמא דהוצל.
[דבכ,נשיא ברשגובליעיוזבץכבו"א .יעב"ץ].
רב כ,נעףא בר הוזלסא האנא הלנה ר"ל בל
הכהינה שונה הלכות הוא הבה"נה .ווההיה'ידע
משנה ונןפרא וסיפר' ואפ"ה לא אומין עלעז רטי
בר ח0א .ומת רמי בר חנזא בהור בשנים ואמר
רבא איענש רמי ברוצאועל רלאאומיןלרב מנטרא,
ורטי בר חמא לא רייק כי גם העז רב כונשש4
כישמש חכמים ר'ץרימיריהביןשעכ,י המשנה.
[סס5רהא :ר' -ע;ודה בר מססרהא פ' ננמר
מר"א .מעורת שם ~גסה גטז עע"א ,מפשא
שם חנם נררם ל'קריע"ב .יעב"ץ].
רכ,ר עביר כרב וכו'
מר :אמראבייכל כף*
וכן הוה קאימנא קמקק דמר ,הוא רבה בר נחכ,ני
רבו ורודו.
מר בר רב אדאבזמן מרעוקבאוהואבן רב אדא
בר אהבה.
מרברי; דרב אחאברי :דרבא .אמר רב אשי
גברא רבה ככור.
מר בראיר"ר .ר"ק.
מר בר אכ,ימר ומר גמה ררב יוקף משמקק
ררנא אמח לרב .'4~4
מר נר רנ אשילמני רבא בפרק הכצצש 4תמלץ
אע וה רב אפף אשר ישה התלכוד כי
סממת רנא .ונש ססרדורות עלם אפר נו~
שהוא
נן רבאנויחשינו נראהחוץ אםהיה גםלרב ~אמי
בןסוהעז שטונן.
מר בר רב אשי_שחבר התלטודבבלי הזה חותם
טמומי והע :לראש יטיבה ולא רב אחא בפרק
קמא רבהרא.כע'ין פ:ביומי].
מר בנו שו רב אשי פרקכל הגפו.
אמר מר בר המרורי אמר שמואל.
מר נריה דמר ווטרא אמרלרבינא.
מר בר חייא נראהבומןאכ,ימר.
מר בר'ה ררב חמאביקק ררב אשי.
מר בר יאירא -אמר לרב ארא בר שימי.

ישל

מאמרשני

מר נדה דדגיוסף אזל לגי אג'רן והיא אמר
כהעכרה ררגא וא"ל רב אשי גפ' ההכלת .כורפי'
רש"י שם חכם לכוושכי שם כ!קום.
מרינמא בריה ררב חסרא אמר לרכ הסרא.
כור ינקא ומר קשישא גני רג חסדא .ולכועלה
אמרנוכי רגכוארי ורב מנחסגני רב הסדאחס.רי'.
[אמר ש'ש יאיתי גתוספות גתרא ראמר ינקא
הוא הזקן ר'ץ שנולר בינקותו של רג ו)סדא וכור
קשע)א שנולר בזקנותו .ואומראני ש"ש שההנרח
הוא שמזכו התלמור את מר ינקא לפני מר

קשע)א].

כור בריסוכוקמול בזתקיףעל רנ גחמן ס' תסלת
)טשחר .ר"ק.
כור ממושכיאייתא תכלתאגשנירגאחאיוגרקקה
רב אחאי ורג,צחק גר קה(רהופיש"י מר שם חכם
ומושכי שם נוקום גפרק התכלת.
כור בריה ררב סמא בר רב  .ר"ק.
ב!ר קשץ4א "0ה רב חסרא אמר לרג אשי וא"כ
האריךיכמם.
אגא מר בר רב פפא
 .וכנרסירסו:ו גאותאל'ף.
מר ק:ן'שא גרטהריבא גפרק המצניע.
מר בריה דרבינא מתענה
השנה חוץ כוג'
'כרם .ופירש ר' 1ז'ים תלמיד הרשג"א כי היה
מתענה לעשות תשוגהולכן היה מתע:ה שגתוה
וי"ט .ווה סמך למתענין גר"ה וגשגת בנהס לא
:היראלי דעתו כי בתלמוד לא נזכר שהיה בעל
תשוגהכי אם ירא שמים .ונראה כפי' הנאונ'ם
והתיספותעל תענען חלוס היה מהענהי וכןפי'
לי גתוספות שלברכותכי איךיתענהגי"טאלא על
דלום חוץ מיומי פורא ש:א'ימי משהה ושמחה
ומעל'יוכהרכפודי כרר' חייזו בר רב מריפהי כל
ה~עכל ושותהוכו' ,ויום עצרת שגו נהנה הווה.
דגס' הרר ענ) הנכריכרי שלא 'עקצנוכינה ויהגטל
כולכוורו עברא וקה איכויה ז' מאני לו' יומי.
וגהלוליד;רכ!רגריה ררג'נא אמרי לרג הכונונא זוטי
לי:מר.לן כ '1,וכו' גפרק איןעומדין .והוא עשה
חופהלג:ו ושבר כוס של זכוכית זמהיה שוה ת'
מאותזוז .והוא הע)ה על רבר' רגא והוא ור'
ז'רא תרגמו וכו' ,ואמר רב נחמן בר טנתק בס'
בכיה אשה וגפוק כטנרטברכין וירא שמים יוצ'א
מירי שנקהם ומנו מר גרען ררבינא  ,ונואה שהקה
בבגל ונעשו לו ב' נסים בס'רי-ואה ג:מל ובכרם.
געא מר בריה ררבינא מרג :חמן בר יצחק.
רב מרדכי געא מרג 'וסףוכן מאג'י ורגא ואין
זה תלכרר '1ג אשי.

אש.
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הש:י הלמיר רנ אש' ואלוו.יה

מה:רורא וכו .
מרי גר מר ששלח לו ר' אנא גר זגרא סרשאל
מרב הונא בפרקהגי,ל כנרזכרניהו.
אמר מרי מאגיבריה רמאריטג' אמר מר עהגא
אמר שמואל גסוף פ"ק רר"ה .וכתב נעל ),שיוך
כי אלווה,הככויכן כוקריכו) לפיכוים כור ככיו כור

זוכורא ואוהרים ,ולפעמ'ם רגמם קורם לכור ככ'ו
אמי מר ומרימרוכיוצא גזה.
רגנזרי הקרכ,ון קורם רג נהמן פ שואל ,ר"ק.
רגכוריוןבייה רר'אגין ומר בריה ררב אז)א
ברהה ררגא היו ביחר .אמר רב אשי גברא רבה
ככור בר אחא גריה ררבא והוא גאלפנירגי:א.
א'.רמריון אמררינ"ל.
מרימרורבי אגא גר זגרא תלמ'רי רג הונאי
אמר רב הסרא ררש מרקמר גרבי .אמר רבינא
אנא איקלעי לנ)וריא לככויה רבזריכור וזה היה רבי:א
הראשון .ואם הוא רגי:א הו)נ' קהיה מריפר

האחרין.

מרימר האחרון אמר לרב אוזא לית הלכתא
כרבאגיירו :גאונותי
מרימר גר ח.ננא גומן רגא": .א מארי גר
חי:נא.נ"
ו מר גר חיננא .מרימר ומר זוטרא
חסירים הלמ'רי רג הו:א.
ר' מרינוס גר איש':א .ר"ק.
ר' מר:.וס אגיו של ר' שבהי והוא גתוספית
רטדרוה ופי' משם ר' אלעזר וגנו ר' שבהילפ:יי'
חיא על רגר כלהו.
כורתא ואוו וחנה ושלת ור' היא הנרל רודו
של רג כולנו אהים.
כושה בר עצריאגיו של רג הינא הכהןבזכ,ן
אמיידכין .ר"ק.
ר' משרשיא :ר'חונאור' משח)יא גשםר'אירי.
רג משרשיא אמרואגיי וכן לרנא ורגו הכווגהק
אגיי בפ"ק רקרושין.
רב כ,שרשיא גר גריה ררג אחא אמר לרבינא.
רג כישרשיא גר נדע) ררב אחא ברהה דרגא
הוא מה שאמרנו קורם זה.
רג מנ~רשיזו סרש"י אבי אגיו היה רג אחא בר
בפ'
נהן ברפלוגוזיה רכור ;וטרא ברקה ררב
כהי-
אלו בוריפות.
רגבישרשיזו רבי ר' אכר אמר לרב אשי.
רג משרמרא בר חלקא[ר"ק חקלאס יו)כ!אבומן
רג הונא .נ"א גזמן רג כהנא בפ' אלמנהי
ו ברקה
רג כהמרשהא גר ח:ין אמר לרבינא.נ"
ררג הונא בסרק אע"ם.
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רב כהשרשיא נר רב תהנומן רב הונא נר

יהוומעס'עושע0סין.ר'.,
וב משוש"א בנו דרבא [ורבו המובהק אמי
פ"קרקדוטרן .ד"ק ].נ"א בגו של דבה ואמך
חכים ברכר'יחזנן בכוריפה ,פיק  1%4כורסות.
א"לרבב,שחייאלברי:בעי מרב פפא.
.

רב כישרסרא מתונסש [בנו' רדן טר,וסנש]
שלהלרבטסי למרנורבינו מבמות(רכא"ב).
מחון לל עחנן ודשו
מתון :אמר חב"ל
איהוחי הואלגניה ר%4ישע נמת הוא מוןעלא

חיזושר.

ארי

[סהון אמו סל ד'דושה4ייומאיקיב

ובכ"מ.

מתון שם אשה פמ'ש .יעביץ].
רבניזנהורבהובנומתוןכשכ~מהור' זיהא חךף
הוריות.
כדולהא
סתנהבאמנויףו של רבה בר מתנה.ר'
.,
רב מתנה ור' יהורה ,אמרר' ררא א"ר מתנה
והוא חבריזודה ותלמיד שמואל.
רב מתנה קמיה רשמואלוכןחנר למר עוקנא.
אלא במים
4ב כעזנה טפשניא רוש אין
0לנודתמבוכל העם שהיה אומר שלא לושו אלא
,טיזו כל עכוא בכלייהו לפתוקיה ואעןר
כורמי
ב
רמחןשוכינא ו"לשלנומרילה שהקז להם
לה
קורכיזזש .ר"ק.
רבמתנ.אבנו שלר'יודןבידונ1לנה.
הני מתהיה בר עזורהפ' אלו כורימות פמנחות
רטע" ,):והוא תלברר שמואל.

ישין

אותהנו'ן
באנאינר"ירביהףנררבאפ' אלסנהיכ"ג.

בהום אחוה רר' אלאיום טונ .ר"ק.
נחום :ר'ינאימסהביק -ואול אכתפיה רנחום
שמשה,ל,ואבהפיהיר'שטלאי )1חטלר'קירה
נשיאהואאד''טיוגסהשקז.
אמר רבה בר נחוםפ' ר' עקיבא.
אמרר' נחום
אמרר' נחום אסרר'כירים משוםזקן אחד.ל
אמר דב ברונא
אמר ר' נחום אמר
אמר רכ.
נחוםבן וכרעז בעאמאביי .ד"ק.
נזום ברירכו,זורבור'מניי
[נחוסר,מרי .נדעם שש גסוו .יעב"ץ].
נחום נר נפח .ד"ק.
אמר ר' נחוס בר פסא משוםר' אלעורהנחר.
נחום איש קהש קרסרםהווור' מנחם ברסימאי
ירופלמיפיקכל הצלמיסשלאהביכו בצורת מטבע
וכן בסוה מועךקטןי .
"כרכ"ש בר פמא .והרב
ה
אמר רב נחומטו הלרכ'
נחמיא שנ:כ'ר לקמן אויהיהאחיוי).
רב נחומי ברחייו בר אבא הכהן .ר"ק.
[נחומאבן14פקשיוןר"ם אל"ה .יעב"ץ].
רב נחונטובויה ררביוסף .דיק.
ר' נחמא בשםר' יהושע ברנחמני.
רב נחכרה ורב ארא.
נחמקו :א"ל רב חסדא לרב נחמן נחכיה

י

טגיא

תלמירך'וכרבפ'מישרוצשיהו.

ר' נחמיה נרברוך בעא מרבא אמר ר' נחמקז
ר,
בבמה אהה סוער .א"ר נחמקז ברברוך אמר
חיא נר אמר רביהורה.
ל נחטאינהעבים; ררב הונא ברחנינא.
[רב נחמקן ברה ררב יהתשע מ"ק 'ט"ב.

יעב"ץ].

ר"ק.
נחמטו אען בקעת חוחהון שמר עשר
נטומ קמא קטו"א .יעב"ץ].
ס
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ע
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ה
ע
י
ט
נ
יוזען
וניסוך
נרבך רבא חמוה יאש,ון בר נרבך מ011יוז אמרה משמו ווה נוסחא ר' יוחנן איש גקעת
ררב ,אשטון ברנרבך משכרה ררב.
חורוגא [צץחויחא].
ר'נוגראי משמקז רשמו.%4
ר' נוזמקןבריה ררביוסףלימדלסני רגא.
י בר א'ה אמר שמואל
רב נחמקץ ברקז ררב יוסף אמר הוה קאימנא
נהלארו אמררבנהיא
בומןדינאורב קזורה (יומאכב"ב).
קממה ררבאי כ1לוק רבנוקכ:יה וה לרבא בר וובוי
נהרבלי רב !נכוז פי' חכמימ שם מקום אחר כ,נרודעא.
ו רבביגי ברביונא
ושמונהרבל' והוא רמי ברמל,
רב נחמקזבר יוסףורגמפי ורב פפאורב הונא
והואנכי תלתא שהיו טוסיפין ש הכתובה שני בר מהושע .והשגרסא רב נחמןברעז ררביוסף.
ר' פנוקס ב0ם ר'
שיהסים כיטני הבבור בפ' המקבל ,ונורימר גב' ר' נחטקזרמן טוב"ו
אסלו טבחא רלקוקקטן והם רברו ש מאמר רגא .סיסון.
נהודעיאמרי הוא רב חסא ממהודעא ,ניוד1ץ
) בנשש הה בצמוח רסל'ב :רסי אכחו פסחמ,ך
'
אסרי משמקז ררב4ש .
אנחפוק
.
ז
י
ע
ס
ש
מדס
'
י
ר
הסערק-י
מק אדם עטלר מעולה .יעב"ץ].
')י'לרי נתסוח כר'ה ררבימף ,הכועריךי
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נחום טהקקבזמן שלרב'.
בפוק העור והרוטב %א המהצריך לרב נו,כון בר
ר' נחמקק חתנקהרב'נש,וה אטר אנא הרתקק יעקב ,נד חזא דב נחמן אזע לגבקו נליא לדרע'ה
ר'ץ רנב"'גילה זרועו ונשב בו הרוח ,וא"ל רב
לר' אמיור' אסי רעברו במנעלים במים
נהמן בריעקב לרב נהמן בר הלחק ערי סור4ר פי'
רבנא נחמהה ורבנא עוקבאבני ברתהה ררב שרים כמו הני סוראידרי'קי קראי שהיה מסורא מוהשו
וחסיים וצריקיםיאשי גולה ,אמר רב אטר בעי מתא מחסיק .נראה מרש"י כ' רב נחמן סתמ
מנאירבי רבנא נחכרה ריש גלותא.
דיא רב נחמן בריצחק והוא חתניוז רבי נשיאה.
רבנא נחמקק
גלותא רב? ואב"'תבי והתוססות והנאונים מיושו בהפך והרין עמהם,
אחוהררעי
וכן בפרק השולח ששאל רב נחמן בריצחק לרבה
קמההי
רב נחמן סתם הוא רב נחמן בר יעקב והוא בר שאלתא חא'ץ כי אמר ר' זירא אמר רב נחמן
חברלרב הונא ולרב ההודה .ואיןצריך עורלבעל אין הלכה ולא אכ'ר לו כ,שכוך ,וא"ל רב נז;מן
הועם'ס'"כל הגשכי צרקורסיומרבריחש"'זקנו סתםויוחר ממאהראיומתכאעןמ' לי בוה אלא ש4ין
שאמר שםכ'החא רב נחמן בר יצחק ואע רברו 5האריך .אבל נראה
כי לפעכום שרא ריש
נואין,נינלהתלמוד כלאכי התורבנחמןבריעקב .גלותא נשיא וכן חשי שראש גלות שבבבל הוא
ווכרת' אהבריתייעקנ ן אמרר' אבר טשמיה ררב ומקר נטרא כמו שאמר רבי מה אני נקרב; נטרא
נחמן חתנההרבי נשיאה מ%זל בשמעתא רר''וחנן ואמרלוכיוזוא ראטו גולזה שבבבל .וכן לפימים
פ' העורוהרוכוב ,רבענן1רא לרב נחמ; חקלאה קורא ג"כ התלמוד לנשעו שבא"י ראש
כי
אעם שדה ר"לשאינו בש בדינעלטנ' מר עוקבא ,בשנוהינו כברהיובגולזה ,רבוזקכעד'יןיהויכמו
והוא אמרלרב ששת כר פלוגתקקכ' הואר'ץריינא ר' חיא ו4ם'לו בלא רשות .ובם' שבועת הר"נץ
ראש גלוהא אמר רב נחמן אמר שמואל כ'היה אנא ורב ששת גממנן הלנחא ספרא 01שף
רבו שמנאל .וכן ההה רבו רבה בר אבוה .ובפ"א ותוסטתא וכ%א תלמורא .וזה רב נחמן סחם
רעמות אמר רבה בר אבוה לרבנןומינו ברב נחמן שנשבובנותיושהיובנהוישו .ומעשה ררבומ6ם
4ר בשרו משה הבלאתןלובתיני לרב נחמן היו על בנות ר' נחמן וכו' ואשה בש אלה לא
לויהרות זק ולא ההק מלא אלא מקומות בזקן .מצאת' שהיו מכשפות ושר רעות אהוית ולא
יתיב רב נחמןועי
א אבור רב נחמן כגון אנא דן היו רוצות שיסדום וגרון -ר"ן האכות שמגלה
בק;ה -ואפלו לא נפל רשות .ובם'הגוזל קמא א'ץ לבר,ותבני ארםכרא;,אבנכייןפ'השולה(מדו,ו),
רב נחסןלרב הונא .וקראלו רב נזזכון לר' הונא ואשתו לתא בת הנשיא שדברהעל שלא ממהדוף
ז;ברין(גכויןנב"ב) .והוא אמר שי ראנא ושבור מל' ושברה ת'חביות ש אשרלא נת:ולה כוס פל
כלכאו"ץ גומואלאחי ברינא ,ובמ'מי שמהו
ברכ'כראית בברכו'ובתו שמהרונגבקרוטרן(נא"ב)
נחמןניהוינא בי רבה בר אבהו בעינא מיניה ,ודארי עברהה ,ווהוא ר'ץ רבנז;כון 4ל'ל לשכועהה
ובפ'כלכתני סוהק :רב נחמןזהי בצ'צית .רש"י 4וייוזיל' כו,ו ראזזים קסילא ארכ,אה ,ור' אמי
ערסבסוףמשיעא רבה עם רבנחמן ולא רב א אעקיר אלש שחא מוחר ראדם חשכ שאני,
באל"ף בעבורכי רב נחמן מת קודם שמת רבה בר ופרש'ק שהרואה אותו שהחא נ)יקל עומד ומ'קל
נחמני שתי שניס ואין זה רוח; כי גם רבה יוהר בו)וף מיק במה טומ:ין .ורב נחמן ז.:ה
הק;בימי רב נחמן ורמי בר חמא .ורג עוקגא אב"ר והואובי; רינו תקנו שבועת היסת .ובע5
אחיו טוהם חביחם לרבא באו לטני רב נחמן ורב הערון -פירנמ ל'שון כברות שהכבירו עליו '41מ
ששת שענ; מתנת אסם וכשמת רב נחמן היה שנתקנא בעצתרב נחמןוביתרינו הרגוסכ'ים'תך
שם רבה ברנחמני יתצ רב נחמן ועולא ואבימי אימיכינך .והר"ן סירש לשון כום'ת סךהסיה1הו
ברפפי ורב ח"א בר אביטי פרק עושן פסים .רב להמבעוכן בפ-ק ששרה'וחסין .רב נחמןבנהויעא
נחמן סתם נמו סבחת לןבסוףכע'קכל הגט ,רבא והמה רב הונאבימ'ו או ורב מתנהוהלך רב ק;ודה
.ורב נחמן בריצוזק הוו יתני חליף רב נחמן בי לפניולריןעל והאעמ שדצריזעליוטוהווו עבר .ורכ
יעקב מית'ב בגודוקא דדהבא (נ"א דרבא) ופר,ס יהודה היה בפום נדיהא ראש עלה לאשקי ;7ברת
מצבע תכלת ,רנא אז'ל בש רורות ע%ם שאמר שרנ.הודה ההה במהודשו
להה סרבלא רכרת'
לגבקהרבנחמן5אאוללגביה ,רב נחמן אמר 4השי מקום רב חשמואל ,ואץ זה נראה בהלמוד א5א רב
דביריש גלוהאמבר,ורבאצריךלזהו א5א 5אזנריכנא נחמן נשאר במקוםשמוילורבקהודז,בטוסבדיחא
להוטו,ש'ק ררב נחמן חתנ 4רמנסראההוה כראמר וצדקו התוספותסאאץ כעכיר פעם אחת ביובל 16
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נהמן נריעקב בשםאביו בענור כי הוא רב נחמן
סהם ,אנללרבנחגוןבר יצחקבכלמקו'כעכי-ו בשס
אבץ ,א"ר נחמן אנאמן סכחדיני רמר מומואל
והוימאכברטרת שנץוכו' .רב יתיב עם ר'חישו
בר אבא ור'אסי ורבה גר נהן בם"נ דעירובין.
ורלכהא כרב נחמן בדיני וכרב ששת בוויסורי,
והטעם כמו שאומר לקמן בר' נחן אב"ר ור'
עזתמעבי חנניה אב"ר משום דר' נתןה.נא נודח
לעוטגאיד':אני הנקקות בדינ'ן לר"ן בכל יום
כוחכים כמו שאומרברבי .וכן בשנ)ואל ורב הונא
ור' אבא ריעא דאק ונחית לעימקא דדעא כדאיחא
בשנועותור'יוסי בר חנינא בט-ק שור שגגחוכו'.
ובפ"קרתעניוה רב נחמןור' יצחקיחבי בסירחא
ואמדלר' יצחקשינרכהו ,וא'ץ במה אברכך אם
בכבוד אם בגרולה א 0בחכמה אם בעושר אם
בבמםהרי הכל עמ אלאיהירצון שעז'ו צאצאי
מעק -כמותך ,ומסל האלן טלאכל טונעלהמין
ונו' .רב נחמן אקלע לסורא עאלולגביה רב חסדא
ורבה בררב הונא.

י

רב נחמן

נראנרימי .

רב נזזמן בר אושפרתי אמר רב פפא בפ"ג
רתעגיוה .ת:ערוך בערך ברמ" א"ל רב נחמן בר
4ישפרתי נשהוא שם אמו של רכ פפא ,וא"כ
לפ' רוןוו רב נחמן קהאלרב פפא בראושפרתי.
רב נהמן ברברוך והוא רב נחמעו בר ברוך
אמר רב אש' בראבעאגוררב עזודה.
רבנחמן נר גור,ו אקלע לנהרדעא והעז אח
לרב חמא ברגיראתלכרד רב.
אמררב נחמן בר הושעיא אמרר'יוחנן.
רב גחמן ברובדא ואמו' לה רב נחמןבר רבה.
רבגחמן ברוכרקז אמרלאביי דךא רכ ניחוכר.
נחמןברחנז בל'מ [בל'ר?].
רב נחמןבר רב חסדא רמא כרגאארבנן א"ל
רב נחמן נר יצחק עבר מר אראורייתא וכו' בם"ק
רכתהא והוא כהןכי אמו רב חסראכהן והוא שלח
לרבנו,מן בריעקב ,א"ל רבאלר"נ בר חסדא.
רבנזזמן בריצזק האףךימים והעז ששירשכן
אמרשלאהעזצריךלנש'(,4ס',פכלהגסו)וזזעזבוכון
ר' אמ'ור'אסישאס'ע*ומקלע' לא הת:מקמייהו
בפ'כלטזבי בשגת ונסיף סוטה שהעןירא חטא
ככ" רבימ הקדתמ .ובס'בני העי סוהעזטחסיי
נש .ונסוף שבת אסוינלראילאכיו שעזעז כפי
מחץ
ההשהרלות והמצות ושלט על
יוסהדגכנתב.חדוע
דו
יד נומן רב נחמן נר יעקב אג"ר

*

ד'שנ.ם ומת.
ובזבין רבז,סרא ואהר רבא
וכן העזגומן רביוסףכמעסיה ררב אדא בר אהבה
ובעכירוג,ת רב ארא כראיתא כבתרא .א"ל רבא
לרב נוזכון בר יצחק ויו:יב אהורי ררבא ורגא
ית'ב קמין דרב נחמן והז קרא לע!:ג,ו באותו
הענין שהארם מכגר מקומו כמו עואינו בסיני
ונו' .יעא לעצמו מנה נן סרס ולרב נחמן בר
רב חסרא מנה בן מנה ,ווה תימה מרנךץלאניו
נ' ולעצמו ק' כדאיחא סרק סדר תעניוח בהרא ,
אבלכסי גרסתרש"ירב נחמן בר רב חסדא אמר
לרב נחמןברי
ביצחק שיבא הואלישב אצלו וקוא
לעצמו מנה בן מנה לרג גחמן בר יצחק מנהנן
פוס ושהפיוש
רב נחמן נר נהן: :י אתא רנ רימי אמר
שדרש מלךבכ,שפפווכו' רב נחמן ברכהן.

מי

.

רבנזזכון בר כוניוכר א0ד לאביי ואיכא דאמר
ברמניובר אמרלאביי.
רב נחמן ספרטא א'ץ לרב אער.
אמר רכ גחמן בר פפא אמר רב חסרא.
אמר רב נחמן בר רבא.
ו בר רבה אמר רבא בר
רכנחמן בר רבאנ"
נחמןבר רגא אמר רב חסרא.
רבנחמןברשמואל ברנחמן והואבןר' שמואל
ברנחמני.
נחמני הוא אביי כשם אביו של רכו רבה בר
נחמני שהוא זקמ של אבף ,וכבר דברנובאביי גזה
שצרךלהז תעהוא נהן ורבו כהן ,ובס' השולח
שנאכרלו חמורונתןסימן.ס,העז בטנולבן ושלחו
לו 4ר לאו נהמני אהה וכו' סרש"ימכירין אנו בך
שלא השקר ש4מהה ,
אסה-
נזזמני אביו של רבה בר נחכוני ווקנו של אבי.
נחמני הוא אביו של ר' שמואל בר נחמני,
ולפעגמם במדרש ומרושלכוי קורא לו נחמן רבי
שכוואלבינוזכין והגל אתרוכןנינו נקראכן.
מזלי ) אמרנילי אמר רב הונא.
נייתי ,בסוףפ'כלכוזב' סדגמ'ק על שנ) כוקונזו
וישראל העזכוכערבי,ורמגיוךפי'כי הוא מןגיות
ברמה 10מואל.
אמר רב ניחוכר בר אבא אמר שמואל אמר רב
יו0ף מאי רגעי רב נחמן לא שמיעלעז הא דדג
מחומיבר אבא (כש אדא) אמר שמואל
יבא בר
רבניחונזיאביאכיושל רבכוניוג!י
כ,ניכר] שהעזבוכע אכרמר וקזק :חה בומן רב
הונא ורב נחמן.
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י בר וכריה בעאמאב.י אמר מרבריה
רבניתוט
ררבינא אנא ונ.חוכרבן וכרע;ואולי זה רב ניחומ'
סחם.
רב נהן אבוה ררב הונא בר נחן איקלע לנ)וריא
נייי
א :)1א"ר זיראזנן :רבביביבשכ,עחי' ראנא נד':חקמ.ה ררב ספא .ונגר ירעחכי רב הונאבנו
וניילא הוינאיחבי קמיה רר'יוחנן וה נוסחהגאוני' אים גרול וראש ישיבה אחר רב אש ,.נ"א רב
והם מירשו אני  1הו א ,ויש נוסחא גנמרא נתן אחוה ררב הונא ברנחןי
שאבוראני והואוכן במרק איוהו נטוך אתלייא
רבנחן בר הושעיא אביי אשכחחינהו לחבריא
'
ר
מ
ר
ב
ב
ר
ר
בעא
א
ו
ה
ו
,
א
י
ע
ש
ו
ה
ן
אחי ר'ץ אנא והוא א1ש שרש"י מהש שםבעני
ן
ח
נ
ן
נ
]
ח
י
מתקיף
זה אמר עוד שנראה לו שהוא שם עעה ,לא להרבנתן כר הוששא ורב נחן נר הושעיא אמר
נהירא שכל מקום הוא וה הלשון בס' כר שאחוו כמאן כרביוסף .רב נתן בר הושעיא ורב חסרא
בענין אשמראי עם שלמה הוה יח? הוא ורלא'1 ,גי,
נחן ברוומיא אמרלרב אשר.
ר"ל ;:ם לבדם הוא והווו יהערוךסי' אחה והקונה.
ניקמכילסניר'יעירא ירושלבוי .ד"ק.
 .ל"ן בר  %מ כ ~ש לויא ם ק ק המ
ניחאי חתנע :דר' מאיר והלמירו בסו'פ שואל "? נ"ח".
בשבח ,ל'אזיוחאי חחנע :רר'כילר.
ר' ק ק ,מש
ל טץ נר סי ק
נע:אי א"ל שמואל פו"17י שם חכם בפרק
 %א נד' שמעת מ'
בר לקתש אחץ שהם
;,
אעם לשחו של ל אלשר :ד' שפעק ק יהל
ישנוזלי
נימוס :אמר ר'יוסי והלי נימוסאחיו שלר' ממן רמ.
יהושע הגרסי.
רב מן בר מרו= טשמח רר' תחום ,אמר
נסחא הוא ר' יצחק נפחא.
רג כהנא ררש ת מן בר מתמי משמהתב.
בר נפחא הוא ר'יוחנן ושםפיחשנו אותו.
מר נהןברטר עתךא הם חטייעלה.
בן נקוסא הוא ר' 'הורהבן נקוסא תלמיר ר' זה נק רשצקא שה" ק מר שקנא אבץ וחסו.
~בנהן בר מר קתהא,
חייאבזמןרבי.
].
[נקוסא אביו של ר"י יומא יח"א .נקיוו שם
תי תמ זממהו.
ל מן נר עמרם
מרמי
רטשחא ומאול
מונהק רנכרי גטיןיא"ו .יעב'
שוא נד גחמק
 .,ברפוס פראג
נ קי ם .המערך ].
גלוחא והוא הניע לזמן רב יוסף ,אמר רב 'וסף
ר'נחןור' חלבוורבנו]מן בריצחקבחחל'ברכו' .בעל חשובה ברור'נו אמר רב יוסף הוה 'וז.בנא
-אמר רבנחן אמר מרעוקבא אמרשמווול,ואולי בסרקא והוה קא מנמנס והזאי מ]למא רקא ששימ

רב גתן ניראה ג).

