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כ יבמות ראשה פרק עשרה חמש

תניא
 א אביו לו אמר יכול וגר תיראו ואביו אמו *איש
 ו ת״ל לו ישמע יכול החדר אל לו שאט׳ או היטט׳

 יט ׳יקיא כולכם תשטורו שבתותי ואת תיראו ואביו אמו איש
 דוחה בה״מ בנין יהא יכול תניא בכבודי חייכין

 שם תראו ומקדשי תשמורו שבתותי את* שבתית״ל
 ארס יתיירא יכול תניא בכבודי חייבין כולכם
 ומק־ישי תשמורו שבתותי את ת״ל המקדש מבית
 במקדש מורא ונאמרה בשבת שמירה נאמרה תיראו

 שם אתרה משכת לא* בשבת האמורה שטירה מה
 ע״ב מורא אף השבת על שהזהיר ממי אלא מתיירא
 ממי מתיראאלא אתה ממקדש לא במקדש האמורה
 לא מקרש מורא היא ואיזו המקדש. על שהזהיר

 באפונדתו במנעלו במקלו הבית בהר אדם יכנס
 ורקיקה קפנדריא יעשנו ולא רגליו שעל ובאבק

או אבדה להשיב הקברות בבית היטמא לכהן: אביו לו אמר
 לו ישמע יכול :תיזזיר אל לו ואמר במוץ עומדת שהיתה

 דהשבת ולאו דטומאה לאו וילפיכן תיראו ואביו אמו איש ת״ל
 במקדש ומורא בשבת שמירה נאמרה דשבתה חלאוי אבדה

 דלא מתיירא אתה משבת לא אמד: בפסוק הכתוב והקישן
 קפנדריא :בחתניו שאוזר ארנקי באפונדתו מורא: ביה כתיב
 לשס ולא בשכנגדו ויוצא זה בפתמ ויכנס להקיף שלא הלוכו לקצר

:צרכיו לעשות אלא עבודה
1*  Ш.



יבמות ראשון פרק עשרה חמש 2
 כדמן קיים המקדש שבית בוטן אלא לי ואין מק״ו
 תשמורו שבתותי את ת״ל מנין קיים בה״מ שאין

לעולם בשבת האמורה שמירה מה תיראו ומקדשי
לעולם: במקדש האמורה מורא אף

 וב״ה לאחים הצרורה את מתירין מש משנה ב
 הכהינה מן פוסלין מש חלצו* אוסרין

 פוסלין ומה מכשירין מש נתייבמו מכשירין וכ״ה שם
 ואלו פוסלין אלו מתירין ואלו אוסרין שאלו אע״פ ע״כ

 ולא ממה נשים ב״שמלישא נמנעו לא מכשירין
 אלו שהיו והטמאות הטהרורת כל ממש. מה

בלבוש המלך שער אל לבא אין מכי הרואה בסרק מפרש מק״ו
 : הקב״ה לפני מאוס שהוא לרוק ק״ו מאוס שאיני שק

דלצרור: דרשא להו דלית לאמין להתיבס ערוה צרת ב"שמתירין
 שמליצתה הכהינה מן פיסלין ב״ש האמין: מן הצרות חלצו

 מן כמולצת והוי לצורך שלא שמליצה לפי מכשירין :(ומה מליצה
 לכהכיסאס אותן מכשירין ב״ש לאמיס: נתיבמו הנכרי:

 והנבעלה להם לאסור שנבעלו פוסלין וב״ה חיבמיהס: נתאלמנו
 ופו' נמנעו לא לכהונה: אסורה והזונה זונה עשאה לת לכסול
 הס ממזרים שמאי ]כבית[ )לבית( שנתיבמו הצרות שבני אע״פ
 ובבי בכרת אמ ואשת עליהם הוו אמ אשת באיסור שהרי לב״ה

 אפילו בפירקין כדאיתא הס ממזרים כריתות מייבי שהן עריות
 מודיעים שהיו לפי שמאי מבית בשים לישא ׳יה ב נמנעו לא הכי

 מצרת זו שמשפחה דעו ואומרין הצרות מן הבאות אותן להס
:פורשין היו והס באים שנתיבקו ערות



 ג יבמות יאשון פרק עשרה חמש
 טהרורת עושק נמנעו לא מטמאין ואלו מטהרין

 ואמר יותר פירש ובברייתא ע״כ: אלו ע״ג אלו
 יד ממש מה ולא ממה נשים לישא מש נמנעו *לא

 ע״ב מה לקיים בזה זה נוהגין וריעות שאהבה ללמדך
י׳ !כליה אהבו: והשלום האמת* שג׳

דהאג בדבריהם מש עשו לא מ״ד איכא גמרא
 שם בתר אזלינן רבי עשו מ״ד ואיכא רובא מה

 ע״א טפי: מחדדי מש הבא נינתו הררי דכי היכא רובא
ר להם אמר מהו הכת צרת יהושע ר׳ את שאלו

 א״לטוי מי כדברי והלכה ומה מש מחלוקת
 ע״ב כק גדולים הרים שני בק ראשי מבניסין אתם מה
 אני מתירא ומה מש בין גדולות מחלוקת שני

 שתי««׳אימי על לבם מעיר אני אבל גלגלתי ירוצו שמא
 משפחת בית משפחת כירושליכם שהיו גדולות משפחות

 "’3מכן קופאי בית ומשפחת צבועים מבית עכמאי
יגים’" ושמשו גדולים כהנים ומהם צרות כני שהן מקושש

עכמאי המזבח: גבי על
 הברתה צרת הותרו הרכינס בן ן4רוס ר׳ כימי

ט! מפני לחכמים קשה הדבר והיה לאחין

:לאלו אלו כליהם קשאילין שהיו אלו גב על אלי טהרות
:בקכמה נינהו הררי דכי

 צרות בגי שהן רצוץ: לשון דאבימלך גלגלתו ותרוץ כמו ירוצו
ר׳ של אתיו הותרו רופא ר׳ בימי כב״ה: לשוק שנשאו

פיו על ועשו לקקן כדתכא התירן ב״ש מתלקידי שהיה דוסא



יבמות ראשיו פרק עשית חמש 3
 המדרש לבית מלבא קמו ועיניו )וזקן( היה גדול שחכם
 איי יהושע ר׳ להן אמר ויודיעוהו ילך מי אמרו
 ר׳ מי ואחריו עזריה בן אלעזר ר׳ מי ואחריו אלך

 שפחתו נכנסה ביתו פתח על ועמדו הלכו עקיבא
 לה אמר אצלך באין ישראל חכמי רבי לו אמרה
 מטה על והושיבו יהושע לח תפסו ונכנסו יכנסו

 וישב אחר לתלמידך אמור רבי לו אמר זהב של
 לעזריה בן לו ויש א״ל ראכ״ע לו אמ׳ הוא מי א״ל

זקנתי גם הייתי נער* הזה המקרא עליו קרא חברנו ל׳ מהלי׳
 תפשו ס לח מבקש וזרעו נעזב צדיק ראיתי ולא

 לתלמידך אמור רבי א״ל זהב של מטה על והושיבו
 יוסףא״ל בן עקיבא א״ל הוא ומי א״ל וישב אחר
 העולם מסוף הולך ששמך יוסף בן עקיבא הוא אתה
 )קי־־א בישראל ירכו כמותך שב בני שב סופו ועד

;:בין מס התחילו טוב( משמן שם טוב* זה מקרא עליו קהלת!
 לו אמרו הבת לצרת שהגיעו ער בהלכות אותו
 הלכה וב״ה ב״ש מחלוקת להם אמר מהו הבת צרת

 משמך והלא א״ל ככ״ה הלכה להם אמר מי כדברי
 כן או שמעתם דוסא להם אמר כב״ש הלכה אמרו

 אח א״ל שמענו סתם רבי חיי א״ל שמעתם הרכינס

 התירן: שהוא מכחיס וסבורים היה גדול שחכם כן: ונהגו
 לתלמידך אחור דוסארבי לר׳ יהושע ר׳ א״ל מלראו׳: עמדו קמו
 הרכינס בן או אומרים: שמעתם התירן רוסא וישב: אמר
לא ושמו סתם הרכינה כן שטענו סתם שמעתם: וסא7 בלא



ד יבמות ראשון פיק עשרה חמש
 והוא שמו ויונתן הוא )שנון( שטן בכור לי יש קטן

 כהלכות אתכם יקפח שלא בו והזהרו שמאי מתלמידי
 מותרת שהיא הבת בצרת תשובות ש׳ עמו שיש לפי

 ישב זו מדוכה שעל וארץ שמים עלי מעידני אבל
 עמון אסורה הבת צרת דברים ג׳ ואמר הנביא חני

 גרים ומקבלין בשביעית עני מעשר מעשרים ומואב
 נכנסו כשנכנסו תנא התרמודיים ומן הק־דויים מן

 בו פגע פתחים בשלשה יצאו וכשיצאו אחד בפתח
 עקיבא הוא אתה א״ל ואוקמיה ליה אקשי בר״ע

 שזכית אשריך סופו ועד העולם מסוף הולך ששמך
 ואפילו ר״ע א״ל בקר לרועה הגעת לא ועדיין לשם

צאן: לרועה
 ש© גרים מקבלין אין תרווייהו אמרי וסביא יוחנן רבי

 וסביאשם יוחנן ר׳ בה פליגי* הת-מודיים מן
 ע/׳ב שמועתו על ועומד מריף הוא )שנון( שטן ככור־ היזכר:
 ומואב עמון :כרבים לעשות משמועתו שב ואינו מעשת ועושה

 ונתקדשו מסימון משה שכבש ומואב עמון בארץ הדרי׳ ישראלי׳
 וזורעין קדושתה בטלה שבי בבית ועכשיו ישראל ארץ בקדושת

 בשביעית עבי ומעשר ראשון מעשר לתם ותקנו בשביעית בה
 מה להם שאין שבא״י עניים פרנסת מפני לקמן כדמפרש

 ובוטלין שם ובאים ופאה שכמה לקט שבטל לפי בשביעית לאכול
 הקרדויי׳ מן גרים ומקבלי׳ :עבי ומעשר ופאה שכמה לקט שם
בכרים עליהם שבאו ישראל מבנות הם ממזרים אמרינן ילא וכו׳

:עקיבא בר׳ יונתן בו פגע :דפסלי לקמן רבנן דאיכא



יבמות ראשון פרק עשרה חמש 4
 בנות משים אמר וחד שלמה עברי משום אמ׳ חד

 קסבר שלמה עבדי משום למ״ד בשלמא ירושלים
 אלא ממור הולד ישראל עלבת הבא ועבד נכרי

 רב בה פליגי היא מאי ירושלים בנות משום למ״ד
 בר בר דרבה משמיה ותרוייהו כהגא ורב יוסף
 קשתויי אלפי ושיהא גביי אלפי י״ב אמר חד חנה
 אלפי שית^א ומנייהו גברי אלפי י״ב אמי וחד

 על נפנו הבל להיכל נכרים שנכנסו בשעה קשתויי
נשים* שנא׳ ירושלים בנות על נפנו והם וזהב כפף ה אעה

 בר שמואל א״ר יהודה בערי בתולות ענו כציון
נער* אמרו העולם שר זה פסוק יונתן א״ר נחמני ל, ם,1מ

 מי קכ״ה אילימא אמי־יה מאן זקנתי גם הייתי
 קשיש מי אט־יה דוד ואלא קמיה זקנה איכא
 שמואל וא״ר אמרו העולם שר ש״מ אלא האי' כולי

 כל על צר פרש ידו* מ״ד יונתן א״ר נחמני בר א איכה
 נכריבס שנכנסו בשעה ומואב עמון זו מחמדירה

 ס״ת על נפנו והס וזהב כסף על נפנו הכל להיכל
בקהל ומואבי עמוני יבא לא* בו שכתוב זה אמרו ",׳דבי

 כמזקת שם ודרין עושרן מממת ישראל בכות שנשאו שלמה עברי
 ממזר: הולד ישרי! בת על הבא ועבד כברי וקסבר ככרים

 במורבכה ירושלים בכות לה מפרש לקמן ירושלים בנות משום
 מאי ירושלים בכות משום למ״ד אלא ה׳יג וכשאוס: ככרים שבאו
 קרא האי דאדכרי׳ איידי הייתי נער קשת: מושכי קשתוי היא:
:מלאך העולם שר :הכא לי׳ כקט לעיל



ה יבמות ראשון פרק עשרה חמש
 א איכה אט׳ צריו סביביו ליעקב ה׳ צוות* באש. ישרף ה׳

:נהרא לבום הומניא כגון רב
 שם הזה בזמן שקדש נכרי אסי רב אמר יהודה א״ר

השבטים מעשרת שמא לקדושיו חוששין
 רקביעי בדוכתא כריש מרובא רפריש בל והא הוא

 יח נההמ״ג ובחבור כחלה וינחם* כהנא בר אבא רא״ר
 העי׳ ьд חדייב זה וחבור חלואות* זה לח ח מדי וערי גוון

 '״זח וחברותיה חמדן זה מדי וערי גינזק זו גוון נהר
 אמר מאן ]חברותיה וחברותיה ניחר זו לה ואמרי

 רתרמור פסולי :ורומקיא חירקי מושכי כרך שמואל
 ה4קב אינשי דאמרי והיינו שלמה עבדי משום
ומשאול לשאול ואזיל מגנדר ןוט<? וקפא יבא

להרפניא: וממישן למישן ומתרמיר לתרמור

כיצד
שני פרק

 ו קרי ואמאי סופרים מדברי שניות קדושה איסור
שתם כהרא סיס לבכי ומצירין הם בהומכיא נחר׳ לפום הימני'

:עניים ישראל
 שילדה דכותית וקסבר כותית שכשאי הוא השבטים מעשרת

ברוכתא ממזר: לקידושי ומוששין מחזר הולד מישראל
 דמי ממצה על כחמצה קבוע וכל השבטים עשרת בכי רקביעי

נוזן נהר חרייב זה וממר: במלמ ויכמס כדכתי׳ קביעי יהיכא
:ודיחקיא[ ]מידקי ומקיקי( )משכי מושכי זכו׳

איסור בו שיש כל במשכה שכאמר תה על שייך זה קרושה׳ איסור



יבמות שני פרק כיצד 5
 דברי המקיים כל אביי אמר קדושה איסור ליה

 שאינו וכל רבא ליה אמר קדוש יקרא חכמים
 נמי רשע מקרי דלא הוא קדוש חכמים דברי מקיים

 :לך כמותר עצמך קרש רבא אמר אלא מקרי לא
 שנא׳ מנין התורה מן לשניות רמו רבא אמר ח
 הארץ אנשי עשו האל התועבות כל את כי* כא

 רמה דאיכא מכלל קשות האל לפניכם אשר יח »קרא
 לישנא אל רהאי משמע ומאי שניות נינהו ומאי

 לימא לקח הארץ אילי ואת* דכתיב היא דקשה י! >חקא׳
מדות של עונשן קשה לוי דא״ר לוי דר׳ פליגיח״כפ״נ

 ווה אל בהן נאמר שזה עריות של מעונשן יותר
 גבי מאל קשה ואלה קשה אל אלה בהן נאמר
 מדות למעוטי ההוא אלה כתיב הא נמי עריות
 בתשובה אפשר חני חומרייהו מאי אלא מכרת

 מהכא אמר יהודה רב כתשובה אפשר לא חני

 איסיר מאי בבריתא ופירשו חתיבמת ולא מוללת קדושה
 לך במותר אף ולהזהר: לעמוד עצמך קרש :וכו׳ שכיות קדושה

 עריות לידי תבא שלא כדי העריות על המותרות שכיות לך להוסיף
 עריות גבי האל התועבות כל את כי התורה: מן האסורות

 וקלות רכות ריש מכלל :הקשות התועבות כל דמשחע כתיב
 עושה כל אלהיך ה׳ תועבת כי כתיב במדות אלה :ואסורות מהן
 לאו דהאל מכלל עריות משל יותר ומדקאמר עול עושה כל אלה
 :ונכרתו האלה התועבות אלה^מכל כתיב הא :הוא קשה

ממכה יפרוש ממזר הוליד שלא זמן כל בתקנה אסשר עריות



ו יבמות שני פרק כיצד
 ע קהל׳ א״ר עולז^ אמר תרבה משלים תקן וחקר *אזן

 רי׳פ״כ’עדומדה תורה היתה שלמה שבזית קודם אלעזר
 ועשה שלמה שבא ער אזנים לה שאין לכפיפה

 ד משלי אל פרעחו* מהבא אמר אושעיא ר׳ אונים לה
 משל אשי רב אמר ועבור. מעליו שטה בו תעבר

 משמרו פרדס משמר לאדם למה״ר אושעיא דר׳
 משתמר שלפניו מבפנים משתמר כולו מבחוץ

 בדותזית אשי דרב והא משתמר אינו שלאחריו
 לאו אי הכא משתמר מיהו שלפניו התם היא

 מהכא אמר כהגא רב גופה בערוה פגע שניות
 דקיאיח למשמרתי משמרת עשו משמרתי את *ושמרתם
 דאורייתא היא דאורייתא הא יוסף לרב א״לאביי

מדרבנן רבנן פרשו נמי התורה כל רבנן. ופרשו
בעלמא: אסמכתא וקרא

 יחזור למי יודע ואינו הוא הרבים את גזל מדות אבל ויתחרט
 היא: מעלייתא תשובה לאו רבים כרכי בהם יתקן דקי״ל ואע״ג

 את דעת לימד בעירובין כדאמרי׳ אחיזה בית אזכיס לשון אזן
 ממלתא מלתא גמר טעמאואסברהבדדמי כסימני דאגמרא העם

 הזהר בכי מהמה ויותר כדכתיב סופרים דברי על והזהיר
 השניות: על וגזר תורה מדברי יותר סופרים בדברי ]הזהר[
 כחי הכי תפול שלא ימשתמרת תקום׳ בהן לאחוז קופת של אזנים

 ]הגלהו[ )הגדילהו( פרעהו העריות: חן מתרחקין שכיות ע״י
ושטרתם פרע: גדל ל׳ בו תעבור שלא כדי עליו והוסיף לאיסור

:כתיב עריות גבי משטרתי את
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 אביו אשת פוטר מ״מ בן לו שיש מי נפיסקא[ כב
אמאיקרי מכתו. על וחייב הייבום מן ע״ב

 עמך מעשה בעושה תאור לא כעמך ונשיא* כאן « שמות
 תשוב׳ בעושה פפא דרב משמיה כנחם רב כדאמי"

 )והתניא( הוא תשובה בר והאי טובה ת כשעשה ה״נ
 לא מעיות* איזהו אומר מנסיא כן שמעין ]והתנן[ א קהלת

 ממור ממנה והוליד העתה על הבא זה לתקן יוכל
הוא: עמך מעשה עושה מיהא השת׳

 ליבם בגדול שמצוה מבאן הבכור והיה* ח״ר כד
 יקים יולדת שאינה לאילונית פרט תלד אשר כה דכיי׳

 אלא אינו או לנחלה אומר אתה לנחלה אחיו ע״ש
 יעקב אותו קירין יעקב יוסף אותו קורי! יוסף לשם

 ע־׳ש* להלן ונאמר אחיו ׳ש ע יקום כאן ואמר מי! גיא׳
 נחלה להלן האמור שם מה בנחלתם יקראו אחיהם

 הוא עמך מעשה עושת לאו אביו ]והאי עמך מעשה בעושה
 כדאמר :ממזר[ ממכה והוליד הערוה על בא שהרי

 עישה ושב הואיל מיהת השתא :בקדש תומר בפר׳ פנחס רב
 זמן כל ]וכזכר[ )וכיכר( גלוי דעוכו כמי וכהי הוא עמך מעשה
 הוא; עמך מעשת עושת בכלל ואילך מתשובת מיהו קייס שמחזר
 ויבמה לאשת לו ולקתה דריש הכי ליבם בגדול שמצוה מכאן

 ואותה תלד אשר הבכור: יהיה החייבס הבכור והיה
 אתיו ע״ש היבם יקים :לאילוכית סרט לילד ראוי׳ תהיה יבמה
 והאי לנחלה אומר אתה עמו: אתיו יתלקו ולא כיזלתו לכתול
שאם משתעי לו שיולד בבן אלא אינו או חשתעי: ביבם יקום



ו יבמות שני פרק כיצד
 פרט שמו ימתח ולא לנחלה כאן האמור־ שם אף

 רבאאע׳גדבכלהתירה אמר מחוי ששמו לסריס
אתאי הכא פשוטו מידי יוצא מקרא אין כולה

לגמרי: מפשטה אפיקתיה שוה גורה
ט חלומות גרי ואחי־ אריות גרי אח׳ אומ׳ נחמיה י־בי

 שם עד גרי׳ אינם ואסת■" מרדכי גרי *ואח
 אימ^ע״ב אלא ס״ד חוה כזמן הזה בזמן שיתגיירו

