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י.
רב נחמן:▀◊

האי ספרא דוקנא כתביה, והנך שית שנין דמלכו בעילם דאנן לא חשבינן להו, הוא קחשיב ליה, ובזמניה 

 ֹ כתביה

שש שנים מלכו בעילם, ואח"כ פשטה מלכותן בכל העולם כולו.דתניא, ר' יוסי:▀▀י.

¿י.
מתקיף לה רב אחא בר 

יעקב:

ממאי דלמלכות יונים מנינן? דלמא ליציאת מצרים מנינן, ושבקיה לאלפא קמא ונקטיה אלפא בתרא, 

והאי מאוחר הואִ 

בגולה אין מונין אלא למלכי יונים בלבד.רב נחמן:!◊י.

Оי.
הוא סבר:[רב אחא בר 

יעקב]
דחויי קא מדחי ליה, נפק דק ואשכח

בגולה אין מונין אלא למלכי יונים בלבד.דתניא:▀О◊י.

מתניתין נמי דיקארבינא:■י.

באחד בניסן ר"ה למלכים ולרגליםדתנן:▀■◊י.

למלכים ־ למאי הלכתא?ואמרינן:^■◊י.

לשטרותרב חסדא:!■◊י.

באחד בתשרי ר"ה לשנים ולשמיטיןותנן:▀■◊י.

לשנים ־ למאי הלכתא?ואמרינן:^■◊י.

ֹ ואמר רב חסדא:!■◊י. לשטרות

קשיא שטרות אהדדיִ ¿■י.

ומשנינן:!■◊י.
כאן למלכי ישראל, כאן למלכי עובדי כוכבים, למלכי עובדי כוכבים מתשרי מנינן, למלכי ישראל 

מניסן מנינן

■◊י.
ואנן השתא מתשרי מנינן, ואי ס"ד ליציאת מצרים מנינן, מניסן בעינן למימניִ אלא לאו ש"מ: למלכי 

יונים מנינן, ש"מ.

ויום גינוסיא של מלכיהם וכו'.▀>י.

מאי ויום גינוסיא של מלכיהם?^י.

יום שמעמידין בו עובדי כוכבים את מלכם.רב יהודה:!◊י.

יום גינוסיא ויום שמעמידין בו את מלכםִ והתניא:▀¿◊י.

לא קשיא: הא דידיה, הא דבריה.!◊י.

ומי מוקמי מלכא בר מלכא?¿י.

והתני רב יוסף:▀¿◊י.
(עובדיה א) הנה קטן נתתיך בגוים ־ שאין מושיבין מלך בן מלך, (עובדיה א) בזוי אתה מאד ־ שאין 

 ִ להן לא כתב ולא לשון

אלא מאי יום גינוסיא? יום הלידה.!◊י.

יום גינוסיא ויום הלידהִ והתניא:▀¿◊י.

לא קשיא: הא דידיה, הא דבריה.!◊י.

יום גינוסיא שלו, יום גינוסיא של בנו, ויום הלידה שלו ויום הלידה של בנוִ והתניא:▀¿◊י.

!◊י.
אלא מאי יום גינוסיא? יום שמעמידין בו מלכם, ולא קשיא: הא דידיה, הא דבריה, ואי קשיא לך דלא 

מוקמי מלכא בר מלכִא ע"י שאלה מוקמי, כגון אסוירוס בר אנטונינוס דמלך.

בעינא דימלוך אסוירוס ברי תחותי ותתעביד טבריא קלניא, ואי אימא להו חדא ־ עבדי, תרי ־ לא עבדי.אנטונינוס לרבי:О◊י.

[רבי]О◊י.
אייתי גברא ארכביה אחבריה ויהב ליה יונה לעילאי בידיה, וא"ל לתתאה: אימר לעילא דלמפרח מן 

ידיה יונה.
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[אנטונינוס]Оי.
אמר, שמע מינה הכי קאמר לי: את בעי מינייהו דאסוירוס ברי ימלוך תחותי, ואימא ליה לאסוירוס 

דתעביד טבריא קלניא.

א"ל: מצערין לי חשובי רומאי.[אנטונינוס]Оי.

מעייל ליה לגינא, כל יומא עקר ליה פוגלא ממשרא קמיה.[רבי]Оי.

אמר, ש"מ הכי קאמר לי: את קטול חד חד מינייהו, ולא תתגרה בהו בכולהו.[אנטונינוס]Оי.

י:
ולימא ליה מימר בהדיאִ ¿◊

אמר: שמעי חשובי רומי ומצערו ליה.[רבי]!◊י:

ולימא ליה בלחשִ ¿י:

משום דכתיב: (קהלת י) כי עוף השמים יוליך את הקול.!◊י:

הוה ליה ההוא ברתא דשמה גירא, קעבדה איסוראО◊י:

שדר ליה גרגירא[אנטונינוס]О◊י:

ֹ [רבי]О◊י: שדר ליה כוסברתא

שדר ליה כרתי[אנטונינוס]Оי:

שלח ליה חסא.[רבי]ОО◊י:

כל יומא הוה שדר ליה דהבא פריכא במטראתא וחיטי אפומייהו, אמר להו: אמטיו חיטי לרבי.[אנטונינוס]О◊י:

אמר ליה רבי: לא צריכנא, אית לי טובא.[רבי]О◊י:

אמר: ליהוו למאן דבתרך דיהבי לבתראי דאתו בתרך, ודאתי מינייהו ניפוק עלייהו.[אנטונינוס]О◊י:

[אנטונינוס]О◊י:
ה"ל ההיא נקרתא דהוה עיילא מביתיה לבית רבי, כל יומא הוה מייתי תרי עבדי, חד קטליה אבבא דבי 

רבי וחד קטליה אבבא דביתיה

א"ל: בעידנא דאתינא לא נשכח גבר קמך.[אנטונינוס]Оי:

יומא חד אשכחיה לר' חנינא בר חמא דהוה יתיב[אנטונינוס]О◊י:

אמר: לא אמינא לך בעידנא דאתינא לא נשכח גבר קמך?[אנטונינוס]Оי:

א"ל: לית דין בר איניש.[רבי]О◊י:

א"ל: לימא ליה לההוא עבדא דגני אבבא דקאים וליתי.[אנטונינוס]О◊י:

אזל ר' חנינא בר חמא אשכחיה דהוה קטילО◊י:

[ר' חנינא בר חמא]Оי:
אמר: היכי אעביד? אי איזיל ואימא ליה דקטיל, אין משיבין על הקלקלִה אשבקיה ואיזיל, קא מזלזלינן 

במלכותאִ 

בעא רחמי עליה ואחייה ושדריה.[ר' חנינא בר חמא]О◊י:

אמר: ידענא, זוטי דאית בכו מחיה מתים, מיהו בעידנא דאתינא לא נשכח איניש קמך.[אנטונינוס]О◊י:

[אנטונינוס]О◊י:
כל יומא הוה משמש לרבי, מאכיל ליה, משקי ליה, כי הוה בעי רבי למיסק לפוריא הוה גחין קמי 

פוריא, א"ל: סק עילואי לפורייך

אמר: לאו אורח ארעא לזלזולי במלכותא כולי האי[רבי]Оי:

אמר: מי ישימני מצע תחתיך לעולם הבא.[אנטונינוס]Оי:

א"ל: אתינא לעלמא דאתי?[אנטונינוס]^О◊י:
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א"ל: אין.[רבי]!О◊י:

א"ל, והכתיב: (עובדיה א) לא יהיה שריד לבית עשוִ [אנטונינוס]¿О◊י:

בעושה מעשה עשו.[רבי]!О◊י:

לא יהיה שריד לבית עשו ־ יכול לכל? ת"ל: לבית עשו, בעושה מעשה עשו.תניא נמי הכי:▀י:

א"ל, והכתיב: (יחזקאל לב) שמה אדום מלכיה וכל נשיאיהִ [אנטונינוס]¿О◊י:

א"ל: מלכיה ־ ולא כל מלכיה, כל נשיאיה ולא כל שריה.[רבי]!О◊י:

ֹ תניא נמי הכי:▀י: מלכיה ־ ולא כל מלכיה, כל נשיאיה ־ ולא כל שריה

מלכיה ולא כל מלכיה ־ פרט לאנטונינוס בן אסוירוס▀◊י:

כל נשיאיה ולא כל שריה ־ פרט לקטיעה בר שלום.▀◊י:

קטיעה בר שלום מאי היא?^◊י:

О◊י:
דההוא קיסרא דהוה סני ליהודאי, אמר להו לחשיבי דמלכותא: מי שעלה לו נימא ברגלו, יקטענה ויחיה 

או יניחנה ויצטער?

אמרו לו: יקטענה ויחיה.О◊י:

[קטיעה בר שלום]О◊י:
אמר להו קטיעה בר שלום: חדא, דלא יכלת להו לכולהו, דכתיב: (זכריה ב) כי כארבע רוחות השמים 

פרשתי אתכם

מאי קאמר?^י:

אלימא דבדרתהון בד' רוחות!י:

האי כארבע רוחות, לארבע רוחות מבעי ליהִ ¿י:

אלא כשם שא"א לעולם בלא רוחות, כך א"א לעולם בלא ישרא�[קטיעה בר שלום]Оי:

ועוד, קרו לך מלכותא קטיעה.[קטיעה בר שלום]О◊י:

א"ל: מימר שפיר קאמרת, מיהו כל דזכי למלכא שדו ליה לקמוניא חלילא.[קיסר]О◊י:

כד הוה נקטין ליה ואזלין, אמרה ליה ההיא מטרוניתא: ווי ליה לאילפא דאזלא בלא מכסאִ Оי:

נפל על רישא דעורלתיה קטעה, אמר: יהבית מכסי חלפית ועברית.О◊י:

כי קא שדו ליה, אמר: כל נכסאי לר"ע וחביריו.[קטיעה בר שלום]О◊י:

יצא ר"ע ודרש: (שמות כט) והיה לאהרן ולבניו ־ מחצה לאהרן ומחצה לבניו.[רבי עקיבא]▀◊י:

יצתה בת קול ואמרה: קטיעה בר שלום מזומן לחיי העוה"ב.О◊י:

בכה רבי ואמר: יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בכמה שנים.[רבי]О◊י:

ֹ О◊י: אנטונינוס שמשיה לרבי

אדרכן שמשיה לרב.О◊י:

ֹ [רבי]О◊י: כי שכיב אנטונינוס, א"ר: נתפרדה חבילה

כי שכיב אדרכן, אמר רב: נתפרדה חבילה.[רב]О◊י:
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