ר' נתן נרברכיה בשם ר'ירמיה.
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ו:וא כורנחן.
יריה וקבל.ה פרש'/12 4מ נמשוזמן רנור שהמלאך
ן וכל פששירו וקבלו:י1ובתו ,ונ"ל ש שאחזו המלאך
ר'נחן :ר' חנינא חלשעל לגבק :ר'נוי
גרולי ו:רור.
גצקניח ראשו ,ול'ח פיחע ראומר במדוש שהקה
קמע;
ר
נ
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ר
ר' נתן ב
אבא
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לר' יעקב נ"א רבנתן בר ארא אמר רב,
בווד כמו ר"ח ,ורב צמחורבינו סערע :גאוני0
רבנתן בר אבין [כ"י אביי] אתא לקמו :ררב סיושונתן רצוצע':א ב:ערותו ה.ה מהקן בשערו
חסרא.
ומקשמ והיה עושהו תלתל'ם וקורין אותו נוזן
ררב .רצוציחא .ועור עשו הגאונ.ם סי' אדע'
ר'נהן בראבין נ"א בר אבא יתיב
קמ"
שץרשזןוווהריי
ו
תנייבנתן בראכוי מבי חוואי אכפיה רבא ח' רביוסף שה.היוצא ממנו לשון אש מר' 1
ר
ע
שברחוכל שהיו לפניו בשביל מוו;י :המקום
זווי אק'-פ שכל כושץח עשה שעע שכרך; בצדהאין
כופיזכמו כיבור אב ואם כראע:א בחולין פ-ק כל שהיה עומר בו רחוק .ובפשלהוח ררב או]א
ז זג"ע
הבשר שאני צןקה שחכפלו נמה מצ~ת עשה משבחאפ' וארא בכל נש,קרפאעזיוזכועי'
נהורה ונם קצח לא תששה והווו קיום העלם סרק וכיפיכוח רמים ,היכי רנוי רסואה בגלו' ש"וח
נערה ום"ק דזךוש :ובפ"ק רברע)ו.
כררב יהורה אכור רב מעשה בארם אחד וגהן
ברנתן אסיא
ביוםשני שלגליותונגריה רב דצומחא שמוונתןעינו באהמה אחת וחנה שמה
יוסף ולא שמתהה משום רצורבא מרבנן הוה.
והעלה בלבו טינא ושגר לה כסף חהב ולא קבלה

הי

:):ב:יסחאית ר'דן נס בערוך כתיב נוולאיב'ווין .ומרוב חאוחו נ0ל בחו* וחלה יכים
בר רלעיל
.
) 01יאה חוא רב
י
רו)ער]-

כ'

נחן

אסי

רבים באו

וקל"ת.

ספר וחסין

צ]17

ושאלו*ופאים ואמרו להם הרוסאיםאיןלו תקנה
ערטרגיל לו ,וכס4-כתמ חכנרם ברגר אמרו
ימחק ה %תבשלו ולא שתשבלפניוערוביו :ואמלו
לסמר עמהמאחירי הגרר ובחקפליגי בגטראייא
שאשת א-ש הקקהו"'א מסנוק:היתה ומשום פגם
בע4מדא4:יב:פים שלאיהיבנות טמר14ל פרויץח
בעייות .ווש"יטביאבסוןזפ'והבוררוההניעמוה
ן כ"ה במר
בענץ אדד ומצר חור בתשובהווי:ל
עוקנא אבאראותו .ובשא*זות בפ'כי השא כי
מרשון14כעתפטיתו ראהשנתןו'אלףרינף והנ
לצדקה וי1סר שההא טעט .ובעת מטיתו נתן
שליש טטונו לצדקה
שאיןמוסטין ש חומש
חז נחהם אנל נשעתואל"
הנותהאמילונלוי
נתן בר 0רלא ריש כזבחייא דציפורי השדלפני
רביר"לרבינוהקדת.4

.

אות הסמ"ך
סנא קרךז ,1בעא ההוא סנא קיויש מר'יוחנן
ואמר'להסרויז1ופיגש"יעל שם טקוטובם' כירה.
מבא :אשכחע; ההוא סנא התוספות

רחיץ.י,
יהו
נ'
מ שכל מקו'סוהעיר [סכא] שהואאל
"
רילואי איסשר לומרכן בפ'בכ,וזכ:רליקין בעוברא
ררשב"יע"כ ואני אומראיןלמריןכלהכללות ,ובפ'
הקוכהן משמיה דסבא טח"4יכעמוםוקן אחד.
נסבטאי ספ"ר מיתות סר"א' .עב"ץ].
סנידמום בדהא רב ע:ורה ורב וץנא.
סוגא שסעץן רר'יוסי ר"ל תלכרדו נ"א פוגא

שמעעז.

סורחב גר 0פא כזש'כרהדועירי.
ןסורמקייוכה1י"א .יעב"ץ].

רב סחורא ורבה העז משבחו לפנירב נהמן.
אמררב סחורא אמר רב הונא אמר רב והוא סתח
פהחגדרלעצמוולאהירוניאץ וצם מתוירר
עצטו .ורנ סחורא האיר לרב יהודה בכושנה
אחת .חשנוסחאכיהאירלרבאבס'שאלונוצשוות
ואינו מתוור .אמראביי אטר רב סחורא אמד
רנא ,אמררב סחווא אמררב הונא,ובנו רביענא
בר סחוראלפנירב הטנונא.
'
ר
.
ו
ר' ס'מאיורבנןואמרילה סיטתורגנן דוש
ר'סיסאי בשעהשהקר.ם.שראלנענעה לנשטעוכו'.
אמר ר'סימאי אמר רכ ק:ודה אגיר שכ,ואל
בם"ב רתמורה.
'
ר
י
,
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י
ר' סלון :ב
ה
ל
ח
ד
0ילון ב:מב 4רנ

ר סימקי'ילקעז ולאליעור ,אמדר'סימון

אמדריב"ל ,א"לר' דראלר'סיטון41 ,כדטתור'
אלעוריחביו4עילר'יעקבבר אחא.
ר'סיכעןבןעואי.

ר'סימוןגר תראי בשם ר' אתמעיא בירהאכר

דשבת.

סיני :אמר רבניזמןבריצהק סיני אפד הלכה
הזוא רביוסף שהטה יודע ש התוהה נבקיאות,
ונקרא מארי רחפיש 1וגם שהקה נקי במשניות
רנתעתן בצדני .ינה עוקר רמים במלפלוורב
חבו4עת בכח שור הואיה-ף.

ר' ס'סי 4עמר ואלנהעך יקמה פורמומן ,תח
הע:אביו שללוי גרס"מי שודהתלכייררבי .ולפי
הנראהכי הואלוי סחם.
סלא4 :צמר רב סלא 4צזו' רבהכ,נונא וגברכות
רב יהודה אחוה ררב סלאלפני רבהונא ,ונקרארב
כו~ 1חסיראואעייודע אם ר 2סלא נקרא ז)סידא
או רב מהורה אחוהי ,כען שנסוף ימא אמר
א*וע ו"ל לרב ק:ור,ה אחוה ררב סלא חסירא
וכו'וכשכיכיז במני עצמואינומוכ חסירא.
ואח"כ מצאתי שאומר רב יוסף בר.
הידרב סלא
וקטידא בס"מאלודברים בססודם .וכן בכ,קוכ1חז
אהרים אומר רב סלא חכדרא .אמר רבסלא4ציר
רבירכרת.
רב סמא(נ"א רבטכר) ברהררב אמר אמרלרב
אפףלרבינא ,א"לרב סנ4ו 2ר אטר לרגא וא"ג
הז1רע-יכרם ,ל'א רב סנא גרקקררב אתי.
) אמררבימ 1אמר כעיא בר
סמאברה44י
זלקאי.
רב סמא ברה דרבע:ודה[ .ד"קיאנןא].
רג ססאבריהדרבייבאא5ילרב מס.14
רב סמאבבטהררבטשרששובוטןרבאשיורבינא.
רב סמאברקה ררגא אמר לרב אשי וכ,תבהיי
אביו והנהקבן.
רב סמאבר רע)א אמר קכרה דרבינא כ01יכרה
דרב חיא ברהררב אורא .רב סמאבויה דוקתא
אמר 4ונה מקורשת ורבינא אמר מקודשת.
[רב סטז :1אמר ר"ל אטר ר' סכרא יבטות
ע"ד א .יעב"ץ).
[ססרפףאבי ר"ש יעב"ז ]
רבסעוריםוי"
ק נר ספרא בר שעוף']אחוה

*

דרבא ,נ' !,רב שעורים אחוהי דרבה,

מאכרשני

שמי
אנהוור' חנינאפסי  )1ור' 4צחק נסחא ואבא  .בר
רב סטראגניה,וונכוץבבז"ב) ,א'ל
מניוכהויתי
אבילרב ספראיכיסליק רב ספרא א"ר אכר א"ר
י שמואל בר מרתאור' אבא עד
יוחנן יצחקב
בעשהר"ןביקיוםשכורותררבנן ,תה רב סטיא
שללר' אבא והוא '-6יצחק נר שמואל בר מרתא
והוא-6ב הונאוהטעלדד,ו בררבטיטז 4אנ,ורב.
וכלאלו הה' ולכוה רב בושתבח להו
ר'
אנצצ בר ספרא רזי-ם נדל הוא ונו'לבכחרגני4יגה.
נ"א ר' אנאוד' ספרא רווק הדרבבוץיולא חכזא,
אמר רבאלרב ספוא כושהשפוי ק44מוח ,וכן רב
()פחא-6בה אמר לרבא כושה שפיר קאמרה ,מ
בומן שנקהם הקה .א"ל רב נ)פרא לר' אתיעיא
כושהשפיוכו' ,זלץ אבת-6ב ()פראולאשני לקה
לטרבץמכיןתוב?ן ,א"ל רב מפיא יטעמץי
וכו'טוחש"י בסוףי"ט משה ששרקאמיתניקרא
דכ~שח קא משתנח ,נ"א ביקרא דסשה קא
כושתבעבעי"ן,שפיר נחמרתבתמיה נלוטר אמאי
סורטע ליה לא תשנא מתגיתא .וגס'ר.זורק בשבת
רש"יכלוכוררבינובדורו ככ,שה בדורו,וי"מ אדם
גדולככיפיהוכןבסוכה ,ובסרע הגוול בתרא כי
נעשהלו נס נצלאאכל האריה את חכוורו .ונ"ל
שוה הוא מדה כנגד מדה ש ודובר אמת בלבבו
חמר רבף החמור היתרים ,וכל היקא רתני
רב ספרא משום חדרבי רביהוזו ר"גכני,של ר'
לציה הנשיא.
ב
רב ספרא ור
ר
ב
אחא
ב
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ו
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נ
ו
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יתניואמי רנהלאבי' תלמירו כי רב ספרא חברין
ותשהיזיושכ עםאלו .ובסרק ר' א4עור דשבת
נראהכיהיזבוכערב הונא ,א"ל רב ספרא לר'
אבהו ,רב כהנא סגהררע ב' רבה סגע בהו
רמי בר חמאובסוף ס"קכ .נח נפשקק דרב ספרא
היה שםאבייורבאידי בראביןולא הוו קרעי עלהה
ער שאמראביי שראוי לקרוע כי שכועהתטעבבל
יוםבבית המררש
רב ספהא אחוהי דרבדיכייבוכון רבא ,ונראה
נוהוא כוהלכיעלה.רבססיא ברקלררב ייכא אמר
לרבינאוכן אמר-4נ טפא.
רנ ססרא ברפווביא .ד"ק.
1סיציאל מעשר גהמהנז"נ.יענ"ע]
,
י) בנוסחאד.רן כר ססא .המערץ-

שיא

היי

.

אות הש"ן

והוא הקל

בשעה רנח פשיה ררבה סוף טרצרקשן.
רב סטרא עלה לא'ץ שניסעמיס ומצאלר'זרייוא
והסלבלאני' והוא ירא עוכיס כטו רב סשיאורובר
 .יתינ ר'
אמת בלבבו ש מעשה
החמור

א'י

1731

[ענ'ל :ר"ן_

בןעגי

ס"ט שור שנגח

א"ה.

יעב'
].,

עדאה [ד"ק עארא] :אסד עראון אכי רני
שמלאי.
עוזו:
אמר
ב
ד
ו
ה
ד
א
ע
ק
ר
ב
ב
ר
ד
א
ו
ע
אמר
רב
אסי ,יו:יברב אחא בר עוא קמץ :דרב חסדא א'ץ
רב חסרא מאןצ'י'-61 :יוחנןרבך.

י

עצריה

רב
תני קמיה דרבא והראה הדם
ששלחה אמו של כלךלסנ' רבש וואה שהיה רם
חמוד ,ודב עובריה ורב אסהה וונאושע,אקכיז:
דדבא כלםתלמידיו של רבה.
עובר :דרש עובר גללאה בטרקהשווזט.
[עוואה נפ'היצאולו .יעכ"'ן].

עייש
 :%אמרר' עווקחלוכן אמרר' אבהו
'
ר
ב
עטאל
עוושל משמיו רשוט!ל רנה

ירוש4ד. .

ד'
רב עוורא
"מטטיר כניפיות
התלמירים ואוססםיני
ת ה0ררש בם'ואלו טריסות,
ובנו רב אחא גר עוקיא נומן רנא .רב עוירא
פי' מכניס ומוצש

משכומה דרבא .דרש רב עוירא כעימהה דר' אכר
ור' אסי .א"ל רב ססראלאביי צירבא מרבנן הוא
אהא ממערבא ורב עוו-א שמו והוא אמר רב עו'רא
שמניפיש"יככיו שמי .אמר רבעויא רב כמשת
אנהרליביביהנ'תן ..נ"א רב עכורם אמר וה ורב
עו'רא בט0יה

.

עולא  :)1אמר עולא לרב יהודה נצה'ה ~עע
לו ההוססות נפרקר4,וחבו ר'%4עוררבו שלעולא.
ונקראר' שלא רנה וחמריו רבה בר בר חגא ורב
נושזן ואבא ברספי ,ור'חייא בר אמי אמר ש4ק
אמרר'יוחנן אמר עלא ועהימא ר'יצחק נסחא,
אמר עולא אכ,ר ר' אלעזר ומת נחיצה לארין
קודם ר' %4עור ונקנר נא"י בכתובטע ,עולא ורב
זזסרא אסתתא רבי רב חנא ,אמר
הת:
קאימנא קמקהדבןס~'
 .עולא א'קלע
ג
ר
י
ב
ל
נחבין
כריךריפחאוכו'וכלדעמעש'שללו:א אשתרבנחמן
נעזהחרימיליוכה שהיה הלךודכשרבי'נברכית
(רנא-ב) .עולא רכע חכ,רא ואךל אבא מ'נרנט:
ורבה בר בר הגה כהסמאלה ,ואמרי
ו רבאלעולא
ודאי דאמר'הון משמיה דר' יוחנן,ועויא עיה
יי) ע'"א :קיא :טייק 'רנטיח"א 4 1ט)' .עב .

עיא
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על היודן פ' ד' המ1שים נשתתק שנעשה אלם  14גרסא איעקר
לאשיטנ
י ר'יוחק ס:ש ומז
תלמודו:אוכמ מ4לה השנימ קוזה לו זה כר
מפדס.
אטר רנ שלא נר אבוו אמר עולא אמר ר' החפלל  /אבשו בכאן מה שמצאתי 6הגרל חורה
4יעוררב ע%א בר אבאעמוחןותם'ד קורא בהררה והנסש שנעשו6צד";ית.
ו4ינו מדעיק 10ובה לעצמו בפרק  1%41הנחנקין
בערוך של רב צטתברסלבוויגאוןבערךהאל"מ
בסנהרר'ן.
באלעאזה לשונו4:ילעא כושגש ארחחא ראימקז
עול44בר אבא גזות קסהז ררבא ושבחו בסות רב ששח כואור קץנקם היה וא'ץ רב אחדבוי בר
יונשו.
אמי כהדכן נבלהר"לכ!נידרכ!ניע4יז הנבלהבכלי
רב שלאבריהדרבאירי.
או בקנהואינו נוגע נה ,ושך שנבת זרע שהזו
עו6א בר4וטר בעאמאביכוג6ה .רב
ד%ש טטאוז ח'ץ או אע ,1ואחוניד רב ששת ההראה
שחק ונשניל ע%א עשה נדיך אדק צר 5
ע4ללגבקז אנץודגנן.
עו6אביהשה :אסר ר; חלבו אסד ע%א ביתוה הרברלרב ששת ונעשה אלם ונשההק ,אמדה לו
ו ":ינקת מהם ת %ע"כ.
א"ר %4שר ,ואוליפזהרשג",כ עולא סתם טהשמרע אמו הניטלושדייםדיל
!).
וננולת אלעא לאפי' רברונראה שהחש שםכינוי.
וביהאה שם מקום
א
6
'
ר
י
ת
ע
ד
'
ן
נ
ח
ו
י
ופרש"'
עולא ברוכאילפני
מנרבונאבערך שגש וו'ץ:
ובעיקי ר'נתןהבב*
כונופוק4גוטיפות.
למהנררא משגש ארחתקק ראיכ!ע:מפני שגרם לה
הני שלא בר זיננא
ר'ירמטז ל דבריו .לו-יזגלותלפני רב ששח ואמרה לו ואה השדיים
בר חנטובומן ר; ירמקז. .
נ.
 .של'שינקת מהם נלומראני חשונהלך כאםיר
וכןפ"בערך משגש.כרמות זה ,ונראה מזה שמ'
".
'ו
רמ
ע%א נר עפמעאלואביי אמר כעש
ם'הוווק .שנשחתק היה אחרבוי בר אכרמטני ך,ע11הצחוק
עולא בר מנטיא כהממיה ראנימי
לרבט~שת .ואמו של רבאח,בוינראכר בא לצשק
רכתרא
ע%א משגש אווחתא דאיכוה נל
י רב ששת לא רצה ער שנעטרה
4ג1חשאלי ע%א לח%י ננהיפנ
(רט"כ)בענין הצדקה אמר רבא
כמושוטה ונסלהל0נירב שטות מלתה רדמןלמניו
רכתיבוילבט,
צרקה כשריון וכו' ,אנהוי שהוא ינק מהם ,וניון שרב סושת לא דךה
*י
ק4טץכש
ב
ר
א
ע
ב
ר
ה
ר
כ
י
4
ר
,
ארחחא
משגש
ה עולא
,
מ
ה
וכו' אהרר לקז בבדיועתא וואה 6א להכ"כגנאי ברבר .וטפני
י
ע
ג
ר
מ
ו
ט
,
אחרבוי מרב ששת
ר10 1שח רברה שעשחה נשבו לנווהתסללתזור
חלש ד:שזקז ואיעקר  )1תלמודקה ,אתשו אמקה
תלמודולרב אחרבוי .ובטלהקומש לאפירש רבר
וקאצווישו %א 4הגח נה אמרה*ההוי הנידדי בלהעיוך ,ורש"י פירש שלא טשגש לרב
רבתריתכרניקהו ,בעא רהמהמ ליה שקקסי והרר
ששתש-וליההכי,שלל הכהמגש ארחתק:דאיסקז
תלמורקז ע"כ .אכור אבר ה ם כעבור שוה
משאר
ש
ג
4
ה
כ
ם
י
ט
נ
ר
ח
ו
י
שגרם 4זלהתגנות
לשון
המאמר קשה להבץ בגמררבאכיעלה שראעבתדי כרפ"יל מז~הניטטחזנ ,עןייוסףחלויה
פש0ו הנמרא שוה הקז אקדבוי
נגל פחטו הש
ההלצהבורלכן כתבתי שש" פ' למי
ת'כהמ
עולא המשגש הסבוות ע"ר
אתייזדהט מתראמהך',
נו4יל כ1צא
זה אמרלי החכם מועחקטוש"י
.
ט
ר
ק
ו
ב
ץ
'
ו
ו
י
ק
ר
ע
ה
י ע%א כהשגש
ש-
שלא הקה לי רפ'ירוש,ואי
 :אעעתעיל
כי ופ"כפי
ף
ל
ה
אברהם
הטלם
חנ1י הוא רב ששת ותסהתי וכן הקז ארחתקה ראימעקלמיהשילרבאחדבויגראמיזךי
תט"י *שני
בוה הני שגרם 4שמו להתנוותלפנירב שפיח שהיחה
חאמתשרש"י אומרכן .ולא נה:ךרה רעתי
מ:קחו ,אנללרנ מתטת לא הוה שץקז רבה שלא
כיזה המאמר קשה אמו של מי כאש6ה זיתה ,רגברא רבה הוה שבק ,:ועוד ררבטומסז  141הוה
וכן אם ש4א הוא שם שכיע  14שם חואר כמו
משגש לארחחא דאיכוה אלא לרב אחרבף הוא
עללימיםוקן וכן ש ר' נוסד14ת בזה השם:
ו
ש
ו
ר
י
פ
שלחש"יבכאן
י ורב צמת טרס אלעא ,ורבינו רקאמהכי וכרפרשקזואין
וש"י גוו
ס שלא 1
מחוורעכ"ל ,חעני אומרסיועלוה מ מטס' שבת
נסיס שלא ובגכ!הא אומראילאי וכן נראה כ!נרסת
ב
ר
ר
פ' ח' שרצים נוכרה במירוש אימיה
אחרבוי
ו)בל'י שם מקום שף ,ואץ ספקט.צ"ל פוזל'י .בר אכף.
אמ0ט ללל בערך יר:ווז ב'ראח ( 160א) הבא
ב
ר
נחמן
רב עולא ברמה ררב עלזל בא לסני
הסחכר פרש"י שכר חקז שטו.
 .המערק ,-ת1לח רב יוסף לרב נחכון עולא חבירנו עכויה
 )1ב:סרא רידן :ו' פיא :ואיה:ך בטשח

4י

עיא

עיא

יו

ו:יאי

וני

יל

יו

3תורה ונמצות,
שאמרנו

.
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מאמר שני
סהם רהאיהיב מר עוקבא רהוא אב"ר ומרש'ירישךכי
אנירבךאינינכוה ,אבל מרעוקב'ס:,ו' ראטול'
בחמימ'יכוה (שב'גה"א) .מרעוקב'ושמואלכייהבי

רבגא עוקבא פרק ג'ר המשה ובגמן שלשה
ל1יגים אלוג' שרי גאים טמוצאים מעמראל בכל
רורודור פעכהס שנים בכאן ואחד בארץ ישראל
ונו' ,וקזבורבנןשניק:ו שהס אלה ברבנא עוקבא
וברבנא נחמקזבני ברתיה ררב ,פרש'.י שף גאים
עשירים וקרובים למלכות .ארברה רב חסדא
לרבנא שקבא פי'רב צמח גאון נתן רב חסדא
רטית לרבנא עוקבא בן ראאן גלה ודחש לפניו
ברבים ,ובפרק זץקת הנחים אמה 7קז רבעוקבא
ורב גושטןז בנ'בוןזין ררבלרב ו,סדא שבק כור

רברבע.

א"ר עוקבא א"ר קרנא א"ר וצדצם א"רכיוים
הוא
טשומר' טנאה ור' מטשהכששום ר'

נדיחי

שנ3פעכים בכירה בשבה.

רב שץקבא בר חכטא אחתזיררכאא בר חכהוובאו
לפמ רב ששת ורב נחמן אנ"ר נשמתה אמם
הונקזם זיו נשואים לכמת רב זזסדא טעדו
כהנות אבל הם לאהיו כהנים בפרק כיצר מברכין
ובפרקהנו1ן .וכבר קיוע גמאשת רמי בר חמא
טויא נח רב חסרא לקחה רבאאוזרי מות רכרבר
חמא טץזתה אלמנה יוהר כועשר שנים קורם
שנשאהרבוו

.

רב עוקבא ממעמן אטד לרב4גשי בטסקי שכת
ורב 4ממ' דהחא
בפ ,כירה ,וכתב הרא"ש
בתרא קבל רבר'רב ומקבא ממק)ן וא'צ הגרסוו
ץלרב
היאלרב אשיבטמ"ן .א'ץ רבעוקבאכוכיע"
אמףאתוןרקרביתולרב
עבק-וכיתקזואנן
ין ששון עממעאל
סי'יוחנן .ומעשאן היא
4א
1ס
ול
ושככ
בקצה ננל מקום אגם כרם כהאמר ביצאתרכרשן
ספינות קטנות ,נךס" נשהעהעי.

יל

]1ןקמו
מר ש447ו בר נחכרה אמרשמו3%4י,וא
נונע שמו %4ורב
טלה
בנ,שה והוא השש מכ
'ישכעאל12 .לוז כ,ר
התא ורב ענן היא תלמה-
עוקב4ולר'אלעורבבי ארםדהימריםע*והמורב
נניבא תלמיררב החלק ש מרעוקבאואמרלו רוס
לק והתחולללו הזוא טלםחללוםחללים ומממעה
הפלתו ותמשולגניבא למלכותונוזרג .ובובחים ש
ענץוירוםפי' וום ל,4אטףפ שהוא מפל 1ללים
לפרך שהם בני אוץן .מר עוקבא ורב טתמת
סליגיכיטוכרהולו'ואכוה דשמו ,%4שסת %אבו
לרב קזודזזרישך בשףרי ח"שא ררישך בחמיבר

י

וגרסיית'ב מרעוקבאקכיהרשמואלבריו,וקר'אמו'
ב,לוי כור עוקבא לשכוואל ער אושפיזי.
וובכפל'יוכי
הרר עם הנכר' כך עוקבא ביומא דשיהוא לא
נפיק לרינא .ובם' כוציאח האשה טוהוא מלוסד
בנסיםובעל צרקה הוא ואשתו ,ובעת פכףרחו ראה
שנהןו' אלסיםרינר לצרקהי ובסוף פ' וה בווד
שלחו לקז למרעוקבא הבבלו לרויו ל.הומו'"17
רכת'ב חכמת ארם ר4דר פנ'ו .וכהמותי בטטר
אגדה מר עוקבא בש השעה שנהןימו נאשת
איש והעלהבלבו מינא ושללחלי ,ליכיםנצרכוז
%וות ממנוומתוך רוהקא נרשמת לו ובבש קצרו
ונתחוק ופמדהלסלום ונהרפא  ,וכסרצא משוק
העזלונררולק ש ראשו מן השכים ,וע-ב
*הנתןדצוציתא נשנת ,וש שם הנרהרלוק קרן
ליה לרויו ליוז קרכ .וכבר וזאר'כנו בפירוג"ים
בנתןרצושמהאוהו4ובן אחוהו של רבחשבץ של סד
עוקבא הוה חסקי וצמקוביום שאש בשד לאאכל
גבינה הומרס,החא רבנו,כוקז .אבל קמחזל' שהקז
מר עוקבא ממן שמוש ואן הקן נונץרב 'וגקז
תלכרד רב יהורה ורב קזורה הלכרד רב תמכןאל,
ואמר רביוסף בש תשובה ברורינוושידה לפמנו
לבן נראה שהם ס7ים :מר שקבא בוכע שמה%
ורבנא עוקבא בר ברתיה ררב הונאנוץ רצוציתא
בומן רביוסף .אנל קשהלי הכשומר מש%4תות
דדב אחא סזאמרוד בנו"ן טואמר אמר רב קזורחאמר רב טעשה בארם אחד ושמו נהן רצוצ'תא
שמזשה שהקזבומןרב ושט[ %41עלל] אנלוה
משאלתות ררב אחא לא קשה לי מירי כי וה
המאמר לא הוכירו התלכיר בס"ם וה בורר
שהקז וה האעם נתן רצוציתא אלא שרב אחא
משבחא נאון סבר מעליו נאמר ומה טהומר
רבווג'כילי אעמתש לי עוקבא בר נחכימז ויש
נלהזא כושכיעזדשמיוול בפרקזזזקת הברמם 4ש4
וה רבנא עוקבא.