 ט׳ בגמ׳1 ד,אומ׳ כדברי הלכה העלו שככר אע״פ* הזה כבזמן
 *7* ונתגיירה הכותית מן הנטעו אפ״ה הם גרים כולם

 ’]אסי[ )אשי( דרב משום לכתחילה אסירלכנסה
 ד משלי פה עקשות ממך הסר* ]אסי[ )אשי( רב דאמר
 א־ןמקבליןגרים ת׳יר ממך. הרחק שפתים ולזות

 בימי לא גרים קבלו לא בי כיוצא המשיח לימות
 קרא מאי לעזר א א״ר שלמה בימי ולא דוד

 מידי יוצא מקי־יא אין יוסי: לי קריין יוסי המת שם היה
 בפיק לא מיתי השיטו מידי לדרשא ליה דדרשיכן ואע״ג פשוטו
המת אמין כשם לבנו לקרות צריך שאין לגמרי ואפיקתיה לגמרי:

:קרביה[ לה גמר ]והכי
 את בם ה׳ וישליז מלכים בספר דכתיב כותים כגון אריות גרי

הלומות גרי שומרון: בגלות התם כדכתיב ונתגיירו האריות
 מעמי ורבים “ואסת־ מרדכי :להתגייר להם אמר מלומות בעל

 גרים לאו הכי דמקמי הני דכל ם״ד הזח בזמן מתייהד׳': הארץ
 מממת יעשה שלא הזה כבזמן בו: וכיוצא כבוזראדן כגין כינהו

קמא: לקלא לאמזוקי דאתו ממך הי־הק שפתים ולזית שררה:
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 מי יפרל עליך אתך גר מי מאותי אכס יגור גור הן* ישעיהני

לא: אידך אבל דעליךיכול הוא בעניותך אתך גר

אחין ארגעה
שלישי פרק

 שמן תמר רבי בית של מועכות כל יצחק א״רי
 שמיעכה תמר ע״ש תמר שמן נקרא ולמה לד
 שמשו כדרכן שלא ואונן ער הוו והא כאצבע ע״נ

 מנ״ל ער אלא ארצה ושחת* ביה כתיב אונן בשלמאלח ׳ביא
 מת. מיתה באותה הוא אף אותו גם וימת ארנב״י

 מ״ט ער אלא הורע יהיה לו לא משום אונן כשלמא
יופיה: ותכחיש תתעבר שלא כדי הכי עבד

החולץ
רביעי פרק

 ודעתו אשה אדם ישא לא אימר יעקב בן ר״א תניא יא
:רעה רעך על תחרוש אל* שנא׳ משום לגרשה לז

 אכי שאין יעיד מאיתי אפס יגור: להתגייר הבא יגור גור הן
 כאשר בעניותך אתך גר מי הזה: בזמן דהיינו יתגייר עמהם
 כל סכי על כמו יניע יפיל .הבא לעולם יפול על־ך לך אמרתי

:אלף מצדך יפול כסל אתיו
 :באצבעותיהן בתולותיהן המשירות רבי בית של מועכות כל

 ופתמה ביאה קודם באצבע שמיעכה תמר ע״ש שמן תמר
מיענרא: לא ראשונה דבביאה ביאות כשתי לה והוה פתוק



רביעי פי-ק החולץ

 מא שיש עד תתיבם ולא תחלוץ לא היבמה ]משגה
 ע״א הנשים שאר כל וכן חרשים שלשה לה

 שלשרת להן שיהו עד עשאו ולא יתארסו לא
הולד יהיה שמא תתיבם לא בגמרא ופירשו חדשים

 ובו׳:[ אח אשת באיסור פגע וקא קיימא בן
מב יבמה בשלמא וכו׳ הגשים כל שאר וכן פיסקא

 אמ׳ אמאי הנשים כל שאר אלא כראמק
 ת ניא׳ להיות* קרא דאמר משום שמואל אמר נחמן רב
 של ורעו בין להבחין אחריך ולזרעך לאלהים לך
 וגיורות גר לפיכך רבא מתיב שני של לורעו א׳

 בא א להבחין מאי הבא חדשים ג׳ להמתין צריכין
בקדושה שגורע ורע בין להבחין איכא נמי הבא

בקדושה: נורע שלא לזרע
 מה הבא ועבד כותי א״ל דרב מיה לק דאתא ההוא

 א״ל כשר הולד א״ל מהו ישראל עלבת
 חייא בר שימי ר׳ אט׳ לך יהיבנא לא ברתך לי הב

 רקדא 14אקב במדי א4גמל אינשי אמרי לרב

מיומם שזרעו הודאי על אלא שורה השכינה שאין אחריך ולזרעך
 והפושעים המורדים חכם וברותי בנדרים ק״ל וה״ב אמריו

 צריכים עמו ואשתו שנתגייר גר וגיורת “גי :ערבוביא בני אלו בי
הרי איכא להבמין מאי והכא מזה זה לפרוש מדשיס ג׳ להמתין

ושני: ראשון כאן אין
 אקבא במדי גמלא אינשי אמי־יי מישראלית: כותי בן ההוא

במלכות רגליו בד׳ קטן קב בתוך מרקד גדול גמל רקדא
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 ניהוי אי רקדאא״ל ורא מדי והא קבא והא גמלא הא

 איהוח ליהבררזיא״ל יהיבנא לא נץ בן כיהישע
 יהבי אחריני ליה יתיב לא מר אי נון בן כיהושע

 ליה יהבי לא אחריני ליה יתיב לא מר אי האי ליה
 ושביב עיניה ביה יהיב מקמיה אויל קא היה לא

 יהודה ר׳ ואף להיתירא בה מורה מתנה רב ואף
 יהודה דר׳ לקמיה אחא רבי להיתירא בה מורה

 לקמיה אתא וכי מינך בת נכיב או איטמר ויל א״ל
מינך: בת נכיב או גלי• או א׳ל ררבא

 גר ז ה׳ ,אומר אליעזר ר׳ טבל ולא שמל גי־ מוח״ר
 טבל טבלו ולא שמלו באבותינו מצינו שבן

 באמהות מצינו שבן נר ה״ן אומר יהושע ר׳ מר ולא

 לסכיכו וירקד יבא מרי והא נמלא והא קבא הא וגוזחא: חדי
 לא בתך: לו ותן דבריך האחת חידוש דבר שהתרת אתת כלומר

 זיל :ברתך לי הב דקא״ל הכותי בן אותו מקמיה אזיל הוה
 יכירוך שאלו ישראל בת ושא יכירוך שלא בחקיס ]לך[ איטמר־

 שהרי ישראל בת ליה מדאכשר הוא חחזר לאו לךאלחא יתנוה לא
 הכשרת הכותי חן ישראל בת מינך כה הכשרת: על מוזהר מחזר

 צא גלי הוא: כשר אלמא תשא לא ושפחה מחזרת אבל כמותך
כשרת: ישראל בת לך ויתנו יכירוך שלא אחר כמקים לגלות

 מכלל ויצאו ממצרים כשיצאו חשת כימי שמלו באבותינו
 אמהות :השכינה פני ולקבל התורה לקבל נח בני

 תחת נכנסו במה טבלו לא דאס לקחן כדמפרש שטבלו נשותיהם
:השכיבה כנפי



 ט יבמות רביעי פרק החולץ
 טבל ולא מל מל ולא טבל וחכ״א מלו ולא שטבלו

 מאבות נילף נמי יהושע ר׳ ויטבול שימול עד גי־ אינו
 ובר: תימא וכי מאמהות נילף נמי אליעור ור׳
ос אתך ת״ל נקכלנו יכול אני גר ואמר שבא מי ת״ר

 ע״ב יגור וכי* ת״ל מנין עמו ועדיו בא לך במורזוק
 «’מניןייקרא כח״ל בארץ אלא לי אץ* בארצב׳ גר אתך
 מז כארץ ת״ל מה א״כ שאתך מקום בבל אתך ת״ל

 להביא צריך אין בח״ל ראיה להביא צריך בארץ
בח״ל כין בארץ בין וחכ״א יהודה ר׳ דברי ראיה

ראיה: להביא צריך
 שס גרו ובין אחיו ובין איש בין צרק ושפטתם* ח״ר

 גריכריסא ה״ו כב״ר שנתגייר גר יהודה א״ר מכאן
 לפני שבא כאחד מעשה גר אינו עצמו לבין בינו

 א״ליש עצמי לבין ביני נרגיירתי וא׳ל יהודה ר׳
 אתה נאמן א׳יל לךבניסא״להן יש לאו א״ל עדים לך

 בניך: את לפכול נאמן אתה ואי עצמך את לפסול
יב מה לו אומרים הזה בדמן להתגייר שכא גר ח״ר

שם שישראל יודע אהה אי להתגייר !שבאת[ ראית
 ויסורין ומטורפים סהופים וחופים רוויים הזה בזמן

פריך ולקמן מ״מ יגור וכי ת״ל שנאמן: מנין עמו ועריו בא
 שאתך מקום כל :קרא כעי ומי פשיטא עמו דעדיו כיון

 שמא נתגייר שבב״ד ראיה להביא צריך :אפיקתיה הא פריך ילקמן
ומשקר: הכי דקאמר הוא שבמאדא״י ומשום הוא מהול גבעוני
:כלי כפיית כסא סמוסי כמו יכסויין שפלים סחופים
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 מיד כדי ואיני אני יורע אמר אם עליהם באים

 קלות מצות מקצת אותו ומודיעין* אותו מקבליןשס
 דא״ר נפרוש כריש דאי מ״ט המורות מצות ומקצת ב״ע
 ובלות* דכתיב כספחת לישראל גרים קשים חלבו יי •שעי׳

 אותו ומודיעין יעקב בית על ונספחו ,עליהם הגי־
 א״רהייא מ״ט עני ומעשר ופאה שכחה לקט ערן
 משוה פהות על נהרג נח ק יוחנן א״ר אבא בר

 עונשין אותו ומודיעין* לחשבון ניתן ולא פרוטה שס
 באת שלא שעד יודע הוי לו אומרים מצות של ״אע

חללת כרת ע:וש אתה אי חלב אכלת זו ™'למרה3 ר
 הלב אכלת עכשיו סקילה ענוש אתה אי שבת

 סקילה ענוש אתה שבת חללת כי״ת ענוש אתה שלא
לכך: ואזכה יתן וחי בצרתם להשתתף ראוי ואיני כראי ואיני ה°^כ

 לן: איכפת ולא כפרוש נפרוש[ יתגייר: ]שלא פייש דאי
 הגי־ ונלוח דכתיב כספחת לישי־אל גתים קשים מר דאמר
 מעשיהם שאוקזין ספמת לשק יעקב בית על ונספחו עליהם

 והיתר: באיסיר סומכיןעליהם או מהם ישר^ ולומדי; הראשונים
 הללו עניים יאמרו שלא ופאה שכחה לקט ערן איתו ומודיעין
 בדיניהם להרגם עליהם ועומד הס גזלנים שדי פאת הלוקטין

 דלא מיתתן היא זו ואזהרתן בסנהדרין הגזל על הוזהרו ניז שבני
 דנכרי פרוטה משוה פמות על נהרג כר ב; לפיכך התראה בעי

 ניתן ולא :ממילה הויא ישראל ולבכי מועט דבר על קפיד
 את והשיב כתיב ישראל דגבי בהרג אלא במזרה ואינו לחשבון

מיתתן זו אזהרתן בסנהדרין אערינן נמ בכי אבל גזל אשר הגזלה



 י יבמות רביעי פיק החולץ
 מודיעין כך מצות של עונשן אוהו שמודיעין וכשם
 אינו שהעה״ב יודע הוי לו אומרים שכין מתן אוהו
 יכולים אינם הזה בזמן וישראל לצדיקים אלא עשוי

 שם מרכין ואין פורענות רוב ולא טובה רוב* לא לקבל
 ע״ב קרא מאי אלעזר א״ר עליו מדקדקין ואין עליו

 א ת’י ותחדל אהה ללכת היא מתאמצת כי ותרא* רכהיב
 שס באשר* שכת תחום לן אסיר לה אמרה אליה לדבר
 מפקדינן אלין תליני באשר יחיד לן אסייר אלך תלכי

 אלתי ואלהיך ע״ז לן אסיר עמי עמך מצות אתרי״ג
 אמות תמותי באשר לב״ר נמסרו מיתות ארבע

 כי ותרא מיד אקבר ושם לב״ד נמסרו קברים כ׳
וגו׳: היא מתאמצת

 יג תקוץ אומר אליעזר ר׳ צפרניה את ועשתה* ת״ר
 מח מודיעין אמריכא לישנא .נהרג מצות מז׳ אמד על שעבר וכיון
 כא דנרי׳כ״כ קהממ לע מקפידין והס הואיל וסאה שכמה לקט עון אותו

 לקט עון אותו מודיעין פרוטה משוה פמות על דכהרג כדאמרן
 משוס דאי עיקר זה ולשון מלהתגייר. בי ימזור שמא ופאת שכמה
 שילקטו יודיעוהו ופאת שכמה לקט עון לשון מאי קמא טעמא
 אמריה' ממזר תרע שיצר לפי טובה רוב לא י בשדהו עכייס

 עלייתו דעתן תזומ ושמא | כג דף ]בסיכת )בסוטה( כדאמריכן
 אסיר שיפרוש: עליו לאייס דברים עליו מרבין ואין יימטאו;

 ולכשרפיס לכסקלי' ׳אמ קברים ב׳ אמד: עס להתיחד יחוד לן
מיתתן שאין ולכמנקים לנהרגים ואמד ממורות בעבירות שהרשיעו

כ״כ: רשעים ואיכן ממורה
הוא: הכתוב גזירת הוא ניוול דלאו ואע״ג האי אצפרכיס תקו/י



ю יבמות רביעי פיק החולץ
 ואת אבית את ובכתה* ת״ר תגדל. אומר עקיבא ר׳כא ׳דכיז

 אביה^טמש אביה אומר ]אליעזר[ אלעור ר׳* אמה שס
ע״ז זו ואמה אביה אומר עקיבא ר׳ ממש אמה אמהע״ב

וגי׳: אתה אבי לעץ אומרים* אומר הוא וכן הכ’מי’
 גרים מה מפני אומר ר״ג של בנו חנניה ר׳ תניא

 מפני עליהם באין ויסורין מעונים הזה בומן
 יוסי ר׳ נח׳ כני שקבלו מצות שבע קיימו שלא
 מה מפני אלא דמי שנולד כקטן שנתגייר גר אימר
 .כישראל מצות בדקדוקי בקיאין שאין לפי מעינין

 עושין שאין לפי אלעזר ר׳ משום אומר חנן אבא
 ששהו מפני אומרים אחרים מיראה אלא מאהבה

 ואי אבהו א״ר השכינה. כנפי תחת להכנס עצמן
 ותהי פעלך ה׳ ישלם* קרא מאי חנינא ר׳ תימא נ מת

 באת אשר ישראל אלהי ה׳ מעם שלימה משכורתך
וגו׳: לחסות

 יוחסין מגלת מצאתי אומר עזאי בן שמעון תניא
מאשת ממזר פלוני איש בה וכתוב בירושלים

 ונקי. קב יעקב בן אלעזר ר׳ משנת בה וכתוב איש

 מינייהו לאאיסרעו השתא ועד ככרי׳ בעידן מצות ז' קיימו שלא
 כשנתגיירו אבל ]לבא[ לעתיד לתם גניזת דסורעכותן

 כעכש ואיני שנולד כקטן :עיניתם למרק כדי מהם נסרעין
 עליהם: האמור והפורענות גיהנס מיראת מיראה לשעבר:

:אמרת ולא שמהרת באת אשר
מועטין במקומו׳ כלו׳ קטנה קבמדה ונק•׳ קב אלעןר ר׳ משנת



יא יבמורז רביעי”פ^ק החולץ

 רבא אמר ישעיה אה הרג מנשה כה וכתוב
 אמר רבך משה ליה אמר וקטליה דייניה מידן
 אהשמומלג“וא* אמית ואהה וחי הא~ם יראני לא *כי

 ׳'’שע’אמר רכך משה ונשא רם כסא על יושב אתה׳
 י דכי־׳ אמרת ואהה אליו קראנו בכל אלהינו כיי *מי

 ישעי׳נהאק* ךרב משה (.אוהו)קר בהמצאן ה׳ *דרשו
 כגכ ’"מ ימיך על והוספתי* אמרת ואתה אמלא ימיך מספר
 מקכל דלא ביה ירענא אמ׳ישעיה שנה עשרה חמש

 אמר מזיר לישוויה ליה אימא ואי ליה מהראימא
 מטא כי ונסריהו לארוא אתיוה בארוא איבלע שם

 (ישעיה טמא עם ובתוך* משוסדאמר נפשיה להריפומאנח
 את ואראה אהדדי קיאי מ״מקשו יושב אנכי שפתים

 שאינה באספקלריא הנביאיםנסתכלו כל כ-־תניא ה'
המאירה. באספקלריא נסתכל רבינו משה מאירה

 הלכה שנזכר מקים בכל ונקי בברייתא או במשנה נזכר הוא
 פעמי׳ משמע בהמצאו שקר: בנביא דייגיה מידן כמותו:

 יותר: ולא משלים אלא תיספת לשון לאו אמלא *מצוי, שאיני
 קטיל א12 דקראי דטעמא מקבלתירוצא דלא במנשה ביה ידעגא

 סביר דעכשיו בהריגתי מזיד ואשויה יקבל ולא ליה אימא ואי לי
 להרי :נרגא מטא כי :מפניו שאברר מוטב בדין להרגני היא

 איענש הכי ומשים נפשיה ונר לפומיה נסרות דישעיה פימא
 מדעתו שפתים טמא עם לישראל דקרינהו משים פומית לנסורי

 כי לי ]אוי ואומר דכתיב תוכרה מרמת ולא הקב״ה לו צות שלא
 וכסבורי׳ מאירה שאינה באספקלריא נסתכלו וגו׳: נדמיתי[

וידע המאירה באספהלריא נסתכל משה :ראו ולא לראות



и יבמות רביעי פרק החולץ
 בצבור הא ביחיד הא בהטצאו ה׳ דרשו* סע»׳«

 אבהו בר רבה אמר נחמן רב אמר אימת ויחיד
 ימיך מספר את ליה״כ. ר״ה שבין ימים עשרה אלו

 אמלא ימיך מספר את דתניא היא תנאי אמלא.
 פוחתין זכה לא לו משלימין זכה דורות שני אלו* ג

 מוסיפין זכה אומרים וחכמים עקיבא ר׳ דברי לו
 הרי עקיבא לר׳ לו אמרו לו פוחתין זכה לא לו

 אט' שנה עשרה חמש ימיך על והוספתי אוט׳ הוא
 ומתנבא עומד נביא שהרי תרע לו הוסיפו משלו להם

 לא ועדיין שמו יאשיהו דוד לבית נולד בן הנה*" ""א
 לבית מחזקיה נולד כתיב מי ורבנן מנשה. נולר
אחרינא: מאינש אי נולד מחוקיה אי כתיב דור

יבמתו על הבא
ששי פרק

5ליבע בראויה איש יודעת אשרה וכל* טזחניא

 לידתו: בשעת שפוסקיןלאדס שכיס דורות שני בפניו: ראהו שלא
 הוסיפו משלו הוא: תוספת לשון אמלא והאי לו מוסיפין יזכר Д לנמד

 כשנולד שמתמלה תדע משניו: רוציןלפמות היו שמתקלה אלא לו נ
 ירבעם בימי נתנבא הנביא שהרי תוספות: אותו כל לו פשקו
 ובשעת שמו יאשיהו דוד לבית כולד בן הנה קודם הרבה שכיס
 אומר והוי יצאיאשיהו שממנו מנשה כולד לא עדין קזקיהו של מוליו

;לו השלימו וכשזכה מסכיו לפמות גזרו מוליו בשעת
:כבעלה שלא אע״ס ליבעל בראויה



יב יבמות ששי סרק יבמתו על הבא
 או ליכעל בראויה אומר אתה מדבי־ הכתוב

 הטף וכל אומר כשהוא ממש נבעלה אלא אייו
 ליכעל בראויה אומר הוי ידי%וגו׳ לא אשר בנשים
 בר !הונא( )חנא( א״ר ידעי מנא מדבר. הכתוב
 כל הציץ לפני העבירום תסידא שמעון א״ר ביזנא

 ,םיף בל ליבעל ראויה* שהיא בידוע י מוריקות שפניה
 ,מג כרי״ א״ר ליכעל ראויה שאינה בידוע מוריקות פניה שאין
 אתד^ניאין בדבי כיוצא הררוקן לעבירה סימן* נחמן
 מאותכפחיי״מ ארבע גלעד יבש מיושבי וימצאו* אומר
 "?'’הי'גמנאי' זכי־ למשכב איש ידעה לא אשר בתולה נערה
 של הבית פי על הושיבה כהנא א״ר ידעי

 ונעכירנה .נודף ריחה אין בתולה נודף ריחה בעולה
 כח שמ!מ לה□ לרצון* נתן דרב בריח כהנא א״ר הציץ לפני
 אט׳ נמי במדין הכי אי לפורענות ולא לרצון כתיב

'לפורענות ולא לרצון להם כתיב לדם אשי רב
לפורענות: אפילו לנכרים

 ין אינם נכרים קברי* .אומי־ יוחאי בן שמעון רבי
שם צאן צאני ואתן* שנאמר באה>ל מטמאים

 סא אשה הא החיו ידעו לא אש- בנשים הטף וכל אומר כשהוא
 דיחזקאל^להיפג ן4,רק ,משתע ק^ן ׳ר^כר ,הו הרוגן ׳ע7> ס״עא

 מ ,עקידשעביךה עןבךי ותקמורי סניהס הדהןקן היה: נם מוריקות
 יבש אנשי כל שנהרגו בגבעה פלגש בימי גלעד יבש מאנשי

כל והריו אמיהם כשאר בנימן בשבט להליום באו שלא לפי 7גלע
:לנשים בנימין משבט לנותרי׳ וכתבום בבעלה שלא

עליהם: המאהיל את מטמאין אין



יבמות ששי פרק יבמתו על הבא 12
 עכו״ם ואין אדם קרויין אתם אתם אדם מרעיתי

: אדם קרויין
 למרתא שקידש גמלא ביהושע'בן מעשה מחני׳שם

 גדול כהן להיות המלך ומינהו בייתום בה
 רב אמד לא נתמנה אין מינהו ו.מ׳ ג וכי וכנסה

 דדינרי תרקבא אסי דא״ר הבא קח;ייא קטיר יוסף
 ער מלכא לינאי בייתום בת מרת^א ליה עיילה

רברבא: בכהנא גמלא בן ליהישע חמוקי
 והנערה* אומר הוא וכן נערה אלא בתולה אין תניא יח
כתולה: מאד מראה טובת שם
 לאדם לו שיש אע״פ שמואל אמר נחמן רב אמר ע״כ

 שנא׳ אשה בלא לעמוד אסור בנים כמה " י־יא׳
 דברים שלשה* תניא* לבדו האדם היות טוב לא* יט
 המקו׳ לדעת דעתו והסכימה ]מרעתו[ משה עשה שס

 וכר: הלוחות ושבר האשה מן פירש כי£'ב
 וב׳ וכרים ב׳ אומרים ב״ש אומר נתן ר׳ תניא ס?

 הונא רב אמר ונקבה ובר אומר וב״ה נקבות גס י
 ותוסף* דכתיב דב״ש אליבא נתן דר׳ טעמא מאי ד ,ברא

 ואחותו קין ואחותו הכל הבל את אחיו את ללדת
 :באהל ימות כי אדם יתיב אהל טומאת וגבי ארם קרוץ אתם

 לא וסנהדרין היהכיס אתיו אבל המלך מינהו כלו׳ אין מינהו
דראוי משמע דהוי קתכי לא נתמכה לא נתמנה מינהו:

 כאן י־יאה אני רשעים של קשר הבא קחזינא קטיר לכך: היה
:ומינוהו ממונו נתן אלא לכך ראוי היה שלא

עמהן: היו נקבות לרמ>־ ריכויין אתין הבל את קיץ את



יג יבמות ששי פרן יבמתו על הבא
שם הכל תחת אחר זרע אלהיבם לי שת כי* וכתיב
 מורי: דקא היא אודויי ורבנן קין התו כי

כ קיים אמר הונא רב ומרו כנים לו היו איתמר•
 שם רב קיים לא אמר יוחנן ר׳ ורביה פריה

 אין אסי רב *ראנו־ אבי ררב משום קיים אמר הונא
 שנאי שבגיף הגשמות כל שיכלו עד בא דוד בן

 «ישעיה יוחנן ור׳ עשיתי אגי ונשמות יעטוף מלפני רוח *כי
בעינן יצרה לשבת ורביה פיית קיים לא אמי

:ליכא והא
 האשם מנא מארי בר ]לרבא[ )לרבה( רבה א״ל

 ע״ב כבנים דן דדי בנים בגי רבנן דאמור מילתא
 לא ניא׳ אלא בגי והבנים בגותי הבנות* מדכתיב אילימא

 דקגית ה״נ מינאי דקגית אלא ה״נ צאני והצאן מעתה
 מכירד״האג בת אל חצרון בא ואחר* מהכא אלא מינא•

ה שופט־׳ מכיר מגי* וכתיב שגוב את לו ותלד גלעד אבי
 ס מהלי׳ מחוקקי: יהודה* וכתיב מחוקקים ירדו

ולא בעי תשלומין אלמא תחחיהכל אחי אלהיסזרע לי שח כי
נקבות: וב׳ זכרים ב׳ בלא סגי

אשי דרב משוס ורביה דפריה טעחא כלו׳ אסי דרב משום
 גוף ששמו אולר שבאותו מכשמות ידו על דכטלו כיון והאי

:פ״ו ם“קי הרי
 מני :[לן פשיטא בכו דבן קאי בתו אבני וכו׳ מילחא הא ]מנא

אלא בכיו מבכי למימר מליכו ולא מחוקקי' ירדו מכיר
משכמת ולא ממיקקי יהודה אמי־יכא קרא כתיב דהא בתי מבכי



יבמות ששי פיק יבמת! על הבא 13
 בילדותו אשת אדם נשא אומר יהושע ר׳ תניא בא

с© בילדותו בנים לו היו בזקנותו אשה ישא 
זרעך זרע כבקר* שנאמר בזקנותו בנים לו יהיו יא קהל׳

 הזה יכשר איזה יודע אינך כי ידך תנה אל ולערב
 אומר עקיבא ר׳ .טובים כאחד שניהם אם זה או

 לו היו בזקנותו תורה ילמוד בילדותו תורה למ~
 שנא׳ בזקנותו תלמידים לו יהיו בילדותו תלמידים

 זוגים אלף עשר שנים אמרו וגו' זרעך זרע בבקר
 אנטיפרס עד מגבת עקיבא לר׳ לו היו תלמידים

 וה כבוד נהגו שלא מפני אחר בפרק מתו וכולן
 אצל עקיבא ר׳ שבא ער שמם העולם והיה בזה

 ור׳ יהודה ור׳ מאיר לד׳ ושנאה שבדרום רבותינו
 הכם והכם שמוע בן אלעזר ור׳ שמעון ור׳ יוסי

 מפסח מתו כולם תנא שעה. באותה תורה העמידו
 ר׳ ואיתימא אבא בר חמא רב אמר עצרת ועד

 היא מאי רעה מיתה מתו ובלם אכין בר ח־יא
אסכרה: נחמן רב אמר

 אשה לו שאין יהירי כל חנילאי א״ר תנחום א״ן- כב
 טובה. בלא ברבה בלא שמחה בלא שרוי שס

 בלא .וביתך אתה ושמחת* דכתיב שמחה בלא יד י׳דכי
 של מבתו מקצרין חמוקקיס דכפקו תכי אלא מתרוייהו דליתי לה

כבכיו: בתו בכי אלמא מכיר
 שמי© וירא הגון יהיה זרע איזה יכשר איזה זקנתו: לעת לערב

:מקימות שס אנטיפרם ועד מגבה :ומתקיים
_________________________ אשה: ביתך
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 יןא׳מד1טובר,ימ בלא ביתך. אל ברכה להניח* דכתיב ברכה

 במערבאניא׳ב׳ לבדו. האדם היורה טוב לא* דכתיב
 דכהיב תורה בלא חומה ובלא תורה בלא אמרי
 חומהאייכי בלא ממני[ נדחה ביןותושיה עזרתי אין *האם
 אמריימי׳לא עולא בר רבא נבר. תסובב נקבה* דכתיב

 אייכה וגר. אהלך שלום כי וידעת* דכתיב שלום בלא אף
 ואינו שמים יראת שהיא כאשתו היודע כל ]אריב״ל

 ואריב״ל וגו׳ שלום כי וידעת שנא׳ חוטא נקרא פוקדה
 יוצא שהוא בשעה אשתו את לפקוד אדם חייב

 ת״ר ונו׳[ אהלך שלום כי וידעת שנאמר לדרך
 והמדריך מגופו יותר והמכבדה כגופו אשתו האוהב

 לפרקן סמוך והמשיאן ישרה בדרך ובנותיו בניו
 ת״ר אהלך. שלום כי וידעת אומר הכתוב עליו

 את והנושא קרוביו את והמקרר שכיניו את האוהב
 סג עליו דוחקו בשעת לעני סלע והמלוח* אחותו בת

 נח :ישעיה הנני ויאמר תשוע יענה זה׳ תקיא אז* אומר הכתוב
 תושיה מיד כנגדו עזר דכתיב אשתי כי *עזי״ח אין האם
 משתכמ: ותלמודו ביתו בצרכי לעסוק שצריך ממנו נדמה

 אלא אהלו ואין אהל לך שיש בזמן אהלך שלום כי וידעת
 בתשמיש פוקרה ]ואינו לאהליכם: לכס שובו שנאמר אשתו
 בשעה שמיס: ביראת שלמה אהלך שלום כי עיבתה: בעת

 יותר :[יותר שעה באותה לה שחתאוה משוס לדרך שיוצא
 אחותו בת את והנישא :מדגברא דזילותאדאתתאקשיא מגופו

 נמצא כך ומתוך אמיו מן יותר אמותו על רביס אדס גיעגועי
ערום תראה כי כתיב מיניה לעיל תקרא אז אשתו: את ממבב
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 אדם אינו אשה לו שאין יהודי כל אלעזר בגא״ר

שמם את ויקרא בראם ונקבה וכר שנא׳ שם *
 קרקע לו שאין ]אדם[ כל אלעזר וא״ר ניא׳הארם.

 נתן והארץ לה׳ שמים השמים* שנא׳ אדם אינו יטיז לי׳*י
.כנגדו עור לו אעשה* מ״ר אלעור וא״ר .אדם לבני כ כיא׳

 רמי אלעור ר׳ וא״ד כנגדו. וכה לא עוורתו וכה
 לא כנגדו זכה ]כניגדו[ )כנגדו( וקרינן כנגדו כתיב

 א״לכתיב לאליהו יוסי ר׳ אשכחיה מנגרתו. וכה
 ארם א״ל לאדם עודרתו אשה כמה עור לו אעשה
 לא לובש פשתן פשתן כוסס הטין הטין מבתא
 וא״ר רגליו. על ומעמידתו עיניו מאירה נמצאת

מבשרי ובשר מעצמי עצם הפעם ואת* ר מ׳ אלעור שם
 נתקררה ולא וחיה בהמה כל על ארם שבא מלמד

ונברכו* מ״ד אלעור וא״ר חוה על שבא ער דעתו יב שם
 לאברהם ה הקב" א״ל האדמה משפחות כל בך

 המואביה רות בך להבריך לי יש טובות בריכות שתי
 משפחו׳ אפילו האדמה משפחות בל העמונית ונעמה
 ישראל בשביל אלא מתברכות אין באדמה הדרות
 את אוהב היינו תתעלס אל ומבשרך עני דומק היינו והסיתו
 :אמותו בת את ונושא קרוביו את ומקרב כקרוביו שהם שכיניו
]מנגרתו[ כנגדו( )כתיב דבריו: וסותרת עליו מלוקה כנגדו

 כוסס חטים :דמלקות נגידר\ לשק יו״ד כתיב מדלא
 בדעתו: עלו ולא שימש אמרי׳ דפעמי׳ מכלל הפעם זאת בתמיה:

 ונעמה המואביה ,רות את;הגפן: מכריך כמו בריכות שתי
ויצא רמכעס של אמו נעמה ונביאי© מלכים מהן יצאו העמונית



טו יבמות ששי פיק יבמתו על הבא
 יאשי׳יח מגלי^ן הבאות ספינוחץ אפילו הארץ גויי 1*כל־

 ישראל: בשביל אלא מהברכות אינן לאספמיא
כד שיעמדו אומניות בעלי כל עתידין אלעור וא״ר

 כל-ישס מאניותיהם וירדו* שנא׳ הקרקע על
 הארץיחיקאלכו על הים חובלי כל מלחים משוט תופשי
 מן פחותה אומנות לך אין אלעור וא״ר יעמרו.
 לההיא חזייה אלעזר ר׳ וירדו. שנאמר הקרקע
 תשדייה אי א״ל לפותיה כרבא ביה רשרי ארעא

 לביני על רב מינך. טב בעיסקא הפוכי לאורכיך
 א־תייפן תנופו אי להו אמר נייפין דקא חזנהו שבילי
 ווזא מאה רבא אמר מינד. טב בעיסקא הפוכי

 בארעא זוזי מאה וחמרא בשרא יומא כל בעיסקא
 אארעא ליה מגניא אלא עוד ולא וחפורה מילחא

הנביא וישעיה גמורים צדיקים ויהושפט ואסא מזקיה ממכה
:הוי אמי ואחציה אמוץ מר דאמר

 :ובקציר במריש לעסוק אומנותם יכימו הקרקע על שיעמדו
יעמרו הארץ על משוט תופשי כל מאניותיה׳ וירדו

 כרבא ל״א כרוב זרע כרבא ביה רשרי :עניו׳ ירידת לשון וירדו
 לפותיה :כרבא מני תעלא דמסיק כמה ותני כרוב כמו מרישה
 ותמרישנת אפי׳תמזור איחשרייהלאורכךכלו׳ :הערוגה לרומב

 יותר: להרוימ טוב בעסקא הפיפי לפיהעסקא: כלום יועיל לא
 תנרפפו שתרנו כמה תניפו אי בזו: זו חכשבן הי־ומ נייפין רקא

 במכיפה: לי הכיפי לשון תניפו פרקמטיא: לפי בבס תועלת אין
 מפורת במלמ ומזיז עשבים ואוכל מועט ששכרה שמת חפורה

אארעא מגניאליה שליש: הביא שלא עד התבואה מן ירק
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 חובין ולא ורע פכא רב אמר תיגרא ליה ומרמא

תירול* ולא ובן מברכן הגי נינתו הדרי דכי ס״אמי״לאע״ג
 כדבעי. ליה מתרמי גלימאלא אבל ה״מביסתרקי

 כנין ב העוסק שבל תבני ולא שפיץ השפיץ ולא מוס
נחות אתתא נסיב מתון ארעא ובין קפוץ מתמסכן
 :שושבינא ובחר דרגא סק אתתא ונסיב דרגא

 תניא לי׳ ]וכירמא הליל׳: כל לשמור עלהארץ[ אותו ]מככבת
 ביתך: לאכילת תבואה זרע :[אדם בכי עם מתקוטט בשבילה

 הררי דכי ואע׳יג :השיק חן תבואה תקנה לא וזזבין ולא
 לסי שכר לך ואין משוב אינו וקרקעך בזול מטין אפילו גינהו

 בדבר חצייה ברכה מתברכין הכי הכי אפילו ]השעה[ )השער(
 זביןולא פיוש״ן: ברכה מהר: כלה ואין בדחי' ליקק שאין

 שתבא קודם בפרקחטיא בדחי׳ והשתמש תשחישך כלי מכור תירול
 גלימא אבל בלע״ז: טאפי״ד הבית כלי ביסתרקי עכיות: לידי

 לה כעי הדר כי דלמא ימכור לא בלבישתה להתכבד עשויה שהיא
 סתמום כמו סתום של תרגום הגוכהכחותה:טום ליה מתרמי לא

 בכותל קטן לךמור יש אם השפיץ ולא פלשתאתטום פלשתי׳טומיכין
 ולבכיס טיט בו לשפץ בכקב תרמיב ולא מיד אותו סתום רעוע

 להכאו׳ אתה כפש בעל ואס בלע״ז פלשטי״ר שפיץ הרב׳ליפותו:
 תפיל לא הכני ולא יפה: להיות הכקבושפצהו הרמב בכיכך

 שתבדוק עד המתן אתתא נטיב מתון ותבנהו: הכותל את
 אתתא ונסיב דרגא נהות וקכטרכית: רעה תהא שלא מעשיה

שושבינא :עליה תתקבל לא שמא ממך משיבה אשת תקמ שלא
:אמריו להדבק משוב אדם לך במר טוב אוהב
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כד. אלא לעול׳ בא פורענות אין אבינאי בן אלעור א״ר

 שם נשמו גדם הכרתי* שנאם׳ ישראל בשביל
 ג צפניה תיראי אך אמרתי* וכתיב חיצותם החרבתי פנותם

 שסא״ל חייא מר׳ מיפטר היה רב מיסר. תקחי אותי
 איכא ומי ממותא. דקשי ממידי ליצלך רחמנא

 י קהל" אני ומוצא* ואשכח דק נפק ממותא דקשי מידי
 ליה מצערא קא הוה רב האשה את ממות מר

 ליה עבדה טלופחי לי עבידי לה אמר כי דביתהו
 בריח חייא גדל כי טלופחי ליה עבדה חימצי חימצי
 דקא הוא אנא א׳ל אמך איעליא א״ל לה אפיך

 מינך דנפיק אינשי דקאמרי היינו א״ל לה אפיכנא
 «ירמיה למדו* שנ׳ הכי תעביר לא את מיהו מלפך טעמא
 דת’קאעיז היה חייא ר׳ נלאו העוה שקר דבר לשונם

 שעליה צייר מידי משכח הוה כי דביתהו ליה מצערא
 ליה מצערא קא והא רב א״ל לה ומייתי בסודריה

 שס מן* אותנו ומצילות בנינו שמגדלות דיינו א״ל למר
 ע״נ ומוצא בריה יצחק לרב יהודה רב ליה מקרי החטא

 כגון א״ל מאן כגון א״ל האשה את ממות מר אני
קטמו׳: מין חימצי בתשוב׳: שימזרו ליראסכדי ישי־אל בשביל

 לעשות לאמך אמור לבנו האב אומר היה לה אפיך
 טעמא :עדשים עושה והיא מימצי עשה לה אימר והיא עדשים
 בן: לעשות לי היה אכי אביו את ממפיס שהבן פעמים מלפך

 שקר: דבר לשוכס ופתי'למדו הוא שקר דבר הכי תעביד לא את
.עביר׳ הרהור החטא מן :לה הראוי דבר מידי משבח הוה כי
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 יצחק לרב יהירה רב ליה מתני והא איני אמך

к ראשונה מאשתי אלא רוח קורת מוצא ארם אין ברי׳ 
 וא״ל נעוריך באשת ושמת בחך מקורך יתי*שנ׳,ה'מש

 מיעברא ועבורי תקיפה מתקיף אמך בגין מאן בגון
 חכא ה ל מקשטת אביי אמר אשהרעה ה״ד במלה

 ליה מקשטה אמ־ רבא פומא. ליה ומקשטת
גבה: ליה ומהדרה תבא

 אשרה ארם שנשא כרן חנינא בר ן4חמ א״ד ס
 טוב מצא אשה מצא* שג׳ מתפקקין עונותיו סש

 אתחא איניש נביב כי במערבא מה׳. רצון "שלייתויפק
 מצא דבתיב מצא מוצא או מצא הכי ליה אמרי

 מר אני ומוצא* דכתיב מוצא טוב. מצא אשהתולקה
 לגישה מצוה רעה אשה רבא אמ׳ האשת את ממות

 ואמר וקלון דין וישבות מדון ויצא לץ גי־ש*דכתיבכנל,מש
 בצרה צרתה מרובה וכתיבתה רעת אשת רבא

 רבא ואמר בסילתא ולא בחברתה אינשי דאמרי
 טורד דלף’ שנא׳ סגריר כיום רעת אשת ,קשהשםכ

 בא רבא ואמר נשתוה. מדנים ואשת סגריר ביום
 מדותיה: על ומעברת לרצות כומה במלה מיעברא ועבורי
 ליה מהדרה לצערו: כדי סעודת זמן עד ולגדף לקלל פימא

ומצערתו: עמו לאכול שלא גבה
 בצרה צרתה הנקמן: פוקקין כמו ויפק לשון כסתמין מתפקקין

 :יותר תוכיות מקבלת בחברתה :אצלת אמרת ישא
ואשת וגו' טורד דלף ורוץ: ברד יום סגריר :קוץ בסילהא
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 רעה אשה רעה וכמה טובה אשה טובה במה יראה
 טוב מצא אשה מצא כתיב* טובה אשה טובה כמה

 טובה אשת טובה כמת קרא משתעי כנוה אי
 כמה קרא משתעי בתורה אי משבחה שהכתוב

 רעה כמה בה נמשלה שהתורה טובה אשה טובה
 האשה את ממות מר אני ומוצא רכתיב רעה אשה

 שהכתוב רעה אשה רעה כמה קיא משתעי כנוה אי
 רעה אשה רעה כמה קרא משתעי בגיהנם אי מגנה