שי

.

יץ

.

יקנא בר נז,ממשיש גלתזא כבר אכי7ו אם
הואנחן רצושיתא טוהקן בעל תשובה נשגשיה
ונבר פיושנוהובנף'ן.
ן מ  %ש ש מ ט ,איץ יש א.
מ"יסד%צ ,עץן
ת שא
א :שד ש ש אץ
אבץ6יץיה,
ר' עחיה ול יזצו 1ר' ישי בר חמנא נאו

הי

.

"א"יי
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למקום אחד ,ר' ברמה.ור'זצין בשם ר' עורקה י1סף קודם רנ הונא בר טנעמי נדאקקא בפרקאין
טעסקין .ויש נוסחא רב עמרם רש גלוהא.
דכפרו:נין ,ר .עזריז; בשםר' אחאבב"ר.
אנמלטוס דהוא 4
לשרא
הכהן
ר'עזריה ק
אמר רב ענורםבריה דר'שטין בר
אבאאמי
ופרש'"עמרוי לעוראר' אלעןר בן עווז כדאיהא ר'יוחנן אמרר' שמשןבר אבא א"רחנינא,
בברנות .וה מסהא אטעויתר'
עורהשערט'ררפיוליר'ה נרעניני נרסיס' י
,עננאיברששון]והנו'
אלעור ור' ז%עור עשירי לשרא מון
בומער' אמי והקה בר~לריין ובראבהן ואטר לר' האמותית נר ששון .והוא דרש אפתחא דבי
נששוה ושמער' אבףואיקפיד .)1
פרדה מיבנס לפניו ,ווה ר' סרידה כבר זכרנו

בכושניז(בפ' כיצדכ,עבריה שחקהיוחר סת' שנה.
 57ב]
נשיןלעי

ד'שיא נראה שהוא ר' ודזז %1אומר בגטרא
כרתות ר' אושקץא שכיר לפני בר קמרא וושל'1
עישו אומר
ר' את4עטול0ניו וא"ל בר קסראכואי
ושתק ואמר שד מאיבבלי אוטר ושחק .וכןבסוף
בכורותוכןבכ,וער קטן א'ץ ר' 44זהא דרך כעס

יר
'ד:ישזופרש"ידיךקלון כמוד~י4נוןי

ר'עילאי אבוה דעולא בר על4ו וזהעיא

בא

*)ני רב נחמן.
רבעילעמשנשבה עם במתרב נחמןושע4ב אשל
אע4יודעבלע4נא דצפף וא"ל עליש נרח ונעשה
לו נסוכל והבנסוין פיק השולוז ובדק בנות נחמן
תעלשתר ,ש ד ת א ת ל ע ע ש תא.

איית *9חת=

תש תיא

תח.

שי
תעעאסמאעתנ=ןאע ",ש

שמח

י וכתך שטעתתא .סני דסוס נריחא רב קהורה
נינ
ורב"ךנא דוסהםוכןרנ טועוז.
שפא ואביכרבני רחבה ספום בדקזא חריפי.
נ"אאישו ב"%4ףונוושלטי חטא בדד-ת.
רבימרם חסירא ארשז לקכרה דר' זדש בר
אפי תלכרד רב וזומרלקה אמר רנ .ובס"פ שנים
קמא וצהורב עמרםדילקים
אוחוץובפרק
יעטרם פיחשסשועביםאוב*ש
וב
גר
וודאלו הרדאהל
לב ונעשה עמו נס .ובפ' עשוהיוהגין רב עסרס
 שהבש השגויוה וואה טחן ועלה בסהלס וויאגדול נורא בי עטרם וכו' .רב עכ,רםויו
כתני*ה אהלגאף*:א אשת רב נהבע קצ4חה לו
רפואהבמריזץ ברען 0י שאחוו .ורבעכירם קשה
דרב ורכ היא נראביןורבזררי בר אביןתלמיריו.
אמר רב עמרםאכ,רלו רב ששת ,אמר רב עכורם
א"ריצחק א"ריוחנן .אכ,ר רב עטרם א"ריוחנן.
אמר רב עטרםאסי רב חסיא .בשז רב עמרם
מרנ ששת א"ל עמרם בףוכו' .ומת קודם רנ

נקי

.

ני"

שנן בר דמיא מדשרא דנהרדעא בימי שמואל
וחברו רבענן בר אבא ואמר אבט על דבויר לא
דזייגמ'נא ורבא אמר דדישינאלגכולא מרחאאינמי
בקפיצה פוש" 1גמל פורח כעוף כודו אר נכר
נקפמלהפי'סצכ)בסוףיבכוווז.

רב בר החליפא אנצר ריעז* לפני שמואל
ונרזוהכי הוא רב ענן סוזם ש4עץרנו .שלצז ליות
רנינן בר תחלשאלרביוסף.

עני

ז

רבענן :אמר שסהאל לרבענן .והקק אלקהו עמו
והוא סדר זלקהו רבה מוח"כ -קרא בתעה אלקזו
וובוא והמו שלח לרב נחמן ומ' (כתובות קו"א).
ורב עק שלח לרב הונא הונא חברןלפני רב ששת
ואיקפד רב הונא מאד ושלחלולרב ששת סיאמר
לו עון ענן סמלפיי או מקיקש ומזון ויב מ
מרזהזאוכו' ובא מר עוקבא (שמ סש"א).
אמר רבענן אמר ועירא אמר רב נחסן לרב
ניהויתבי מר שמואל .רב ענן ורב נחסן

יפני

ינן

אמי

באורחא.

~ מ= :ה דתה מע=ק ישץ]

עי":
שיה

זגר ת גאן חמם ש לש רמ
ת
דער ת ש

בסש.

י

הש דשר מ*ו ו,אש

עהא מש אשש,

שדיע14חמ

ת'ואלימה
מ*א פק דמה
מג"וא ת תה*"עש
במתא ל=שמש מ
גחו
ש
לייה*סמ=
4מז"
אף
"ק מק
דתא
9מ
סקל גמש
ח ל מזלהיעטל מ קה=ומ"

תי.

ק מ ג"א=ש לי
נט=,ת"יי
י
=
קרשטע=ו
י מיע
קרתוקף

מן

ימ" .טמהס 1מ מ ש השל ח  %ש ש
יםל שת%ע מיתנ תשק אש אז
קמ*מרףתשל.
ק מ ו ה ק ב=ח ת ,ל ממ מ ש ק ס א ח

די=סי .התז.

מאמרשני

ר' עק'בא ברוברי בשם ר'לוי.

ר' עקיבארקיסרי ור' תנחומאור'נחכי),ריפו.
רב עוקבא כ;משרונש! .ר"ק.
בןשיל ,בס'ש הורוע בערוך פ,רשכילשון של
שמתים .וי"א ששמובן ערל בר"4ת והוא ארם
שלא ה'ה מרק-ק בשמועוהיו .ואנא מ4בי ו"ל

שונה בלשון תרל [ר"וז]תן רעחך לוטר ,כלומרתן

רעתךברבריו רהא בועמא קאמרע"כ.וחמ"יו"לאם"
אין אתה שוגה אותה אלא נשם שומה שקעלם
ששטובןתרל אפ"ה קמרא דרא טעמא אסר
לכ)'לתמז.
[ערגזלאכ;צשורי אישעתי היה .יעב"ץ].

י

אות הפ"א
נו פרא ורנ מתנה אמר שלא משסקזרבר מרא
וכןר' 'רממז בר סרא ור'יוחנןחולין
אמו של בר סרא
ר' מרא ור'יוחנן
נראה שה"
שמעת' שמעה אלפא
אמר ר' קהודהבי ר' חיא
אמרה קמ'וז רר' ספא.

.

בר פרת
פרתב.י
שהוא:רא'"אללעבוררבקןפראל
:ראה

מדתבן אתותו.

פרת; אבוה רר'אלעורבן פרתבומןרביוהארזי
ם .אמרר' יצחקבן אלעורני נח נפשקז רר'
יכי
פרת פתחעלקזר' פרתבן ר' אלעזר נר"ל ר' פרת
נכרו] ,א'ץ ר' אלעור לר' פרת בנו וא:לש שכותו
בניו של ר' אלעור כראיחא בברכות נשאר לו ;ה
הבן ככ;ו שאכ;רו הועספוה בם"ק רנרה .ר' פרת
את.א לקממה רר' יצחק בר ביסנא .אמר ר' פרת
אמרר'יוחנןוכן ר' וירא עםר' פרת
פוגא שמעקק דר' 'וסי בר חנינא הלמירו.
נ"א סוגאשיהימ'ד~ממיגה.
[מיפירתאעירובין ס ע"א .פזיאביו של ר"ש
סוי בת ר"ח .יעב"ץ].
[סשיש :ר"מ בן פטיש ר"פ הכונס .פיאבי
אבי ישמעאל כ"ג .פע,,גטין "ר נ יענ"ץ]
ברפילי הוה קאים קמיה רשמואל ,פי' בערוך
~:ם איש [ואמרי לה שם טבח ר"ק].
ר' פלופמש נכ"י פלוכ;יא] בר סרושה קונוי ר'
יונה הר' פר' עמלק שזפ בהכו'פסוקיםאכ;י
שג' !4הואוכולי חכםואפילו בכ;סכתכלזז ,פירגמ
הרא"סןו"ל בו)לכות החגשרגיליןבכלשנוז-ווזלכו,
הססח הוא חכם

.

.

יו

.
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פל'מונימן רמ וב~קדססחיםתנ'א פלימו אמר
אינו נורק כל ע'קר וכו' .ובסוף קדושין (פא"א)
המעש' שעזקלו עם יצר הרע ובנד'ג שאכלו אכור
בי:2ריך סרקדים בחת לתורה .ובפ"ג רת~יות שראה
הניתנשירה ר' חנינאבן רוסא בתמלתו .ובס'צ
רר"ה תנש!פ*מו אומר בומנואין מקרסרן ,ובספ'
הקוטשרבהמליטו נעא מרביכר שהמלושניראמרן
באיוהכ;ניה תמלין .ושם מי שנלר בב'ואשז
ח"נני'מת~יםרבגלגולת תלא רחכ;נא.
ר' פנחם ור' טאריחסיריםבני רב וזסראואליהו
כוסמר עמו .ר' פנחס כעממיה ררבאוכן נושבוטז
ררב פמאוז)יו כהניםכי רב חסרא כהן .והכשמה
בני 0אחרם או  '1מצאנו לרב חסרא כ;רינשו וכ;ר
קסישא ורב נחמן בר רב חסרא ורב תחליפא ורב
חנןנר רבז,סדא.
רב פנחס בר' אכף ורב פסא ורב הונאבריהדרב
יהושע ויכ;ר בר חשווי אתו לקמקה ררבא.
א ובתנחומאוברכוה אומר
ררשר' פנוקס ברזזכ.
ר' פנחס הכהן בר חמאי
ר' פנחס החבר בשם ר' יונה.
ר' פנוקס בר רבירבוטה.
רב פנוקס בר'ה ררב כוארי הגר ומר זוכורא בויה
י אמר לרבינא .רב סנחס משמקן
דרב כיאר
ררב פסא.
ר' פנוקסבןעיובא ור'יוחנא אומר משטו.
 .ר' סנוקס צסוראה.
פנחם אחיו של שמחאל ,אמר
אנא
שטו~4
ריגי ממונ
הז וכן
ופנחס אחי וגיס' .וכן
פ'"באבל פנחס אחוה
נם
במוער קפון ש הצפרני
רשמואלוכן בבכורות והםכהנים כראקזא בטגלה.
א"ר טנחס א"ר אושקךא.
~גרירא בועל הידוע ססוס נ"י נ ,%וצ"ע
אםוה פפוס שנחנש עם ר"ע ונאמת נטס' ד"א
שאותו איש היהניטי ר"א ור"י ,אכן בגטרא
רמנחות מוכח שהיהבימי ריב"ם.יעכ"].,
רב פפא [0תם] נשא כהנת והיהעשיר .ובפרק
ע"פ א"לאגיי רקיימא *ה השעה ומרש" עשיר
אתהוישוךנוול טוב ,ואינויראמןהמוקין ואכל
מתגות נענורה .חזוא ורב הונא בריה ררביהושע
איקועולנציני;לסני רב אירי בראבי;וכןלפניאכיי
ווה רב פפא היותרנוכר בתלכוור סתם שהקזבומן
אביי ורבא והואהאריךימים ,א'ץ רב ספאלאביי.
ובפ' חלק שישב בתענית על שאמר הגי רבנן
בלא רעתו .ורב פפא ורב הונא גריה ררב

ש

ספריוחסין

]1%

והויעהאו חלום אחד .רב 0מא ראגשיסרבה ורב
ו:ונא ראש לבני גילו אבל לא ר4שן יפיבוז.
וכדאיקלעול0ני רבאירי בראבין אמרלהו ררדקי,
ורבא קראלזזוקאקיזזיוורי אוחיםלבנים ר"לוקני'
לבביגז בש'בןז ודזוזוג)פות בפרק במה טרליקיןרב
פפא תלכמד דבאימלך אחר רגא (נ'ק בא).

.

,ת:4ש%מאמגה"הגא.
ט ר ת ש מ ק ת ש א  %אמ פץ ח 4

יי

ש ח ת ל טר ת שא  %אש.

תשאמ=א ה ר ת ש א  %א מ
עי
ינ4א .יתמה רנ טא נראבא לתעא .א %

יא

רמי
נ פ 4בר אמחעאי
ב :טא
בןסעינר נתננטזו לכהלה אלא שרברנו
נהלנתאונו' .וכ
עתה בבמו .ורב פפא סתס שטת בתחלת מלכותו
של רב אש' שההה רא %1ינמיבה כאגבר אכ!רנו.
אגלרב פפא בר אבא הקה בעל בשר וכגר בפ"ק
רקכ,א .ונואהשעל וה נאכ!ר בפרקהשובראיבריה
ררב פפאובו'י
רב פפא ברקה ררב אחא בר ארא שכ~קצל'גואבוו
נוארי ואגא מארי גורב נם אמר משמקה ררבא.
רג פפאבריה ררב הונא ורב הונא פגעו ברב
חיננא גרקק ררב איקא שהמז חבם גרול ווה
רב הונא אינו רב הונא סתם .ונראה שהוא רב
הונא "4ה ררב קהושע.
רב פפאבריה ררגהנן מגי צלתדת 4טללפני רב
שיכרבר אפר [ר"קלפני רביוסף] והוא סופר רנא,
רב מסא ברקץ דרגיונזףקכ!יה ררביוסף.
רב פפא ברמ :דרב נחכ!ןקטיה ררביוסה.
רב פמא סבא משכרה ררב הוחריו הקן רב ספי
בי אתארב פ1מוורב הונא כ!בורבי
רב פמא בר שמואל וסתקיט לרב חסדא והוא
נ%לחלספוניא כ,דה סג'קבין אוקם-וא ריינא דסום
ל קמהקריכ חסרא
בריתא .יתיג רב פפא גרשנ.וא
וריה בומנו וקנה ענר וקן שצגע וקנו כראיתא
סרקהזהב.
אשחן
רבספ',
נת רניצחק שחא ורבין ורב
ק בר
הלכ!'דיר'יו!,נןהיו נבעזו ,שמר
יציז
אבירבץ תכלא לץ שכולוףברבנים ובכ!עשה הרב
יעזא פ'ריני סטונות שרצו
הדיי:ין את
עיניואפי
ו בוטן הוה ל שאמרושדיג ארם----
רש לקע%ורב אחא בר יעקב ורב סשי .אמרר'לוי
אנזר רג 0פ'מסים ר' קהושערסכניןי
רב פסי השני ,רב ספי ורב פפא ור' נתמיה
בר.ה ררביוסף ור 3הונא גריהדרביהושע .א"ל רב
ספי לרג פסא סשכףה דרבה א"ר אשיכ
.הוינאגי

יוי

לכחי

רבפפי והוא רבו שלרב אפף .א"ל רבפפילביבי
בראגירוכ!יואיר"ל שד:ם כובכי עלי זזבזזן מוהם
נברת.ם .אגל פירושהעריך הוא יותר גווב שהוא
שסבוקום כטו שהביא ראקש סב"ר .א'ל רב פפי
נרבימשא"לרבכהנאואמרילה רג(כ"ילרב)וביר.
יתיכ רב פפא אחורמ :ררב ביבי קכ!י!ק ררג
המנונא ואמר רגר שהקן סשוגו ואחיבו עלק?.
אמר רב פמא אפלו בי הא כ!לתא *כחש אינע%
קמקן ררבהע ולא נשתיק כישום שנאכור אם נבלת
בהתנשא בסוף שבת .אמר רב נזן43ן חורן
נמצות ופרש"י טחור המצות ,ונולר בע"ש גבו-
חורןפרש"יל,,וור אד -4כן!וות שבת .מאן רבצדק
צדקן במצות פרש"יצדקן בסצות צרקה לענים
רקרי לקה מצוה בכל 16ון אגרה בסק ,מסכת
סופףם ספא הותינ.
ר'פרפוא בנו שלר'אלעורגן פרטא גן בנו של
ד' סדגוא הגרול נל אלודאזנאיםבזמןד' חנינאנן
חודיון ונעשה להםנסים ,אבלוה פרטא הואבומן
רבי עםר' חיא הגרולו"ל בפרק המפלת.
מחק רחילא שם גוי .ר' פרנא בהרואהי
ר'פרנך .יעב"ץ ]
ר 5רירה ,נראה כ' הוא הקז בוכ!ן התנאים
שבומן הגית ערומן ר' אכ!י והוא בעא כ!ר' אמי
בוסן האסוראיםור'פרירה הוםיפו לו ה' שנה,
והואוכלרורווכולוד .העה"ב בעבור שהקץשונוז
לוזלגויריב! בל רבר ארגע כ,אות פעמים ,ולתלכמד
אחר ששבח חור עמו הרבע מאות פעמיםאז,רים
בפרקכיצדכוענרין בעירוגין ,ובבר אמרנוש:כננ)
לפנ,ור' %1רהה בן אבכוולכוס אביו שלר' אלז%רבן
עוריה רהואעפררילעורא .וע %נוסזזא כי זז :ר'
אלשרעז'%רילר' אלעורבן עורק? רר'אלעזר עשעץ
לעורא ,וכן נראהכיון שהקץבוכ!ןר' אמי .חקנו
שלר'סרירה מצאגיגולתט:ויקיםשההזבתובבוז
ואת ועוד אחרת ,ושמר אותה טלגלת ואס~תו
דה%בה שהיתה סהאשה אחרת שמתהלו ושרסה
הגלגית ונאנור רפהצים רנה.
א"רפרנא אמרר' תנחום אמרר' כירים סשום

ר' מנאה שאסר סשוםר' נהוראי.
אמרר'פרנך אמרר'יוחנן אכ!רר'חוקיה ברקז
רר'פרנך.

אות הצד"י

ר' צדוק ור ,סימאי הלנו לענר שנה בלור והורו
בנוריפות כרבי בופק .ונראהכי הם הנאי רבריתא
גומן האחרונים או אם נפרש כי הבריתא אוסרת
כי הראשונים הורו כמו רבי שהוא אחרון ס"ס
איןרורש.ן.

מאמרשני

בי
' צרוקנן זלוקה ,סי"כ עה" .!4יעב"ז].
א
ב
ר
ו
ו
ט
כ
טחורר
צרבתהשחין
צ טרבגןפרש'"
וכןבישדצריבין .ווה דהמם נטצא בחכטים שהם

נחורים אבלבזקנים לא והת'בה טורהעל והוכו',
אבללוקנים ההוא טרבנן קרו לק :אבל ל' נראה
שמהו
נאכ,ר ,ראקק בפ'
אפמק .על

.

וקן
כ'
כשמת טר שטואל שאני צורבא מרבנן דקב"ה
תבע ביקרקז וכו' .וכן 53רק במה טרליק.ן כ,אן
דרחיל מרבנן הוה צורבא ב!רגנן וכו' .ההיא
מרבנןור'יעקב שטק :נראה שהואבראידי ,ובס'
המפלת אטראביי ש"ט צורבאמרבנן ראטרטלתא
לימא בה טלתא רכי מרכרו טירכר ליה הואעלר'
הזועועבן חננהק שהק :זקן מאר.
שלשה
וב
יי שקיא
שאכלו נראה כי נקרא צורבא טרבנן
סמ
ושנה ושמש תלטיד' חככרם ר"ל שקרא התלטור
וירע גועם המשמות כטו רב טנשיא בר תחליפא
ר' ציתא' 1בפ"ב ריבמות ר' ק:ודה שהא בנ'
רב ציתא' למעבד בחול הטוער .ובס"פ כמנר
צוליןכל כ!ה שאומרלך בעל הבית עשה חוץ מצא.
וין פירופףס הרבה ש חוץ מצא כסו שכתנ נש
המנהיג וע 4גטרות שאינו כתונ חוץ מצא .גן
שםאין מסרבין לגרול והכיח הופכת פ:יה אבל
לא אחרים

מי

.

.

אות הקר'ף

י
נ קטינאאנוהי דרב דניאל ורב 'וסף אבוה'

ררבא אוטר טשמע :דר' רנ'14ל ורב דנשול אובור
טשום רב בפרק הגוול קטא אטר רב קפוינא
טשום קהלה קרישהשבייושלם הוא התנאר'יוסי
בן משולםיוטאפ' באלו ,ולמ הירושלטי גםר'
שטעוןבן טנסיא ונקראו כן קהלה קדושה שהיו
טתעסקין כל 'טקהם סליש היוס בתירה
י
סש
בתפלהושיישהיום בסלאכה ,אנלהחו
הם
ינר'י
היוס
דואשונים תשעה שעות לשלש תפלות ביים
עערוך אומר רש אוסרים שהם יגעים בתורה
בחוקז ובמלאכה בקיץ

.

.

.

קם'נא חריך שק' הוא ר' זירא וול שברק
יניהנם פעםא' ק:בו
עצמו בתמר אש אסישליטב
בקהייניהסחככים ונחרבושוקיוכראיתא בכוציעא
פ' השוכר ,ור' אבהו עשה סעירהלרבנן כשנרפא
ר"וואול 4הואר'ועירא ,והכלאך וןאו בסםקטינא
רא"ל קכוינא קפרנא  )1סרינא בקייכוא וסרגלא
) סש"ח כאלי סחם רב קמינא הוא ד" 1לא בהירא
י
ככו'ש אצל ר'ן יר"ק הר :עפ רב יירה
רמצ'נו שספרש רברע (גר1זיה"א).יעב"ץ.

.
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גסיתוא
של תכלת מה תהא לקז ,א"ל
ענטרחואצעיסצי"
הר"ל עשה כוה סואין מחר'ב בה
אלא כשק:יהר' כנפיים א"ל נעירן ראיכא ריתחא
ענשינן (מנחות מא"א) ,ורבו הפיושיס בוה
הטאמר ,חא"ל הטלאך 10ציקי למפפור עצמך
משףצית סרש"י תחכולות כמי טצדקיבפ' הכונס
צאן לרור .יסרבלא פרש"יכגון אוחן שלנו עוהן
עגילים וא'ן לה אלא שתי כנסיים מנט"ל נלע"ו
ונפירושהעריך והמררשעלכסיהובסיבלקהון הוא
לבוש של עיר שהוא פכוור כוצ'צית ,ושמור'
וירא וכשעלה לארץ ישראל וסטכוהו שלהטיפיב'
רב יהורהלפניר'יוחנן נקרא ר'וירא .וההא היה
קשןהגיף כמורנ הונא וההא התענה ק'העניות
דל'שכחתיסורהה כויניה .כי היכי רלא נפודדקה
ומאה תעניות ליסותר' אלעורבשנוהיונפ*ן
עליה טילי רצבורא ,נ"א רלא לינ!ות ר' אלצא
בשנוהי וכואה תעניות רלא ישלופן עלק :נורא
רגקזנםוכני הארכנו באותו:זי"ן בו .אבל קושזז
לי כוה שאמרבקדתמיןיום שמת רב יהורה נולר
רבא ובברכות טרן מי שמתווכן נשנח סרקכירה
וכן נכתיביה סרק שני ריני גוירות ונמקוטות
אחריםכיר' וירא כוישתמיש טרב יהודהלויוח
לא"י ואמר אשמע הלכה מסני וכרר אעלה
ונראה שעלה טירביטי רב ההורהוכן נראהבפיק
אלו טרשית שלה כיר כי נשארו בבבל אחר
שעלהר' זירא רב הונא ור' ירמקזבר אבא תלסקר
חברלרב .וכן נשאר בב3ל ר' אבא וכלם חברים
לרב מ:ודה .וכן נר4וה בפרק אווכ,גלהין שהקהר,
ןירא בא"י כשמת רב קהורה ובא לפני החכם
,
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כ
א
ר
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ו
ובסוף
ואבי
ורבא והבה בר טתנה היו כלם בנבל ,והוצרכו
שק:קז אחר ב!הם לראש ועלה הגוול על אבי'
תיטיר רבה ורב יוסח והם תלטירי רב יהורה,
ובעבור שלאאיסר'ך אבי הע :לראש ואז ההה רבא
ראף לראש ונראה כי התירוץ לזה שוקר
ר'וירא פעם אחרת לבבל אחר סונים רגות נ'
האריךימים ,אע"פ שאוטרים בפ"ק דהולין כי
ר' וירא אחרשעלו :לא"י בוכון רב 'דסף לא הק:
דעתו לחוור לבבל כן היה אבל אחר כך זור
שנו:חדש לו איז~ז דבר ובן אב!רו החוספות
בסוח גטיןכי רב כהנא עלה לארץ ישראל שנ'
פעמים  1הראשונהביטיר' שמעוןביבי כד4רתא
בובה'ם בם' קרטי הקדשים ,והשגיח גומן ר'
יוחנן כשברח טבבל לא'ץ בסוף קמא ונן אני
אוטר שר' ףרא ששהשניפשמים והארךינרם.
ונסוףינרוזער לאוץ ישראללרזיז"ווואפוברקז.
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אע"ש:עעמ בקצתסירהיים גורש"י נוסהאנאאמי
כיר' אבא אעעתמיט מרנ קהורהיהיה יותר חזקה
הקושיא ,מ ר' אכוו עלה אזזר שעלה ר' וירא ככוו
י הקה
שאמר בגמראכי רב אבא הגיד לר' זירא כ
עםרב הוגא ועם רב 'רכיקה בר אבא בבבל ור'
יוהנןהיכי אמרר'וי-א אנא ורב ביבי הוויתבינן
קמקה רר'יוו,נן וקאמר ר'וירא שמצא לר'כיגיכךן
בר טתלפני ר''ויזנן כנמעליז לארץ יסוראל ווזוא
כיחכדרי בבל .ולאירעתי אם כלכוקונ) כשווכר רב
קבוינא הואר' וירא או אחר ,חוץכש~ימר.קשינא
חריך שק' שאו הואר'זירא.
קטוף נראה סהוא הקה תלכרר רב אשי
ואי:ד,פק -כרעיהו שהקסיר רב אפר ש~ו ועלאיבי
עלענין ההספר שיעשו ליב אשי ,וזהו שאמרו
לא רבקיסוףחליץ ולאאיבוחליץבנז"ק.
[קיסייומא מב"א .קיסמא אניו' של חנ"ז פ'
קנץ הורה וס"קדע'ז ווולת .וכן שםאבי אמורא
ר' שסעוןס'
יענ"ץ.ן
קלא ,וכן אור
כ~' לקה רבי אב~! לקלא .תוסמות
בפרק האשה בנהה גראה רקלא שם חכט אנל ל'ג
ולקולא רמהלדולזזוכירו.
ךקכוין סאל"ה.קכ,יזית שם אשה .קמצר
ק:וסאאבי פ'
סרובה .קסגא סצו .יעב"ץ].
ר,
בר קפרארבו של אוש:לא רבקה כור'יוחגן.
והוא ראהלר' ישמעאל והוא מבית ריגו שלרבי,
ועשה טשנת נר קטרא והי :מונין מילי נריגיי
בסומ גמראברכית ,ולאידעתי אם שםאביו קפרא
וא"כלאירענו שסו או שמו נר קסרא ,וכשמת
רבינוהריוש שלחורבנן לבר קפרא לראות אם גח
גסערה ררני וקרע שיו והזזזי הק-ע 5ששריו,
פסח ואמר אראלים נצזזו המצוקים ונשנה א-ק
הקורש (כתובות קר"א)  /והוא
עםר' חיא
ר,
וגשנה נך שמעת מרבי ~נן נשבה דדהש פ"ג
ריבמות והוא ורב"ל בארץישיאל .א"ל רבי לנר
קפראלא תתענה והושהרושיניוסרשניותיו א"ל
בר קפראלר' פרתבן אזזותו ר'חייא .וברקפיא
ור'
נן אחותוהיו בטץבתיבייטרולר'
ישמעחי
שמעוןבגו בם"קרקדושין איקפררי שמעון ברבי
על שלא עמר מסניו בר קטרא ,ובר קסו !,גהג
בנוי.פותנשלנזיםיום על:מהקניפולרבי.
קרנא)1ריק סתם ריני גולה הוא קרנא והוא
לוקחמבעלי ריג'ן שכר בבוליה רבר כוועכו שדיה
אומנתולהריחהיין אםהיא טונ .וגראהלינילכך
נ?"ח שרצים אסר לו שמואל נששלחדלביוקלרב
י
) -ם דכר פלא נסצא ספר"ם טאבי של קינא שה:,
ברויו ש 4יכ אעף ,קל'ל כס"ש שט בס"ר.