 לאיימ״׳יא אשר רעה מביא הנני* בה: נמשלה שגיהנם
 בר רבה אמי נחמן רב אמר ממנה לצאת יוכלו
 א אינה ה׳ נתנני’ מרובה וכתובתה רעה אשת וו אביה
 עוקבא מר אמר חסדא רב אמי קום אוכל לא בירי
במערבא מרובה וכתובתה רעה אשה זו חייא[ ]בי

בכספו: שמזונותיותלויין זה אמרי
בז חנן רב אמר אחר לעם נתינים ובנותיך *בניך

 שם נבל בנוי* האב אשת זו רב אמר רבא בר :
 כי» ׳’רעך־;דכי אשה זו רבא כר חנן רב אמי־ אכעיבכם
 שםלנהצדוקין אלו אומר אליעזר ר׳ מרובה וכתובתה

 ד’ת.'אתלים במתניתא אלהים אין בלבו נבל אמר* ויה״א
 /מ^יי׳נג’שמהלבין מסטנאי* ואנשי ברבריאית אנשי אלו

 *מיטנא המקום לפני ומתועב משוקץ לך שאין בשוק ערומין

 בקרקע זריעת לו שאין בכספו תליין :ריס שוין נשתוה מדנים
 יכעלושערישבר: אי התבואה תתייקר שמא ודואג מיצר שעה דכל
נבל: קרי אלהיס אין שאמר מי אלהים אין

‘2 П1,
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 אלו אומר יוחנן ר׳ ערום בשוק שמהלך ממי יותר

 שגא לבבל חברי אתו יוחנן לר׳ ליה אמרו חברייא
 על גורו יתיב. תריץ שוהדא מקבלי ליה אמרי נפל

 על גזרו המתנות מפני הבשר על גזרו ג׳ מפני ,ג
 מפני שבבי מחטטי קא הטבילה. מפני המרחצאות

 בכם ה׳ יד היתה* שנאמ׳ אידם ביום ששמחים ע ש״א
 שכבי חטוטי זו שמואל בר רבה ואמר ובאבותיכם
מתחטטין: מתים חיים בעון מר דאמר

 ולא יאספו לא* כתיב מארי בר כחא״לרבאלרבה
 וכתיב יהיו האדמה פני עול לרומן יקברו שם

 שלא לרשעים מות נבחר א״ל מחיים מות ונבחר*ח ימיה8
שם

 שגא :י3ישר של כבודן מכירין ואיכן וחבוזין רשעים פרסיים חברייא
 ליה אמרי :נידם חסורין הישיבה בכי שהיו צער חרוב ונפל : כפף

 ליה אמרו :ושמח יתיב תריץ :גזירתא לבטל שוחדא מקבלי
 גזרו :בבל בכי ביד שהיו עבירות ג׳ מפני להם אחר גזרו ג׳ על
 שנידס עבירת מפני להם אחר שחוטה בשר יאכלו שלא הבשר על

 המרחצאות ועל וקיבה: ולחיים כהוכה]זרוע מתכות גוזלי׳ שהיו
 חוציאין שכבי מחטטי :בת[ זתירין היו שלא הטבילה מפני

 ישראל שהיו בעבור אידם ביום ששמחים :חקבריהם המתים
 הגזרה זאת עליהם בא עמהם שחשחקין אידם ביום שמחים

 מכה ימת חתו כבי ואבות׳ ובאבותיכם בכם בה: להתאבל
שכבי: חטוטי א[12]בהם יש

 ואיכם דהואיל קרא דההוא בתריה מחיים מות ונבחר כתיב
כבחר האי א״ל למות: החיים יבחרו היאך לקבורה נתונים



 יח יבמות ששי פיק יבמתו על הבא
 בספר כתיב בגיהנם. ויפלו ויחטאו חוה בעולם יחיו

 וכתיב לבעלה טובח מתנה טובה אשה סירא בן
 צרעת רעה אשה תנתן. אלהים ירא בחיק טובה

 מצרעתו. ויתרפא יגרשנה תקנתיה מאי לבעלה
 העלם ככלים. ימיו מספר בעלה אשרי יפה אשה
 אצל תט אל במצודתה. תלכד פן חן מאשת עיניך
 יפח אשה כתואר כי ושכר יין עמו למסוך בעלה
 פצעי היו רבים הרוגיה כל ועצומים הושחתו רבים
 כחלת מבעיר כניצוץ עבירה לדבר המרגילים רוכל

 זהייו״’אל מרמה מלאים בתיהם כן עוף מלא *ככלוב
 שמא יום יולד מה תרע לא כי מחר צרת תצר
 שאינו עולם על מצטער ן4נמצ ואיננו בא מחר
 ]הכל! )רוכל( ולא ביתך מתוך רבים מנע שלו.
סודך גלה שלומך דורשי יהיו רבים ביתך תביא

מאלף: לאחד
 כט הנשמות כל שיכלו עד בא דור בן אין אסי א״ר

 שם להו דקאמר הוא נביא ?!א מחיים חות הןמחרין שיהיו קאחר לא
 ימיו מספר ויחיו: שיחטאו חמה שימותו לרשעים להם מוטב

 מאשת :כסלם יחיו כאלו לו ודומה בחלקו שמח כלו׳ כפלים
 ומצוי בהם להתקשט לנשים בשמים החוכר רוכל אחרים: של חן
 יצרו כן גחלת המבעיר אש כניצוץ ופוצעו: בעלה ובא ניאוף נו

 יראה ולא בעולם ואיננו טת מחי עופות: קן ככלוב חבעירו:
אתמול שמצטער ונמצא עליה ודואג וירא מיצר שהוא דאגה אותו

שלו: שאינו עולם על
2*  Ш.



יבמות ששי פיק יבמתו מלא 1*
 ונשמות יעטוף מלפני רוח כי* שנאמר שבגוף כי ״׳*»«

 יהודי כל אומר אליעיר ר׳ תנתית עשיתי. אני
 שג׳ דמים שוכך כאלו ורביה בפריה עוסק שאינו

 בתריה וכתיב ישפך דמו באדם האדם דם שופך*ס ׳*ינ
 כאלו אומר ויעקב[ )עקיבא( ר׳ ורבת פרו ואתם

 עשה אלהים בצלם כי* שנא׳ הדמות את ממעטשם
 עואי בן ורבת פרו ואתם ליה וסמיך האדם את

 שנא׳ הדמות את וממעט דמים שוכך כאלו אוט׳
 דורש נאה יש עואי לבן לו אמרו ורבו פרו ואתם
 ואתדה דורש נאה ואין מקיים נאה מקיים ונאה
 ומה להם אמר מקייס. נאה ואין דורש נאדה

 שיתקיים לעול׳ אפשר בתורה חשקה שנפשי אעשה
 בלמי אומר אליעוי" ר׳ אידך תניא אחרים. ע״י

 שנ׳ דמים שופך כאלו ורביה בפריה עוסק שאינו
 ורבת כרו יאתם ליה וסמיך האדכס דם שוכך

 בן הדמית ממעט באלי אומר עזריה ר׳אלעזרבן
 וכרת דורש נאה יש עואי לבן א״ל וכו׳ אומר עזאי

ישראל אלפי רבבות ה' שובה יאמר ובנחה* ת״ר י מימי

 ונשמות רוקות ושם למלאכי׳ שכיכה ממנת בין שמוצץ פרגוד גוף
 בגופים להכתן העתידית בראשית ימי מששת שנבראו נתונות

 הגאולה יעטוף מלפני רוח בי שנא׳ להבראות: העתידים
 ס העמוס ותיו כדכתיב עכבה לשון יעטוף :עשיתי שאני ונשמות

 יאחם :אריב לעולם לא כי בגאולה משתעי דקרא ורישא ללבן
הוא; שתיהן שעשה כמי הלכך כתיב דתרוייהו בתריה ורבו סרו



 יט יבמות ™ פיק יבמתו ער הבא
 סד אלפים משני פחות על שורה השכינה שאין *מלמד

 אלפים שני ישראל שתיו הרי מישראל רבבות ושני
 ורביה בפריה עסק לא וזה אחר חסר רבבות ישני

 מישראל. שתסתלק לשכינה גורם זה נמצא לא
 ■ שנ׳ מיתה חייב אליעזר ר׳ משוס אמר חנן אבא

 נ שם מתו לא בנים להם היו אם הא להם היו לא *ובנים
 מישראל שתסתלק לשכינה נורם אימי־־ים אחרים

 י> כיאשי׳ בזמן אחריך ולזרעך לאלהיס לך להיות* שיא׳
על אחריך זרעך אין שורה שכינה אחריך שזרעך

 האבנים: ועל העצים על שורה מי
 שם ילדה ולא שנים י׳ עמה ושהה אשת נשא ת״ר

 להבנורת זבה לא שמא כתיבה ויתן יוציא
 1» כלא׳ מקץ* לדבר וכר לדבר ראיה שאין אע״פ ממנה
 שאין ללמדך כנען בארץ אכרם לשבת שנים עשי־

 הוא חלה לפיכך המנין מן לו עולה ח״ל ישיבת
 ,האמורי בבית חבושים שניהם או היא שחלתה או
 ולילף לר״נ רבזית א״ל המנין מן לו עולים אין

 נח שם בקחתו שנה א־בעים בן יצחק ויהי* דבתיב מיצחק
 שם בלדת שנה ששים בן ויצחק* וכתיב וגי׳ רבקה את

קמאי שני בהכך לה נשיב ללא יהא תגר על בא שנים י' מקץ
 ארס בפדן מרובות שכיס שהיה כנען לארץ בא שלא עד

 הס מ״ל עין משוס ד־למא לי עילה מ״ל ישיבת שאין ללמדך
 המכין מן מ״ל ישיבת שאין וקמזינא הואיל לפיכך :עקורים

 היא מלתת או הוא מלה ההריון מן המוכען דבר בכל דתליכן
אמרת: נשא ולא שכיס כ׳ ששתה מיצחק רלילף .,יכי׳



יבמות ששי פיק יבמתו על הבא
 נמי אברה□ א״ה חוח עקור יצחק א״ל אותם

 אבא בי" חייא לבדר׳ ליח מיבעי ההוא הוה עקור
 שמתיו נמנו למה יוחנן א״ר אבא בר חייא דא״ר

 יעקב: של שנותיו בהן ליחס כדי ישמעאל של
 ויעתי"* שנא׳ היה עקר אבינו יצחק יצחק לא״ר

 נאמר לא אשתו על אשתו לנכח לה׳ יצחק שם
 הכי אי היו עקורים ששניהם מלמד לנכח ניא׳כהאלא

 דומה שאינו לפי ליה מבעי להם ויעתר לו ויעתר
 :הוה דעקור לן כהקא ולקמן הוא עצמו שמממת וידע הוה עקור

 :.מימה ילסת והיכי לקמן כדאמרינן הוה עקור נסי אברהם
 כסיב לא מ״ה הוה עקור יצמק כלו׳ וכו' ליה מבע• ההוא

 להכי דתימא הוא יתירא לא שכה ששים בן דיצמק וקרא אמריתי
 ליה מיבעי דההוא שכה כ׳ ששהה מימה למעמר רממכא כתביה

 מימה ילסיכן הוה דעקור אע״ג דאברהס שמס י׳ מקץ אבל יכו׳
 :שכיס י׳ מקץ קרא שמעינן קא הילכת׳ למאי לדרשא לאו דאי

 כשהלך היה שכיס כמה בן יעקב של שנותיו לידע בהן ליחס
 והאי לה מפרש דחגילה גמ׳ בשלהי הבאר על וכשעמד עבר לבית
 דגדול מיניה דילפיכן התם לה מייתי שכה ם׳ בן דיציזק קרא
 לא עבר בבית יעקב שהיה שכיס אותס שכל ואס אב מכיבוד ת״ת

עליהם: כעכש
 אשתו על יצמק תפלת בשלחאאיאמרת ליה מיבעי להם ויעחר

 עלית מתפלל שהיה כמו לו ויעתר דכתיב היינו היתת
 ולככמ מתפלל היה עצמו על אמרת אי אלא אשתו רבקה ותהר
 מיבעי להם ויעתר זה מול זה צועקים היו ששכיהס משמע אשתו
לתפלתה צדיק בן צדיק היה שהוא תפלתו דומה שאין לפי ליה:



כ יבמות פי־קששי יבמתו על הבא
 א״ר רשע. בן צדיק לתפלת צדיק בן צדיק תפלת
 שהקב״ח מפני עקורים אבותינו היו מת מפני יצחק

 למרת יצחק א״ר צדיקים של לתפלתן טתאור־ת
 זה עתר מה כעתר צדיקים של תפלתן נמשלו

 תפלתן כך למקום ממקים בגורן התבואה שמהפך
 ממרת הקכ״ה של מדותיו מהפכת צדיקים של

 ושרה אברהם אמי א״ר רחמנות למרת רגונות
 נא ישעי׳ ואל חצבתם* צור אל הביטו* שנא׳ היו טומטומין

 ע״בשםסאברה אל הביטו* וכתיב נקרתם ביר מקברת
 םםאמר נחמן רב אמר תחוללכם שרה ואל אביכם

 שנאמ׳ היתה אילונית אמנו שרה אבוה בי• רבה
 א* ניא׳ לה: אין ולד בית אפילו להילר אין עקי־ה שרי *ותהי
לא בהם שנותינו ימי* דכתיב שני מעוטי א דוד בימי

שם :שגה שבעים
 Й®5 וברא בר אבא לר׳ רבנן ליה אמרו והא איני

לבזכאי אי להו ואמר בני ואוליד אתתא נסיב
 שם לרבנן להו מדחי קא דחויי התם מקמייתא לי הוו
 הונא דרב מפרקיה איעקר וברא[ ]בר אבא דר׳

 סאל״א ערןח :הכתוב בו תלת לפיכך רשע בת צדקת שהיתה
 נקבות לה כעשה נקרתם :זכרות לו כעשה חצבתם :בלע״ז

דהא הוא יתירא קרא ולד לה אין :חים ושתיתי קרתי אכי כחו
עקרת: כתיב

 ישא וכו׳ בכיס לו שאין חי דקתני פריך אחתכיתין כו׳ והא איני
מן להכנות ויזכה ממנה להבנות זכה לא שחא אחרת אשה



יבמות ששי פיק יבמתו על הבא 20 .
 חלבו ר׳ ד,ונא דרב מפרקיה איעקר גידל רב

 איעקר ששחז רב הונא. דרב מפרקיה איעקר
 אחזתיה יעקב בר אחא רב הובא ררב מפרקיה

 כהוצא מיניה ונפק רב דבי באחא תליוה סוסבינתא
 הוינא מבי שהין יעקב בר אחא רב אמר ירקא

 י.4מאנ לבר’ ר,ונא ררב מפרקיה איעקור וכולהו
 בעליה: את תחיה החכמה* בנפשאי דקיימי מזלהק

 ьб אבל ,*ורבי פי״ירה על מצרה האיש סהמחני'
 שניהם על אומר ברוקא בן יוחנן ר׳ האשד, ע״ב

פרו להם ויאמר אלהים איתם ויברך* אומר הוא א כיא׳
 אלעור רבי משום אלעאי א״ר מה״מ גם׳ ורבי:

 ובביגוד, הארץ את ומלאו* קרא אמר שמעון שסבן
 אדרבה לכבש דרכה ואיןאשה לכבש דרבו איש

 וכבשה יצחק כר נחמן רב אמר ב'משמע וכבשוה
 פרה שדי אל אני* מהבא אמר יוסף רב כתיב לה שם

ורבו: כרו קאמר ולא ורבה
 ]׳ממעון[ )שמוע( ר׳אלעורבן אלעאימשום וא״ר לג
 הנשמע דבר לומר אדם על .שמצור, כשם שם

 נשמע שלא דבי־ לומר שלא אדם על מצור, כך
 ישנאך פן לץ תוכח אל* שב׳ חובה *אמי אבא ר׳ «,חשל

 ר׳ משובם אילעאי וא״ר ויאהבך לחכים הוכח

ממנו: כעקר ואדם השתן חעכר מולי סוסכינתא השמה:
: תמר ככף ירוק ירקא כהוצא

מי להיכייז שחציה תיכייז תיכיז דכת־נ הנשמע דבר־ לומד



 כא יבמות ששי י־קפ יבמתו 5ע הבא
 בדברכיא׳ג לשנות לאים לו מותר שמעון כר׳ אלעיר

 ש״איזו ליוסף תאמרו כת וגו׳ צוה אביך* ש:א׳ השלום
 ויאמר* ש:אמ׳ מצות אימר נתן ר' .נא שא אנא

 דבי וגו׳ והי־־גני 1שאור־ ושמע אלך איך שמואל
 ח׳,כראבו שיגרת הקב״ה שאף השלום גדונל תנא ר״י

 עקידה . זקנתי ואני ולכסוף זקן ואדוני* כתיב רמעיקי־א
ם! שעי מנא שנאי לירה צעי• חייאהוהלה דר׳ דביתהו

 שם אתהא אמרה חייא דרבי לקמיה ואתת
 סמא אישתיא אילת לא א״ל ורבית אפייה מפקדת

 ילרתא איכו א״ל מילתא איגלאי לסוף דעקרתת
וחזקיה יודא מר דאמר אחריתי כרסא חרא לי

אחוותא: וטבי פזי אחי

גדיי לכהן אלמנה
שביעי פרק

 לי זרע זרעדת אלא לי אין לה אין וזרע* רבנן תנו
ע מכל לה אין וזרע ת״ל מנין פסול ואפי׳ זרעה

כי יחי' . .
 מפני שיכו הס אלא לוה לא ויעקב ציה אביך *. ממנו שמקבל

 בידך תקח בקר עגלת ת' ויאמר וכתיב אלד איד :שלים דרכי
 אחרה שרה זקן ואדני • לשכות לוהו הקב״ה וגי׳ לזבוח ואחרת

לחקה זה למה ]כתיב[ לאברהם הדבר הקב״ה יכשגלה בזוי לשון
 :השלום מפכי הדבר ושינה זקנתי ואני וגו' שרה

כרס עוד ותלדי תשתי שלא יתן וחי כר־סא חרא לי ילדת איכו
היו: ובנותיו תאומות אחוותא תאומים: אחי בכיס: שכי א'
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 שמאבילני כוזא בתי בן כפרת הריני ת״ר מקום.

 מן שפוסלני ברא בתי בן כפ~ת ואיני כתי־ומדח
:התרומה

הערר
שמיני פיק

 פריעת ניתנה לא רב אמר יצחק בר רבה אמר לי׳
 ההיא בעת* שנאמ׳ אבינו לאברהם מילה עא
 ורלמא צירים חרבות לך עשה יהושע אל ה׳ אמרע״ב

 כל היו מולים כי* דכתיב כלל מהול רלא הנךה ה,שע’
 בדרך במדבר הילודים העם וכל היוצאים העם

 אלא שוב מאי כן אם מלו לא ממצרים בצאתם
 לתחלת מילה סוף לאקושי שנית ומאי לפריעה לאו
 :גדול כהן כלו׳ תשוב כלי ברא :גרוע שהוא מחזר כלו' קטן כלי בוזא

 והם תיגלה של כמשנה נזכרות הקדמות צרין• המאמר וה )להבנת
 ממנו זרע שום לה ישאר אס ונתאלמנה לכהן שנשאת ישראל בת כי

 ילדה אם ולכן ורע אותו כעביר בתרימה אוכלת בת או הכן כן אפילו
 ממור וה הרי כן וילדה לנכרי או לעבד ונשאת הלכה בת ואותה כת

 אס תרומה תאכל ובעבורו בתו בן שהוא כיון כהן ורע נקרא אפ״ה1
 שהוא הגרוע כתי בן כפרת הריני ותאמר טובה לו תחזיק והיא אמו

 לישראל הנשואה כה; ככת כן שאין מה בתרומה מאכילני ואפ״ה ממזר
 כ״ג להיות ראוי הוא והרי לכהן שנשאת בתה בן לה ונשאר ונתאלמנה

 אביה בית כתרומת לאכול אלמנותה אחיי לשוב פסילה היא ונעבור!
אוכלת(: הימה זרע שוס נשאר לא ואם

 לפריעה: ש״ח לאו אלא אחריתי זיחכא דחשחע שוב מאי כן אם
ביה: דריש מאי שנית דדרשתשוב השתא שנית ומאי



 כב יבמות שסיני פרק הערל
 מילדת סוף אף מערבת מילה תחלה מה מילה

 המילה את המעכבת ציצין הן ו!א- דתנן מעכבת
 משום אבע״א מהול לא מ״ט ובמדבר ובו׳ החופה בשר

 עב צפונית רוח נשבהלהו דלא*חולשאדאורחאואבע׳א
 במדבר ישראל שהיו שנה אי־בעים אותן כל רתניא

 משום אבע״א מ״ט צפונית רוח להם נשבה לא
 אמר כבוד. ענני נבדרי דלא ואבע״א הוו רנזיפי

 לא דשוחא ויומא *4דעיב יומא הלכך פפא רב
דרשו והאירנא ביה מסיכחנן ולא ביה מהלינן

יויי י׳מל ה׳: פתאים שומר* רבים ביה
 לו במדבר ישראל שהיו .שנה ארבעים אותן כל ח״ר

 צפעירחשם רוח בו נשכה שלא יום היה לא
 יב שמימ כל הכה וה׳ הלילה בחצי ויהי* שנא׳ הלילה בחצי
 היא מלתא רצון רעת קמ״ל הא תלמודא מאי בכור

 מילה )סוף :הערלה כל מתך שלא שנשתיירו ציצין מילה סוף
 תמה לא כרתה צפונית רוח ■פה(: תתכן שלא שנשתיירו ניצי;
 ולא ביום צפונית רוח להם נשבה לא זורתת: ותמה צוננת ולא

 ולא העגל ממעשה הוו רנזופי משום :אבע״א עליהם תמה זרתה
 דלא חיכי כי נשבה לא הכי משוס ואבע״א נוגה: ראוייןלאור היו

 יומא להכנס: יכולה תמה היתה ולא מקיפין שהיו כבוד ענני כנדרי
והיא מנשבת דרומית שרית דשותא יומא :מעונן יום דעיבא

מקיזין: מסוכרינן הרותות: מכל קשה
 למכת הויא רצון עת לילה דתצות וכיון היא מלתא י־צון רעת

שרות יום לך ואין צפונית לרות רצון עת כתי הויא בכורות
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 כתרומה אוכל משוך תורה דבר הונא רב אמר

 והביאו .כערל שנראה מפגי עליו גזרו ומדבריהם
 מפני ימול לא משוך אומר יהודה ר׳ זה כגט׳

בן בימי מלו הי־בה והלא לו אמרו לו היא שסכנה
וכנות: כנים והולידו כוזיכא

 פרעה בת את שלמה ויתחתן* יוסף רב לומתיב
 קבלו לא והא גיירה גיורי, מצי־ים מלך ער

 מעמא הוא מידי שלמה בימי ולא דוד בימי גרים ג מ״א
 והא .ליה צריכא לא הא* מלכיכם לשלחן אלא שס

און א4פפ רב אמר וכר. היא ראשונה ע״כמצרירת
 דכתיב מידי נס־ב לא שלמה ב ונת ליקום משלמה

לא ישראל בני אל ה׳ אמר אשר המים מן* ביה יא שם
 תלוי ככור לדוד סימן היה וזה הלילה בחצי בו מנשבת אין צפונית

 ריח לילה חצות שהניע כיון צפון כלפי וכקביו חמטתו למעלה לי
 הכא דנקט והאי כעור והוא מאליו ומכגן בו חכשבת צפוני׳

 ולא היו דכזופיס שנה מ׳ אותם שאפילו לך לומר שכה ארבעים
 ■ הוא רצון דעת משום לילה במצות להי כשבה בימים להו נשבה
 בן כימי העטרה: את וכסתה ערלתו שנמשכה מהול משוך

 כוזיבא בן יד וגברה ביתר בהרך באונס ככרים שמשכוס כוזיבא
ויןזר וחמלה שבים ב׳ ישראל על ומלך ינצחס בהם ונלחם

ו ביחו: ומלו
 שאמר !מה כגיזהס נעודס כטייס '1חתנ שיין דלא בגמרא אמרי

 יב הקשה !ה !על שנמגייר! לאחר ה!א כס תמחמן לא כ1הכח
לזנות אלא מיד• נסיב לא שלמה שלמה לתחמן זהכתי׳ י!םן

:לאישות ולא לאהבה דכתיב קתכוין היה____________
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 אות יטו אבן בכם יבואו לא והם בחכם תבואו

 לאהבה שלמה דבק בהם אלהיהם אחרי לבבכם
 שאהבה יתירה אהבה מתוך ויתחתן קשיא אלא

בה: נתחתן כאלו הכתוב עליו מעלה
 לח עולם איסור ־רן ואס אסורין ומואבי עמיני משנה

 מנאשם (גמ מיד: מיתרות נקבותיהן אכל
 •י ש״א דוד את שאול וכראות* קרא דאמר יוחנן א״ר ה״מ
 הצבא שר אבנר אל אמר הפלשתי1 לקראת יוצא

 המלך נפשך חי אבנר ויאמר אבנר הנער זה מי בן
 ”שם מאד ויאהבהו* כתיב יהא ליה ידע ולא ידעתי אם
 לא ואביו משאיל קא אאבוה כלים נישא לו ויהי
 ”שםבא וקן שאוול כימי והאיש* והכתיב לירה ידע

 אבי ישי זה אבא ר׳ ואיתימא רב ואמר כאנשים
 ויל ה״ק באוכלסא ויצא באוכלסא שנכנס דור

 אתי מפרץ אי אתי מזרח אי אתי מפרץ אי שאיל
 ממחין ואין דרך לעשות פורץ שהמלך הוי מלכא

 א״ל מ״ט הוי בעלמא חשיבא אתי מזרח אי בידו
 שסשאול וילבש* דכתיב מאניה משום עליה שאיל

 בשאול כיה וכתיב כמדתי מדיי מאי .מריו דוד את
 שם ראיתרמי האי )מאי העם מכל גבוה ומעלה *משכמו

רבוא: ס*שש של שר כאוכלוסא לדוד: שאול לד ירע ולא
 קצרה דרך לו לעשות אקרים של גדרות פורץ שהמלך

 ביה דקזא כדמפרש הוי בעלמא חשיבא :לכרמו או לסרדסו מביתו
שאיל א״ל מ״ט :רישא הוי דלא אפשר לא הלכך מלכות סימני
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 האדומי דואג א״ל הוי( מלכא ש״מ מאנאי ליה
 אם למלכות הוא הגון אם עליו שואל שאתה עד

 לאו אם בקהל לבא ראוי אכם עליו שאל לאו
 אבנרתנינא א״ל המואביה מרות אתי דקא משום
 מעתה אלא מואבית ולא מואבי עמונית ולא עמוני
 ולא מצרי ור מום כתיב ממזר ממורת ולא ממור

 דבר על* דקרא טעמא דמפרש הכא שאני מצרית דני"׳«
 שגל דרכו ובמים בלחם אתכם קדמו לא אשר
 להם היה לקדם אשה של דרכה ולא לקדם איש

 נשים לקראת ונשים אנשים לקראת אנשים לקדם
 זה מי ק אתה שאל המלך ויאמר מיד אישתיק

 עלם ליה קרא והבא נער ליה קרי התם העלם
 בכית ושאל צא ממך נתעלמה זו הלכה ליה ה״ק

 מואבי עמונית ולא עמוני ליה אמרו שאל המדרש
 קושייתא הני כל ]דואג[ להו אקשי* מואבית ולא עז

 איש בן ועמשא* מיד עליה לאכרוזי בעי ש״כ״יאישתיקו
 בת אביגיל אל בא אשר הישראלי ית״א ושמו

 מלמד רבא אמי הישמעאלי יתר)א(* וכתיב נהש 3 א ד״ה
 שומע שאינו מי כל ואמר כישמעאל חרבו שחגר
 של דינו מבית מקובלני כך בחרב ידקר זו הלכה

 ולא מואבי пעמוני ולא עמיני הרמתי שמואל
 תלמיד כל רב אמר אבא והא״ר מהימן ומי מואבית

 אמרה מעשה קודם אם ובא הלכה שמורה חכם
 זר מום כתיב ממזר מחלכותא: מיני׳ דמסתסי קזא מאי
קודר! אס : זרות מוס גי שיש כל



 כד יבמות שסיני פיק הערל
 דהא היא שאני לו שומעין אין לאו ואם לו שומעין
 הה תלי׳ כל* מוותרג אד;כ קשיא מ״מ קיים דינו ובית שמואל
 יצחק ר׳ תימ׳ ואי אמרי במערב׳ פנימה מלך כת כבודה

 וגו׳:כיא׳יח אשתך שרה איה אליו ויאמרו* קרא אמר
דודלט אמר למוסרי פתחת* דכתיב מאי רבא דיש

 שם עלי שהיו מוסרות ב׳ רבש״ע הקב״ה לפני
 רבאתלי׳ין־« דרש העמונית. ונעמה המואביה רות פתחת

 שסה נפלאותיך אלהי ה׳ אתה עשירה דבורה* מ״ד
 מלמד אלינו אלא נאמר לא אלי אלינו ומחשבותיך

 עלי וא׳ל דור של בחיקי יושב רחבעכם שהיה
 רבאמ״ד דרש הללו. מקראות ועליךנאמי־ושתי

 שם עלי כתוב ספר במגלת באתי הנה אמרתי *אן
 ידעתי ולא באתי עתה אמרתי אני דוד אמר

 יע כיק׳ הנמצאעה* כתיב התם עלי כתוב ספר שבמגלת
 ׳.חלי׳פעגו קדשי בשק עבדי דוד מצאתי* כתיב הבא
 בשעת לו שומעין :רבו בשם בבתח״ד לתלמידים ושנאת אמרה

 לידו הבא מעשה שמחמת לו שומעין אין לאו ואם :הוראת
 לגלויי דעכידא וחלתא קיים דינו וכיח שמואל רהא אחרה:

 :מביתה לצאת אשה דרך .דאין באהל הנה :בה משקר ולא היא
את שהתרת פתחת העול: בהם שקושרים רצועות הס מוסתת

 בית חליי יצאו וממכה רחבעס של אחו נעמה הנקבות:
 בכי בן רחבעס ועל עלי אלינו ומחשבותיך נפלאותיך דוד:

 שכמשחתי בשעה אמרתי אני הנקבות: את כשהתרת לטובה חשבת
שמימי ידעתי ולא זו גדולה לי פסקו ומקרוב לגדול׳ באתי עתה

ספר: במגלת עלי ככתב אברהם
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 חנן אנן והא חיי לא №5ממז 44חונ רב מאמר

 א״ר עולם איסור ואיסורן אסורין ממזרים עח
 דידיע יהודה דרב מיניה לה מפרשא לדידי וירא ע״ב

 תלתא עד יריע ולא דידיע היי לא יריע דלא חיי
 בשבבותיה דחוה ן4ההו חיי י לא טפי חיי דרא
 אזיל דוה היא דממזחית עליה אבריז אמי דר׳

לך: נתתי חיים א״ל יבבי
 עליהם גזר דוד נתינים אדא בר הנא רב מאאמר

 אליהם ויאמר לגבעונים המלך ויקרא* שג׳ שם
 עלייהו גזר מ״ט .המה ישראל מבני לא והגבעונים נא ש״ב

 אחר שנה שנים שלש דוד בימי רעב ויהי* דכתיב שם
 ע״ז עובדי שמא להם אמר ראשונה שנה שנה.

 והשתחויתם אחרים אלהים ועבדתם* דכתיב בכם יש >א דכיי׳
 יהיה ולא השמים את ועצר בכם ה׳ אף וחרה להם
 שמא להם אמר שנייה מצאי. ולא בדקי מטר

 רביבי□ וימנעו* דבתיב בכם יש עבירה עוברי4 «ימיה
 בדקו לך היה זעה אשה ומצח היה לא ומלקוש

 צדקה פוסקי שמא א״ל שלישית מצאו. ולא
 ורוח נשיאים* רבתיב נותנין ואין בכם יש ברבים כה משלי

 :ביה חטמעי דלא ודודותיו הוא היי :לכל יברור ריריע ממזר
 דיריע כשרה: ישא שלא הוא אפי׳ מיי לא כלל יריע רלא

 מיידכיוןדלאי לא טפי מיי אינשי דזהירי דרי תלת עד יריע ולא
מלתא: חנתכמא הוא ברור דבר

כלי׳ המה ישראל מבכי לא והגבעונים כלכתיב עליהם גזי דוד
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 ולא בדקו שקר במתת מתהלל איש אין יגשם

 ויבקשש״נכא*מיד כי אלא תלוי הדבר אק אמר מצאו.
 באורים ששאל ר״ל אמר היא מאי ה׳ כני את דוד

 כני כני אתיא אלעזר א״ר משמע מאי וחומים.
 כ! לונמדני ושאל* התם וכתיב ה׳ פני את דוד ויבקש הבא בתיב

̂ כ'שואל שאול אל ה׳ ויאמר* ה׳. לפני האירים במשפט
 שאול אל הגבעונים את המית אשר על הרמים בית

 כתר־ את המית אשר על הדמים בית ואל כהלכה נספר שלא
 את שהמית בשאול מצינו היק ובי הגבעונים.
 שהיו הבהנים עיר נוב שהרג מתוך אלא הגבעונים
 כאלו הכתיב עליו מעלה ומוון מים להם מספיקין

 כהלכה נספר שלא שאול אל תבע קא הרגן
 דאמר אין הגבעונים המית אשר על תבע וקא
 נ צפניה כאשר ארץ ענוי כל ה׳ איה בקשו* מ״ד ר״ל

 דוד אמר פעלו שם משפטו באשר פעלו משפטו
 עם דרכיה ולא שתא ירחי “תריסי* להי נפקו שאול

 שפיסק שקי־ במתת מתהלל איש :בקהל לבא ראוין איכס
 להם מספיקין היו כהנים :גשמים לעצירת גורס ניתן ואינו
 ביהושע מ־כתיב למזבח חים ושואבי עצים קוטבי שהיו לגבעוכי׳ מזון
 :אלהי לבית מיס ושואבי עצים וקוטבי עבד מכם יכרת ולא

 קתבע ותדר כהלכת נספד שלא שאול בכבוד הקב״ה קתבע
 במקום משפטו באשר ;וכי׳ תמית אשר דשאול כסורענותיה

 שתא ירחי תריסר :צדקותיו פועל חזכירין שם האדם שדנין
דוד של שנותיו סוף שהרי היה שנין לתלתין קרוב דהא דוקא לאו



יבמורז שמיני פיק הערל’ 25
 המלך ויקרא* ונפייסינהו נקרינהו נתינים למספדיה כא ש״נ

 ובמה לכם אעשה מה וגו׳ אליהם ויאמר לגבעונים
 הגבעינים לו ויאמרו ה׳ נהלת את וברכו אכפר

 לנו ואין ביתו ועם שאיל עם וזהב כסף לנו אין
 והוקענום מבניו אנשים שבעה לנו יותן וגו׳ איש
 יש סימנים ג׳ דלד אמר מפייסו ולא פייסינהו לה׳

 רחמנין חסדים וגומלי וביישנין רחמנין וו באומה
 ביישנין והרבך ורחמך רחמים לך ונתן* רכתיביג'דכי,

 גומלי פניכם על יראתו תהיה ובעבור* דכתיב כ הישמ
 ביתו ואת בניו את יצלה אשר למען* רבתי׳ חסדים 'ניא

 להדבק ראוי הללו סימנין ג׳ בר שיש בל וגו׳ אחריו
 בו: להדבק ראוי אין הללו □ימנין שלשה בי אין בו

 אשר איה בת רצפה בני שני את המלך ריקח* מב
 מפיבשיה ואת ארמיני את לשאול ילדה ש״ככא
 ילרה אשר שאונל בת מיכל בני חמשרה ואת שם

 אמר חני שנא מאי המחולתי ברזילי בן לעדריאל
 קלטו שארון כל ארון לפני העבירום הונא רב

 אמר מדשיס י״ב אמר לספוד כביד דרך שאין לפי אלא היה
 לתבוע לני אין :במ״ק כדאמרי׳ המת על תכמומין שנתקבלו

 להמית לכו ואין נפשות אס כי זהב ולא כסף לא ולביתו לשאול
 זו באומר! תלייה: והוקענום מזרעו; אס כי ישראל[ ]משאר
 ראוין א'נס מרמחי לא7 גבעונים והכי וכו׳ רחמנים :ישראל

 מבני לא והגבעונים נאמר לכך דוד עליהם גזר מיד בהם להדבק
;המה ישראל



 מ יבמות שמיני פרק הערל
 רב מתיב לחיים קלטו ארון שאין כל למיתה
 ?ס5ע המלך ויחמול*, קטינ^ן כר ]חנא[ )הונא(

 וכי העבירו של<א שאול יין יונתן בן מפיבשרה
 ארון וקלטו שהעבירו אלא בדבר יש פגים משיא
 יש פגים משוא ואכתי .ופלטו רחמים עליו ובקש
 הארון: יקלטנו שלא רחמים שבקש אלא בדכר

חייאמג א״ר כנים. על אבות יומתו לא* והכתיב
 שס אות שתעקר מוטב יוחנן א״ר אבא בר “

 בי דבר»׳ בפרהסיא ש״ש יתחלל ואל התורה מן אחרה
 ככא"שאל לה ותטהו השק את איה כת רצפה *ותקח
 מן עליהם מים ניתך, עד קציר מתחילרה הצור

 יומם עליהם השמים'לנוח עוף נתנה ולא השמים
 עלדניי׳ר נבלתו תלין לא* והכתיב לילה השדה וחית
 מוטב יהוצרק בן ריש משום יוחנן א״ר העץ

 בפרהסיא ש״ש ויתקדש התירה מן אחת אות שתעקר
 אלו של טיבן מה אומרים ושבים עוברים שהיו

מהי ארון קלטו דלא כיון חלתא תליא בארון ואי “המל ויחמול
 יש פגים משוא וכי :העבירו שלא ומשני דוד של ממלתו

 להעביר לו היה נפשית בדיני פנים לישא לדוד לו היה וכי “ברבי
לא ארון יקלטו הואיל ברבה יש פנים משוא ואכתי : כלס את

:תקתיו אמר להמית לו היה
 ראויה זו אומה אין אומי־י׳ האומות שהיו שמים שם יתהלל ואל

ולא מזונותיהם ליטול בגרים ידיהם פשטו שהרי בה להדבק
לא הגשמים ימית עד עליהם מים ניתך ער : בהם נקמה עשו
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 ידיהכם פשטו עשו ומדת הם מלכיט בני הללו

 להדבק שראויה אומה לך אק אמרו גיורים כגרים
 עאב״י הדיוטות בני כך מלכים בני ומה כזו כה

 על נתוספו מיד עאב״ו ישראל כך גרורים גרים ומה
 לשלמה ויהי* שנא׳ אלף והמשים מאה ישראלאת*יי

 בהר חוצב אלף ושמנים סכל נושא אלף שבעים
ומבני* דכתיב ס״ד לא הוו ישראול א4ודלמט0ש

 בעלמא דונגי ודלמא עכר שלמת נתן לא ישראל
הגרים[ האנשים ]יל שלמה ויספר* מהבא ד״הככאלא

 דוד ונתינים וגו׳. אלף והמשים מאה וימצאו וגי׳
מחוטב* דכתיב עליהם גור משד־-. עליהם גזרכטניי׳ד

 לכולא גור ודוד דרא לההוא גור משה וגו׳ עציך
 ויתנם* דכתיב עליהם גור יהושע ואכתי דראש,נטיה’

 גור יהושע וגו׳ עצים חוטבי ההוא ביום יהושע
 קיים: ב״ה שאין כזמן גזר דוד קיים שכה״מ בזמן
 כל שלמה ויספי מהבא אלא :שכירים רונגר ■ לקבורה נתנו

 רעש ]וטי[ אלף וממשים מאה וימצאו וגו'[ הגרים | האצשיס
 עצים למוטב• מדקריכהו עציך מחוטב :סבל אלף שבעים מהם

 עבדים א1? גרים בכלל ולאו כינהו 1ישרי ככלל לאו ש״מ כאכסייהו
 אקציכהו דלהכי כינהו עצים מוטבי וגנעוכי׳ ניכהו פסולי׳ ועבדים

 שהיו עצים מוטב• על ררא לההוא עליהם גזי־ משה :יהושע
 הבאים לדורות ויהושע כינהו עבדים אלמא יהושע ויתנם :בימיו

 המקדש שבית בזמן : עצים קוטב מכס יכרת לא דכתיב גזר
:ה׳ ולחזביז דכתיב קיים



כז יבמות תשיעי פ-ק מותחות יש
מותרות יש

ת^יעי פרק
 מד ר׳ דברי ללוי ראשון טר ומע לכהן ותהמה ת״ר

 פו לכהן* אומר עזריה בן ר אלע ר׳ עקיבא.
 דר״עדכתיבשס מ״ט לכהן אף אימא ללוי ולא לכהן
 קייתע״ב בלויים אליהם ואמררה תדבר הלוים *ואל

 דא״רכמדנריח לוי רן יהושע כדר ואידך ^4קר משתעי
 וזה גויס כהנים נקראו מקומית ד בכ יהישעב״ל

וכו/יח־קא'מ ור״ע צחק כני הלוים והכהנים* מהם אחד
 מעשר עזריה בן אלעזר ר׳ שקיל דהיה גינתא ההיא
 לבי לפתחא אהדרה עקיבא ר אזל מינה ראשון
 מכני אתמר .היי ואנא לי בתרמ עקיבא אמר קברי