גיי.

.

י'י

י
.

ולנסותו אם הוא חכם ויל תהי ליה אקנקניה,
אע"פשכן טצאגו בסרקלא ה,פוד רא"ל רבאירב
ארא בר אהבהפוק ההי לקה אקגקנקה לרב ריכ,י
מגהרדעא,וא"י רבא כשבא לנ:זותו כ,ה שמך
קרנאתיפוקלה :קרנאב:רגיה ר"ל בשר בעיניו כי
ראוזכי בא לנסותווכן הקהלו ככוו שפ'רזמ רבינו
האי בערך י"ל ,וכן שמואל בפרק הכ,וכר את
ה0ם'נה אמרלו סה שטך קרגא ת'פוקלי :ש-נא
בשגקהוא"כ היהבזכון רב ו:ממואל.
ביר קטרשא בר'ה ררנ חסרא אמר סר ינקא,
וכבר כתבנוהו באות המ"מ.

אות הרי"ש

ר'ראיבן הוא ר' אבין [ר"ק רביןן בר נחכ,ן

או אהרים שנקראוכן.
ר' רולבן האמצכורוב 4תגא רברתא.

רב הההלונשרגרול כ,בבלניכוו אררבן :מהקז
משמשלרבכמואגטוניגוסלרבי,וכשכות השר אמ'
רב כמו רבי אנטוגינוס נהפררהחבילו :פרגמ"
אהבה קשורה נפשושגפסוו .ורב הוא בן אחיו
לר' חיא שמואחיתו מר' חיט! .ושםאג'ואינו
נאשר אסרתי 4מעלה באנא אריכא וה~ו'ך ימים
נירב סץמינןבנו חיא היה חכם גרול בימיו.
ובן נראהבפ' שואל(קנב"א) שהקהזקן מאר ותפר
האביוגה ,ועשרה
רחסידותא נסצאו ברב
שש אחד סתלמדיו ותלכהדי תלכיידיו היה לוקח
סהם לאישו לעסור בהם ,ואחד כזהם שהיה
פונה לארץ פניו ולא לצררין שלא לראות שוס
עבירה ,ונהג זה רב טעמת ורב יוסף אחריו
תסתמו שגיהם .ונבר רמז וה רש'" בסיק
המפלת שאמרלשימי בר חיקבגוטימי אתונו',
וכן בכל אחד [מהשאוק
שוה בא גארוכה
ערך חסיר נערוך [ )1ואלו הן :א' סלא היה
רואהלעי
א סד' אמות ,ב' לא הלךבגלוי הראש,
ו' מקיעז ג' סעודוה ,ר'מכוין לבו להפ4ה,
רלאהביכו לצררין'1 ,הע :מקוף שלא-להפוריזן
הצבדר,ו' לא אכלבסעורת רשות( .אמר ש"ש:
ש~ה החסירות מוטלאףנל ת"ח סרהיה וטה ראו
עלכבזזלכ,גווצ בכללי' רברי זקסידות  /ואניבעגיי
בוצאתיבססוק וערסבחצץ שנ' מגלת איכה שיב
אחר שאכלכלכובועכוים שבעולם הקה אוכל אפר
לקים מה שנא' וערס בזזצץ וכו'ואכ,רתי לסימן
אפיק שפה ועיל שסה בהראה ).ח' נל מי
שמקגיטלו היה
לפייסי,מ' שהקהקולו ערב
והקה יורר,תרגם,עשייית טיהיה רג'ל בציונית
ותפ'4ן ר"ק ].ובפ' סרר תעניות בר-4אכי בסירא
') חפשהיבעיוך ולא סן,וחי .הנוערק.-
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תה רכרתא ומנסה ובשכונתו של רב לא כשכ:ואל .ורבר' זה הקרושוצניעותורבו מלספור
הק ,,וחשנו שהיה וה משום זנותיה של רב ור' חיק קוראלו ברפחתי ר"לבןגרוליםכון פחה
ויאו גחלום רנ נששא ונותקק ווה הוא מעט לרב קהודהופזזות וסגנים .ורב צפ,חגריס רב מ4יזי
אלא משים גנרא רמשאיל מראוונילאלביקבורזז .מהרגוםפאתי מואנ רברבי .והוא מיוחם לורע
וכן אמרו שם על רב הונא תימידו כשנסל אש ס-מצא אחי דיד המ5ך ונאות האי'ף תטצא
בכוקוםובשכונתי לא הקהשבוכו' אנ~ה שמחממה תשלום וחק .ונפ' שמונהשישןם בשנה שמת רב
תנורא וכתעאעה לשכנותקה ובסוף יומא המעשה (וררב יצחק בר בענא בפום בריתא סשלא 'בשזו
מהקצב במעלייומירכפורי שמענוהגותקק פל רב הרםוענפידק5יםונגוןלפני חתנים ,ואחרטתהבקא
לבקש מקילה וכו' ובזם ההוא מת הקצב .נשכו נחש ומת כאשרכתבוזיברביצתקנרביסנאי
ובהשגות הראב"ר מה סואמר הר_מב"ם ו"ל רב רב אחוה דמראויעבפיקדקדתזרן.
קבל מר'ינאי .אמר אברהם וה לא הקק ולאנכרא,
רבמדפתי אבוהדר' חעא בר רב ,
אנל אני אומר 10ניטן סמך 'ש להר"ם נסז"ל
תני רבוופררבי רבפט'בסיח שכתוניא'ט"טטז
שאומר בגמרא רב הונא כר' ינאי ור' ינאי כ
ריו ג~מן רב אטר.
נרני ורבי כר'כואיר ככוו שכתבנ
חיקור'
רב ברמניוכר ברקה דרבגהקיפר קכרהראכימר.
בר'ינאי,
"רבבביןזהה לו ס0ק ברין הקה שתחו
חיו
רב סבא אכורלרב אטר.
לרבה בר בר חנה בסרק אלובוריסות; ובפרק הקורא
רב בר שבא לקכרה דרב פפא .רבבר שבא
את המגלה טטמר רב קרי בכהני ודא איכא
שמואל רכהנא הוא ורברעילוהי ר"ל כשהץ :דן איקלעלבי רבנחכע .רב בר שבא ארקלע לקכימה
שמואל הקק רב נכנע מסניו ,שמואל נמי מיכף דרבינאולא ססק 4הוכו' .ת4צי רב בר שבא קבר'
נם:יו שלא ררב כדגאולמנירבינא .נ"א רבינאבר שבא4ציר
הקק
לרנ
וש"
5א,ענוררנ נבור,בשמא ע
הנבור מפני רב נזזמן נמול שבא פרש"י ש שםאביו קרש בפ'
עשה וה
נסניו
יקרא
כל 71בשר,
שקללבנני לשמואל .ורבבביתדינו רביובמנינו
רבא אהלאי אמו רב.נא לרב אט' סאחך
כע השבעים אבל הצר מונין לו כראיהא בס'
ני
מפן' הנוקין ,ונקרא אבא אריכא ר4רתוהב למה רבוכו'.
א'דיניממינותוב
רבא בר רב אדוא בר רב זהונא שלחלו רב חג)רא
שההה ארוך כמו שאמרנו באות האל"ף ,ורש~י
פ'רש שס נרולה אבא ושמו רב אבל כל הנאונים וכן אמר רב ששתואולי רבוו בר רב הונא.
י
רבא בר רבאירי הו
בראב?ז.
אמרו ששמוהעצמי נשםוקנו :אבאנר אחאסעא
י רבא [ד"ק רבה] בריה ררנאירי בר אבץ 4לו~עו
אביו שלר' ח.שו אבלתימיריוקוריןלו רב,ויבינו
הקרושנתןלו רשותלרון ולי7ורות בבבל עס רבה לביהן רב ססא ורב הונא בר קההמע ועמ
.ד לדי
בר בר וענהשהיושני אחים .ונראהליני וה קקיה ינלא חליחאהביוםשביעיולא אגלו כרנקה
בד'ןאיסורוהיתרכיבדיני סמוטת הכה קוא נרשו' רבא ברברונאור'ברונה תלמה-רב.
רבאכוברנעמ אכורלרב אשיוהענוסחא רבהונא
ראהמ גולה מבבל יותר מרבי סוהוא נש' ,4בא"י
רסרבתו בסוריא שהא מתא מחטא ושמואל מברנען.
רבאווטי
ננהררעא ,וכילהו שני דרב כתיב ליה ר'יוחנן
לרב נחכע ,ויש נוטוא 4צאי
לקדםרבינושבנבלפ'גיר הנשה .והיה רב עניו רבאיפר לרב אם'.יבס
'הקוכוץ רבה אמר רבזו
מאר ואשתו היתה קנטרנית ואעפ"כ היתה אשתו ווטא לרב אטרהכי אמרר' קיכרהמישחי משמשז
ימה מאד והקזחי'4וננו נשם רורו ,ונס היו לו ררבאא"ל רבאוופ~ילרבינא.
רבא בר ווטרפ' השולח. .
ננט טלאזדו נ"נ חכמיםוהיה מ5מרםדרך ארץ
רבאבררב חיננא סבאכישכץה ררבי.
בכאץורות וחוא איבובנו .והלכתאבאיסוריכוות"ה
חוץ מג' שהםבסיק במהמדליקין .ונראה בסרק
רבא ברזיננא אילע מר ?ומדאורב אטרלגבטה
ואמר מר ווכורא לרב אטר נחושלוקן,
כירה בשבת ובפסחים עלענין קןוש אלא במקוס
רבא בר בר חנאזהובאו"ףכי שפר אפא כנזו
סעודה שהוא ה)נה כרנ כשקזקק לחומראולפעמ"
אלוהניים הם ברובכשאין יודע ,אבל אם נהאה סטומרושעלו הדצזת שראה נמתי מדבר הל
בחנברחוזלמיד נשום הלכהכשנוטין לסנרת אחד הקל טושמע כרקזירל' ,כלאבאזזכטזזו(צבר בר
כ?הפלא נחוש מזה כמו אץ קרוש אלא במקוס חנא סנסא ,חההלךכלו7עולםור"4ץ
קיוז
סעורה ,ושני הלכותיש נפיק קצ בכור באימורי ומתי מדבר ואכורולוכי כל בר בר דזנא וזכסא

.
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שוטה ע%אהביש בץשרים אס הלכה כב,מ או
פ מ ש  %ש  4ם טר מאן * כ י

ד=ת ,ט 0ה
תו ה
א4ם
אי
מ %מתקממה
"ריש טי נקתא
מ טמנים הקדמעים נל החנמות היו מןבים
בסשלים כד ט%א יביע המנ*ם כען שכתבר'
יצחקישר%4י ורק 4בתכונה אלו הדניים הם
שיינים"נמם .ובפ'אלו דסיםשדיר ל0קומו
לברך שמצאינה סל זהב והשיפ
דלפניר'יוחנן
:
מ
ד
י
4
ש
.
וביומא אמרלורינש לקעמ שאעוש
זיתי
מפניחכמיע שההה שוגאוטטני שודה מבנלכ'לא
עלוביכף קץרא .ועש שם ספק אם דברע"% 0י
י מה
א0יו עם ר'אלעזר
תורגמןכי רש
דאיעא דושראל 6א הקז מספר כפי וצדדח]ו וכן
תני רבה בר בר חנה קכרה דרב נחמן ,עסוף ס'
ע לפוס ברקזא לא עאל
חמת רבה ברבר חנאאיקי
לפרקפ] דרב קהודה שדריה לארא ד"לא א"ל זל
גריהפ" לקחבגדיו ער שיבא אול גרבקז ,אהא
אשכתקה דקא דריש איןג1וזזירין את השכר ,א"ל
חכי אטררב חנה בגדחאה אמר שטואל כשזמרע,
 ?%הא חנאדדן והאשמואלדון %א שכרע5זע
אץ 161בדיטונרבתץיפוש"י בתמקהאלו לא באת
לא חיטב%נזד'ן ,כעה נראה בפירהמ שהםסוים
כירב קהודוז נ%ל כשמתרבי ואק -בא רבא גר בר
כי רב רבו
חמוחלכרדולפנירב יהורה
ושיח למודזי
י%נין ,אב5
סו'ק,ודה הקזבן אחע
~ה רבא ברבר חנא ת5כרדר' יוהק ומרב נחמן.
רבא ברבר חמו אל בושהה דר' אלשד וכן נחשץ
מ4רושירבינו חנו .%4ובסוף פ /שדידני דב
ברם
ורבא גרו
יצדוקבנו ס%רביקהווי בי
.זמ!ביחי
של לחא 4צ4הרג נחמן חהקהפחהור
ששמ,
רבא  )1בוו
אבאל"וףזחכבגרר:איירגעתתה :ד4וב" ואבבזראכףבמבי
ר
טואמררב
ץ כטו סו4פרע .ורטדטובהק
זזטא הה5א דףהכי
רב'וקףוכטחיהנפירמרביחקף 4המשנאהבשצקא
ג)ניבו:ורויההולך פסועות'ו לצדארירנשבפשר
כיצעמנה ערסורג*ו ההה מוכעם חשם)רד חה לרב
ודקףונמן ברכה .ויום עזזר שמז!ה לוכעס
עד משי ימא דנפעי ומע
טרבולא משוהאלי
) מלרבים שמת כראיחא פי"חוחימ וד4ר סוש
י
רכא חבורו ,יבפ' דאבץ (דאל:רא כטה תאהוס
וקצח קשח סעוס ור"ן הלסייא ורכא הוו ,ואשטץ
דהוח
)
עו)טש לר'" ביות דף'י (ק-רושץלב:2.
דס"ם ר"פ קקרש טה:א פרבא
ואקפר עוק,,
י
י
צ
ו
ולש בהטהכ בעוביא דארבא דקרי רכא לל,פ
ולר"ח
דרג יהושע קאקי חחרי א"ר וי"צ
בו-יבא .וצבייץ.
ד,ז קש4,כ

ייא"

ש=

וכי

ליש

וה"

ש,יו

יק

לו הכוםואוהביןרב יוסף מכעוג ה"ןטזהקק החא
ו ובן רב יוסף בר חמא ,ואמר או
רבאחימיר

וממהנהנז%עולוכו'מישהחא שפל הקב"ה מגמהו

 .וכןלימד עם רבז,פרא
כדאיהאבנרריםובעירובץ

פזזקק חחקנו בפ-קססניןובסוף ברכות ובכתובות
ובם"סהיעק בסוכה רבא ורטי בר חטא כ' הוו
קיימיקכוק :דרב חסדא מרהטי גמרא בהדי דךדי
והרר0שיני בסברא חהההכלכךכ,ש5מל בהלכהכי
'דיו הקהכ,וכות בדם ולא'דע בם'ר'עקיגא בשבת.
 .ויום
וגםכןלימד מם רבה אבל עם אב" יחער
שמהרב קהודהנולד רבא ואחר שטת אב %נא
העיגתפום בריתא  %כראיתא בחלומותבפ'הרואט:
והוא נסחא בת רב ח0דא אדד שהיתה אלמנה
טרכר בר חמא שודהה אלמנהיויד סעשר שנט
ככוו
נשמ4אה רבא
ומתהקבהחריוואהאב,ל לאבזייאנ
אומריבהר
שאמר בברכות פר
שכן
דכ%ך רבא עבואבח רב חסדא חלון %ית הכסא
%א מלך רבא עד שמתאביאפיו שבתלום אבי
ורבא עם בר הד' !4הפותר .וכן איחא בם' הכותנ
מבבידינא דרבא אמר שס רבא כיקים להה גבת
רב חסדא ערותיה כשני ערים לאפוכי שבועה
לשכנגדה ,ובוההבחיי רבא כראיחאנסוף פתעח
ובפרקאלונערית כדגמאבה רב חסדא .ומודשו
ומקוטו ס %רבא הוא נכוחוזא סההיו כע 4עושר
ובוטינגץ ורחבץ בגדיע י,ושדם אינן עדשוח
פלאכה פץתהבשן והוא אטר הנהואסלי דמחווא
הוא ושות הרבירבערובין ,ובשגתמרקכל ה%ש
יוהר מבואר ברסהקא דמחחא דוא רשות הדבים
.בערובץ הא"כ בומןהזה ר"לב1כע רבהיש רנעה
דוביםסהאץעו* :ש הדעתחמש נשמע טחיונשם
ס-שסרבחש כיוצאי סצרים .וע"ד הה6צזץ אמ
אוטר מהסאשמרבמוק הרתוה4ומר ש5אוכןאבי
ן אושסא נננל אע"פ פזהו סלא וכה
מןשיק4י
ג5%העת שם עשדם רבוא עשר/ %4וכן ר'עוצן
בכחץי כחנש אגיר %4מ5א
סטמ
ןזזהא ר"ה .ונר4סץ האמת טסבוזז
דלההשמהננעי
אמות גרהב
הואםבבי"לשתסוי ר"ה הוא
ושלאעיה מקורת .וכןזזייך בוה ר' )צחק גר
פומת סשאשז  ,1"0וכן סברת הר"מ ככי"ל
 1אמה פץתכ
וושישב"א '1ץ שהנ 4ר"ש חואי
י6א שק:יו ששים רבואאע"ס
ורבים.ה%כיםבו אבל
טעןן'ק והרא'ש סמו וה ובש הההמה .אנל
רבימנסים חלקשיו ואמר פשוםזה אמה גתלמור
יוזזמ*ד וננלי 4ר בשום כהץםועטז נונד~הודגר
זה האף ל14מרובפיוש.
רבא שלשה רברעם 2ש1%4ז .חכטהיה דרב

עיי,יזשים

אכ)-
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יע

ליפ תה מ רנ מ ש
4
סעשאתמ"-תמ"ז עץ ,ת
לק

הונא תותרה ררנ חסרא וקהבו לי ענותנהזהז
דרבא בר רב הונא לאמזבו 4ה .וכן נראה בפדק
הרואהכי בראשונה הההעניוווזז"כי:וימויובעבוד שץחק פיאו"קנש מ=שש.
תא מ"ן ל  9ש ג ה תב הף מ  9ש
שכתורהכילקות שנתןבביתוינו לא'ש אחך ומת
שה"תיקרדם" ,מ"התאלחא
האעמ הלשינוהו
והצ'לתו אכוו של
ק צ אף ט"ו תי תא מ נק מת התג
מטר נתקופת תמת וכו' ,ונכל מקום
שהמזי
תא מץתהןמתע;4סחסלת"י.
זלכה כטותו נגראביי בר מיע"ל קג'שי
םו'ןיז "פ"אתאיעיא1ומשמ ש.4
לח
וו
י לירה ס
חלקרבינו חםס"אמרלירה ר,ץיכ,
חצ
והחש'ש וץ אמר
אנלכל _,1ומרגעיםחלים
הש ק תע*
חז ה מ"
9א9
שהואלחיוכו'י ומום שמנו לחנ" המז רוצה
רבחלהיות ראש והעז אנף
תאמפש
שמם ואש ואדד
ותהמרבפאשד=מש"
ת אד מ אק א קז".
רסו  44שמם אודרות וווםהווו הקה רבא ווובי ק
תא
שד4צאד.
מרנית ע 4אתו ולא המזיוהר שנות'ו מם' שנה
תא מ="חא עץ של ת חעש
סק
איךבן '4נ שנים הןה רוצהלהיווז ואשאימ
עלהז תאלץ תימא טק תא .גא"
ש-ונלע' שנה ולא הו
ל " ,אטתשחי
תא
ת(
קשקסרמת
כזץ ,ופרש'ק בסקוכוצ'עא כרב נחמן רבהט-מינן
ולא רבץ שנראהלוכי רבאלא הוהבימירבנחמן שדק" ט ע ו מ ח א ו פ ק טימשסוים.
אנל נתלטורגטין נראה שרבא ה"רב לרב נחמן  .תאמיפ אמר 4מש
ך ,הא
ורב נחמן בר טנחק .וכן נראה נפ'איוהו נשךנ' טסזתא מ ק"4 ,סר תעא לל
אנו' בר חמאואחיו לפנ' רב נחטן והםחנרימ %שיט=ר הסיח"םוםן מ ק ה א מ
המ".4
לרגה סהם תלכרד' רב חסוח וחתניו כדאסר
בשי
תגד,תאמ=התאלאשאטרמשה
בפ' הישן תוין להארזי וביום שמת רבה נו4
סנ ןה רמא.
יב אסר.
לחק
מ
ו
ד
ש
שר
תא
מ
נמ
איו
מ
חפחדש
מ
שף
מאמ" .
השש"יסמ  %ס פ ר ש ת ~שיחטיל
ס(ל"ס]מ*%אאע9הת"קמ
מ "1מ
נמף= .שפה 4נ
ו ק לר דחחסר תא מ גפ4א
צמת תלק דמש.
תטש
מאתה *5רת ש מ מ'
פא א
תא מ טף*ח לת הף מ חמא
דתא"
י
אמ
ט-
ןש.
אשיקשמתהירמ4ה ת'לש'ימש

מי

למי

עיו

אי
"תן ני"א די
מיי

"ר"

נ

"

%חל אמר רבא ברימ"ז.

תאממיטםח=לשקעלאף.

=א ימל"תאי יחל ו ש ף  4יש
ע" חצ מ חל שץ " ק י %טי

י
ע
טתמת פקל

שא.

תא נ"זזא שנתן 1ת זזדא
רביצדא טשמ טףם נןסרגש*ח .ג*צד*יו
י%צ ועך אסר מלתא *לממתי קיא
דשםז .הששןם1יםר אמר רבא מ -מפזא אפר
רב זתכח 1בר )אד-א*אטר רב *
וצא בר סמל חיא
בר גא %בשת

*

*

יאא

יי=ן

קמקש"*ע
ייתהמתתשתישהומ שמשחד

ת מש ססו *

חספש.
ת א מ ש ט מ ות משש
1פץ 4א מ"א
חסע9יי"
חצ ופה מ אא.
מ"תאמאא .אץ ח=אעדתאמ49
שד תםה=אדש=לא%פה תא מ 4 9

י

"חז ש ש א
רב שש

מ גאאעד ת =סשסמן ש ן שא
4אחע.ס'לשש9דלדחמסרתא"מ
שסחסרת .חשקהמע'עיחזתאל

=

שק= =ש ות
נ "%יא אחש נושיוק "

וצא בר נחמיה.
תאמת"קהשקתנ
פל תה מ

ל"

ים
ליס"

לי

מקס"שדש=לאדל

האהף.

מ"

שי"

יא

רפי"ת"]

יח

מימ

יד עי

ב*י

פ*"

י*אי

ר=

יי

=

=י
חקמע
ם

הת

חמאקאדמשסתח=א תצי דמאחק

קכירתשה תאמנחא אפי 4ה נ94
"צ גמא מ פ ץ מתתא תחמטא פשש

שיטה" ש ובצש' שס"

יז.

גגפקקםח

פקגסאמ"9סשי
פטמה%עמךי
שה רץ
מן
גותא
אתא
גח"
מויק ף מ [ ל אש.

"
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4סיום אחעצ רוח שפות הק41כו לנהר ,והערקי
פ'רש גירדונא זזסורקטו סהזואעירכוב6ציןיון
חטור ט-דינא אסמיוס שנזדוע מון שלטסופשץי
.ורנ צמהש'שלא
עטיודוו'ניהנלעבדיך5קי
גברא
כליישטיש
ברגרדיע,רבן4אזונות .ו*
כנגבהא אדוךימקז' מפרששף" 5האעצ שש%
מטיםאעי
טךה ,ניון שאמר ממן הגשר דוה חק
הדבר*זשליכו בנהרכ' מה סרהק :אדם ארקי
זצקטי הדה סקרה לרתצ4כו כומקום גבוה שוה
5א נסה*מת בגשר כטו שזהנרזיה לעין.
חעי
רנא ברס4יא נפרק נטה אגמההשתיף דטי
רביוקףחהגרכדנן בגכשזו של דפום אנל בגסדא
אדיזח רבא ברמשימץי
א בר סוטה %טשניה דר' זדא בפכ"ס
נינ
לרף טא).יעג'].,
ינאנר שטשןי
תא נר שרשום אתא "מקת הצינ,א רבא
בר שרסהא
מ"נ חדשנטינרת פלא
דנא תוטשוה
עיה סמור .ונד*צ%שי
הת5ש נסרק עשרהיוחסץ
שהודו שנושם שלא נא בתוך שנום עשר
דצד"ן .ובם' שלשה סיאכלו א"ל רבא וחז)ש4מז
לרבעא והתו סוףה4צשורירם .וטצאהי בהתצצת
טושדןלועצאוכוים כמולר'נחן.
רבהצראבוה תלטןובורבושלרבנחמןאדם
הבריהאטר' מ4ור לר'
גדלווזשד ,ווה
יצדהומיחמ-לרבים וכו' ,אמר רב נחמן אמר
הח" ,תה מ 4טה חש
תח מ
אמהי
 %נתע "א הה עמ
ש5 %צ"ת

חר,

י

יל

ז

יל

אס,י

מד"יף

יש

 4ט ע ק  4 4ש
ש פ ע ם ש ללש ה
%
ש%מש14אי
שדיז מה א ס ה ש =ד*ק
תמ נ4ת תא ו ש 4
ששא*4הו הצאל לו אם יסרת בבל דצב
אטמטקש,שי
ו מרכהןעידה א4הו ו'ל בקנתה גהם
א"5ויש
ואץנר'5שסשיגאנעיהאטציטו לץ סועד מש'
עיחמח שהםנוצים עתחתןקרפיםש"םבטי'
זיש-סצתקושיצאבל סחר ורעים ומהרות 5א.
ופחשו חגאונש 5א תנץ פלא דדו ייוץם נל
הטשנה עהשוא וסישץ תיספתא פלא עצ שום
אכיהא סלא חקז לפחות בקי בש הפנינה ,אב5
הפ5פ %הותלסודשדמזז צרץ14 -ני סדמם ספנ'
עניווצ 5א הקי ש5תביו תהאה שהוא ק שלא
שו*  %ע ש ש נסמא 4בחש תס,ס

ש

* "4
יל

%מע""ץ""=םדל"יהת%ס
קיצחב"הש" י%ת*ח *ד

ש"

י"

ט ח נחר חצ התה %ן 4עץל ף

=

טה ש ח
ט" ,של"%ז פ ש שעי
מ"ת ומם" .מ4שי כאפ
"%
שק מתא
משמש4ה  4שחששע
שי
אמה
דתהמ
="דיווצי' מש -ל

"יה ברי"ף
=%
א4ן%ישמוול"
טת קודם
חשטהלשין אטתני אבוה ד
"היה אחרשס*1ל.
שטה%בנוווה
מ

רבה נר אנהו ,אמר רבה בר אבהו אטר רב
ששתל !,רבה בראיבו.
רבה בררב אדא ורבין בר רב אדא חתויהו
אמר.
נעממקז דרב קהורה .אמר רבה בר רב"4וא
ר' מכהק .רבה בר רב4שואורבחניןבר אואהוו
מרנמזודה.
רבח ברטץ דרב אוע! סבא.
רבה אתמאה משטעו דרב.
שד
מ אמתא' אטרר"שלקעש
אמר4בה בראיבו אמר טושת.
רבה [ר"ק רבא] בר אעזי אכורעש5קיש ,א"ל
רבה בראקזילרבאה-י בראבין.
רבהבראבר.
רבה בר רבדינא חם'רועניו מאד הקה ד'ין,
ןצרץא"לרב נחמן רבהבר רב הונא
ובס.ם4י
שקו ואמרו 4ה לאב4נ פרשן לחבירי בנהרדעא
ובם' המקבלנלוזשנים ש 5רבה כר רברימש לא
4דק"ס זדעא לרבה בר וב נחמן מפ
ני שקצז
ה4רלנתז ועשב שלאכדין .תהנקבר באקשה*ום
מננל ו*ב הסנוש וט' .נשףסרקא"לרבה
בר רב הומו לש5א ורבה ורב יוסת ודב חסדא
חסיםלו .והוא נ"כעניו שסלת לרבה בר רב
נחטן למדנו רמנו והואורב חסדא לפמרבנחמן,
אץרבהומולבנו חטוף ו0הך בסוף מזר וכן
בברטת רבה ברוב וענא ור' אבא באו 6צי רב
ירנקהודוה
מחבהוינקהודה ,אע"פ שהמארטרכ
כ,ת קודםרב הופ!אביו חהוא אמר המ אסדאבא
משממזדרב.
רבה בררבזוומשווכד כונהודעא נחשח שחוא
שמוסאשמרנולט*ה רבח בררבוענא סתם ,מ
ההזקטןהגוף ,שלח רב נחמהה ברקז דרב יוסף
לרנהבררנהונאעטי לנרידעאמ*לי הם שמס.
רבה [ד"קרבא]ברהמרוריבומןסומתלעררבא:
אסררבהבר המרורי4אםברוזליוב"4חד'בנןותאמר
בר המדור' הוהקאיטסע קטקה רשכוו.%4
ונה טי וב המנונא

=ה

יב

*

*

.