 ]יונת;[ )יוחנן( ר כה פליגי במעשר לוים קנסו מה
 אמר וחד עזרא בימי עלו שלא אמר חד וס:יא

לן ומנא טומאתן. בימי עליו כהנים שיסמכו כדי
עילאי׳ דכתיב^ואקבצסאלהנהר עזרא בימי סליקו דלא
צדוק )בני :קאחר לויס קרא ,ודא תא נתירה ללוי ולא לכהן

 עזריה בן אלעזר ר׳ :■תלר׳[ לבניו וקרא הזה כתן וצדוק
 בתרמילו עקיבא עשירילעזרא: שהוא בברכו׳ כדאחרי׳ היה כתן

 עור של תחת תרמילו היה: שבוע ־כלבא רעיא דר״ע משוס
 קנסו מה מפני :בלוארו ותילה פתו בת ניתן ורועה בלע״ז בשטילי״א

 קכסא משוס לאו דהכא דטעחא קאי אלעיל לאו במעשר לוים
דאמריכן אלא כדאחרינן איקרו לויס כחי דכהנים משום אלא
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 ואבינה שלשה ימים שם ונחנה אחוא אל הבא
 אמר שם מצאתי לא לוי ומבני ובכהניכב בעם

 מן אלא שוטי־ים מעמידין היו לא בתחלה חסדא רב
 אין עכשיו לפניכם הלוים ושוטרים’׳ שנא׳ ד״הכיטהלוים

ישוטרים* שנא׳ מישראל אלא שוטרים שסמעמידין
בראשיכם: הרבים

רבה האשה
עשירי פרק

 וכל* שנא־ הפקר ב״ד שהפקר מנין יצחק ר א" פט
 השרים כעצת הימים לשלשת יבא לא אשר 3ע״
 הגולה מקהל יבדל והוא רכושו כל יתרם והזקנים יעזיא
נחלו אשר הנחלות אלה* מהכא אמר אלעזר ר׳ טי יהושע

 למטות האבות וראשי נון כן ויהושע הכהן אלעזר
 אלא אבות אצל ראשים ענין מה ויכי ישראל בני

 שירצו מה כל בניהם מנחילין האבות מה לך לומר
שירצו: מה כל העם את מנחילין ראשים אף

 על עבור לך אומר אפילו תשמעון אליו* ת״שמה
к הי־בים ושוטרים :עזרא דקכסיכהו בתר בתלמוד דוכתי בכמה 

מהלוים: רבים שהם ישראל דהיינו בראשיכם בי
 אשר וכל היא: עקירה לאו דממונא מידי וכל הפקר ב״ר הפקרח’ יניי

 ה״ל למטות האבות וי־אשי :עזרא בס' וגו׳ •בא לא
:ישראל בכי מטות וראשי למכתב

מתנין ב״ד אין שאמר מי כמד להיכייו בא תשמעון אליו ת״ש



כח יבמות עשירי פרק האשהיבה
 בהר אליהו כגון שבהורדה מצות מכל אחת

 התם שאני לו. שמע שערה לסי הבל הכרמל
 מלתא מגדר מיניה ולגמר תשמעון אליו רכתיב
 שב״דפ׳ממר שמעתי ייעקב בן אליעזר א״ר ת״ש שאני.

 1’הד דברי על לעבור ולא הדין מן שלא ועונשין מכין
 באדם מעשה לתורה. סייג לעשורת אלא תורה
 והביאוהו יונים בימי בשבת סיס על שרכב אחד
 שהשעה אי^א לכך שראיי מפני לא וסקלוהו לב״ד

 שהטיח אחד באדם מעשה ושוב לכך. צריכה
 לא והלקוהו לב״ר והביאוהו התאנה תחת באשתו

מגדר לכך צריכ׳ שהשעה אלא לבך שראוי מפני
שאני: מלת׳

 צג כנתא ליה מייתי דחוה אריסא ה״ל ינאי רבי
ליה נגה יומא ההוא שבתא מעלי כל דפירי

 אתא עילוייהו דביתיה מפירי עשר שקל אתא ולא
 דתניא עבדת שפיר ליה אמר חייא דרבי לקמיה

 דבר לעקור ב״ד שיכולין יראה ומכאן התורה מן דבר לעקור
 בגון כתיב: אחת בנביא תשמעון אליו רכחיב התורה: מן

 ואיכא הבמות איסור בשעת בבמה שהקריב הכרמל בהר אליהו
 גדר לעשות מלתא מגדר :דהעלאה וכרת מיץ דשיזוטי כרת

 והוא סוס על רוכב מע״ז: כך ע״י שהשיגן התס[ ]כי ותקנה
שהיתה לכך צריכה גמור: שבת כמחלל וסקלוהו שבות: משוס

בעל: שהטיח בעבירה: סרוצין והיו השמד שעת
:אתי לא דאכתי ואע״ג עלייהו :מזמנו יותר שהה ליה נגח
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 אלו הימים כל אלהיך ה׳ את ליראה תלמד למק* יי יניי׳

 כל ומ לעשורי אילימא הלכת׳ למאי וי״ט שבתות
 לאו אלא* דרבנן טלטול למישי־י קרא איצטריך שם
 רצוץ קנה כחלמ׳ אקריין והא א״ל נוונא האי כי ע״ב

 לך בטחת הנה* ]לין )לך( קאמ"יי הבי לאו ורביי׳מאי
 לך קאמרי הכי לא הוה הרצוץ הקנה משענת על

יכבנה: לא כהה ופשתה ישבור לא רצוץ קנה* «ע ישעי׳
 אומר רבי אדוניו 1א? עבד תסגיר לא* תניא מו
 מדבר הכתוב לשחררו מנת על עכר כלוקח שס

 לכשאקהך ליה דכתב יצחק בר נחמן רב ׳אמ ה״ד »דביי׳
מעכשיו: רך קניי עצמך הרי

 כל :וגו' ה׳ לפני ואכלת כתיב ומעשרות תרומה גבי תלמד למען
 ]שבת[ עונג יבטל שלא ליזהר למד הוי וי״ט שבתות אלו הימי□

 אי :לאזהורי קרא אתא ומה הלכתא למאי :הטבל תקון בשביל
 דשבת דאע״ג לאשמועינן ואיצטריך ומיכל כשבתא עשורי נימא

 דרבבן טלטול למישרי קרא איצטריך וכי פשיטא מתקנן הוא
 משוה הן אלו דתכן שבית משוס אלא איכה בשבת מעשרו׳ הפרשת

 אסר,לן ותיכא ביכה במסכת ומעשרות תרומות לאחגביהין שבות
 אלא הכא: למשרייה דאיצטריך ]בעלמא[ )דעלמא( טלטול קרא
 לצורך לבא ועתיד לעולם שלאבא מת על לעשר דמות׳ כה״ג לאו
 מקרא רצוץ קנה זה: שבת ליל אקריוןבחלמא והא שבת: עונג
 שפיר ולא וכו׳ בטחת, הנה לאו מאי רצוץ: קנה ושמו אמד

 סיפיה ישבור לא רצוץ קנה קראאמריכאאקריוך: לא : עבדת
עבית: דשפיר משפט יוציא לאמת )כי( דקרא

___________:בו להשתעבד שלא ומוזהר לשחררו מנת על



כט יבמות עשירי ־ק* רבה האשד.
 נתגרשהמן לא אפילו מאישה גרושה ואשה* תניא

 צד ריח יחייגו לכהונה פכולה מאישה אלא
ייתי׳כא בכהונה: סל שפז הגט

 מה ולא מררשא כי לשמעתא אמר אלעור ר׳ אזל
 צו איקפד יוחנן ר׳ שמע יוחנן דר׳ משמיה אמרה

 היהע״ב כך לא ׳ל א אסי ור׳ אמי ה לגביה עוול
 שיש *בגני־ טבי״יא של הכנסו־ה בכיה המעשדח

 יוסי ור׳ אלעזר ר׳ בי שנחלקו גלוסטרא בראשו
 אלא ס״ד קרעו בחמתן. תורה ספר שק־־״עו עד

 בן יוסי ר׳ שם והיה בחמהן ס״ת שנרךע אימא
 הכנסה בית יהיה לא אם אני תמה אמר קיסמא

 חברותא אמ" טפי איקפ" הדר הוה וכן ע״ז בית וו
 כתיב ]לו[ אמי־ אירי בי יעקב ר׳ לגביה על נמי

 יא «*משהיה צוה כן עברו[’ משה את ה׳ צוה *כאשי•
 מכל דבר הסיר לא יהושע עשה וכן יהושע את

את הרי לה ו׳ וא גט לה שעתי כגון מאישה אלא “נתגרש לא
 זו כתגרשה שלא אדם לכל מותרת את ואי ממני מגורשת

 • ליכשא והותר׳ מת אס לכהונה פסולה כפרית. מאישה א12 לגמרי
שומים לשתיקת וראוי עב שראשו גלוסטרא בי־אשו שיש גגי־"

 אוסר אליעזר ר׳ דלת כעילת לעכין בו ונמלקו תשמיש ולשאר
 לטלטלו: ומותר עליו כלי תורת שיש לסי מתיר יוסי ור׳ בו לכעול

 )לי׳( מביאי׳ שאתס מברי עשיתם אתם תלמיד• את נטי חבי״ות׳
 יהושע עשה וכן :מכרים שהיו יומי ור׳ אלעזר מר׳ ראית ]לי[

מה ואפילו עשה משת מסי שעשה מה שכל המקרא עליו העיד
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 יהושע שאמר דבר כל וכי משה את ה׳ צוה אשר
 יהושע אלא משה לי אמר כך להם אומר היה
 משה של שתורתו יורעין והכל סתם ודורש יושב
 סתבם ודורש יושב תלמידך אלעזר ר׳ אף היא

 מה מפני א״ל היא שלך שהתורה יודעין והבל
 יוחנן ור׳ הכתו אידי כבן לפייס יורעץ אתם אין

 אמ׳ יהודה רב דאמר האי כולי קפיר טעמא מאי
 לו אפשר וכי עולמים כאהלך אגורה* מ״ד רב*םם’^ח

 לפני דוד אמי־ אלא עולמים בב׳ לדור לאדבב לי.ה'גזנק
 שמועה דבר שיאמרו* רצון יהי רבש״ע הקכ״ה הפסל׳י:
 בן שמעון ר׳ משום יוחנן דא״ר הזה בעולם מפי '

 בעולם מפיו שמועה דבר שאומרים ת״ח בל יוחי
 זעירא בן יצחק א״ר בקבר דובבות שפתותיו הוה

 הטוב כיין וחכך* קרא מאי נזירא שמעין תימא ואי י פ״ה
 ככומר ישנים שפתי דובב למישרים לדודי הולך
 שמניח כיון ענביכם של כומר מה ענבים 1של־־
 שאומרי׳ כיון ת״ח אף דובב מיד עליו אצבעו ארם
 שפתותיהבס הוה בעולכם מפיהם שמועה דבר

בקבר: דובבות
 אמי כך יהושע שיאחר ודבר דבר בכל אפשר אי שהרי סתם שאחר

 דבר שיאמת היה: חשה דחפי קרא אסהיד הכי ואפילו משה
 :מי אני כאלו בקבר נעות שפתי שיהיו כעוה״ז מפי שמועה
 כומי ומבצבץ: שמרתיח דובב( )ס״א דבור לשון נעות דובבות

 כמו לצאת כוח ויינו שמתחמחי© עד ענבים בו שמניחין כלי
 : למעלה ויוצא ונע רוחש היין דובב נשמט: דתמיד שרא3 מכמר



ל יבמות עשר אחר פרק האנוסה על נרשאין
האנוסה ער נושאין
עשי־ אהד פיק

מט דברה שנית מר לא שנית יונה אל ה׳ דבר *ויהי
 צח והכתיב עמו דברה לא שלישית שכינה עמו

 ג י!« ים עד חמת מלבוא 1ישראר־ גכול השיב *הוא
 ד’-י״מיונה עבדו ביד דבי- אשר וגו׳ ה׳ כדבר הערבה

 קאמר. נינוה עסקי על רבינא אמר הנביא אמתי בן
 אשר ה׳ כדבר קאמר הכי אמר יצחק בר נחמן רב

 נינוה שנהפך כשם אמתי כן יונה עבת כיד דבר
להם נהפך יואש בן ירבעם בימי כך לטובה מרעה

לטובה: מרעה לישראל
 ק בבית תרומה לחים חולקין אין והאשה העבד ת״ר

תחלה לאשה נותנין שחולקין ובמקום הגרנות
 שחולקין במקום ה״ק קאמר מאי מיד אותה ופוטרין
 וילותא משום מ״ט תחלה שה לא נותנין עני מעשר

דברה דלא קאמר ניניה עסקי על יואש: בן ירבעם השיב הוא
פעמים: שכי אלא כינוה עסקי על עמו

ה״ק שתולקין: במקום והדרקתכי חולקין אין קאמרקתני מאי
 שמולקין ודבר וה״ק קאי אתרומה לאו שמולקין במקום תאי

 ואין בעיר הבית בתו־ מתקלק שהוא עכי מעשר כגון לנשים נמי
 דזילא משוט תמילה לאשה נותני׳ אינשי דשכימי ייקוד משוס כאן
 בתוך אלא בגורן מתמלק אין עני ]מעשר :למיקס חילתא בה

ליכסהי דלא משים ועוד וגו׳ ילאלמכה וליתיס לגר כדכתיב הבית



 יבמיח עשי אחר פיק האנוסה ער צל^אין *"
 לרינא ואתתא גברא אתו הוו כי מרישא רבא אמר

 אמינא ברישא. דגביא תיגרא הוהשרעא קמאי
תיגרא שרינא להא כיקדשמעא במצות. דמהייב

זילותא: משום מ״ט ברישא דאתתא
 מהם אתר ופירש עומדים כהנים י׳ שמואל אהר שט
 אילימזית שתוקי מאי שתוקי הולד ובעילה ע״ב

 ידעינן מי פשיטא אביו מנכסי אותו שמשתקין
 מ״ט בחינה מדין אותו שמשתקין, אלא מגו אבוה

ורעו כעינא אתריו ולזרעו לו והיחה* קיא אמר ־ה «דני
 אלא פפא רב לה מתקיף ?4וליכ אחריו מיוחס
היכם!לא־ לך להיות* יכתיב אברהם גבי ניא׳י־מעתה

 רחמנן^ ליה קמזהר מאי התם אחריך ולזרעך
דלא ושפחה 'נכרית תינסב ן4ל ליה קאמר הכי

בתרה: זרעך ליזיל
 דינה כעל תובעת וזו דינו בעל תובע ־יה ואתתא גברא :עניים

 נזקק יהייתי ברישא רגכרא תירא שרינא שניהם: בין הדין ואין
 ׳ וביו אשת בין לדון נזקק הייתי ואמי׳כ דיני את לגמור תיזלה לאיש

:דינה[ יעל
 הפנויה על הבא כהן לןדבן פשיטא הואדהא יכשר שחוקי הולד

 יומסין דלעכין ואע״ג עבודת מלעבוד כהונה מדין ;הוא
 ]שהיא זרעי שכיכר אחריו לעבודה: פסול הוא כשר אשת לישא
 קדרשת אמריו יתהיא הואיל רחמנא ליה קמזהר מאי :שלו[
 ז :ודא הא בית קדרשת פיסול מאי הכא כהונה פיסול לענין ליה
 , ובעלי מתם א׳ ופירש עומדים כשריס ׳’ כגון הוא כשר ישראל גבי

דכתיב כמות הולד שפמה דקידושין בפ״ג כלאמרי׳ בתרה ז־עך



א •־ יבמות פי־השגיםעש־ חליצה מצרת
חליצה מצות

עשי־ שנים פרק
קב שנאמר תורה דבר חבירו ארז דן גר יבא אחר

 י, דניים ה׳ יבחר אשר מלך עליך תשיבה *שובם
 היא עליך מלך עליך תשים אחיך מקרב בו אלהיך
 ואם *גי חברו את דן גר אבל אחיך מקרב דבעינא

 חליצה ולעניי ישראל אפי' רן מישראל אמו היתה
ממי ויקרא* שנאמר *מישראך ואמו אביו שיהא עד

בישראל; שמו
 נ ]עניו[ )עני( בשבר בעניו. עני יחלץ* והכתיב

האשסע״ב אלא גיהנם של מדינה יחלצנו
 'י ׳ה'* הנא בכך בכך את יסיר כי לכתיב נכרית וגו' וילדיה האשת

 :?!אבכה בכך קרוי הנכרית מ! הבא בכך ואין בכך קרוי מישי־אלי׳
ישר?! לכל אפי' ממונו׳ דיכי דאילו כסשות דיני חבירו אח רן *גי

 מאי לאתויי הכל ראחריכן ממונות דיני לדון כשרים הכל לתכן
 אסי׳ הגר על אכל אחיך מקרב דבעינא הוא עליך גר: לאתויי

 יעמיד במשפט מלך לכתיב מלך בכלל דיין עליו מקים אתה מברו
 שיטו׳ ועוד ארץ יעמיד כלום צריך שאין למלך דיין דומה אס ארץ

 מקרב אלא יהו לא משים שאתה משיחות כל כאן כתיב הרבה
:צדדין מכל ישראל שיהא משמע כישראל :אחיך

 מליצה אינו ימלצהכעלו פירוש כי ולהיכייו להקשו׳ בא התלמוד כעל
 יחלץ והכתיב ולז״א מאתכם המלצי כמו זרח לשון א1ן חמש

*שלעול המתרץ ותירץ כח ]לי[ )בו( ויתן יזרזכו כלו׳ בעניו עני
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 ויחלצם, ליראיו סביב׳ ה׳ מלאך חונה* רכחיב לד תלים

 אלא גיהנם. שול מדינה יחלצם יריאיו כשכר
 מעולה וו אלעור וא״ר יחליץ ועצמותיך* רכתיב י׳האנ י־־עיה

 הכי משמע אין גרמי ורווי רבא ואמר שבברכות
וכר: הכי ומשמע

 מארי ליה דחליץ עמא לר״ג מינא ההוא א״לשס
 לבקש ילכו ובבקר□ בצאנם* רכתיב מיניה השעה

 כתיב מי שוטה א״ל מהם חלץ ימצאו ולא ה׳ את
 דחלצו יבמה ואילו כתיב מהם חלץ להם חלץ

בה: איה מששא מידי אחין לה
 יום באותו רשע אותו בעל בעילות ו׳ יוחנן א״ר נא
רגליה בין שכב נפל כרע רגליה בין* שנא׳ קג
 קא והא שדוד. נפל שם כרע באשר נפל כרעה™׳

 כל רשב״י משום יוחנן א״ר מעבירה מתהני^ פ״י ">י
 שנא׳ צדיקים אצל היא רעה* רשעים של טובתן

 עניו כשכר ות״ק הוא שלופי כמי דהכא )ומשכי( מליצה לשון הוא שסע״ב
 קס״ד ויחלצם מהכס: של מדינה ויצילנו ימלצכו כמייו לו שכיפר

כמ: שימליפי הוא זרוזי
 קבל הוא כתיב מהם חלץ להם חלץ כתיב מי שוטה ג ה׳

 קכל שהיבם אמין מיכה דמלצי יבמה ואילו מהם מליצה
בה: אית מששא מידי תימנה

 כלי יעל וכתכוכה סיסרא עליה שבא ירכותיה כין רגליה בין
 היא רעה כקרא: כתיכ שבעת שבב נפל כרע ליגעו:

 הכאה לאו הלכך כהכאתן צדיק כסש וקצת הרשעים ששונאים



לב יבמות עשי שנים פרק חליצה מצות

 רעניאילא ער מטוב יעקב עם תדבר פן לך *תשמר
 שנספיק מ״ש א5א א1. אמאו ב-ט א1,א רע מא5שב

 כ״אם״עכשלמא צדיקים. אצל היא רעה רשעים של טובתן
 הבא אלא דע״ז שמא ליה מדבר ]דילמאן התם
 יוחנן בהזוהמאדא״ר שדי דקא איכא רעה מאי

 ישראל זוהמא בה הטיל חוה על נחש שבא בשעה
שלא אימות זוהמתן פסקה סיני הר על שעמדו

זוהמתן: פסקה לא סיני הר על עמדו
 נב שתחליץ מהו גידמת מיניה כעו לקריית׳ נפק לוי

 Пр בירושלמי ג״כ כתוב המאחר זה מהו דם שרקקה יבמה
 סימוניא בני וכמ״שכאן: כמ״ששם והעתקתיו באורך יותר
 בי ח" לן תתן בעיא ליה אמרי רבי לגבי אתו
 כל לן ועבד ומתניין וסופר והזן ודאון דריש נש