מאמרשנ'

רבחווסדלרב נחמןפ' פמל' הטוקהמן ,ונפ'
הקומץלרב אסר.ר'
.,
רנהגר וובווא ההו ר' אנא גר ווטרא באות

ה4ל"ף תמצאנו .ונפ' דעמולח (דליףע) כי

יזומתי ופד4וה הרטהשוה ופלחו ליחלר'
אש.הצוו

אבא עםמיהרין.
רבח גר ח"א קיהמפאה קושה דליצה לפני
שכיאלביבכוות .אטר רבה גר רבזישו קסווסמאה
משכיה ררב.
רבהברחלוקה[ר',חקיא] בעא מרב חונא.
.

.

81נ

רבה גר יצהקא'ץלרב 'הודה והואהלמיד רב,
אמר רבה גריצחק אמררבי.
רבה גר-צוזק שאמרנו למעלה א'ץלרנ קזיה
אימול
 ,באתרץ רכי מצטריך למא לכרטוא
סתחוק ,נחלסא שחטו ליה גנרא וחתי מטהא
ושהטץ*ה ווותא מטרא א'לזהו שאמררב אגשר
דלק שהחלקק ברברימכל זה בם' ר''שכויאל בע"1
ו~ההיה תלכמר רב.
14מר רבה רו יונתן אמר רנ ע?אל 44מר ר'

יצחקבר שמואל גר טרהא.

נ"א רבה ברדיקולאבזמןאיפה
רבה גר רב 'רכיקה נבר אמרנו לכועלח לפהש
רבה גר רב חנהבן 4מזיו של ר'זזישו ופרש"' 'וחר4 ,נ"ררבה גרירמקה אמררב חכאש גרגוריא
נם"ק רסמהררין (ול' ),4רב חנא אבו'ררבה כה גר אמררבאורב ארא אמרלרב אס'כ' רבח גרירמקה
4צההחזובובי חםהיו ה' אחים חצה המלתהינו אפדה ,אנורר'ירא אמר רבה גר ירמקע אמר
ומרתאור' ח9א הגדל ,ור' חיא אמר לרבי בן שמואל .ווה הקהנן רב ירמקה גראבוו ולאבןר'
אדףיודלבבליורהא"ל'ורה ,וכוחק גהאה בשרוש 'רמקק פואומראיז'מה ר'זיא לר'ירכמון חש"לר'
כי רבז,מה אבו של רבהזייא אחלר'וךי".ומעןלו וישור''רכוההתדיןתנ"שנכר וו1והיכדד שמואל.
רבה [ר"קובא] גר השמעאל ואיתימא רב ימר
חשות קודםלרב ,חששתו מתה בומן רנ ונח9ו
בפ' חושץ הנתים .ונס"פדעעוכר אתהאומנין גר פלמקן.
הנהוסהץלאי ששברו החביות ואתא לקשה דרב רבה בר רב כהנא ךתלמה -רב קהודזה,יק],
וא"לאין למען נררךטובים ואורחותצדיקים 41לל' הווו ר' אבא גר כהנא תלמור ר' חנינא
תשמור ,וההו נתןמעיתלרבילקנות פורהוקנאו סאעמרנולבועלח(עףן אבא הכהן)
כבוד
לעצמו רב בושום בנא ראלכמהיווהיו
רבה גר ליח 4זדה בומן רבע ווואוק נוו:ות
לרב ,אבלאיןוה רבה גר גר חמה כי חמ תלכויר משוםדאיתינקץלרבודבפרקיה.
רב' והאחרתלמירר'יוהנן וש:קהס בבבלהיו ושקה
רבהנר"ק רבא] ברליבואכישכוי' ררבא ומתקיף

.

תי

.

חיין

.

השנ'נץ רבזזנזז
רבה גר גרזזנה כגר פיחשמכי הםשנים ,הא'
רבה גר גר חנח שהקה דן בומן רבי ,והב' הוא

תחעהחש%1.בי =,חימה נה"
ימו ל'

=ה

ת ה מ ת וצן חמ 1ע 9ולטו תה ,והש
רע רנח בר נחמנ' אטרכשויו קבומםלכויכוברכין
מעביייצאלחוץואחוי ~פ' רקיע וזה בב,ת כלפי
לולבא ואמר בוצץ בוצין וכו' ,ואמרו הגאונים
פהשפיו שהיויורעץ פלאז'מן עלקהם אלא ש:סה
4עהםכ'איןמומנץע*ו ער פרבאשתישעדותאו
אנייירב
הדוד1 1רג1
סרהיהנה"גשנים,
כגון מררסאנ'ליהופבומם'"בריתא מאןאיי
ם הספדא
א"ל כהסתא' את ורבה בר רבזזנ 4ובאלו הןגכורות
ף ואין תששא כי מצד
שכתוב בה"א והן באי'
אבקהםאנו מכ1ע אותם ומחמץהם .רבא בררב
זענן אחאלו4שיהראביי וכן*4שר רבא בר רב זזנן
ורבאושו.
ר''צהק
אמר רבה בריונוץ אמררב יחאל
בי שמחאל בר סותא.
רבה בר יחשל .ר"ק.

א"י

יביר

*ה אבף.

 רבח ברמחוי אמר לרבא הר4ה רברים בפרקהחוכל בסופו ומשליפרבינו.
רנה גרסדין משזם רבי [פ' 4לו מ?מאות,
זמע תוספות ר'].,
רבה גר כותנה,וכבר ק-עהכ' רבכ,תנה חבררב
קהורה [ר"ק ר'וירא ,ר' זירא חריף ומקשה]
ורבה גר מהנה הקה טתון ובקי ולא מסיפל
בסוף הוחות 'תיב רב נחמן ורב ששת ורבה בר
סתנה גב"הו ואמר אמר ר'אליעור וכן רבה

.

*

הטהשם.
רבהברנחום :אמררב נחוס אמר רבהברנחום.
רבה בר רב נחמן בריעקב ,ולמ' שהתך אלניו
של רבה בר רב הו:א וקללו לא נתקיים לו ורע

פ' המקבל.

רפה גרנחטניי
)היהנהן נלי סשק וכן סתבו

י

) שמו אס 8טשיהא פ'כ'עדמע"א שץדיי
ז לעכא
1ש 1ס'קן ח"א בשסו להברילו סשםחלפויו רבא
באל"ף וה עם רבא אינא
ורבח חהש בפחח
גמו אס:פר דנןו (עורא
אף אם חוא באל"ף

נז]

 .יעבץ" .

בכתיכ

ספריוחסיו

]186
הני"ומם מ הקקרודו מאבף
אח
,
ו
י
ב
א
ן
כ
ו
ן
ה
כ
ה
ס"
שמ"פילוה
רב'נו ח:נאל בהיף כתיבות שלחו 4ה אחודףלרבה עשרה שנס שהמשנה נחוהא ביבפות
ה5נהנר' קקודה בסרדוהראין חוומשץ לורע האם חהיוכויננין רבנן בהרה איך לרהמון פכשחהה
%מה שלהו לו ואת הדלכה ולא א"ות חמוו
עשר שניםויחר אלמנה ואטישז דעתש שהך
שהקקטזיע ע% 4א נממךראין חתמשעלזרע האב ושושכיזהבחיו כדז1חא בפ' הרחעה ועוד כשי
אםאז אמו מזרע לי שיגאלא"י ויסמכוהו ,ו9קו נוהמש%ירתילמ,יה נשרברתי ברב קהודזז מז"ה
שלחו5ואע"ם שחכם
אתהאינו דוכוה הלמר כפי התלמוד ,חהדוככהנ)עיכונו דורות שחעז קהב
רו
כיאחרם כלומר ג
יוא"ת אץ לך רביש
מעצמו,
כת1מונס שנהני אחראיי י"ר שנה חשבי
והוא ר'יוח:ן ,טחשק שס(נר%בו' קש"ש יח 0תבןפטים וא'צ 0מת5קו כל הקושעת .ורנח
רנה :%חמני שה" בפום 0יתא ,והנרסארבה מתב' שנסותצי קורם רביוסףחביוהזיהבומן
ואפ' 15מרבית ע 4קאאתי ,רבה עסקבאורייתא מ' ר'יוחק ונמו שאמרגולפעלה .חשב 9קכר -6בה
שנה ,ואבףגם ב:כרלות חסדים ,וחץז ס' שנהען ברנהמנירבוורורובכבורגדול
י
גמ
א%
הצא 9למןדש
כתב ר' ש0שן רוראן באוהב 0ת%ממו ,ושז-יז לכו לבתיכם
יר
 ,ובשבת פיק דג%אל
בסוף מ"ק*עת הש חץ) מ' שנה נמו ש4ומרנו אבילרבהכגץ מר דסאנו *ה בפוםבדי41זטשים
רנהורב הסדא רועיץ) 1צריקף מרבטן רחטאהשזא רמוכחלהומאןאחים ר"טפיא אץ
את
ס
י
0
נ%רה
נרמר וכו',וכן אמרו שם רבהזץמזכו' שנהוראה ורבה נררבחנן ,והוא דףה
1ן4יאשהפ
ד'מ
צערכ5יברו בוה העים שהטה מכוכב כוארקם ט.הק
ז קורם  '0טצה כעמום דלא הוה נוהטז
כראיחא בסוף שבת ,וואה שת'ןתכלי לץ אבלות משיתא בסומה ,ואם לא המה כן ארכמעי
ואפלו לחמא דשער' 5א מצא ידו ואגנ שמרא מורה כי כל שנותיו כו' שנה והוא פיר בים
נח נטשץ) שברח 0ן הסלך בעכור שוזזז מבפל
 9ס ת  8ט ס  0א ם .% % % 4
שנ" עשר4לףא,ע ,ורב צמהש'כיתלמייו %ס
ן נ=מ ושד *א
ט ק עס
מ שה ש*ל
חננום .וכן %אה 10היו לו תלכירים 4יב כי
שס ז  9ס
אמלו נשהמק נשארלברו פשולות' אעע ,ויצאה ש ק,
 1שחמ

אהף כות רטי נר חמא פידחה

ממ%

*

י

י

*וים

~ייז

נשמהו בשדוהכדזיתא בס'השובר אתהסמ9ים,
ורבא ורביסףברזזו כסוםבריחא ור'יהודח לא
ןש-א להםטיוקשי.
ברח חזהאניוגבזוי יכ

לי

יבה הץז חדרגזרצית סרקכ 5כתב'היה עקר
ריים טחורדוהיה מלו נ"ב שמםויל'כ בן",ן
שנס 0לךנביר' אלומדבן עורקז כדזיהא 4שף
ברכות ובסוף הורותוכןפיחש בערוך בערך קשן
דלא המה כותיה ,אבליבא
כי
5אדדוזכהןכמו שגראהבחח4ןפו4ו לקת הכהזמת
י
ה
ע
ס
ק
,
4
ן
ב
החוס1ת
כ' אם די מץ אדד ,וק
אע"פמהץמ'ץנדזזק שם 5פח 4שהיד כ~ץ
0141דכ'כיצר האם א4ף הוז מנמ
חןנפ"ק
 ,וכל וה נדחק גפ 4הגרסא אבי ור0ו טדבת
קא אתו ,אבל האמת רבה חשבץ וכן סחלץ
ע4
שם .השגורסים רבהואביי והש רבה בר נחפצ'
כ' רבא הו*רק -שנים כפי מה סאאכוהו חככרם,
טת  , 9 %ש ף
קמ
ח ה סהרם ושמם שור 17מת אנ 9ושע :ו1טח
אלמ:ה טמנו כואיהא בכחובות
אשהש;י
שמר שכלך רנא אדד'ו
שנח .וכן נרושה
שזזאריךיכום מ רכר בר זץסא ורבא זז40ם לפני
רבזזסראיאכ"י 5בוזו לכף רוצה להנשא חאכורה
לס1נמהכ) ואנזר רבא ואנ .א~זרוי %קהה רבא לאשה
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*י

רי,ז

יייא

יסניי
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י,י
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*ט
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"
יסה=,
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שי

שן
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א תה
שמש* טר שע ו .%תי
י
מ
*=שושא%מקשג"ט ,עא"ש%
שן

%ו*םם0יף%%פפ"ןםתדפ"
ממאיא%מהייק,חימ ט ט

="=9זש*,ח

ני
פט

קושטז

רממסרומ חהכלא'(נחראינ"ב) .חהרקרו
ט"ק שש
ב~הבגמראבא*דילכות כהשדה הו4וארוך .רבה
ור'רדאאק5עו5בי רשמיתא ,וברש%עתחיעאר

היככוםשקבלו מהב הו0ע ומרב קזודחרב חסיא
""%תשש %א תה
שחארחש".ינ"ד
הסת

עץ.ק

ת שץ

תה
תה ישמ!
%

שס.

ייה שא *מ
מ="

י

של

גש"%ד.
תה%ע1ץ ח צ ח  % 1שקיט"ש%
נפחהח" %ל ףש אש ל4י .רמ
מ ששהטט ף א".1
אט,ש%
ח ארמח עמ"ח חת שי*שי
גן" לו ש ן
לעיוש.
ת
י לשסע %
וח%
ש מ=י%מחת*%

י

ת%ש .רשנ=ח תה
רמ מ"חן.
א%
ק

רי

ינ= י

רתא

 %תיש

[ו"]

מאפר שנ*

רבה בר סרלא לא*הו  ,)1ובם' כל הגכז אמר
ר' וירא הלכה משמו ח:ווו דנג'ד גבהאונעטהקלו
נם סאאמר שבל חכ:ורתא ננרנוה ד"ק.
רבה בר
בזטן רב
רבה ברסיבף אמר רביוסףוכן אמררב חסדא.
א"ל רבה גרשימילרב אחאבה'-פהיולרביםע .א"ל
רבה ברשיבף לרגא ודא לרביוסף לא אמרהכי.
רבהבר שיטי ורבה בר שכיו %ורבה בר שלא
תלטיד' רגיוסף ורב חסרא .ונפרק דחןעכשקדש
רבה ברשימי עםרבינא שהוא אחהן ,והקז רבה
ברסרמיגר אטמ,וא"כההיושכיס רבה גרערמי.

ש,יז

רממש=ל"= :ש"

~1אה

1

שטשל"מ נדסר %ץ תמש .ק רב חדא אכד

ת"ברשמלאמרח!חז"וק אסרת תסף
מייוה ק שטשל ועק ,ומאה נ%שחך ימם
סאמר ר ה וד שמשל רב פסא חצ
ו%רוה"
חע ""ענחמ וקדח מ' נד

נחה

תץןאששד"רקמשש.

רקמתיא"תעןתשק ימרמ

ם צ ה ןב  9ה והצש
ן רמש
תזי
או לד צ ק
שיק ו ת

ב תץ ו ש ש קמה דת ח=א ש דדיחא מש ות
שיה ל

א%רקד=6מרש.
4חסע%
רקשח
דמוי" ו י מ ת א תץ שמ

""שיעא=.

מקי

תע ן ת נ ק ,אץ ק ק *קמ
מסןיץ אע ,שע שם מ %א עע
ישששא,
אשש מ נ
"יס ,נש

=

ת

*= שמ"ה"=.
תץומי
=קיה

י

גץמ מק

שתהוףששתחשמ
עד
עו
דת שא ,תשה מ טא
טנ
תץ סש שן
תקחמ= .חט' מט-

ט"

תםלא*כשעהםשסיתכשףטהמא

הס שמם.
אי סמ.י"]
תה מ שטתל ,םק  %המ%עץ אסר* וצ אץ תץ %א*ב ,ת=ה שנ משה=ית
יש.
ששת תמ מרמר לץ תהא .המ
91

"
י"
שמת",%ש
מ הם שמם 1ה,רטת חזה ק אשח
טמ

במות פפארבוזשבףהחציהט?.
אמרתהמ תהשאאטר רביסק מ ש א
אמ -שטשל .לץ וצה ון שישא ,שמי רמ
נשתה שאל טתה רמ.
וצזז וםרזחשראורב אדטשבניהב וזאריבר 4רםור
מיא בש 6מ רב אש'שע זה ר ה בר כאף.
מצ רמ1חתלמתאבאיף הם יב

ףרמא.
תו ן שמ אסמ"ל מ.
%מו מ שזל
,שט"
שטשל %טג
שמא תא תה ם
עם יף .רמש
תעא =חחת) זק
למד חמ *ב "1ף .ע ק
ת
השי דיס
רמש
,שן
מט1יטב
יש=ל י%ע
 .וחהק אמ אל מ
לידחם .רמש
*ד  1ת 4ש .תיש

"ה)

עי" י"הי

הםלשיאיסצאייד םשיס,

י :ענזסעזת רדא בר קעד ושמר
רבטש ברקי
ט ש אד* רדאז שם
"אחח
ב %ר
"מ מק תש 1

ין יו שי

ישא",ךר".

תעמאקמזתסא ,ל"תץ

שא"

מאקה

==ה

חי

י
תטשיי=
ימה
אי

י
אשמ"

9געיה ך'"ח,

מקתק

קאח"ו סל רמש הדמק תא
רמש
6נ' ת טטת יק לממ ב0זמת ,יח
ת4סי מתןח אחףש.
צותא בא

ח=

"מ

ק  :מ א ש שך ונר ל"ק ,מ שא
חז רמש ען רנ,שר ]
*ש .חץ ש
תץ צד תיאי
תיש :דה ינ  .חשא אמר 4ב וחעש
ל  %ת ט ס" .מ אש רק א %
מח"א אמר ת ר"חת.
ש א  '4אמ ותץ
שניא* ט שש"ש תתא מ נע תה מ מ".
חךה ך ק
שן-
הת"
אע ת עק,
לל רש
המש
ס"טעץ  %ש ם מ ר ט ש מ ילטש
א א תץ לרבינא ,אמררבינא לאמימר ההוא בלמדד94ודריה
בש
תכ4
ש ק רב אחא בריעקב חאהדרטהרבינא וכהבו התוס'ס'
ש מ .רק ת ש ק ן
מת
אלו מו-פוח(מח,ו) .הזמאאע חה רבעא סתמא
ג ע ש ק ן מק .שן שיי ש ם
אזאק.
ה" דעןרושלרג אטרשנה4רביוכו2מכותרבווםדבוו רב
,
"
ה
.
"
א
ס
עמ=**",%ש-4
" )3וא
זהחכו%ו
* יסצעו שאפר
לי*שי=משאל  " 8 ,ל ו ח
אבי) כסכ"ם (רל'11ג) ,
חלכח כשס אסו וכסי (סב""
יע
.

י=ה

י

ר=

"ף

יי

שכי

עיא

רי"ת

=

מ==*.

"%, )4ץ

ימ
יג

ןמ"

ימא

ספר קץקסץ
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יוסףלהגמיב לרבריו .וכן אפדי)' באות דשיו"'ף
כובו6 %מר המצות ברבית מצות קצ"ג אסר כן
וכן דוא"שז"לי
רבימו גר קיסי ,וכבר שרנמנו לנועלה ברבא
בר קקשבזמנו.
רבינא בר שלא )1אסר רב דזסדא ,אמרדב'מוי
ברפילא אמר רב מהנה אמר שמוזל.
רבימו בר פילא :אמר רב חסדא אנ~ר רבימו
בר שלאוכןלכ,עויץ רבה ברנ)ילא.
ב דביצה.
רבמעי הוזאהאחחהי רר'תחליפאבפ'.
אמדרבנאיבינמכומה דאב%
*
שררבנאי אמרשביזל הוא סאאמרנו אחחד
דר' חחא בר אהא.
רבמל  )3אתוהי דרב זדא גראבא .רבנאי אוא

לקמהה דשמואל.

וויס :ירוומלכר דחלה אמר עחנן באוהרובים
ובטלו המעשרות ,והרא"ש פף נע"ז פ' ר'
ישמעאל ל חככר עדוזל נ"א לכומין הנוצרים
שתקנו סששתת ובמלו טששדוחינוואניזימרכי
אה ,הם בניר'חי,ו שנזכרוגר,למוד רובים

פיק

רחולין .ר"ק.
(פלטל ,אסר.ר'ויהא אמר
א"ררומ:ום
הוזתזני
ןא"ר חגימא אמר ר' רוטנוק
ר'אסי אמרר'י

בומןרבי.
נרומא שםארישודרבינא .יעב"ץ].

רחנה :אסר רחבה א"ר יהודהפיוש התוספות
בפיק פלו מרסות מההח רבי)ודה סתמא ול1
שהיו רב טוס)קקיא 15רביועודזשדיך שם.
רהנה דפום בדיחא בעל ז)ומה אשת אמי
נאחרונה שהוסיחס ,ההזיה דיק שכהמיזה
שהד הבית סשיו
ב,פום רב יהודה רבו שאסי
*צים כזסשיו ,ובלשק כושסת איצטבה או
לשו חשניכף ז)ויפים כסום
אציומת,

ברדוא.

ובני

רב רחומי 11מר לריינא ולרב אשי נ"א רב
נייעכר .ט)'ב רב נע)וכף קמז) דרבימש חאכ,ר
כוסזכוקה דדב הונא 2ר תילטא[ .טת נשז"נ
במחוזאלפני רבא .ר"ק].
ר' רטנא ריממא]ביינאי.
רכעובהס:אנ משמעז ררב ,נוהוא בר פנשו

נר'"

הקרכ,ון .י"ק].
ר*צ)י שסכירכב.

ששץ",יי.

רכרבר אבא חת)ן רבאסי חאומר רבא אסר רכר
מ אאדשקאדת
שדער %

ק="%
א" יןאמ =.4
"מ'קסיר=וה :סק=" ,.על.,

א ש א ו ת ח ש = .רתדמ אש ,סר ת
תדא ס*=%נ שי *ב תש מ ו*4א

עמפלתייא*=ושיהיט=ק,

רמ יאן שק המ"יוהמסש ,ה=יח
חמא עו 1שמ.

תד )ו
חפשעמשי*ה ת
לל טעה נדה א א

ק

לעיע"
קהאל ו
גיה*1יוע

י

"ל"מ
י
6גז".היא?,לש
*נקיהפעש"תטא
אמנך
מח"י
חימבתקר".
תד מ ממה.ר".
~טימרקי,עץ ריגרתי.השדך]

חן 0מ עחדיןשלתשימחמפלת

חזאחמוט ,שתביחת סעסל "אאמ)

לת =שש.
גא"
ת=ק .אםרר=מדצאאםרת:חקוה
תא ,חיר שמת
סחידויותה טשג לי
תהושימ חמא שיזשו ס%

א1שעתא ששיךכשזאואו"ף ת

שד מ' ש ש הח אשע ושי עשתה נשהחה
מחת בת ת
לעא
קטש
*,
חמש מ %מה
ש"ש:אף
שחשת ק שהקפש"
פמד ת חדא מסעה
קשה
ג הא שש דמדא ט%מים
בשל ,ר%

""

יפ-י""מר

שידיאזסר*תה1א עקחתלמטמרמ
ער טהשמ1י ה1ש סית
ומך*שוהיבקשתאמ ,שכד ג"ה לא
שמר*"אדי

ח*%אמזשס'ש:שם]

תדמתין"%רע=ם ,ופקלקץ חד
רתצק ע ץ של
מ רב אמר ת "%11

ין

רממירשמה

יע

"יה

י

רמי מישי
 %אעף ךב
אם,
חהד
תחשץ דשע רמתא
פק%כדשת עפ' המ" מי ק  %הש"ם
ל זשות בחע ששא סדש של אס"ס
וסי טשומ מרחם אינו נערעו ,מרש"י ונתן לך
ואכים סה)רחם ל הברחע כאשר נשבע לעבות,י
נר שעמלו רחכרם בא מזרעו של אברהם .נובפ'
הנשיסיןכיזניל" רב יחוקאל לרכר גרטע ח)לך
לבני ברקיד'].,
רכ,י ברטה דרב תבא ומתקעז רב שעמא גרעז
דרבא~י
רטי 3רטרי :אטר רב ח0רא רנש רטי ברסקן
ונראחוהמריבנונר"ק נכרו] של ר''רכויה בר
אבא.
רכרגרספא אחותו ממא רבאויא והוא הספד
י
) עסש"ל באוח אל"ף בשס אט' ,ועב"ץ

" "יליק

ל"

.

מאמרשני

לרב אוע!יבמו ואקא לקמקז ררב יוסף והההכן
לפניר' יהודה הוא ורב שמואל בר יהורה.
רמי בר שמואלל'%נ פ' אלמנה רצל~!.יעב'].,
רמי בר תמרי רהוארכוי ברר";ול' ,ורש"יפירט1
כי נקרא הסל ריקולי גזפני שעשוי כוכפות תמרים
נ:היא הדקל ,רב כהנא ~בן דיקולי וחבעת.ה
כוטרוניתא וניצול ווהרמי א'קלע לסוראבבי רב
חסרא והקז תלמירלרב יהורהבפים בריתא ,ובפ'
כל הבשר אמר הלכות רבות.

.

כרעיאי :גירול ברושלאיגס~יןלר"א.יעג'].,
רפרם בר פפא אמר רב הסרא,א"ל רבא לרפרם
בר פסא (ימא מר מרב הונא אמר בי:קוחא לא
רכירנא רפרם בפוס בריתא המה ,אכפקק רפרסנך
פפאלרב אמיפרקיום הכפורים ריש גלותא איקלע
להגרונ' !4ורו2ש והיו רפרס נר פפא ורבינא ואמר
%א סבר לה הא ררב אש' ,זרגמה רפרם בר פפא
קכיקו ררב ז]סדא .ובס"ס מי שהיהנשוי א%
רפרם אמרלרב אשי א"לומי אמר אביי הכי וכול
ונראה שהםשנים ,ובנרה בפ' האשה א'ע רבא
לרפרם בר פפא מנא 4ה לסבו!.
רסרם מסיכראפיהמפיר.
ר'
"ט"א .מצב"ו],
כרקחא אני ר' קמא ,קדופרן

ת

.

אותהשי"ן
ר' סאע%ור'וירא.
שאקה; אמר רב שאקמ כוותקה ררב אטר
מסתנרא נן"ג רובודם .כבנו'דירן שיא ,ובר"ק

שהקק].
שבא; רב בר שבו!לממ רב פפא נשא בפרקכן

הבשר בשאפי'אבי ,וכן בפרקכה שהחשעיובן

כהבו התוספותכ' נשאפ"אביו.
רב שבאבוטש רבא .ר"ק.
נשבו שםלסטים כוצ'עא צג"ב .יצכ"ץ].