 גדולה בימה לו עשו סיסי, 'בן לוי לון ויהב צרבנן
 במה הגידמת ליה ושאלון אתון עליה והושיבוהו

 דיס ריקקה )השיבם( אניבון ולא חולצה היא
 מארי הוא לית דילמא 'אמרין אניבון ולא מהו

 אתו באגדתא שאלון אגיתא ליה נשאל אולפן
 • דניאל את לך אגיד אבל* דכתיב הדין מהו ליה ואמרו

ואם רשים למה אמת אם אמת בכתב הרשום
אלהי: את גנבת למה רע״ז שמא הוא:

 מליצה היה מי מהו רם שרקקה יבמה :בשיניה שתחלוץ מהו
הוא מקר׳ וגו׳ שום*ה את לך אגיד אבל מעליותא:

ורשי© בשמים הנגזר כל את לך אגיד לו אמר שהמלאך כדניאל
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 בירושלמי. כתוב אניבוץכן ולא אמת למה רשים

 אמת בכתב הרשים אחי־ת נוסחא שלנו ובגמר׳
 בידיה הוה לא אמת שאינו כתב דאיכא מכלל

 הדין ליה אמיי רבי לגבי אתון ירושלמי .ע״כ
 המתי נש כר חייכון. לון אמרי דפייסינך פיוסא
 הגידמת א״ל ליה ישאיל אייתוהי שלח לבון יהבית

 א״ל מהו דם ריקקה בשיניה א״ל חולצת היא במה
 שלנו ובגמרא כשר. רוק של צחצוחית בו יש אם
 מי א״ל מדרשא כי שאיל אתא בידיה הוה לא

 מתי ע״כ. ריק וירקה כתיב מרומי וחלצה כתיב
 אמת בכתב הרשום את לך אגיד אכל דכתיב הדין
 גור משנחתם רשום דין גור נחתם שלא עד א״ל
 לי עשו א״ל אתיכינק לא ולמה ׳ל א אמת דין

 וקרא עלי י־יחי וטפת עליה והשיבוני גדולה כימה
 מי .לפה יד ומות ואם בהתנשא נבלת אם* עליו ל «שני

 כרם שנשאת על תורה כדברי להתנכל לך גרם
 את לך אגיד אבל שלנו יבגט׳ :בירושלמי ע״כ עצמך

 לא אמת[ שאינו כתב יש ]וכי אמת ככתב הרשים
 עמו שאין בגז״ר כאן שבועה עטו שיש כגו״ד כאן קשיא

 כר שמואל רב דאמר אמי בר שמואל כדרב שבועה

 בתמיה; אמת ־־אינו כתב בשמים דאיכא מכלל אמת והוא בכתב
 רוק אלא שם יהא דלא משמע דלהוי דוק כפניו וייקח כתיב מי

 אפשר אי כמי והכא אמר ודבר רוק ואפילו כתיב סתמא וירקה
ואינו ימקיימו מאמתו שהקב״ה אמת ככתב :רוק ציוצומית בלא
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 שאינו שבועה עמו שיש לגדר מנין יונתן "ר א אמי

 *ש״א יתכפר אש עלי לבית נשבעתי ולבן* שנא׳ מתקרע
 )רבא( אמר עולם עד ובמנחה בובה עלי בית עון

 מתכפר אבל מתכפר אינו ובמנחה בובח ]רבה[
 אינו וכמנחה בובח אמך אביי תורה בדברי הוא

 )רבא( חסדים. בגמילות מתכפר אכל מהכפר
 ‘הגי ע׳ I ]רבה )רבא( קאתו עלי מרבית ואביי רבה[*]

 »׳’כ" בתורה דעסק אביי שנין א״בעין היה כתורה דעסק
 י’ינ משפחה ת״ר שנין. שיהין חיה חסדים ובגמילות

 שנה י״ח כבן מתים שהיו בירושלים היתה אחת
 להכש• אמר ובאי בן יוחנן רבן את והודיעו באו

 נ שם ביתך מרבית וכל* שנא׳ אתם עלי ממשפחת שמא
 ועסקו הלכו ותחיו בתורה ועסקו לכו אנשים ימותו

 על יוחנן משפחת אותם קורין והיו והיו בתורה
 ׳מנין רב אמר אוני׳ בר שמואל רב אמר שמו
 והכתיב נחתם איני נחתם שאינו צביר של דין לגור
 3 ירמיה עונך נכתם בורית לך ותרבי בנתר תכבסי אש *כי

 שנאמר מתקי-ע ׳נחתש שאפילו מנין אלא לפני
 ד דכיים דרשו* והכתיב אליו קראנו בכל כה׳אלהינו *מי

 ישיגי׳נההא שיאק אל רובק בהיותן קראוהו כהמצאו ה׳
 אמר נחמן רב אמר אימת ויחיד בצבור הא כיחיד

 לי״ה: ר״ה שבין ימים עשרה אבוהאלו בר רבה

רנא ואמר ול״ג נרסיכן רבא אמר אמת: ומותחו ומבטלו מוזר
:עת בכל מצי' שאין משמע כהטצאו

8 Ш
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 מנייהו חד פתח יתכי הוו רבי בר ור״ש חייא רבי נד
 שני למטח עיניו שיחן צריך המתפלל ואמר שסע״ב

 עיניו אמר ,וחד הימים. בל שם ולבי עיני והיו*" «"א
 בשמים אל אל כפים אל לבבנו נשא* שנא׳ למעלה4 כה’א

 אמר לגבייתו יוסי בר׳ ישמעאל ר׳ אחא אדהכי
 להר אמך בתפלה ליה אמרו עסקיתו במאי להו
 למטה עיניו שיחן צריך המתפלל אבא אמר כך

 הללו מקראות שני שיתקיימו כדי למעלה ולבו
 קלילי דהרו אינהו למתיבתא רבי אתא אדהכי
 'אגב יופי כר׳ ישמעאל ר׳ בדוכתייהו יחבי )עול(
 זה הוא מי אבדן א״ל ואזיל מפסע הוה יוקרי׳

 ישמעאל אני א״ל קדש עם ראשי, על שמפסיע
 ובי א״ל רבי מפי תורה ללמור שבאתי יוסי בר׳

 משה וכי א״ל רבי מפי תורה ללמוד הגון אתה
 משה וכי א״ל הגבורה מפי תורה ללמוד היה ראוי
 יוסף רב אמר .הוא אלהים רבך וכי א״ל אתה

 רני ולא רבך דקא״ל למטרפסיה רבי שקליה
 א״ל )למחלץ( דרבי לקמיה יבמה אתת אדהכי

 דכתיג קיימא התם דשכיב׳ משום ארץישראל כלפי למטה עיניו
ואבעי למדרש למתיבתא רב• אתא :שס ולבי עיני והיו

 היה בשר בעל יוסי ־בר' ישמעאל ר' אדוכתיה: למיתב מד כל
 אבדן הולךלאט: מפסעואזיל הפועלים: את בהשוכר כדאמרי׳

 כן קלילא לישנא ואבדן יודן אנא בילושלמי0 היה רבי של תלמידו לשק והו
ששמע על לגמולו למטרפסיה רבי שקלית כתוספתא(: איתא °ת!



לד יבמות עשר שיים פרק חליצה מצות
 ישמעאל ר׳ דנפקא״ל לבתר ברקה פוק לאבדן ר׳

 אבל בפרשה כתיב איש אבא אמר כך יוסי בר'
 חוב לאבדן )רבי א״ל קטנה ובין גדולה בין אשה

 הוה וקן הורה כבר צריכת לא ]תא[ אדוכתיך(
 מי בר״י ישמעאל ר׳ א״ל ואתי אבדן מפסע קא

 מי קדש עם ראשי על יפסע קרש עם לו שצריך
 ראשי על יפסע היאך קדש עם צורך לו שאין

 הנא .בדוכתיך קום לאבדן רבי א״ל קדש עם
 ומיאנו בניו שני וטבעו אבדן נצטרע שעה באותה

רחמנא בריך יצחק בר נחמן רב אמר כלותיו שתי
עלמא: בהאי לאבדן דכספיה

שמאי בית
עשר שלשה פרק

 נה דברים בג' אדם ידבק לעולם קפרא בר חני
 קט בחליצה ידבקכג׳דבי־ים דברים ג׳ מן ויתרחק

 כאבא בחליצה נדרים. ובהפרת שלום ובהבאת
 יבמתו את הכונס אומר שאול רתניאאבא שאול
 פוגע כאלו אחר דבר לשם אישות לשם נוי לשם

 בהבאת ממזר. הולד להיות בעיני וקרוב בערוה

 צריכת לא שערות: שתי הניאה אס בדקה פוק מיתה: ולא
של עונשו אבדן נצטרע יוסי: ר׳ זקן הורה כבר : לחבדקה

:נגעים הרע לשון
יכו׳: נוי לשם ינקתו את הכונס הקולן ס׳ שאול כאבא

3*  III



יבמות עשי שלשה פרק #•מאי ביה 34
 אבהו וא״ר* ורדפהו שלום בקש* דכתיב •ליכזלדשלום

 ורדפהו שלום בקש הבא כתיב רדיפה רדיפה אתיא ב״עשם
 צדקה חיים ימצא וחסד צדקה רודף* התם וכתיבכא של,יי

 נתןאוט׳ ר׳ דתניא נתן כר׳ נדרים בהפרת וכבוד. ׳ןסגיטי
 הקריב כאלו והמקיימו במרה בנה כאלו השילחיס׳הנודר

 ומן המאונים מן דברים מג׳ ויתרחק .קרבן עליה ם’נדי׳,ד
גדלה דלמא המאונים מן הערבונות. ומן הפקרונות ™

 כי דבייתיה מתא בבר הפקתן מן בה ומחרטא
דא״ר ציון של בערבי הערבונות מן דמי בייתיה

 רעה אחר רעה זר ערב כי ירוע רע* מ״ד יצחק יא משלי
 עצמו ולתוקע ציון של ולערבי גרים למקבלי תבא

חלבו דא״ר חלבו כר׳ גרים מקבלי הלכה מ׳״ילזלדבר
" "יזפי  שיר תשלום רדיפה רדיפה אתיא קדושין. במסכת וא״ראבהודנדה

 לי קיימת והקרן בעוה״ז סירותיהן שאוכל שלום להבאת יפ״כגדול
מייסצדקה ימצא דכתיבבהו מסדי׳ ]כגמילות[ לעוה״ב)בגמילו׳( 1’ש’דייז

 בשעת במה בנה כאלו :בעוה״ז וכבוד בעוה״ב צדקה וכבוד
 אס הא וגו׳ לכדור תמדל וכי דכתיב הוא דמוטא הבמות איסור

 שתי עליו שעבר קרבן הקריב כאילו מטא: בך יהיה תמדל לא
 ן בכך: רגיל יהא שלא כדי ויתירכו מכם אצל ילך אלא עבירות

 מבן סקדון יקבל לא מחא ככר ערב: יהא שלא הערבות מן
 רמזור שלו את ויטול אצלו שרגיל רמי בייתיה כי דבייתיה עירו:

 גרים המערב זר ערב כי רעה: אמר רעה ירוע רע ויתבעכו:
וסיפא עצמו ולתוקע משמע: כמי בערבון והנכנס בישראל זרים



 לה יבמות שלשה:עשר &רק שמאי בית
 ערבי בעיר. כספתרת לישראל גרים קשים

 הלבה לדבר עצמו תוקע רוץ. שלוף דעבדי ציון של
 אין הורה לו אין האומר כל אומר רתניאר׳יוסי

 אלא לו אין האומי■ כל אלא ן4פשיט תורה לו
 אלא פשיטא נמי הא תירה אלא לו אין תורה
 קראדכלים אמר פפא רב אמר מ״ט לו אין תורה דאפי׳

 בלמידה ישנו בעשייה שישנו כל ועשיתם *ולמדתם
 לעולם ואכע״א בלמידה אינו בעשייה שאינו כל

 תורה אלא לו אין האומר כל מעיקרא כדקאמרת
 לא פשיטא נמי הא ודקאמרת תורה אלא לו אין

 מהו ועבדי ואולי לאחרינא מגמר דקא צריכא
 ואכע״א קמ״ל. לרידיה אגרא ליה אית דתימא

 שאין גרים קשים לה: מפרש וכולה בוטח תוקעים ושוכא דקרא
 לישכא כספהת :ממעשיהן ישראל ולמדין חלות בדקדוקי בקיאין
 ציון של יעקב: בית על וכספמו עליהם הגר וכלוה נקט דקרא

 שם קוראים ציון של ל״א הערב ותופסין הלוה שמנימין מקום שם
 ותוקע הלוה חן עצמו שולף דוץ שלוף נוטריקון שם על תערבון
 ושלפה: דצה כדאמרי' תוקע לשון רוץ הערב: על עצמו )ודץ(
 ואקבל מקיים ואיני שונה הריני שאומר הלכה לדבר עצמו הוקע

 אינו תורה לו אין בתורה: עוסק אינו חורה לו אין תלמוד: שפר
 חצות בשום עוסק איבו חורה אלא לו אין :ת״ת שכר מקבל

 תלמוד שכר אלא שכר עליהם מקבל איבו בתורה אלא בעולם
 כרמעיקר׳ ואבע״א לו: אין לימוד אפי/שכר תורה אפי׳ תור׳:

 :וכו׳ צריכא לא פשיטא בחי הא ודקאמרת תורה אלא לו אין
____________________-_______________אורא ליד. אית
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 I להמית דינא דאתי בדיינא הלכה לדבר עצמו תוקע
 I רבה ליה ואית למלתא מלתא ומדמי הלכה וגמר
 I א״ר נחמני בר שמואל דא״ר משאיל אויל ולא

 מונחת! חרב כאלו עצמו דיין יראה לעולט יונתן
 שנאמרו מתחתיו לו פתוח וגיהנס ירכותיו בין לו

 1לה סביב גבורים ששים שלשלמה מטתו תנהה״שג8
 1של- מפחד בלילות מפחד וגו׳ ישראל מגבורי

ללילה: שדומה גיהנם

*

שלום האשה
עשר חמשה פי־ק

 במקובסן לאשתו גט המוכה לרבא רבינא היחא״ל
 בהדה קטטה ליה דאיות כיון מהו קטטה י

 לה עדיף רגופה ניחא דילמא או לה הוא ופות
 ארמלו מ^מיתב דו טן למיתב טב ראר״ל ת״ש
 ן4חרת בי כורסה גברא דשומשמנא אמר אביי
 בסיפי; תיקרי גברא דנפצא אמר פפא רב לה רמו

 צסכיין הבא דין דומה שאץ ]אלא[ הלכה יודע הלכתא וגמר
 שסומן! תוקע והיינו לרבי׳ משאיל ולא למלת׳ חלתא ומדמי כ״כ

 שלשלמה!! דיינים: גבורים יודע: שהוא ההלכה על ונשען
הגזית; לשכת ששם המקדש בית מטתו שלו: שהשלום

 כנמלה:! גוץ גברא רשומשמגא בעל: דהוא גופייסכ׳כל רו טן
כסאה! ונותנת כנשואה עצמה מקזקת רמיא חחיוזא בי כורסה

צחר| מנפץ מאוסה אומנותו דנפצא :הארץ קורות קשובות אצל



לו יבמות עשי חמשה פרק שלן□ האשה
 לא גברא דקולסא אמר אשי רב ותיתיב בבא
ותולות מומת וכולן תנא לקידרא טלפתי בעי

:בבעליהן

בתרא האשה
עשר ששה פרק

 תר עט פנים פרצוף עיל אלא מעידין אין מתני׳
1 פרצוף ולא פדחת ת״ר גמי וכר: החוטם

 שיהיו עד מעירין אין פדחת ולא פנים פרצוף פנים
 כהנא רב וא-תימא אביי אמר החוטם עם שניהם

 ג ישעיה מרת« בר אבא בם ענתה פניהם הכרת* קרא מאי
 ריש דבי ביה מסקי הוו מניומי כר אבא דהוא

באפותיה דבק בבלייתא דבק קירא אייתי וווי גלותא
פי׳כמז* בשקרוהו:*ולא חלףקמייהו

רבמנשקי אנסיב דסמקי באגמא ויטבע גברזית ההוא
 עי)כיןתא ‘-לשמיאר רב לא// לדביתר׳ו ית6שי

 ״»’ מאכל שהוא עדשים טלפחי חש»מה: פסול שמץ גברא דקולסא
 עליה: שמו יקרא אך ממנו שואלת איכה כ״כ כיס מסרק ואין קל
 ’ עם פניו בפרצוף מת ראוהו אא״כ שמת האיש על מעידין אין

 ך"ר פניהם הכרת מצץ: פדחת שזהווכו׳: להכירו מוטחושיכולין
 ר"7 כהיכר אלא גוף בשאר עדות אין אלע' בס העידה בס ענתה
קטלית כמעט דבקה כבלייתא דבק שעוה: קירא פכים:

באפותיהנעצמו: בלוי: בגד בלייתא בלויה:
עומד בלע״ז מיש״ק אגם :מקום אותו של אגס דסטקי אגמא



 יבמוח עשי ששד, פרק האשהבחרא 36
 מים ליה שלחו ברישא ליה נשלח נשמתיהא״ל

 שלח מותרות או אסורה אשחו סוף להם שאין
 לחם שיש מים דסמקי ואגמי אסורה אשתו להו
 להם שאין מים להו שלח סיף להם שאין או סוף
 אנא טעינא מטעא הפי עבדת מ״ט ומר הם סוף

 רמי סוף להם שיש כמים וקיימי רקוו כיון סכרי
 קרי אשפליה גלי אימור גלי דאיכא כיון היא ולא

 קרי און כל לצדיק יאונה לא דרב עליה שמואל •נ "שלי
:יועץ ברוב ותשועה רשמואל עליה רב יא שט

*
*

 להם שאין מים רבנן דאמרי הא אשי רב אמר שס
 ת4דעלמ באיניש ה״מ אסורה אשתו סוף

 ליה אית קלא רסליק אי לא מרבנן צורבא אבל
 מרבנן צורבא ול״ש רעלמא איניש ל״ש היא ולא

לא: לכתחלה אין דיעבד
 בספינה מהלך הייתי אחת פעם ר״ג אמר תניא נו
 והייתי )בים( שנשברה אחת ספינה וראיתי שם

 ביבשה וכשעליתי ר״ע ומנו שבה ת״ח על מצטער
 העלך מי בני לו אמרתי בהלכה לפני ודן וישב בא

 שבא וגל גל וכל לי נורמן ספינה של דף לי אמר

 שאיני דמי סוף להם שיש כמים יזיים: מים ואיני במקומו
 מזו הוו דםליק איתא הלכן־אם למרמוק ]פניהם[ על לשוט יכיל

 לצדיק יאונה לא :יצא ומשם רקוק למקום אשפליה גלי :לי׳
 שילא: רב את לנדות רב של לידו זו תקלה באת שלא און כל

משמו?!: עצה שנטלתי מסבי המכשול מן תשוע׳ יועץ כרוב ותשועה



לו יבמות עשי ששה פרק בחרא האשת
 אם חכמים אמרו מכאן ראשי לו נענעתי עלי

 אמרתי ראשו לו ינענע אים עגל רשעים יבאו
 שאומרים חכמים דברי גדולים כמה שעה באותה

 סוף להם שאין מים מותי״ת סיף להם שיש מים
 מהלך הייתי אחת פעם עקיבא א״ר תניא אסירה.
 ■ והייתי בים שמטרפת אחת ספינה וראיתי כספינה
 למדינת כשעליתי ר״מ ומנו שכה ת״ח על מצטער

 לו אמרתי בהלכה לפני ורן וישב בא קפוטקיא
 וחבירו לחבירו טרדני גל לי אמר העלך מי נני

 באותדח אמרתי ליבשה שהקיאוני עד להכירו
 מיבם שאמרו חכמיכם דברי גדולים כמה שעה
סוף להם שאין מים מותרת אשתו סוף להם שיש

אסורה: אשתו
 נח שנפלה שיחין חופר נחוניא של בבתו מעשה ח״ר

 שם דוסא בן חנינא לר׳ והודיעו ובאו הגדול לבור
 להסע״ג אמר שניה שלום. להם אמר ראשונה שעה
 ׳ם ״תכ מי בתי לה אמר עלתה להם אמ׳ שלישית .שלום
 הםיח מנהיגו וזקן לי נזדמן רחלים של זכר לו אמרה העלך

ידחה ראשו לו ינענע :לו והלך ע״ג ועבר ראשי לו נענעתי
בהן: יתגרה ולא השעה חסני

 הס שותין והיו בהס מתכנסים ומיס רגלים לעולי שיחין חופר
שלישית אכל בשניה וכן לחיות יכולה שעדיין שלום ובהמת':

 תמות שלא לו היה שידוע עלתה להן אחר לחיות יכולה שאיכה
 בו יכשל לא אביה צדיק אותו בו מתעסק שהיה דבר כי־לקמן שס