שבור כ%כא הוא שכצאל ,וכן נקיא רבה שבור
כ%כא פרק עמ נוחה ,וכן כ%
י
שבורךכ%פכראס ..פ'%
נרוך שר"ת של שמואל הוא
].
ר' שבח4ר וא'תימא ר'חנין ,מ אהא רב ד'מ'
אמר סעשה בכלהו של ר' שבר!4י ,אמן ר'
כרום)ר4ר אמר ר' שבתאי ,ר' שבת"רכושכוי:
רזקודה בפרק המבמוכריין.
ר' שבח4לברמרינוס איקלעלבנל ובשו שסקא
יהבולקזומיזן נכולאוינוהו אסוועי כהךנ
רב קא אתו רכת'בונתן רוזכרם ורזזמך.
שבת4ר ברקז רר'מרינוס אתא לקב4ה רר'זיעו

ר',

יא

י

שבתאי בר מרינוםאיקלע לבבל ואכור רב נחמןבר
אבא אמר רגואולי הוא הואשון.
[רב שבתי אמר הוקיה פ' כל הגט ד ו"ב.
שגובל' אבי ר' כונשיא קמרובין רכבו"ו .יעב"ץ].
הסדא הוה
רב
אפתיש! רני
נש'אהשירורבבי !סיזרבבידדיוה רגל רגי
בשרגא אמר גבדא
רבה נפ'ק ךהנא נפק רב שעבי מרש"י רבי נשא
אביו .וי"אחכיה נמק מינץהו וחותנו נבנו ,אמר
רנ שיגי לרב חסרא ,אמר רב שיובי לסבא,

ונראהכי הוא רבשיובי ברי.מר.
אמר רב טךוכי בר ימרלרב ;ן0רא ,אמר ר'
שעור הוהרוגו-בשיובי.
שיכ;]ת בר,ק רר'זקנינא רקץ חאכה בלא וומנקה
וכו',וכןבוכער' ;]נינא 4רש אחר ששמו שיכהת
ה;מניס וכןנל
והקק נכורלאביו ומסי רוקו
בכורלאבי
ר'שילא וזתיר בכוים ;מאץלוהכ) ;)וף וא"ל רב
ל;מכוואל חא נשמתקה וכו' ,לא יאונה לצדיק נל
ריומא(כל"ב) פעם
און הוא רב שלא נירהו,
' שילא ר"ל גזהרגם
אדטע הקז רב אמורא עלהוהבפר'ר"
בלשונם ככוו12פר'42י שםאפיר4רן מר,רגמע בלשון
ודגום(עם .ונואהל'כ'לנך נקראוחכמי ההלמר
אמור4רן פזזרגמו המשנה ופרשו בה4ון ההרגום
ורב עשה והגעגיר שלא היה %%4ר'שילאתורגסן
וישה זהכ,עצמו שלא יכירוהו כי רב ההה גרול
כור' פילא.
שלא 2ראבינ';עלכויררב,ויב צוהלרב אס'בשע'
כרתתו כראית' בנרה (רלע"ב) ,גייקז לר' שלא
סיזזור טההלכה ששמע מדנ שלא הקקנן ,ודץ
משכהו נמו מים הטרים ,והוא סבי שאם לא
יחוור שינר הו והוא תשב סחאוכורנריי הו כמו
ג 1רו 4רלנא .ך"כוכ' רבכן אכורברלי"תגרייהו
ור"ל כישכהו הרגוםכ,שכו4יתנג'רןברלי"ת רפה,
חהוא חשבגריהו 44ק טדו אלנעתיתה ממנה
מנקזם עד שמת רב אס' בעבור זה ,וכמר ביום
ההוארזמה ר' שלא בר אבי:א לכעת כף' שלא
יאמר סמנולרב .ומת מוסהדיא שלא בראבינא
ופרח ההדס בארונם -כעהוכעוז ידעוווכל טהושו

לחוי

ימ

 %ם עתה שיו~אזת,
מסמ
לשע גרף,יב אמר בממ'ץ
דבאפינדיי ה
מסעהו אמרינ שלא אמר וב.
 %עלא הז;שעט בחסיעל מ היסר הוג
4מ*ון אדד שחה וזצה לה*ומ תעשת נס
כחיהאנפ' החאה ,תומ ידע א,ה ר'
שהה ננ%בעק רב ושמוה %טון -מעדעת"
לח*
תמרמשלא.

במ,

*

ספר יוחס*ן
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שלא מרושת"מא רבכיעא המ שלאמי
יונן

רב סדטי(טקסרי אבחע ררב %4סהמא"

א"רשכיאלצר'יהודה.

רב שלא סשלנזו אטרלרבאשי.
ר'שילא4יש כסרהבורי4ואבור ודה4ר' חממו
ברכימאסושמו ,ר'לוי בשם ל,פלא אוש כפר
חמרהאוכןר' אמימשכי.
.סרלת וחנהו4ייו וסרתהיר
'דץ,ו
שם
ידוד,
די
נה
בני אבא בר אחא והם מורשו סומעאהא
דרב שמתולבר שלה המלמר
ואיןזהטדלת
יאבל הגאונקס כתבו מ ואוו
ברת,
נעויםנידרהאג
דהא ששסה שלת אמו של רב שמפל והעזק
אמראניו המקגר  /תה תימה
סל

יייא

אדציי
משפיעמילעעם שדמאהי.
תשעיאש 4ם%-קעה ש ד ת
ר=,אד מ אש
שר

יהשתאלאיחי"
"%חקת==תו%תתהשת

%ק=ששיש

ת==י4טעש,יש==1ןאן.
לשת=ןמ%ח""

רב ש פ  " %ה=
י"עמא=ייי"ט"נ%לאף
שכק

%וף

בר

ט%וצרחצשאתמסש
"מהימר ייצ) י=

תהי*
מ שו
.ע
שתק"א תעח
ל"
ת אר ת"ן=נהש תע
א
שישולמי עיו .נהש %ו"*ב
מ
וד1ם
מ איק .%ומששת
ב %חטש שימ לק
ו %ו"א
ובגסיא שלדסוסחורוה
וה
א
ש
ס
ה
ר
י
ק
נ
ד
ר
תכ' רבסרכרזעיא
ה*%
שזשחעחף
וא ,%אץ

=

ת"*4י

=,ן=

=ימ

ימ

(ירט

תיי

*נאד.

רב נשעד סחחנאה

רבה

רבטיא :אמר
יבשיא ~ת ר שש

שוא ,תא מ שוא="ל"

=י=מ

]

לו",עץ ]

=ששאמאש.

=שסאקרא=.

תש=א בחה איי שמו תיף מ אק
חמ אכ"[ .רנ שע%א נראירי בראביןוד' הההמע
אזדבניסמכי ואמם בהנת .ר"קי]
ע נחאמדה חצ אד 4טר*ב מש.
מ" חשא
שסא בחה יב
שקהש%י
תשסא מ ודא.

ד=

יש שי

=

מדששויץ מש=ש שלף המד".לז]
ל בטם ל כסטאמ ת יש

סי"

מי

מ ש ם :סם ל

ששתתמאשם ,אש"
אתה 40תיאפ=ח אמרר'י
ר' סלמההבזמן רביבניו כונאנד"ק זענא]

ור' ימר שהקהבומן אבע,
ר' סלמקץ בנור'חנינא תלמיר רב אמר כיון

שנחקו שיניו סול אדם נתסעטו מוומויו במרק
ת'נוקת שנאמך גםאנכי נתתי נקין שנינן פיוש
נתקושיניו וקנה נתמעטוקשיןלבחא
שלנ,ן :בסרק החונל אמררבשלנ,ןבזטןאביי
ורבא ,ובם"ק רביצה רב אראור'שלבוןכ,ביצלוו,י
ובברבות תמ תמו קמהה ררבנזזכעבר'יצחקונימו
שלמן א"ל מה שמו שלטן א"ל שלום אתה
ושלוםלכ!שגהך ששמת שלוםבין התלכרד'ס.
נשלשתןאביבן שלקותמ' באסימן'.על"ץ].
רב שמתל בר אבא מהגרונש אללסניר''רט"
ח ה ו"ק"מת וס
מ ש א ויאשעא
מש נדק%א שמ פ ן נששה
אש ומצ
מ%,א
נמחז פמ ושה תא ט ל'%

1תמז
=(ד= מיא ממ""ו%ימו ,י"
*

ת4יא
יעק.כהז חצא משמ=
ד

.

יב

%1א

יי
י
תיא

בש פמ

תשיאייסנ"

חשעש

חן%.ר לע ,ת ו=זלנרמ ל%י רב יהורהנם'ו"זבל (פח'צ).
מןסעיןמזדאנע
אמר אבא
רב,ימואל ס"ה ורב אבהוו
ש"" דחף כד"מי ח"רם דעה ('1דיחעדןן ופבת נלה
רסשחחחצייאע
שמר
ויפחס%טע חת"
(%א ה"'יד נוק 4לו טהית ותג"ז (ךדה להא רמח יטרא
ה" (צתת,
ם-ה ורבנןיולאגגלה.
שמלמ*ה (ן'יות לש] .
הבי=מקקחגריבמא.
וב שמואל בר 4וא אמר חננזואחי (דק עדמ
ס-ת ,דן שדחא :ת "ק מ תחי  %ן פכודס,
*מ,צ""יב שעף מחזשומו ת"4ה
לסניאלברזשז-םי לפמ ל מף .רדק.
שיא  %חממח
אמררב סצעאל  -0ארחאי אמר רב הממנא
תגהףמעקש שמץ
ת *מ
בשמ"ג םבא -"%4רבזי%זקו -"%רב.
(ף" ל"קשי
"רחד עע"%
רב סעיאל בר 4ימא ססידה ורב נר בף
נארתא.

=

*י=

יד

.

תה=

ה=

י"

ניי

יא

י

מאמר שני

העיר(רכט"א) ,אמרר' שכעאל בר אונשו משכיה

דרבזונו ואחף החא טעות.
אמר רב שמואל בר אהאלרב פפא לא סליגי רב
אחא ורב אסר.
אמר רב הטנונא סבא.
שמואל בר
)חץ)זי
פ'זזשולזזנרטע"בא
שמואלברבידרי פ' הקומץ .ר':ק.
רב שטואל ברביסנא אמר רבנחמן והש היה
קכיה ררביוסמיבעא מאבערב שמהאל ברב"מנא.
ר' שמת 5אחתזירר' ברכמה.
ר' שמתולבן גור,ו עם רב קפרא .נבר"ק
התו אחע פל רב חכחש גר נורטו
נוסף
וזלכ,קי רב].
רב שנ)העלכ,רשתי ורב אדא ברעז ררבא.
אמררב שמואלנר המנונא סבא אפררב.
רב שמואל בר ווטרא מרבמה לשכ!עהא ררבא
וא"ל לרב'נא שלא שנה מרבורו כמו ר' כונות
לש דסראנר שמואל.
רב שמואל בר ושרא :אמר רב .הונא הכהן
אבו רב 10מת %נר ושרא.
רב שמהאלכעריקנ"א 41דתימא רב א0ר.
רב שמח %נר ח"א אכד ר'טני פ' דועקז

לי

.

יאחי

(דע"בסע"כ).
ל סומשל בר חיא אמרר' אלעור .ר"ק.
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שלא שלע למ רב

סש %1נר =הה

ת ש"ימ

חעא

ח ה אן

ךצה,מאי
שמשל נר עשדה ,ףי והדה רדב
ר' עחק ,רב
נר עשדה
א
נ
ה
קשדה ,אטר רב כ כמן רב
סתעא ססןא*גומיה ,רב וממואל ברקזיה*בד
אנא שטע ת מאבא שטתה בה 1ס %ת :שמתל גר
יצחק )1ומחלו עלא ,תדהבעע הבישף ואמ
אש ערע מ הב זסף אמר רב עערה,וכו אמר
בר קקדה
רב עסף כמה מסלעתא הא רת:שמואי
חדה גר צרק הב שמוואל בר עאדה סץדתא מוע

,ממשי

סצת)חיצה.

בר עסףרמי*ה הבפשו ך
ר'
רבסבץאיי
11מהלבר יעא לר' אבא.
*מי
אמהי 1ר'יאי.
רב טמואלברעאי
:אץאל בר יש 4ת%ןי ר' מנשה בריאג
מל תןמץנעע דב,דכק.

יה

אמר ל סע?אל בר הב י?חק אפד רמ וממ

וי%ויחאלמטימ תייק =ו
ק מע

י"
תמש
י* ח

תתטה ,הק

"ף ה ק

מי

סש ל ן פ %

חא

מש"*
שימ ופז
ס=מ תוא
א="שאק"ימק"י
=פק"
טח,
לץך=

א%

תשדטסתש= %מ עק"שאןיד

מ ח א ט*ו זב *'פש מ
ר' שכיאל בר הלמתא ור' ירכרה ביויסלם  ,שתיש ה * ן ן ח א מא מל קרה ,ש'
'רוס1למי],
ט ח ל מיגה מ*ז שאל מ
ן
'"שמ541אחיו של
ר'
בר
פנהס רה"כקהןבר זצא ,ששיק ( %רק ת=.* 1
וליןענץפי,א מררש שזזואל,
.
ןת"קוק
ש
ה
תב
ס*
בר בר חנא ,לש רב שמת 5ביה
רב
ףש=%מעקאממ .רע.
ררבא גשרמו
*יזזנא וכבר כתבנוהו ,והוא ורב ח"א
בר
שט %מ מ ש
בר רב הומו ורב יצחק בריה דרב עזודז! :זנו
אששש
שבוומוז בי רבא ומגע עמהם רב כהנא תו"ל
םן
ימאה עח*ת"י %א
לרביוסף.
לשמ"
ץ
עסלאפ"מ  .ע מ א ן ו ח
רב שכראל ואודור' זסףבני רבא בר רב חנא .ש ז מ א א מ מ " ש
טלעחשל יפטש
תוה
.
טעת"
"י% ,חי 7קץ * מ  %ל ש ס ו 7
'מ
דל
ר'שכיאל נר רב חסרא בברכוה בירו10
ת*שמתומק .פ ק בטמ=ה יטו
גחא"כ הםט'בגי רב חסרא .ד"ק].
שהו
שסע
פששמ
מ
פ
וד הממ .פל
אמר
רב שסהאל ברפובא ! אמררבא
ל
א
י
ו
כ
ש
ב
ר
ס=%
מ *ק אחך %ך עתטת
ברבובא 4ע~ר רב הומע.
ולוחהאמחשאן
תםה*ה"א"
ת ש ש מ =ח !  %נס%
שתס
וקנ=ה
שמ%
"%
ש אן
מ צהפ 5שוד
ס=ק=שאלמ"יה ,קטב=ר=מ

א=ש=*

='
* "מש=%
יצ]
ית"

י

=

=שסי

שטי

=ם

מי%ז

יא

ים%

""ה *קי.

 % % %מ ח י ר ח ק יי=ם%

מ=",

%המ"חהמח%מ=

א  %ש מ

מ"

י

=י

" /א=ה"ב=שאלעשק=%
ד ת ח=מ מ
,א ו ש ח ל ג
י

"ם"הף;

וןאהושיה.תשז.
-
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ם 4ומליו ,ונוקרשרובין אמר שמואל משנרה
דלוי נקיא שקוד ששוקר ש דבר יש לאומרם
כדלבה ונקראאמוך .אמרלוי לשטואלאריוך והוא
סצע4ויוךומלך נמשפש נאלפרר"לאלא באע1רי
שהלכה כרב ,ונקרא שבור מלכוו
בקיברינין
כמלךשיס ,אסר רב הונא אנא ושמר כ%כא
י
ו
א
ברינא ,והיה בנרודעא אמר :הירין ל'שבי'
דשברא כשבלי רנרודעא ,ושם הקז כרכר דרכע
כלךקזויה התורה והשינות ושם ניתיימשת
מעמראיץישיאל והוא בית הננסת דשף ועזיב
סי' שף ויתינ שם מקוםי ובעל הערוך פיוש
שנסעה ממקוט' השנינה וע4בה שם,וישאימריס
סהשמנהנביח הננסת של ה,שיהא קתנה
5ף-
הנודרש פועשה עורא ה0ופר למפה מנדידעא
ונהודעא סמונה לספר סוף פדק מרובהי חיה
חנם גרול בכל החכטות ברפיאה בתנונה אסיה
דף הוה והוא שמוא 5ירחינאה ,ורצהרב' לסמכו
ולא יכול וא"ל שכוואל שכן טצא בספרא דאדם
קרכ!אה לץ בחכמת ארם ההאשון שלמדו הקב"ה
חכמת התכונה כמו שמשיש במרקי ר'אליעור.
וכן בזוהד שכ!שםידע והספי תולדות ארםמוקיע
 ,ואם הגרם שאק
כל מה שיקרה נל יכר
להם חח הקודשיעו מה פרקרהאסיו שנ"
בו4עז החככזה כר שהואיצורכסיו שלהקב'ץ:ודוח
הקרש וחכטתאלהים בקרבועאבו'ע.
ואמד שסיל שטצאסולרו והמ:יודע שקזה
חכם בהךרה ובתכונה וברפואה אב5רב' 5א ודתקה
הו%י בא מזרעשיאיפש ש5א נוכר זה ,ובעבור
זה לא נסמך כמו ששקש לרב הומש ולרב הושעשו
הלמיי ר'יוחנן שלא נסמכו שמשמר %א ע4ה וק
ונו' יאע ינה ואנח לא נסטנו ,ונמ' האאז
שנושיכלה שנשבו בנותיו 40גגה פיצא טלממ
הש*טאביו ובחנמתו וזה נעלפוובב' התיןר'
חנינא בארץ1,האללכהומת ,אנל גוזשתכשי דעת
רש"יכי אם רחל הטזה בת ה4משול שבאהה
מעוברת כר,רסורג'והא שחור
ילרזז למרי
החכם הגדול שזאתלא תהקזבכלל ,ובפרק זזש%ח
אטחא דרב שמחעלאישתבא'השדאוהךכו',ובי,ק
שהמם שלא נתקיימולו בניסני אם נמת שיכו
רנ מקללת ו-ב 2שהק, :קופוש רב שהקץ שכיאל
עופי; הרע והש הקז לשמ טומים נמו טהזאריך
בעל הצוך בזה המעשה בערך דל בעטום רב'נו
ה4א'ו"ל שהקזיודע ברפואה ובעבור ששתה בף
הנהר הענור בררן -הוצרך לכל זה .יצא דבר
ארוך 5שזש כל חמאמרווח המש2ה הקז 40בא
רב כוארץ ע4ראללבבלואיורו שו1ה שכותול קזמ-

פיייין

עים

א*

יירי

%א דוה נשאר אינש' נצורת הנוף נם' הנודר.

וכלו מלאז,מירות וחכמההראהחסירות רביעדח

תלמירו וו2הקז טומואל נהן נמרק הקורא אח
הטגלה שטד .רב קאמבכהנ' דאיקלקןלבבל וסתם
בבל הוא בנהרדעא חהא איכא שמואל דכהנא הוא
ורבר לוממ ,שסואל נכף כייף לרנ ורג כבוד
בעלכיא היה עושהבפני שלאבפניולאעביר עך4ל
פוש' 4הא איכא שטואל בנהרדעא שהש מכורינת
בבל דכהנא הוא ,ורבר עלוק :נוהג הק :להיות
למעלה סדב כדאמר בפ' טרוכה רב לאשיל קכ!קה
רשכוואל ורב הואדעכיר לק ,:וו1טואל 5א הקה אז
בנהרדעא 1 .אבל ש חכם בתנונה חואגוי דץה
וחבר ואוהב לשטואל ואול' למר מטנו ,בפרק
אלוכוריסותקרי שמואל עלמק דדב לאיאונהלצד'ק
כלאון ,ורב אמרעל שמווולוכלרו לאאנים ,
ובפרק טרובה כשנכנכו רב ושמואל ורב אם' שרב
נוהג הבור בשמואל בה1ום שקללו בבניכו ,אע"פ
שרבאסיהלמיררבגדול משכעאל בחכמהחזאריך
סה4עי"ג
יכום אחר רב ששה שנים ונסוף
בעיםעל רב .ועורלח%ין שהקק שולחלרב לקרם
רבינו שבבבל ,ואחד שמת רב הקז שולח לשמואל
לקרם חברינו עד ששלח לו שמוש שק שנין
מענורנרישיבץשחלי 46זא לו רב' וא"לר''וחנן
ההוא חושבנא בע5מא עד ששלח תינ)י גמלי
גורמ'
רספקי מפרטותוהג
חנמתואוונהייםה רוצההללירידסרלבגובולני,ו1י
~מור
המרר'יוחנן
ממנו עך ששאל לתינוק פסוק
ו-אמר
ל' ססוקץ-
ושמואל מתונו'ולאהיהנןא5אנרי שלאלהשריח
לר''וחנן .ובם'איןטעטיין רב ושמואלור'ע"נן
קיא' פ' שדברעזם נטו מקרא ךוהירוך סי'
קראי  )1אדומםגלשון'ון .ד"ק ].ובם' התכלת
פה'"2אריוךלשיןכלךנגיןגור אמה עזורהלהבי
קמ לשמואל ארעך 16ע מלךדק"ל הלכה 20טואל
בריניכיידכירדינאדכלכוחאד'נא.

י

כך"

שמואל בר מרתא; אמר רבה בב"ה אמר
שמול נר מרחאסשכויז דרבוהוא'דועכ' מרחא
אבע אחר' חיא .)1
ר' שקוולבר נדביו;נקה דר'חניגא סר'חניש.

י)

.

.

יחהוז המפא
ייע,ב"ץ
קלאי וכ
כיובן ואיע מדע אמ
 )1בד"ק חחחודיא ק'וע
' סרחא אה 2או אשה ,ול' 1העי
ר רש"ש בוח"ל1
אם ח'ה שם אשח לא חהז טוכירו ההלמוד
בסנהדרץ קורם ר' ח"א ,דאפר א-בו חממ! ,שלא
ימהתא חזיא ; חשם סיסה במרר רולררחמ נהןא
ל'כ ,המעףך

י
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מאמר
שמואלבן נחוםאחי אמו ר' אחא ברחנינא וםפילמה כתורא (כתובות דנע"א) ,היה שוקשכ5
אטרלר' הנחום ברחנילאי המצוי אצל ר'ב"ל.
ימיו ראמרינן השילז בכליובז כגק מאן כגק רב
סומואל אהוהדר'נחמיז .ד"ק.
סדלת רלא עביר פריסתקא דכלכח א0תחיה (שם
ר' שמואל בר נחמני תלמ'ר ר':.ונהן חביו סנ"א) .ונתנו הגאונים טפני שלא דןה עשיר
של ר' יאשיהו דבר'הא ואמו של ר'יוחנן אם ואינוירא נרקח המלך טמונועל שההה עני והמה
עם ר' שקב~ .ועודכתנו בתשובה אז)רת מ זלהנן ארעתו
אגעהו של שעורברבי
הואשטמעצוויןוהגכםירכןלמ
יבתלכיד מר'זדעוני טרלת ומרהא אהיות )2של ו" חיא
מאד
יוחנן .וחה החכם
בבו' וורושלמי וברבות שהוא בל אגדה חהכמח הגרול ווה רב שטהל ורבהי בני אודם.
ר' שסואל מתואך צורבא סרבק ירא שכדם
גדויה ובנו נחמן נר שמואל נר נחמן וזזשרן
יכרם ני היה נזמן שמת רנ מהורה וגיכר ר' פ' בנות כותים .ד"ק.
אכרור' מזודה נשיאה.
שסוש בר תדא~פא )3בר אכיכר ,אטד אכי
ר' שטואל ברנהן אמרר'חנינא ען אמר כשום ששסשכ-1בו רבה בר נדלוני מאמר טר'שטדאל
בר ההליפא בראביכר.
ר' אנא ברדדננאביר'יוחק.
ז%ץ
מר שמואל" :וברקז רבוו למר
אטר רב שטוא 5סבאאבוה דרב אש בר שמדאל
שכ!
י(ט%
ואמרי לה ר'שכיאל בר נחטני והואדשזנו ט %ע פ ,ת עא
שי ש %
רב חממוסוף נרכות.
ש ל דמ מ ( ט  %ח פ נהאו ש ה
שמח %בר ס'8ראשיאכורר'חיאאמררב .ק "1ח מק ימ ,ש ן מה יש
ר' שטוז %בר ספימאי טיהל לרוכר וכתמו
עש
ש
 1%1א  , %א  %יטם ש פ
כאשאהשהכריו שטי טץביאהתק .פלפים *ע
יומ קח מה ונוה ומ' טרטשוניו אידל'יום מ*עש%ש=שיא%ש.%
ה ני אם אחר
ש *עמ
והוא שמע הנרוו %אהחיי
א ן טומי 4
ל'יוםומזן יעם סאאם המז טביאה תקי ל'יום ן ל א י א ה .
המה ט)וה שחמה(יקיאת הטלך ,אש כעת טגש4ץ
מ שא 5ה ק
תה מ ן חמ
פסני פיד ה' צמוות  )1ומהרר גאומ ,השמד ק ת א ע קי,
בחך ה' אלהי שטמל וקרש את ו)שם
רב שטואל בפ"ק דטגלהוומדב שכעאל קכוץו

שני

שי

"* *
"* " י ש י *

"יר

ייג

"

איי

י

"

י
י

.בי.

ו-ו0לכררכ"שישו .ד"ק.
ב רינא וא"ל רבא וכו'
יר
ר' שטאי בומן ר' אבא
ד' שמהאל אהוה דר' פנחס בר חמא דהוה
נמננה חהיו שם החנכרם היט 9ק %נפשו של נירושלטי.

גטה גהטח

שטמל.
וכו'
אהין כושבר
ר' שמואלאלבנריןצדוק1בטרח
אסדיר' ברכקה בשם ו" דר' שפלא' שטשהוהיה חנםגדול.

ר'שמלאיור'קק,רה נשיאה א '%וסמך אכתסקק

שמתל ברצדוק.
ביוסף.
רב נר רבקמינא אמריר

רגשמואי
שטוש ייטקאה

והקק

טנסתור בארץ

פלשתים הא דמישאטא נלשון עיכ הההש בפרק
השוחש לאירעתי זמנו.
רב שמואל בר דב שגא פ"ק דטגלה .ד"ק,
רב שבות %בר שלא אכוי ליה רב אחים
גהספדאי דהתם קא'מנא (שבת קנ"נ א),
רב שמואלבר שלת והוא  %צדק טגני במו
סל המן והואהסימד נעךס חיה ש כך שוקר
ע4הםכי בם'ק דבתרא אוטר שודה שנים פלא
ראה הג'נה שלו וע'5ו נאמר ומצדיל הרגים
כמכבים ,והמה גזמןדב ,א"ל רג בר טרח קבל
את אח ,כי חלא אמרו המחיר אביח
) לא
י
לנףהעבלע'י
ססהז ור  4114ספמ לח
יי%א
ו
לסש ה,

*

יע

קרי לעז נם' טסמ פחר

,יעב.,

דרש ר' שמלאי בנצ'1ן ,א"ל רב למומואל
שטלאילודאה אטרת ,וכן גפרקתטיד נשחט ל
שמלאי אתא לקטקהדר' יוחנן ואמר טוהקש בלוד
גנהררשווכו'[ולא רצה ר'יוחנןללטרוגן'יוחסין
ססחים.ד"ק] כטו (מאמר בהקרמהאסהסין'ואו5
לר'
ר'' אכתסוה דר' שסלאי שמעךה4 ,י
מילאסיקהו וגששה; וכו'פ' עםנוחליןוגפישו
ק,ודה
אמרדין שעוריה כשקמי' בגד ת"ח 0רהיה עב
כשק שלא יהקק בשרו נראה גזתהתיו ,מל'ת של

%עממ  9 % 4ח ~ א י מ מ = "
ח="י",ש9היחז
ייאשימששה

ח א ל מ נ ח ש נ ת ה סחז

חמ.

שש
ט=י"י?9י,י*-י%%
מב ח ח

6ר אמ ח~ "י

אם

חש ".

היר,
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ספרעחסין

מ"חנל שאין חלוקו נראה מתחתיו טפה ,ורב הלכות אסר ף יוהנן כה*טו .ד' שמעון נן
צמחפירשבערךשק שיעורקזדגלימ'~ביפווכיאה יהערק שאמר לר' שמואל בר נוקכוני אתה
ר' שמלאיוריב"לכישכוקזדר' קזודזז נסראה.
ששסעדמעליך שאתה בעל הגדה ,ובפ"ו רטס'
שסחות סעשה שמח ר'שמעון בןקיצרק בנור
ר' שסלא'בר מלאה דרש.
רבשכון בר אבא פרש'ק בפ"ק דסנהדרין דרב וכאאחיור'יוהנן סןהגליל אחף שנ0תם הגהל
שיהקז דן
שכו כששרש גור''וחנןירד לנכל ,ובפ' האשה ובאו ושאלו לר'בורפון ,ווה תיסה
גמנהאלס~האטרלור' חנינא שה'ה רב שמן קרוב נורסוןבוכון ד''וחנן שקהקז קרוב לשלש כואוון
לבנות שמואל והוא תלסיד ד'יוחנן אמרח קסקן שנהוכן בבכורות ר'יהודה נשיאףלפניר'ב~רמון
דר'יוחנן ור'יוחנן לפני ר' קזורה נשש1ה ,ור' ככוו שתכוצא בס' המצות בסצות קמ"ו ובסצות
'וחנן הוהבכיעל דלא הוה גבק?רב שסן בר אבא ר",א
ר' שמעוןבן קןוצדק ,בפ"ק דנדה בתוספות
לסוסכק אמררב שסן בר אבא אנא אפיקתקה למד
בהממע טוהקזרבו של ר'יוזזנן ,ובפרק וה בורר
גשטהשל כושכ1שאלב?ולאוכובןולא לשכושא.
רב שכון אטרלרגינא ססבוא )1כ1הקזביטי רב קריליהרישלקיש רועה בקר ולא כויוקוז ר''ווקנן
עלכבוד רבו ואומר ר"תדתרי ה,11
אסףאיקלע סרזוכוראלאתרין.
ר' שסעוןבן יוסףבןלקונ,ו והוא אח אשתר'
אטר ר'שמעין בר אבא אמר ר' 'ודן ,רב'
שמעוןבר אכא אתא לקסקזדריב"לור'יווקנןנהן אלעורנר' שסעון ורבו שלרבייוסי בראלעזרבר'
לוי12ות ,ר'איעא ור'יעקכ ברוברי ור' שכ1עון ניטעוןבן'וחאי ומנ,תדינומכהן היה פ' שאלו
נר אנא .ךר' שמעון בר אבא הוחבקי בסרגניתא כוומיןי ד"ק].
%א הקזלו לחםלאכול .במדרש קהלת עלפסוק ר'שטעין בריונא. .
"נ"אר'שמעוןבן שנא
'ססא
לאלחככויס לחם .ד"ק].
אמרר'שמעוןבן ד'
ר' שסעוןבן אבשלום :טאי שנא תחת תוטר אמרר' שמעוןבן לקיש פרקכללגדול.
ר'שכועון ברקזדר'יעקכרכון צור ונראה שהוא
אמררבישמעוןבן אבשלום משום החוד (מגלה
רביעקב בראידי שהקזיושבבציר כמו שאמרנו,
יד"א).
שטעון נרביסנא :שםר' אחאי
לורו'הי4ו'חנשןמ.עון שאל לליוחנן אנהו שמעאי
ר' שטעוןנן גודע תנא דבריתא .ד"ק,
ר' שסעוןברבי ור'חייא ,והיהוזכםגדול'ותר
ר'*סעון נן 'קים נ"א אליקים אמרלפני ר'
טר"גאחיו ועשיר וכנר דברנו בו בתנאים ,ובפ' אליורבן פדתור' מנ'בןפכויש ורישלקיש והוא
אלו10ריפחז עשיר'ם כוקמציןפ" היה קסצן.
אמרלר''וחנן שיססוךיר
''וסיבןחנינא וסמכע
אטרד' שמעק בר ז'2ד אמרר'יצחק בר שבלא ובן אמרר' שמעוןבןאליקיס הוה טשתקדיססוך
אטרד' חישארינא סשוםד' אהא (נדוים ח"ב) לר'יוסינרחנינא %א איסתיקא עד שבאו שניהם
ואנעד'זביד שבחוהולפנ' ר'ןירא דאדם גדול לפנ'ר'יוחנן ור'יוחנן ססכו ר"לבפיו תהיהרבי
היאובק'בנרכו'[ .ר' שטעון נר וכיר כד דסך בר ססנאוסיר שאלולר''וסיהלכהולאידעואטר
דרשעליו א'לאכיישלכסחטיצא .ד"ק
כיון שעלה לאירדכיון שהקז חכם.
וי
אטרר' שמטןכן 'ריד הכי אטר ריש לקיש
שסעון2ר ררא .ד"ק.
ד'
טניום ר' חנינא נ"א ר' שסעין ורוד וסטנו
ר'שמעוגבןז'רוו וססכור'יוהנן .ר"ק.
ר' שטעון בר ח"א חוזאה טתנ'לחיש בררב .ר'יוחנן.
ד' שמעוןלוד'י בשםר'סיסון.
ד"ק.
ר' שמעוןחסידא :אסרר''עקב בראידי אמר ר' שמעוןבןלקען :אמרעולא הרואהאתיש
נבית המדרש כאלועוסר הרים ושוחנן חז
ר'שמעון חסירא ,וגראה שהוא מהאחרונש תנא ל*1
אמרר' שמעון החסיד כוה והא בתוססות רישלקיש הלסיד חברלר'יווקנן
דבר
אנאנבורסחבאיסתננ
אטריהראבשהי
א"אסר ר' שטטן חסידא בפ' שתיהלז,םאכיר רישלקיש סובירתה תורה
זה קיומה שנאסר אשר שנרת'ישר כחך ששברת
ובפרקאיןדוישיןתניאד'סיסעוןהחסיד.
ר' שסשןבן יהוצרק ור'חייא כרורנוקי הלכו ונו'כלוכור שכוקכל שכרכאלו עוסק בה וכותסרה,
ופגעבהו רישלקיש וכמה ובפ"דדגכוין אמר לר'יווק:ן לכודתנו רבינו ,ולפי
לעבר אח השנהכעסנ"
רעת התוספות קודם שלמרו ר'יוחנן הטז הוא
- )1ר"ק רב שסן כסק:רא לרבינא ,ואולי טעוח הוא
חכם נמו שהניאו רא'ות ע"ו ,והיו שר'ן לו רב'
טטלח מסנרא חכתיבה כאן .המעריך.

.

י

וי

י

שי

מאמרשנ'

[195

ר' שמעוןבן שטח אמורא 'רושלמי רמציעא.

לארבי שלגגביג)ככ!ו שמרנ)'4י אלא שאחר שלכ!ד
פירשלוזבל'וזעולב) ו:שבהללורים אוכל' בשר ארנ)
ךר'גממעון השקמוני חבר מתלמירי עלבא
ואחר שיצא מן השבי היה מהביל העולם ונתעצב
כיהגיח קבא רמוריקא לבניו כראיתא בגכוין פרק אוטריורע ה'ה משהרבינושבגית צלפחריורשות
השולזן ,ושם בתוססותובן גפשיהלשראי קורם הן .ישנוחלין קיט"א .המעריך].
' זירא; שלח רבא ילאביי ביר ר'
שיער לכ,ו:זכ דמסתמא לא היה מלל עצמונל ר' שמע,הבי
ו ינוקא
כך ,ךוהיהגיסו של ר''וחנן יננ
שמעיה בר' זירא א"ל רב שכ!עיז ,נואה כי
למרלפניר'יוזזנן ואמו הסירתו כזלסניו בתעניות היהבומןרבינא ,א"לרב יוסחבריז ררב שמעיה
ס"א .ר"ק]ועוד שס שאמר ובתו:ריס' כרי  "0לרב פשו.
ר' שמעיהבי'ויראתניבקרושין נשטוהרבילוי
דש"ישומן שבמע'בטני הואלי כר וכסת ,ום"
בתוס'ררכן היה לשכב על בנונם כראמרו בובתים פ'י'יוחסין נראהכיבומן אבתהטזוישנוטחארב
ר"לימיאמעיהי ומקשה ובפ' השונר אח
שמעיה ברועיראיהנל אהר.
כלעניניו,כי נשא אחותר'יוחנן בסמוךוהניחנן
ר' שמעיה ברויתאניפ' עשרהיוחסין ר"ק.
חנס נראיתא נהעניות הביזוו את המעשה וכו'
ר' שמע?המקלנבו ספ"קריוכוא .ד"ק
ויקר התימוד ירושלכ!י ובבל'זזוא כ!טנו ועסר'
רב שעורים אחוה ררבא והטז בעת טות רבא
יוחגן ואפלו3יטיהנש"ים ,בפן בהמה המקסזה
הטז נכבר מאבותיו .מ"ק ,ויש בסמ"ךלמעלהיבכ,דרש,
ובפרק כל הנשרפין כ'
ומנהגו של רש לקיש כשאמר ר',וחנן שמועה
אמר ר'שסטאי א"ר יוהנןחניסאפ'בניהעיר
שאינו מורה לו שוהה ריש לקיש שעה או שתים ואולי נקראכןר'יוחנןבס"ג ממסכת סופף' ,א"ר
קודם שיהלוק עליו אול' יחוור בו ,ורב צמח שפטאי אמר ר' יוחגן טרק בני ה1מר כ!נין
בערך שהה אסלו מיטרא שהי חשלקיש שהטק שגושתכ!שין בבה קול שנא'ואונך תשמענהדגר

ר ,ד"ק.

דר"י

הפיעי"

.

יגע באיחה שעח ומעיעתו לאיוש לרברולפיכך וכו' קלא תתא ברברא וכו' אם כלבו לזהרזהרל
נשתקשיגיעה ואח ג"ראת בלשונינושהיטץע"כ ,בתורהישכועקול של וזין או קול נמל לאו
ואני אוסר כפי פירוש וה היה בחסרון הלכ!"ד אזקר'דואיןבו משום ניחוש ,קול גברא במהא
כ'חרגום ותלהואמעתלהי ,והטזבומןרביכיראה קולשחרנומצוי המ %בת ק %באאיי
ו ,והווו
אח רבבישיבתרבי בפרקאלוכוריפות.
ראמרהןהן והא ראמרה לאולאו בשרה שנכש
לו אולהשניפעמים.
ר'שכועוןבןלוי.
ר'שכ!עוןבןנויראואכ!ריל!זר'יצזזק ברועירא[ .רבשפיר סם"ב רכו"ק.ייב"ץ!.
שקורכבי אמרנו שהוא שמואל ששוקררבריו
[שכ,עון העמסוני ואמרי לה נחכוה
העמסוני בהלכה.
קמא מא"ב .המעייך].
ר' שכ!עוןבןסוי אמר ריב'ל משום בר קפרא,
רב שריבטו; בסוף בתרא שלהה רב שר'בטו
רבשימי שכיחלסני ר' שכ!ע !,בן פוי בשמעתא לקגו'!ןראכיוגושגוי!ה ררבאפ"גד'בכי' ובכתובו'
ולפ:י ריב"ל באגרתא ,ר' מנהק נפחא ור"שבן פ"קבומןרב~תשי אמר לו רב שרביא לרבא
חישיר'שמעוןבןפוי ור' אושעש ברבי מרש"י סמאורב שריבטו אמר ונראהכי בוכ!ןרב ישרג
ברבי ארם גרול ,ונראה בברכה כהמםכר הוה שריביא ואו 4גיעוו? תני רב שריביא בקרוערן
חשימקאי אחורה עמור בספר המצות ,ובמררש
לף.
סורשום ורבאבגו אתו לקמיה
ב
ובויהר שנקרא אביו סוי שאמרו 41יתנו לו זה
י
'
ג
א
ר
הרבה
הרבה שלמד תורהובוה החשק למר תורה
רגגמרומטוביטז ררב אידי אכ!ר לו אביי ורנ
א
י
ד
ו
ואמרוכי הוא חבב התורה סוהב ומפו רב
ו
נ
י
נ
ע
ש
'
ס
ג
א
י
ט
י
ש
י
"
ש
ר
פ
י
ר
מ
י
:
ע
י
נ
ו
ר
א
הקומז
דרש בטאורות המאועל' כפרד; 2ומעטתי את ווטא[ .ננו'רירן א"לאביילרבמנשיא בר גרא.
הירחוכן חשלקיש ,ובפ"ב רתענירחפרש'" שם
חכיעריך],
י
אמו ר'יהורה בן מוי כראמרינן ביבמוק פו
ך
כ
י
ר
ב
א
ר
ב
ב
ר
ר
ששנא
ה
י
ר
ב
ב
ר
שמואל
'
ונוייאחיות והסבנותר' חיא הנרול.
וכש:יגוול הקט שבת ושכחו קאזמל ושאלו לרי
ררגער'שכ!עטהצ-יוני.
כן:יולר' יצהקבןאלעור ונרחה ל'וגו א'. .
'
פ
.
~ קשכ?עוןבן קי0מא ,כללכרול (עה"ב)
רב ששת מקיטזאפ'יקורא דזממלה ג'בזמן
'עב"ץ.ן רב שות .ר"ק.

!טוי

רי

יבי

טי

,י

ר'"
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רב תדליפא אבוהדרנ הונא ברתחליפא משמ4
דרבא.
רצ תדה~פאברקז דרבהונא  .ד"ק.
אמר רבתחלהששבררב חסדא אמר רב.חסדא.
ר'תחליפא חמוהורב חכאש.
תניוב הולשאנר0ודנאו) פרששמא"יקמי
דר' אבהו בפ"ק דכתובות וכןרבין שאללו בשוקא

אסררב ששתהרתילי דקף0ת מצוה השלע,
ובטיק הדד שהקןבקי במשמות והקז סגי נהור
ופעבהרעואושר4צןברידןח1ינהוברידדצושק-עש
שרופיםאהריפ ,ובסוהנרכות שז4מר לו האעש
ו ר"להכדיםהשליכ!ים10ובים
חצגילמהרא לי
 1ר"ל ל1זיכן,
להבשוכים אכבגלניכגנישבוריםיש
רביוקף0ינ'ודב ששת בקשו נמשניותלפישהיו
סגש1ינהורר"לכי הוא זדהסגי נהורלמה יוצא דגלדאי הלכה.
ואו הראה לו חככ,הו שדצא חבד
רב החלימא קסייה גקסהן בכל סוסף כתיב
לראות
לרב זזסדא והקזבקי מאדכי 0רהע שסוותקזדרב והקרבתם ובסוסח עצרת ועשיחם ניון שקבלתם
 .חהלכתא תורווו העם נהאתי אתנם סנחה הדשה ,וכן
חסדא סמתרתקז דרב ששתנעייובין
כוותי'בא"מור4וכר"נ ברפלונתקז0ינ;והמזההע דרגצוכי בפרשת פנחס והקרבתם עולה בוא"ו
ורבזזסראבוחדריןוה אהוה ורבו הכינהק רב בשבועותלרכווז בעושהבסיוןי
תני רב תחליפא אבוהדרבנאי חוואה,נ,ארב
הונא והוק עקר מפגקקז דרבד:ונא
זזנשתן
הקץזה נראיהאס"ודיבמות(סנ"נ)ו,כו1נשןציקראעם תחלסא אבוהדר'בנאיחויאה.
רב תחלסא נר שאול (טנחיהדו"ב) .ר"ק.
רב והואהלך בשליחות רב הו0א ר%לרבענןלומר
אסרר' תילשא אסרשילא בר אבינא אסררב.
לו דדך לוש ענן ענן נענור שקוא לרב וענא
ענן ח0ין4 .רר אבא אטדרב ששת ובפ"אדיני
תני רב תחלשא גר'שכוואל פרק הקורא את
ססונות א"ל רב ששת לרב הכונונא אשו אנן המגלה עוסר.
קטמקני באגסא ,והוא אמר לא נגר ולאבןנגד
ר' תנחום נךה רר' אכף לא הורה בטקום ר'
סרש"ילא חצםולאבןזזכםוכןאכיר רבינא סרק מנידסןצורכיויה רבו בזזככווז נ"א בר ברקז
ר'היב,על .נפ' נירה4אצר רבא האימאןדענר דר' אכף.
אדרבנןשרי לברקרי לקק עברחנא והסדלל שבת
ר' תנחוםבר,זזדר'חייא בר אבא איש כמרונם
ת
בסרהסי4ואפילובדרבנןז)ריזזוא כגוילבכ1לרט!ו באלסניר' אכר ,אטר ר' תנחום אסר ר' יעקב
בסנהדריןקיינןלרשיקץיא בר צדיקיא רנרעא.בו כר אחא ,אכ,רר' תנחום אמר רב הונא.
רפץעאכיהאי תנא את אבקז דראמיללת.
ר תנחום רכפראגנןברד:ייא .ד"ק.
ר' הנחום בר חנלאי היה רגיל אצל ריב"ל
ג%4דתא ,אמר ר' וירא כי שסענא להא דר'
אות הה-ו
תנחום ארנ"להייתי אוטך שיססטני והיח נותן
ד' תדאינר ח4רממ עיש *ףש אוסר משמו חשץמאכי.לעניים בלמדמ פרשת סשסשים.
ר' הנחנם נר קזודה תלכרד ר' טאני אמדר'
(שטזרל"ח) אץר והקא תד4ר4ו'ר אגף,ד'
בן תנחום אמרר'יוחגן.
תדאילגרכ!טז עבר וקן תנא ד0ההא אללי
,
ר
תנחוםנריודןעםר'חיי 14נר אבאבירושלסי
הד4רבפרק הרד עםהננרי ,וב'רושלכר דשגתד'
ורעמלק'יעואגור שי1וטר בשכפול"ו אםאכיר ברכה
סימוןבןתדאי בשם ף
.
אושעשפירנשנומיתהע"ץ להמייינמלסייו.
בןתדל ,כפרק הורוע ננר
ר' תנחוםדסןנויפ' במהסדליקין פרש'י שם
ערל.
בבןתודוסאישרוסי מ0ףל מלאי לכ'ג 1שלוי'זו סקום והוא אטר מטוס ר/יוחנן.
א"ר תנחום דסן פרוות לר'יוחנן נ"א דסן
פסזוםוברכוה .ר"ק.
נוע10ניבפ.כ"ג ;ייב"ץ].
פרוור ,אטרר'תניצם אמררבאסיי
ר' תנחוםור'כירים סשוםדיב"ל.
ר'תומ4וברפפיאסבירונצלטי .ד"ק.
אמרר' תנחוכ1א בר אבא הדרשן אני לכודתי
~ורחא שם אדם 1ר'קבן חורתא פ"ק ד'וסא
לפניר' הומו הכהן בר אני; .סתם ר' תנחומא
מ"ש .יע"3ץ].
לרבהחיסא הדווצן הוא בן אנא ורורש משם ר' חנינא
רב תח*פאגר4עץפ,קל'ל
א"יו של ר' אחא ברחנינא במרקבכוה סדליקין.
בראביסי (נ"אאבדיכר) .שסמי
 )1בפ"ב ר0נהות ~ר"ב) נסצא :ועא ל,ח רביזיליטא
רבתח*פאבר אממוא"לרב הסרא.
מסערנא,3" .ערקי.
אמרלורב תהלשא ברגדא (ל"קגוא)לרבינא.

חנהי

א'י

י

מאפרשני

אמרר' תנחומא.גרחייא.
ר' תנחומא בן קוורה וריש לקהמ והוא ר'
חנחום ,א"ר תנחוםאריב"לצריךשיכרעיכו'.
ר' תנחומא (ר"ק תנחום) במרקאלו טרימות
ובט"וריני מטונות שנעשה לו נס לר' תנחומא
שהש'5כוהויאריו' וניצל שאמרלו קשרנהקזלעם
אחד ואמראנחנו לא כיאנחנונימוליםוכו',
יר השליכוהו לביבר ולא
כס
וי
נק
ובישפ אחר שנצח ל
אשוהו ,ואטר ברן אחר טסני שלא היו רעבים
חהשליכו לו ואכלויהו כגור גמקרזה לרניאל ,ורב
צכ,וזפירש שחיה רעה נקראתביגר.
דתשאהה שם אשה גטץ .יעב"ץ].
השם ,ת' וית' ינחטנו ניושלם נטו שאסד
הנבא נאעש אשר אטו תנחטנונןאנכי אנחטכם
ומרושלם חנוחטו ויעשה עטנו פים 5מובה.
פ"ד דעחים ובפ"ר מקזות בסנהדרין אמררב
אמר רבה בר אבוה אמר רב הלכתא כרן
נחמן

אלעזר פאטר משםר'יוסי .אטררביוסח דלכתא
לכושעזא א"לאביי אלא טעתה שחימת קרשים לא
ל'תני אלא רריש וקבל ניבר א"ל הכי קאכרנא
ה5כתא למה ל' .ובס"ה דובחים שטואל ורור
בקשולה-עבאיוה שבט יבנהבית המקרשוגכיוי
דסנהדרין נחלק ק:ודהושטינה נדזלקו שלנניכוין
וסבור לכוגניקוגעיןעיבוום ,ואטר טופוב ניוזתי
רבר זה
בקז סורתארכחובוביןכת"יושכן,
נתקנא רואג בדור שנא' בי קנאת ביתך אכלוצי
הנה שמענוה באמרתה וה יהושע דקאתי
מאמרם רבכלהו שבכוי כתצ ועמת הגבול ות1צ
%א כתיב
וע5ה
הגב %ובשבטבניבין
מ)ער) ש"כה!גבי
הכא הוא,
ותאר (בנו' רירן ויר
טצאנוה בשדהיער זה בנימץ דבתיבבנינרן ואב
ף .ומורע קזודהחוץ טדשקיה מנשההאעהה,
ייר
ושם אברהם הראש ע"ה י0טוה אדון הננשש
חיצן5אמצשזי.נהשיםואסוחים

הי

.

סדר האמוראים
4ממהפ.

נ"רבריפ חפפו1רופ

טמפר

הס
בעל רורוח עילם.חו
מפעירעי].

תתה נחול 5מ41ם נימ :הסשר %הציר המאא תה "ל ,ומהם יתמר חנמתו ,ומה
וכגי ההשוטיםנחבטיםכריליע וטני האחמם .שקשמרני ,ונמופדבי ששה מתם מעיהץר'
רב עשה סתם סשחא ר'קזודה ,השזם
וקימןסנתזרשז ,מהםבתלטורועשוי
פגהןהם מא
ירב'ןשמעע,ובן' חוזז עסאה סתם התתשהא_
סשש
יונש .ותומה ש הדט
ופמק'ם מוזרוח הגא
%פלא הומר %לפדבנן סמחל בושלת המרע *'משיועריבאי,י'""ןמשרמווק
תזומר
יינב  ,יצטל?ז'לבהרומ%ו חשחמם חה קקממם אלפ ששקחת*מ ,א=%
מד
ה?
ושניזםכ
"ה טהםבהיכטדוהםסינמהת5מור אחצח ועחחהא ממחק ופק דחק,
בכ,4
קממרמ*ק*ישא
*6 %ק ולע
כבר אמומ ני רבימ וזש-ונפ הוא טועשה שוהו"מתמ=ד" ,ממ חה ה"%
המשנה ההוהכהרש הרל רכ' וטהור ,האע"פ ת-חשש
תם*,4צמחד*%מקת-
פוזככרם אחרםקבלו טסנו גד%ים נסו ר' דצש הפפליעחי"*%",ףמ%.עימו
שישה התוסמהא לבוור ענטץ הכצמנה 411 ,שאק תמ*ל מ ל שח
תא,
זיששא שחבר סמרברזייית ,וקורם לרבי זיבר "משחזה"מתמק%אשטעי"א:%
תש
כ,מלהאכיתולה שטותלר'עימעאל,וכןלר' עלמו ושצ ששש
חתאא
ממלחא ,העקרשקנל סטמ הוא רב שחשרהוהה י א י  %ה *  %א י ן ש
כהנום הואנ)מי 14סומתחל טוקהא ,וכן פאר
ספרידוצ תשאטפרי ש"םב' סשים אחתנש ש מ  " 4ת ת ת מ פ " ק ה
9
ת
גבמדגר טלההרגים] ,פילח חם לבארוהקרי ק א ע י ג

י

*י

ך'י=י

י*מ ו=ייח

פת"מ"יהאפיא%

לידא"
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ורבקהורזזוננ) רב נז,מז והם המקכלים זזלץ.

ק ש ,ק פ פ ש  %ע ט מ מן %
מיר פת השח זיר הזק%"*1 ,תן ק
לשרעת עם תש היש ,טת  %עא
זה  %רמינ א % % %שןש נשחם% ,ק
טשג מחשיר וץ
לל ר עעא ק
16שוק ץ'שמין ק נא
י ,א %מ' שמשל
אער
דשף" מ השיטד לעיא
טטר שמ
לכ בטן המש,בתית המת עם סה
"0אה ,מ א  %טדע ל שמש %לשאי
י
נש
קנ 4מר',מדבא ואעו כן בי אם חביו1 ,כק1
עם וה 4,מזמחי נפרק דעדשי דומים שבאו
%ציר' ע4טעא 5לאמר הדםים שאסרר' עץבא,
ואמר 5הם ל "4מעא 5צאו ואמרווי
' טדבא
יוב
0חמת ,וכן בסוףיעמא בענץדמן,
אש
ובו
שלר
4ולמילא ע1לחנד אחרםוהכ,
וד
יי1טדע

דכ1הםקב5ורנ חסרארבוז בררב ה 161וגם רב
אלה הב'
פ17ת סני נהור ,ורבה ורב יוסף
האזיינים סזמ ושקרהים הקקה לושב-יזזקבלי
:והם
המקב5יםהי' .1ותלכידמזם שקבלורבינאדדאשע
ורבכזצאהב' ,אבלמישנתנונפים%מז'הרב ונם
התלכיד הםאביימרבורבה ,ואבייכמור,למוי חבר
5רביוסף ,ורבה רבו המובהק רביוקף וביד 4לה
נשאוה הקבלה ,וגם רב4ו קצתלמר מרבה ל והם
אביי שנקהא שכענחמניויכ 14ברקה ררב יומף
ברז,מא הם המקב*ם הל"ח ,וכן אבףורבאקב5ו
ק)מו מרבנחמן בריעקב וכןרב4וקב 5כורנ )1מרא
ז)י.תנו ,נאחרי כן קגוו מהם כמוכן רב הונא
בריה דרג מהוז1ע אע"פ שהי) וקןורבנחסןבר
עחקכמוחבירוווה הארץייכוםרבים,וכןרבפפי
1ץ4
האחרוןורב סשו האדצ.ון ורב כהנאהכהןה)94רון א"1פ 11נמט 1ורסא5הרמל ,נענע המן
ורב וביד והם המקבלים הל"ט .ות5מידיהם רב עקיבא אוסרטעית' זהלא נמצא בגמרות.
אסרורבינא ודג) סוף הוראה ,ורבאסיקב 5מרב
וקודם שננאררבנןסבוראי נאמר הומנימסתיו
י
פטי ורב ממא ורב כהנא הכהן ,ובאלה אמר כ
הוינאבי רב פפיובי רב מסאובי רב כהנא בפר0ו נהם החכמים הרשומים ,נדי שתוכל לב14ר יוהר
שהוארבווהלכה כרב כהנאנגד רב כי הוא בחכמי הת5מורשהוכרנומי הםונאיזהומןהיו,
אשי
נוה קושיכי מהס הארכו יברם והיו
רבו.
אפ"פשיסי
דהם רב אמר ורמנא המקבליםזזארבעןםיכרם נדדנה דורות כמור'יוחנן ורב ארא בר אדגחורב
שנתנה ההורה ,וא"כ נסתלקה הקופץא שלאקבל נחמן בר יצחק ו14הרים .וזה נבאר כמי מה
כמו שאכור הר"ט בכע'ץ ככוו מה שכהנו הגאונים נספרק)ם וסספר קבלת
מרב4ורב אשי
כי
שאמריוס שכט) ר'עקיב4ו נולר רבי ,וזו :יודזז החמי נש דוחת עלם שהעזנומן הרמנ"םעאאין
ש ארםכפיהדורותיום שמתרבוונולר רב אפף ,מתיותר ,אב 5אם אניריאה שאינו עולה ש
וכן אומר המאמרשאיןצדיק נפטרמן השלם ער הרעתכפי החלמור אשע.
ערשנולד צדק כמותו ,אב5נע '5ת1מואל אמר
וכבר דבינו על דבררבי שהוא רבינו הקרת1כי
ער שלא כבתה שכושו ש5שי ווחה שכע%
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שטו4לשכנר נתנ 10וות) השמש וש השמש שהש סומ!ג'
וחהקמיןלמנירזז שהשו שנת
של רבי,
נימע ש5עלי .ומה שאמו גתח5ה טפר המדע "41ק מ4טרוה נחתם המשנה
י וכו' ור'
חמריו של ר'כיאי ר' ק:ורה ור'*ס
בחז נשאר ספק שמצאוהגבאווקןנוחריב ש0צ%בן
זזרנאבן הרדיון יה שש -בספרים כי לא
חמני הכחן,כי בשנת תק" 5לשבורח) או סטם
בדעתושל הרבוה ,כ'ר'מאיחתןר'חנימונן הכתצנה ושלחכל החככז,ם לושןץתם ווה הדסיף
ו1זין דיא מהכת ההששון שראו הדובן ור,וא פ"1,קם שנהיוחר ,אבל זזיוככוקם כואכפי צרפת
%ו מחמם דבנימו מ
נטנהשיםר'עיב4ו .וכן מצאתי בן' המשנה ואגטבנו כמו בש
ש%
טשת הו4ו שנפל בספרם ,וכן מה הוא 5שטרותקיכ שניםלחרנןבית שנ; וא%י
ו שלרביהמהבן שלנמיםיוחר כמו שאמר
0אשמדאנייו של ד'עקיב4ו הם ר'"0רפון וכו' במקויכי
חור מכח) פאמד בכתהח הנאאה שהיה כמורבו רב שמו %4ברד,פני ,ת 9הקה ב'מירביגו הקית1
שאמרלוהרשני .ונמיק הכוהנ נסהפק בג0דא שנת ג' אלשם וחהק"ס
הרופא גרומי
אם החארבו חביז ,וססק חרא 1,שם כר' אפרדשיגע*ו הדמנ"םז"ל במה שדגר בסכוו
4י
עקיבוו כחפום דחבירו של ר'נווסק הקז ,אבל על כתמה4ש-וןהנבע1ים שלאנתן טעם לחורהכמו
פ ש פ ר  9ט מ ק ע ח  %ף  9ש ר פז)טו מק נענעי דיוחוסים והא0ץם ,חעמ2
שקק%שמשישי ,מ ט ' פ ש על 0אך הרנ לל 0יך שגתן מחכמהו"%י
ו,
ל
ל
%ש
אכל
ת מץ %
יכר0יהיכרס לנוצרים נראחכי גלינוםתרזסא
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מאסר שמ

העו ה' שנימ אחר במלכרוס שבשם שנה לדיבן

שנתנ' אלס'ם ותתצ"ח.
וכרד אחד רנ' המז ר"גבנר נמלא  411אמס ראש
קשיבה ,ואחדובידהיה ר"חנינא בר חמא נמו
גךצוהרבינשמזמה לראש ימרבה אלא שלא רצה
בעבור שהקה ר' אסס גדול נ'שניגג ממנו ,אנל
~אומר בשבת
מירדרהאי
בני
עיו כמו ר' אושעהא,ברוחביר
י בר
חסא
רבי ו"ג ור'שמעון וכן
בשמו ור'דיא ,תה סהומר בר'זדהא נסתטק
בתלמוד אם מת קורםרביוכן מהבירע בר קסוא
ולמ השחז דשמו %4ורב ובמ ר' חיא ,ונל א%
נק-אט בשם הנאים אעיפ שמקצתם לא נכחבו
במשמה אמוז רב תנא הוא ופליג,וכ,ש ר'זיקש
ו,ובןכור''ווזננאע"טט1המו תלכרר ר"ל סר'
דוי
אוששא האה ף עחקטמו ט5ר'ח"א הךאעסו.
ו%והמש ,עאז.%

1991

נר חמא ,והיו שנ' נששים מכהרנן למל'%4בנו
שלרבי ור' יהורה נששוה בנו ,ווה ר'יוחנן קנל
מר' אושעהא במרבווכור'ינ4הוכווזוקמהבן ר'ודשו,
והמה ראש המיבה שמם רבות כמו שמונים שמק
ומת בשנת ר'אלפים ומ'ץ ,ומיאהוהנפי הסבוא
"זאת לרעת דואשוןכי נוזתםהכעינה שנת
ר'
לשפירות לו]רבן ,שכויר נמכות רבי
לנא בר חמא ?שד שנים,ובי
אסםור'חי_י
הצדקרכאצ
ר'יוח:ן שמונים שנה כמו יוקץ
שנא
ממנו ,וא"נ למאתים שנה אהר החרבן בקוזו
ואחדיו ר,
אנף והקז
נעשה.התלמודירוסלמ;
בומנו גםכן ר' מהורההנסיאניןרבי ,ובכל א%
הדורותהיונ"כ רהעבעשוזנהדהן.
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הרורהשנירביהורהורב הונא

אבלבב %בהק ףיחנן אהו שסה שמח%
שינה מהרדעא במקום שכצאל רב
הרור הראשק רבדטמואל
ה"
מודה ברעזוקאל ,אבל נראה בל,ש חבי] 81וק
ולבש ורגה בר רב חנה עשדהיוחכדןשבסים נרקעא המז ראהש השיגה,
אבלינ ושמשליד
לסקזיכרוגו 5רבימ הקרוש שהוא בשנת תל? רבנחמן המהריין בומנם בנהרדעא ר"ל גומןרב
לשטרות ,ווה בא למנץרב שמו%4בןחטני בשנת מהודה ורנ הונא והס הרור השנ' מהאסמיים,
שלשת %4שם ורמזקע"כו *פדרה ,ואו כטרוד רב אבל רב הונאה5ביר רב בסורא סקום רבו האש
לבבל כוצא לר' שלא ,והמה רב עניו מאד ולא קמיבה  ,ורשק א0ד בפום בריתא בפוק הדר עם
רצחלהיות ראשישיבה ער שנספרר' שלא ,וא 41הננף ,ורב 'הודה המה גרו 5נחנמה מרב הוש
לקהוהבעל רורות עולם ממה מואומר ביסאכ' אע'ש סואמר רבה ש 14כרל' שאלת' ~זככותיה דרב

יאש

רב עשה עצמו תורגמן לר' שלא ,אבל בסמר
מיתות אמר שמצא'6אבא וא 41הוא אבא אבוח
רשמה ,%ועוד לא רצה להיות השש 'שיבה
בנהרדעא במקומו שפו ,%4ונן נהאה בתלמוד
טהךדם'רר שמחאללבב,5כי כאשר בא רבגשלח
רב לסורא
שבותוללקרנא שעדה בודקאווזו,
שהשו מחאכוחסיאכי בפ"ק רהתיות אומרכירב
הונאמכנץזלכל' פנחא רמהא מחטש ,וידוע
בהלמודכי רב הונא בסורא ,חזיה שם רב לראש
אשיגה ער שנטשר בארבע %4ף וג' שנים ,ובאו
בנ'קשיבתו לשמחאל ונסכור ד' אלפים ועשרשנים,
ב %חכמות כמו שאמתו שמו%4
והקז חכם
ירחינאה ואסיהררבימוסןז ל חנמתו בתורה,
החאכי הס אלו שלכורו טהם בנ' רב
ונבר
קהוקאל רב ץזודההעין-ורמי ורב חמא ורבה בר
אבוה ורב ששתכיסמ נדךר העה] ורנ נ~זמן בר
יעקכחוע המןא ורבענן ורב מתנה [ור'ומזקבר
ומ
מ
ב יש מאי] מ
*4קי
נהנא נהחששוס ,וניכוהס
חסאנר מיש
הק השש ערנהבא"' ר'יחנן אחר שמתר'זעינא
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הונא ומזבו ועותרה ררב ~ןסרא רהבו
*
*
וענותנוההה דרבה ו4א 'הבו  ,א"נ רב הונא

י

ההק חכם ,וחר ,ועודכיאמרינן בברכותדכ' הוה
מפי רבמ-ידזז בעוקצ'ן הוה אמר הוויות ררב
ושמואל קאחוינא הכי מסתמא טלא הוק חנם
נלנךאנל היו חכיר גרול .השע'ש שהקז
קוראלו נשמהאלסויננא איפשרשהיז מחודדבערך
טושר התלכודם או וקעז פירושו כאשר טיוזשו
קצתםגמר"ל סרננא שהיו שינ.ו נרולות ,ו5מיכך
גברהקשיבת סויא מסמ שריה רב הונא חנם
ועשיווקריב לנטראז) וכשנספ~ר רבמהודזז וקזרו
טוניזיטרבותלרב הונא ,והמזארבעים שנה ואש
'שיבה אחר שמואל ומת שנת ר' אלף ונ'*צירה
ן '"א שנה ,ואלו תלמייהם;
אחר שמת ר'יחנ
רב חסדאורגה ברנחמנ' ורביוסף ורב נחמן בר
טנחק ור' זדא ורבה גר רב הונא ורב הממנא,
אקהפ שרב המנומו לסר עם רב .אבלוציאסדה'
טן ועתןהה עד וקרוב5נמיא בחרוד ב~שון %ץ
לחירן יתריפה וטמירר סאשר הנא ככ 4,והענץ

גדי

.

אהר .המערץ.-

00נ]

ספריךחסין

לכיקלה שהםשנים רב המנונא .וקוסטנפוין אשר
הכריהרוכייואיטלשו על רת יש"ו ההז שגת ר'
וסגמרים כמו שכהנ ר' שמעון רוואן בסוף

איפום

החלק השני ממגןאבות.

הדורהשל"פירב מסדאורבהורביוסף
הרור הש4שורב חסראהלמ,דחברלרבהונא,
וד'שנים קודם פטירת רב הונא בנהבית רנווש
4יצמובכפף ,ואחר שנסטררבהונאהקהרב חסרא
ל ש בכורא,וכ; נראה לי בם"ם כל הנשבעע
והקו ר4בפ שיבה עשר שנים וסת בשנת ר'
0%4יםום' קן מאר% .יניאהנפי התלמודכירב
גחמן אב"ר [כ!לך] מיכר רב הונא עד ל שנים
קודם שמת רבה ברנחמני ,ואיזריו ר"ל אחר רב
חסרא מלךחביו רבה בר נחמניכ"ב שנה ~והו4ו
חבר בחושית רבה ושאר הרבות]  ,ומת בן
ארב"ים שנה בשנתס'צ לאל הח~עו ,ואחרו
ף מ)ב ל כסאו שנתים וחצי כראקזא
רביס
בהורות אבלבסעז ברכות אומר שנתים ,ונסטר
בשנח פ"היצירה .ורבה ברנחמני כברירעתכי
ברח*עם ושם מה וכערואבייורבנן ,ותלברדהה'
אבץ ורבא בריוסףבר חמא בבר עזקאל ורבינא
הואשוןורב כהפש השני ואחרם רבים] ,ושנים
ששר תלכנץיםהיולו לרבה בר נחמני ,ולל
כי וה למרו מכוה סואמר בם' ה:מוכר את הפועלים
(רפו"א)שהירנועליו שהיה מבטל שנים עשר
%ףוכו'.,וקסיזמרב צמחגאוןו"לבערך הם"א
מפגרשנים עשד אלף חכמים .אמר אברהם
זכותבנאן אני רוצה לשלוחיר יהקשווזעלכל
זה שנחבבשרורות עולם הוא טפרקבלת החסיר
ששד ני ר'יוהנן מת בשנת טץ
ל? ש
"שנים קורם שמת רב הונא בשנת נ',
מא
י"
ביו"
לוירצ
חסדא גענת ס' ורבה שנתמ"ב מכ"ב שנים
יב'שנים וחשץ
ץ
ש
חק
ורביוקף שנת ם"הכ
סלך ,ש מץילהביינו מ %והניק שובה
נרנחמני חקז.ארבעים שנח כדאיהא בסוף
סהליכנולרנ' שנש אחר שכ!ת ר'יוחנןווה אינו
אמת,כיבסוף כתובוח אוסרכי שלחו לו אחיו
לרגה ברנחמניפרעלה לארץ ישהאל ,ואנירו לו
אע"ם שחכם אתהאינו רומה הלסד מרבו שוסד
סעצמו ,א"נאיןלך רבישלךרנ ומנור'יוחנן,
וגםרכיולו ש"פמכהו ר'יוחנן במה ששלחו לו
"לכה כר' יהודה בפרדות כאשר שרעור'א שם,
%טהות וקהה קרובלעוירים שגה ,ואזאבייורבא
לוכיריםלפני רנה ,ועור בסרק אלו נודשות(מ"4ב)

אי

י,

מ'"

כי ר' אפא בבבל בומן רבא בר פלוגהיה

ראביי,

וקראלובריה ררב יוכף גר חמא ושעמלם"שור,
ועלה אח"ל ר' אבא לארץ ישריול אחר שעלה ר'
רא ואמרהלכותלסני ר'יוחנןור' אלעור וא"כר'יוחנןביטנם ,אבל מה שאסרכיכ"ב שניםכ%ך
רגה וה אמתכראיחאבסיף ברכותובטוף הוריות.
ועור קשהלי אס רב הונא מת בשנה נ'ורבה
בשנת "0ב א'צ היה רבהבן ח' שנים כשמה רב

שש חח
מ פק א ס זחק אץ ע
הסח ,לעה לאוהא בש מיק' רב התא הרע
דעעא ,ותהלאי%הלהחח שובא וזה בעע
הכ התא ,א %עה גר נחממ ת %מחים שש%
כוב הונא,הןן מוק עצמו חחר
אץ וב
רב חסדא לרבה מ התאחיה שואל מממ ושר
בטוף בהרא %ץ רב זעךא לעה,שיתאבעי מעך
הב התא תר,
וצל מערמן בעא רבה מוב
התא ,ען בצק%.הגט1י
ל רביגוא לרבה פק
עק בה ד%4תשבילה מעך ת התא ,וק
בסרק בכל סערבץ בסתעאיזר רבה מ הףעבי רנ
 ,ונן הראב"ר
התא אעמא ל
תוי
ואפע
רבב
'
וכ
הנ
הו
נכ
וח
בתחלת המדע על ה
יכ!יס שקבלו כ,
אב!ר שם ורבה(כ"י ורב) ורביוסףג"כ וכו' ,וכן
הוא עצמו בעל רורות עולם אמר כן ,ונן הוא
כמו שכתבתי ברבה וכן ברב יוסף ,סוף סוק
מפנין בשבת אמר רב יוסףכיהוינן בי רב הונא.
י לישרזה הרברכסיהתלמידכי נמצא
והנראהל
ברב הונא מיהתו נמרקכיצד הרגל (כא"א) כאשד
שלהר' אבא בר וברא למיי בר מר חבר רבה
סישאל מרב הונא או נח נפשהה ררב הונא ,דבסוף
מ"ק שהעלוהולא"יוזויה שםר' חגא תלכץרווהיו
ז%ר' אמיור'אסי תלמ'רי ר'יוחנןור' אלא ור'
חנינאור' אבא ררשעליו ,וגם רב ססרא הלמירו
המה שם במותוורב דזסרא ,ובכל זזז לא נזכרר'
יוחנן ונראה שכבר מת ,ח-ימבהא נותנח שאו מת
ר'יוחנןג"כ בשנה ההש שמת רב הונא ,והקה
רבה בר נחמני או ראוי לסכיכה ל0ני ר'יוחנן
מרב הונארבו ו,זיה אובן ,4ח שנים ומלך
סיר כשמת רב הונא כ"ב שנה לתשלומ ארבעים
שנהס,חקז ,ונן או מלך רב חסדא כשמת רב
הונא רבו בסורא שהיא מתא מחסא במקום רבו,
ורבה בפום 3ריתא בכהךם רב ההודה רבו ,וכן
נרזמהכוההיססות נפרק המפקז כ' רבה הקק דן
בומןרב חסרא% ,א כ4גור אסרבעל דורותעולם
ששר שנים אד כ!ות רב הונא,
כי רב זזסרא

"

"%

=

ימר

עסי

יקש

י

י
)יאל א 0שמוטר כדעה חוא*בר פיפות חי

='0ח .הטשיז.

רנא הוו

1טש .שש ה1סם ט]4ש עשט )ג 05א 4והא ס)
וש )גם) שסש) '4זז נס*ה באו טעמיפא
ס) א)מ 1שמ34א ' נש נאט)יים)*ב וסאנאם
אע,ו )4ס) סנ0ז זט)ב וסם 2נג") 4,5םנן סש א
טגסוא ט)5ט
ט"4יט אוש 2גסט 6וט4
אע)ב ט)ב *ב4
ס)
י
ט,ן)ב
י)סג] )1ג ט2ם' טסם0אן
ט)))]ט יססט יג] א4 4י])ט ג%ט 0),
] :ם]שם 4ש4,זז
ויס4טט 40 )040נ 4הא ס) טשנ"ג טיבע שם
ם זנס טס)מטם ט)5סט )הםם 4א ' 1מג] גא

4ט1

טםוה י4ט

)טגע ט*טש) ' (ג שב0

וב0ש ס),ב ט5זוא טז4ה ב4ט 4ט") ' סוש
ג4ה4ה א4א עש א)0ע ם) 4פי"יזטס) ' נעש

)ם !9ט1

ס)

אע]ז ס)0ם טםוה 44ש ט,ש

נפ"ט
 ,ם]ןטי]ם אשט ש])
]זהסט) ז]י2יסטט ])וט
חססז])מטאי
.

והא ס)

]4ם א)נהמ 0ום 4ם )]40טם] א 00ם] )) )54ם

יוס 41נ00ט ח4פו מוםא"ן ו)ס4טט ס)טם) 4זוט) 0גם ןן 'קלנ"4
א ט1ב )2בש ע)טא
טיי0ן )גט5,ט
" 51מ1ב גל"ש) ,ם אם) אחעסם בא] 4שטי"עש
4טט 4טטן ' טנבש4
)בבש "םוהימא]ט4ה
טש0*0"0ו) י"4"5
א  4ט1ב )בבש ינט)גה )סם טם5.ע ב4ט
איש (0ם טיב
עג0ם והא )) שא 4ם 4ב 4א אט4ס מ0ם ש" ט)ב וע0",י
ן ז) )טא )4א )גים)ט ])וט

"

)4א 4ן '"%נ

ט)ב )בש) סן)ב גסב )ס"

אש]),יזא ינז]ט ])וט

ס) )"טש' ט"גנ ט1ב ובבש ס).ב יטב אז)]
טום אטא ם) )"עא) 'ג4מ ט)ב)י0ש

בסע

אוב))

מ1ב

]ס )"עאן' ואם מ 1שע) יבא

ז4 ,ש זז) א)ט 0א ) 4ש!)0ז שטם ס) שם
']ם)סאבם וסם ])4יסז5 4מ4ג]א4א טם*5מ* 5מא] ננט

)0

א4פ טאו]ם] טשס)4טז ])ס4טם ]ס]א נטש0זפ
,
א)ש 1א 4גב)2ט ם)] ע*ןם 14ג 1ז) וס)א

.ים]ם ה,בט 4נ) ע)ם") ו0אב טסס
.
א]0ט ס) סשמ )4ס טם) נטנט אשט

גט ט"
ס)

0א
0ו)נ טס
"זא )"טש "מן ם) )"טשם"4',טם) ]4סנ_טש
ס)יעא טאעם "0סםים"ז) 4ג)ו0ויגן
ט))ט ,ם)

' אם) )4ןואן

נשי
:,0ב ט6ם א1טם ז) סונש עט"ם )ג0ש
4 .וז] ))ם 4שז
,
י ~4מ ט)ב )יבש ),0ב ט"ם )):1ט א1טם ס) ,טםואט טשש סוש שא אגנ )סט) 1זנסא4
יוטא) ' ;סע ט1ב א,טו 0טס5ג :בב טעאז נ) ' 1בסט4ם נ)םם טאשב )סם !1שן 4ן אשט
)ישן שן נעטן א0ב )ז )0ב) ו"טא) '"1סנ
ס) ועא טס טשש ס)פ )א ' ועם טסש או0ט
ט)בז )00ש ס)1ב ),אג)ים)ס ושן ס) ו]54א) ש  4ש שט ס4טיש 4נבב) )טאנוהז
'נס"נ411,י ],ט%1ם)םם]2),שןס"ב""בחה אטי]ם 0ש)ב !1ם), ,ש ע])ש ם) ס )ס)אי)א1ם4
ם) ש ש ' אסט )ש אבם
ס)0ם טםוה בא)4
י סש ע)ן ם גוסע ט4עטם
ם] וטסינ*י])4טיב"סעעטש)0י ' אגש עם,ב ,ע)1ש ס]ס 41נ"0י
:4א) עג 9יבא ם) 4טטט (םמ סג4א נגם)ח )4אום זטם ,ום !ש ' ))))ב ס4סןנ(,ג]נ1שם
טשהם אס 0ס) ושש ' ם א4א ועא )0מסם טזב) 6ע0ם ט)ב)0נט )ןסא)ש טשש,ז) 0ג"ם)
ט4ון עשט א5ס) ש יפא ם) )ג),ם]סן לנ"ם פטסנ ע0ם"
) ' טשש ס) 4טם) גא ט4ס
ו)ם ס" 5)1שספ נו 0טזבם א]ס)טס טע5
),סים ויטה ")זיפשט
1ש' אשע זוס4סניםי])
טם) עם ס"א)
י
ש
ו
ם)
ס)" 4ג]
ים טס !ס1
ע ז] י)2הט ])וט
יפוא])*פ"
ם.ה"
טשנטטשט4,בי)ע
'ש)
פן
ש)ט" ם) סש 6טס
ט])נט ם)ס4םנ

"

,

טגבן
.י )4י4ט גוטנט ם)ן א4ס אשט
ם4
4
ם
ו
באו ו0א ס) 0ב וסא] עא)וטו ט)ס)4טם טא)1
,
ש 4י4ו עעו4סייגא עםוה:יא)ם ג1ננט
ס]] :נום א)יע ס] )ם))ע א ' )4םו 4ט)ה) א)ע
סז )בש)ס,יב ,ב אג]1]1ס אסט ס) אג])ט1ם
נטג )ם !0ט) ז) )0שב
טז4ה באו 4ע"
,עא !ש' טויגן ס4,ט  4ט)ב ובבנ 1,0ש
 %ג ש ב אש ם) ש)ש שנמ )( 4פ1שם
י1 )4גהז טז4ה בא) 4שש ',ם 0גם עסושט

"ן

י

טםו ס )סאפ )ע,

טבמ) %ס)אי1א]יש

 .ס,נן5יט)"4ט א]0ט ס)) טם) שס*טם
!ש ' ושסט4םנוים אגםם או0ט ס)) )ם)ט)ינט

י

ז] )0נסם אע]ם )0ש ש ] יס)שם א 4
)בג)ז )ם14ם *ם1םבום ]ז12ם_
נ א]נ)ט סןבסנגים אם]בו
ם) י.עס4ע' )יטא ט)בם ש)ט )ש !1ש) ) ,טס
"גאם )א .0בסט ט1בסב א4א' שם טנס 1ט)41
)),גט ש)ן ])ס4טט ,םם וי40:
ש מ)ב )"ם טם) ]4ס אנע ז) טס] %עא)

וטיטן שיט

י41י

י)ה )סאם

]105

ספריוחסין

]202

ו הקנ"הזץ נשמכלךסרסושלח !ק4ץ %4ז ש
י

! ש "  %מ ש "

%ת ה

א"*י"האתיה"ויפי
חמס,
 ,מ  1ח ע ח משפהש ק
צ"ט ד ק ש ו  %מ ך  %ש ל מ מ  ,ת מ ה
מ
ה  %ס ח "ש וחחא4ט זק ע 1 1
=
צונים שמ

חככף עמר %4שבכלזיארוצות דפווש המשנה ל
טתמנחה והוא תלמורבבלי ,וכדרם בהמכמהכל
חנס'בני חרו ,ואח"נעבודציחז רבוה ומעמ%ז
 %יגנף ה4ראל פוור גדול ונתמעמו ולבבות
והת!ולו לכחע התלכצד בספר ע"כ .וטש4ה 1ש שו צ ק ה א ו ח א
כתזרב,נ"ם ז'לכן בכל סנויו כי רב4גיי ש4ה קודם הןנן הבית שמ כראיהא בס"ק דעיו,
דצזלנ,וד וסץטו! ,כןטשיה בגכיזו שעסצוז כצני שמש4שינהודו תדאן'וןוה0לךהיוהדגויר בשלם
וובנץ ,בחצר ה 141חיה יוליו עסר ,הוחריו
כההר!רו!ןלהלבו!ד,אכלוזוסוסו שדהיכיד'
חיצף מתר
ננל .השלמ
אעשהו
מיידו שתנר יהצבת ש ששןשנ
ןזדלרדושביעי טריטך וטך בך
ב'
יימלן *שת
נחת4ה ענ מאר ,אבל נספרבן עהע סאתהק חה
רבאשיוחבציהם
בוכעדוד הסלך ע"ה .דתז %4הצתו עסר סס טט
ה!מ
חהררב אטר!יה טרמר ףש מנץש
על 1ש'4ץ מס מקתשתשקחיןאיא בל0הןלנחדשת
חש 4שףבת במקומו בסוהא חצ?מ שנט ונממר והואמספרדגתתש'נשכיני'ערהיוםבוממרותמז']
סשת קצ"נ זה אפד ב* דורות עולם ,אנל וכןפרכויםאיד שנכרתה סלמתםנוסואלנמנדהוס
יכפיושקלב!ודבבזוףכ!"קכי רב וענא בר נקדלו אועץ מות 4גמונימס נינף ריוחנן נמו
הנר"4הל
נוע ראשיפובה אחד רב אסד ,וכןהעהוך דחעה שאומר נגמהא אמרולו לר''וחנן אתוחברילבבל
רג*ה דנר עק פי' לסקזף ה 141נטהא  /ווהדרה שהם םטשפחתהסיס%ם וחרה  %סאך ,אחףנן
שהתד א! שקט ושמח,
ףב.כץף לקי 4ומרו לוסיהם
4צם נד %נווק רב אסר אכל סיכר
*4נפשמ להטיר עול רוטים
כר4יהא בסנהררןמוזביגנטויןזה ,רחנשדויו בר 4ידינגבררא ועמדו הטרסייםכקש
אנע ,ומ.אה
אידי אנע
ט%יהם ,ומפני זה נשמת אנטונינום
י
שודהביטירב חסדא מ טהקה עתהיוהר טד'כ"שו' נתטרוה החבלה,ו"רני מבע כוה זה 6ה,
א0מ
שנה הו"כ ? 1שנים ,ונפפור שסק ף"ב ישךרה זהו נמו עטוש"י שהיזה אהגתם נפשו קשורה
ואועיו הכם אחד שנרראינ נחטן ברהיש
 1ג' בנ0שו ,א %ה5דסיםלאטטי הרנה ער מתזרבי
טעיםונממרשנתרמ"ו ,ואדיכלא*ץ ע4ב טר מכףר'יוהנן ,אבל"ההאשון יודגרד בן
ק אורעהד בן באל כהב אל כל
בררב אש' ל כסאאגז שלשעשדה שנה,ויכים רבךנבסי"
ו%מס )2חו %שיישחל %עך טאחע וב הקדלוח של פרסיםשדיו יודשם מדוב ארספו
טלמי נמעא ת %חשם החנם או%ת נהםהים תץ שנה מפני סוהטז
טמשי ען
לחם'נח"
ל טת
סעה לת :אזו מ"הא תל וה אלסכנדר תלטה-ו ,ואו נתחוקוועזיו מלוצחז עמ
מע%%דחת שא ו%א 0צ ת צף נ" הוומ"ם נצ1צאלולזולוז"4ו נוו,קלקה ה44ץ
ייה1ויזאתיפשמ ,ת%נאית עלם ושכער וחמת וקצת ארץיוןוכלארץ ה4ראל
אומו יהחאהמשו ה%מך ,ע ס
עד 14ץ ערב כלה ניר השיסים ,אנל רומי
"רמתאיגןמיפתהתל נצמה ,תצ ה1שכט הושתומקצתארץען וסצר'נחלשירם]
ע ת שף מאא
פיסים פעם
נו %ילוי' חסס חשצד רוכיום,
י
ה
ו
ץ,י
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ו
שראלביכר קדגרד
ו 4ודנים
יבהמזלהזי
בו
עא עץ נחצ וחם יקקצס .שנ"ה,
חם נסשע עמהם ומ*חעתה
והוא 4יישורוש שבומן התיטוד וכן ביכו
טחא
הץה
תש!
שבורכלסא,
ו שר מר ו ת אשי
ש"
ואת וטלפ
*צק
עתע סאת שמם
וביכוו קמאלעולם און אוור סושסו משי ועל
וצ"
ן חז אמת מ יהזר
*אחן
ת"חץמתגם"טסהשח*במשצ שמונקי"ו המעים ,אנל4י
שאדשרח] ,חצסהחעטיו
א" מר"ן שנה קודם לוה נכהנה דיזשנה ,ובסוף
חים תץס מעצ ות יץ
מ אק ברכות "צמר כהצקלקיו הנינין וכו' ,וק בסוף
יסירפתס.
מ%א סקמן ש מצחו המ זה דוך כינהן ,א%
שר קג*,
סמקו"טפא
לחח א1שווםמ"יסרבפרק זלק אוסד שבומן קרמת
*
מ"
מ ש ו א כ  %ט ש ה שי,
עדס אדסטו דוה 50סוף אוד סה4מו ק ,וכף
מי
=כ
=לשח%חתה צ א צ" נ
ס ,אבל חהלמוד
שיוה מס0יצ נרראאיידו
יש .המין.
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מאמרסני

פירש שהוא 5שון הסקר ונווי ,וכבר פירשנו
לכועלהשניפירושים בכע1ומר ,הא'ע מח טאשמר
המ )1 1שפעה מי פאמר רבשקה
בל
ישלמד זלנו אמת ,נירו"ל אמרו כן
נו
אשכ
שוץה
שאע"ם סומנוהאייגאון פיוש שוה השםכוש"ו
ואלך נמ מה שמרש הרמב"ן מיכר רנינול,ז
ל מ ,ווה נונאי הקץ
היה מנ5בן נכר 5א יצ
אומר ש-ש ב'ה1ויות אחר סועל 0וובות ואחר
ו והרגו
מול רשתככר_פרעה ,וברה תורחכ%י
שבה-כלכוו בחכסהו.
המד הוק אל רשןסים בלךטומו הורכרוובאז,
והנמע אשהו הרה ולארי1הפ-סיים להכלץ-כלך
תחתחורכיו אלא נתנו כחר כלכות ל נפנה
וי*ה זכר הזש*מהו ניום ליהו ךקהאו שכ1
בראם לשסכוכבכשודים שהיה כוכבו .ועוד
4והביס אתה1ץ,ל
0ליםאהייםגדיים
ערשגגיה כלמתקפמק"ל.
קים הפךה'5נם 16נא את עמו וחפם
פלךפיסג'מגדיי עצראל אכרמר בר מר ינקא
יורבמשוסיארזגמ
בר מר וופואדעמוו ש 5רב4גי
גלות זזדנא מר שמו ,חהרגם מלך "וס והפש
נשץהמר*ל והוזמאטמן"ם %ל כרחס [נפמק
] סשמת רבא
נשנתד' אלטט ותל"ד נצ'?היל
תיסשאה ובאוהה שנה הקץ רמפז ר14ש קשרבה
שנה אחת.
וביכף ראסרק1יבוהאלו טוהיו בכיהא וזיו ג"כ
ראסרישייתבפוםבדעזוז ,רב גבקזה מבי
נשנתפטיח רנ אש' חקקז 5ראש טוש (נ0ה"ק
פיזי) שנט ונפפור בשנת קצ"ג ,תודחיו המרם
שצצר שנהם ,ומזוה שאץוה רפרםברפפאכ'כבר
4חשרנולכושעזפיכות בשנת קמ"ג וקן כשור ,הה
גשניםנ"א
נפטר נשנתד"ג /חשייע רננץיכאי'
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שד ת או סאחחהיסע ו=מ  4נל
מחך רב אסרלא טומעה מובא -רב אסר5אראה
רבאמעול'וכברכתבחילמעלה םהסוםיברדימלש
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