(ה מנהיגו אחר וזהו זה!>צי חל יליпг 6 החדירו Чгг זרר .!בגוו•
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 אנכי נביא לא להם אמר אתה נביא וכי לו אמרו

 בו מתעסק שהצדיק דבר אלא אנכי נביא בן ולא
 בנו מת אעפ״ב אבא א״ר ורעו. בו יבשל )לא(

 שהקב״ה מלמד מאד נשערה ביו וסבי* שנא׳ בצמא נ «לים
 אימר חנינא ר׳ השערה כחיט עםסביביו מדקדק

 הוא ונורא רבה קדושים בסוד נערץ אל* מהבא פט שם
סביביו: כל על

 ]איש[ אני שאמר באחד כצלמון מעשה הכבמחני׳
 אני והרי נחש נשכני פלוני איש בן פלוני

 :אשתו את והשיאו והלכו הכירוהו ולא והלכו מת
 שראו רב ׳אמ יהודה רב ׳אמ הוא שד ורילמא גט׳

 בבואה ליה דחזו דמו נמי אינהו אדם דמות לו
 בביאה ליה רחוו בבואה להו אירה נמי ואינהו

 בבואה להו אית נמי לרירהו ודילמא דבבואה
 כבואה שידא יונתן לי אמר חנינא א״ר דככואה

להו: לית דבבואה בבואה להו אית

 בטורת בו מתעסק תמות: שלא לידע אתה נביא אברהם:
 מקים של דרכו שכך בצמא כקוניא של בנו מת אעפ״ב עשייתו:
 עם :השערה תוט לשון נשערה וסביביו :התסידיס עס לדקדק

איוריו: ההולכים צדיקים עם סכיביו
 צל רבבואה בבואה כשצעק: מתקלה ארם רמות לו שראו

:בהן בקי או היה שד שירא יונתן לימדני צלו:



לח כחובות ראשון &רק נשאת בתולה

כתובות מסכת
ראשון פיק

 ה בה׳ ונבעלת בר׳ נשארה בתולה קפי־א בר תני
נשאת אלמנה לדגים ברכה בו ונאמרה הואיל

 לאדם: ברכה בו ונאמרה הואיל בו׳ ונבעלת בה׳
א יותר צדיקים מעשרה גדולים קפרא בר דרש

 שם שמים במעשה דאלו וארץ שמים ממעשה
 ישעי׳מח שמים טפחה וימיני ארץ יסדה ידי אף* כתיב וארץ
 מ! שמ>מ מכון* כתיב צדיקים של ידיהם □מעשרה ואלו

 בבלי השיב .ידיך כוננו ה׳ מקדש ה׳ פעלת לשבתך
 צה ,מליםכתיב ידו יצרו ידיו ויבשת* שמו חייא ור׳ אחד

 אצבעותיו יצרו יצחק בר נחמ; רב אמר יצרו והכתיב
 ח .שם אצבעותיך מעשרה שמיך אראדה כי* כדכתיב
 יט שם ידיו ומעשה אל כבוד מספרים השמים* מיתיבי

מי צדיקים של ידיהם מעשה ה״ק הרקיע מגיד
מטר: ניהו ומאי הרקיע מגיר

 סרו לדגים בי־כה ה׳: ליל ייכנס בד׳ משתמשך בה׳ ונבעלת
כרכה בו ונאמרה הואיל המיס: את ומלאו ורבו

הארץ: את ומלאו ורבו סרו לארם
 ומעשה האי ה״ק הוא: צדיקי' ידי מעשה מקרש ירימדאיד: אף

 של ידיו מעשה שלהם שקרוקמעשה כתיב הצדיקי׳ במעשה ידיו
 שהרקיע הרקיע מגיד הצדיקי׳ מעשה דהוא ידיו ומעש׳ וה״ק הקב״ה

יורד: ומטר הגשמי' על שמתסללי׳ צדיקי׳ שהם לבריות חעידעליהס
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 אונך. על לך תהיה ויתד קפראמ״ד בר בדרש

ישמע שאם אוזניך אלא אונך תקרי אל שם
*

 והיינו באומו אצבעו יניח* הגון שאינו דבר אדם » דבלי׳
 רומו׳ אדם של אצבעותיו מה מפני אלעזר דא״ר שם
 וחרא חדא כל רמחלקן משום אילימא מ״ט ליתדות ע״ב

 אמה וו קמיצה וו ורת וו מר דאמר עכידא למלתיה
 כיתדורת משופורת מ״ט אלא גורל. זו אצבע זו

 אצבעותיו יניח הגון שאינו דבר אדם ישמע שאם
 כולה אוזן מה מפני ישמעאל ר׳ דבי תנא .באוניו
 דבר ישמע שאם רכר־ז )שלה( והאליה קשה

 ישמיע אל ת״ר לתוכה. אליה יכוף הגון שאינו
 נכויבם שהם מפני בטלים דבריכם לאוניו אדם

לאברים: תחלה

 :כיתדות דוחות במאי מ״טכלו׳ :כיתד שפוייה שהיא אצבעו יניח
 : יקד מקוברות ואיכן חזו זו שמחולקות דמחלקן אילימא.

 בצרכי ואף צורך בת יש אקת כל היא קושיא למלתיה וחרא חרא
 מאצבע קמיצה זו קשן; של זרת חודדין הקטנה חן זרת זו גבוה:
 ידו פס על אצבעות שלש קופה לקמוץ מתקילין הקטנה שאצל

 אמת מודדין מהגדולה אמה זו וקומץ: ואצבע והאמה הקמיצה
 ביה דכתיב קטאת של דמיס למתן אצבע זו כלים: ואמת בכין

 אגוייש״׳דאש משופות דאהקודחצורע: לבהןיד גורל זו באצבעו:
 רכות לאברים תחלה נכוים האוזן: שבסוף בשר אליה בלע״ז:
 ככרי האי ע״ז במסכת אחרי׳ כחי והכי חכולס לנוות ודקות

לבשל: שממהר ואע״ם אודכיה מריש אפי׳ למיכל שרי דקריךרישא



לט כתיבות ראשון פי־ק נשאת בחולה
 ג מנין תנא נתן בר הינא לי אמר נחמן רב אמד

 ן )כרעו( ויקח* שנא׳ בעשרה חתנים לברכת
 ע״ב במקהלות* מהבא אמר אבהו ור׳ אנשים עשרה

 ד יי« בהאי נחמן ורב ישראל ממקור ה׳ אלהים ברכו
 לידתיל״םםי׳ מיבעיא ביה דריש מאי אבהו דר׳ 44קר

 ל פרק עוברים שאפילו מנין אומר ר״מ היה לכדת^יא
שאכל׳ במקהלות שג׳ הים על שירה אמרו אמן שבמעי

ישראל: ממקור ה׳ אלהים ברכו
 בהלוליהח אשי רב לבי איקלע ]אסי[ )אמי( רב

דמר קמיסלגי בהא לימא שית כריך דבריה
 הוו יצירות ב׳ סבר ומר הואי יצירה חדא סבר

 מחשבה כתר סבר מר הואי יצירה חרא דכ״ע לא
 דרב הא כי אזלינן מעשה בתר סבי ומר אולינן
 א כלא׳ בצלמו האדם את אלהים ויברא* כתיב רמי יהודה
 » שם עלה כתחלה כיצד הא בראם ונקבה וכר* וכתיב

אחד: נברא ולבסוף שנים לבראות במחשבה

 כמו עשרה והיינו קהל צריך מקיר כת בי על ישראל ממקור
עשרה ועדת מעדה המות הקהל ואין העדה את הקהל

 וכלב: יהושע יצאו הרעה לעדה מתי עד מרגלים כדילפיקמעדת
 כמ״ד הואי יצירה חרא הוסיף: האדם יוצר שית כריך

ב׳ נברא ברייתו שמתיולת פרצוף הצלע את ויבן בעירובין
 היה זנב כמ״ד יצירות ב׳ מאמור: ונקבה מלפניו זכר סרצוסק

 אזלינן מחשבה בתר :יצירות ב׳ כאן והרי האשה נבראת וממנו
פסק: עושק ׳בערוביןבפ אמד ונבי־א ליברא בממשבה עלו שב׳
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 ואמרי הוה דר״ל בניה חקרי אבא בר חייא רב ד
 עוקץ ליה שכיב הוה. דר״ל כריה מתני לה שם

 ליהודה דבריה למחר לגביה אזיל ע״גיומאקמאלא
 כל מלתא אימא קום א״ל מתורגמניה נחמני בר

 בניו מכעס וינאץ ,ה וירא ' ואמר פתח ינוקא קבל כל דכי«׳
 על כועס להקמה מנאצין שאמרח דור ובנותיו
 וא״ד קטנים כשהם ומתים בנותיהם ועל בניהם

 ישמח לא בחוריו על כן על* ליה וה״ק הוה בחור ט »שעיה
 כלו כי ירחם לא אלמנותיו ואת יתומיו ואת ה׳

 שב לא זאת בבל נבלה דובר פה וכל ומרע חנף
 רב אמר נטויה ירו ועיר מאי נטויה ידו ועור אפו
 לחופה נכנסה למה כלה יודעין הכל רב בר ן ח:

 אפי׳ מפיו נכלה דבר ומוציא פיו המנבל כל אלא
 עליו נהפך לטובה שנה ע׳ של דינו גזר לו נחתם

 ה״ק ליה. מצער קא צעירי לנחומי אתא לרעה.
 אימא קום א״ל אדרא. לאתפוסי את השיב ליה

 דברי׳ המאורע לנגד ינוקא קביל כל למתורגמכיה: ליד. אמר
 וינאץ :אבות עשו מה ה׳ וירא הילד: מיתת על כימומיס

 ואית :ובנותיהם בניהם על לפקוד לו וגרמו שהכעיסוהו מכעס
 על אמר קרא והך היה במור המת היה תינוק לא דאמרי

 של עולמו ועד כמו г,דרי ועוד שנה ע׳ של :יגו׳ במוריו על כן
 קא צעורי לנחומיה אחא :לרע מטוב נהפכת נטויה אדס

 השיב :בנו מת עונו שבשי-יל פניו על מוכימ בתמיה ליה מצער
בעץ בכיך ואת' לתופסך למעל׳ אתה קשוב אררא לאתפיסי אח



מ כחובות פרק נשאת בתולה
 האל ואמר פתח הקב״ה של שבחו כנגד מלתא
 מחיה נוראית ברוב וחוק אדיר גידלו ברוב וזגרול
 ונפלאות חקר אין ־1ע גדולות עושה במאמרו מתים

 אימא קום א״ל המתים מחיה בא״י מספר איי עד
 )המנוגעין( אחינו ואמר פתח אבלים כנגד מלתא

 לבבכס חנו הזה 1באבל־־ והמדוכאין !המיוגעין[
 היא נתיב לעד עומדת היא ואת זאת את לחקור
 כמשתה ישתו רכים שתו רכים בראשית ימי מששת

 נחמות בעל אחינו אחרונים משתה כך ראשונים
 רבים אכיי אמר אבלים מנחם ברוך אתכם ינחם
 ראשונים משתה לימא לא ישתו רבים לימא שתו

 בן שמעון דא״ר לימא לא אחרונים משתה לימא
 יפתח אל לעולם יוסי דר׳ משמיה תנא וכן לקיש
 א ישזני׳ כסדום* קרא מאי יוסף רב אמר לשטן פיו אדם
 שם דבר שמעו* ליה אהדר מאי דמינו לעמורה היינו

 כנגד מלתא אימא קום א״ל וגו׳ סדום קציני ה׳
חסרים גומלי אחינו ואמר פתח אבלים מנחמי

 שכא׳ הדור כתפסקעל צדיקים בדור שהצדיקים בזמן דקי״ל הדור
 ברוך בה פתק בברוך גורלו ברוב הגדול האל תמלו: וממקדשי

 )המנוגעים( אחינו וכו': הגדול האל העולם מלך אלהיט ה׳ אתה
 על סדורות וכן היא למכרתה הסמוכה דרכה כו׳ ]המיוגעין[

 עומדת שזאת זאת לחקור לבבכם חנו היה באבל ההדר:
 ליסא ראשונים משתה מדאי: יותר תבכו ולא מתים שהכל לער

:הוא ראשונים משתה
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 אברהם של בבריתו המחזיקים חסדים גומלי בני

 בני את אשר,יצוה למען ידעתיו כי* )שג׳ אבינו ניא׳יח
לכבס ישלם ‘הגמול־ בעל אחינו וגו׳( ביתו יואתאא,ני"

 אימא קום א״ל הגמול משלם אתה ברוך גמולכם
 העולמים רבון ואמר פתח ישראל כל כנגד מלתא

 הדבר מן ישראל עמד והושע מלט והצגל פדה
 ומכל הירקון ומן השדפון ומן הביזה ומן החרב ומן

 טרכס בעולם וכאות המתרגשור־ז פורעניות מיני
המגפה: עוצר אתה ברוך תענה ואתה נקרא
 לקרוביו קשה המת הוצאת היתה כראשונה תניא

 ובורחין אותו מניחין שהיו עד ממיתתו יותר
 בכלי והוציאוהו בעצמו קלות ונהג ר״ג שבא עד

 א״ר פשתן בכלי להוציא אחריו העם כל ונהגו פשתן
 :זוזא בר בצרדא אפי׳ עלמא נהוג והאידנא פכא

 היוצא בל* יונתן א״ר נחמני בר שמואל רב אמר יי
 לאשתו כותב כריתות גט דוד בית למלחמת ט
 ערובתם ואת לשלום תפקוד אחיך ואת* דכתיב 3ע״

 שבע בבאר אשל רטע דכתי׳ מסדיס שגמל אברהם של בבריתו "
:"לויה "שתיה "אכילה ר״ת >! ס״א

 וסרקות: כגקשיראק יקרי׳ בכלי׳ אותו קוברי׳ שהיו הטח הוצאת
 :דינר אלא שוה שאינו קנבוס בגד זוזא בר בצררא

 מיום גט יהא במליזמה ימות שאם לאשתו כותב כריתות גט
מישי לעד ודוד וגו׳ אחיך ואת שאול דכתיבבחלמחת כתיבתו:

כן: עושק למליזמותיו היוצאק שאף להנהיג אביו



מא כחובות לאשיו פיק נשאת בתולה
 דברים יוסף רב תני תקח ערובתם ואת מאי תקח

לבינה: בינו המעורבים
 י ע״ש אלמנה בגדתאה הנא רב אמר אלמנה מאי

למימרע״ב איכא מאי האירוסין מן אלמנה מנה
 אלמנה לה קרי נמי הא אלמנה לה קרי דהא איידי

 למימר איכא מאי באורייתא דכתיבא אלמנרת
 קתיא כתיב ומי מנה לה דמתקני רבנן דעהירין

 כ כלא׳ הוא חדקל השלישי הנהר ושם” דכתיב אין לעתיד
סליקא זו אשור יוסף רב ותנא אשור קדמת ההולך

דעתידה: ה״נ דעתירה אלא הואי ומי
שם ומובל מרוה משקה מטר כגדתאה הנא רב ואמר

 1ישמעאל־ בר רבא אמר וממשיך ומעדן
 תלמיהתהלים* קרא מאי ברישלמיא יימר רב יאיתימא

 סז תברך צמתה תמוגגנה ברכיבים גדודיה נחת דוה
 תטול תקח קדושין: אלו לבינה כינו המעורבין דכי־יס

גט: ידי על מביניהם
 משכתאלמכה כשאת שאס מנה שם על בגדת: דמן בגרתאה

ועדיין באורייתא מנהז־רכתיבא אלא כתובה לה אין
 העתיד: דבר שם על לקרות קרא כתיב ומי כתובות: נתקנו לא
דכתיב עולם בבריאת בנויה הואי ומי עיר: שס סליקא זו

וגו׳: ההולך
 של תלמיה בסירות: וזיו עדנה נותן מערן הארץ: את מזבל

רוה תחוגגכה ברביבים כאשר גדודיה נחת רוה :יי א
וממשיך מערן מזבל: הרי תמוגגנה משקהוממה: ]הרי[ )הוה(



כתובות ראש? פיק נשאת בחולה 41
 מכפר ומכפר מחכב ומזין מזיח מזבח אלעזר א״ר

עונות: ומכפר גזירות מזיח מזיח חיינו
 :משלשלן משכען משחנן תמרי כגדתאח חנא וא״ר שם

 תמרים אכל רב אמי־ מפנקן ולא מאשרן
 יפורק וערבית שחרית תמריכט מיתיבי יורה אל

 שלש ומבטלות כמותן אין בצהרים רעות במנחה
 י אמרי׳ מי ותחתוניות מעיס וחולי רעה מחשכה דברים

 מידי טרדא שעתא ולפי מעלו עלויי מעלו דלא
 אל יין רביעית השותה מר דאמר אחמרא דחוה

 דעתי׳ סלקא קא מזיח תברך: מצמקת כסקא הסירות את
 שהקרבכות כזין 'העולם הקרבכות בזכות מזיו עונות: מזילן
 אביהם: אל ישראל את מחבב ברכה: לו וגורמין המזון מן כאין

 מזיח :מכפר כיהו הי מזית כיהו הי מכפי־ היינו מזיח היינו
:ישראל מעל רעות גזירות

 כמו כק מקזיקות מאשרן שלשול: משלשלן מקחמן: משחנן
 על אסטוכיסות מרבות איכן מפנקן ולא קמוץ: אשרו

 דעתו שטורדות לפי הוראה שוס יורה אל לשבץ: וכלן הלב
 אכילה' לאמר דמלתא כללא יפות וערבית שחרית כשכור:

 בתשואל כדאמריכן שקרית בפת אדם בני של דרכן שקרית •פות
 לאתר אכילת קודם שהן רעות במנחה האכילה: לאיור ערבית

 אין ושבע: שאכל הסעודה לאקר כצהרים ':,הצהר שיכת
 מלילך ביום מעוכב שאינו לסי מערבית יותר וטובות במותם

 לו: הוא טורק בלילה אבל שירצה עת בכל הכסא לבית לשדות
וצהרים הלב את שמשמקות לפי דאגה רעה מחשבה מבטלות



 מב כחובות ראשון פיק נשאת בחולה
 לבתר הא נהמא מקמי הא קשיא לא א ואב יורה

 נהמא מקמי תמרי אם לי אמרה אביי ראמר נהמא
 א4לרש עברא כי נהמא כתר א4לרקול נרגא כי

 דרך רבא אמר דרגא שם דרך רבא אמר דשא
 אמר עליה ותבין שפרין פפא רב אמר פוריא גג

יא חכרניתא אילונית נאמר אגו אף* יצחק בר נחמן רב
ילדה: דלא

שגתארמרה האשה
שגי פיק

ו כלה* אומרים ב״ש הכלה לפני מרקדין כיצד ח״ר
 טז וחסודה נאה כלה אומרים וב״ה שהיא כמות

 אוע״ב חגרת שהיתרה הרי לב״ה כ״ש להכם אמרו
 והתוררהין וחסודה נאה כלה לה אומריבם סומא

 «שמיה לב״ש ב״ה להם אמרו תרחק שקר מדבר* אמרה
 ישכחנו השוק מן רע מקח שלקח מי לדבריכם

 הטף את ממזיקות לדשא עברא כי :היא וצהלה אורה שעת
 השמות את כדרוש אכו אף נאמר אנו אף :הדלת את בבריק

 לילד: ראויה שאיכה לאשה קכמיס שקראו איילוכית לשון מה
כאיל היא הרי שלים דכר דמתרגמיכן תטיס איל לשון רוכרגית׳

מוליד: שאיכו
 יוסיה לפי שהיא כמות :לסכיה אומרים מה מרקדין כיצד

משוך מסד של מוט חסודה :אותה מקלסין ימשיבותה
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 בעיניו ישבחנו אומר הוי בעיניו יגננו או בעיניו
 אדם של דעתו תהא לעולם חכמים אמרו מכאן

 הכי: אמ׳ מי די רב אתא כי הכריות עם מעורבת
 שיק ולא כחל לא במערב׳ כלתא קמיה משרי

חן: ויעלת פירכוס ולא
 כחל לא הכי ליה שרו וירא לר׳ רבנן סמכו כי ו
 סמכו כי חן. ויעלרת פירכוס ולא שרק ולא שם
 דין מן כל הכי להו שרו אסי ולדי׳ אמי לר׳ רבנן »הדיין

 מן: לא לנא תסמוכו ולא לנא סמוכו דין מן "יזוכלם
 חמיסין מן לא לה ואמרי סרמיטין מן ולא סרמיסין

 ממתיבתא אתי הוה כי אבהו ר׳ טורמיסין מן ולא
 ומשרו לאפיה קיסר דבי אמהתא נפקן קיסר לכי
 כוצינא ראומתיה ומרברנא דעמי׳ דכא הכי ליה

לשלם: מתייך בריך דנהורא
 רעתח תהא ישבמכה: שאתרו ב״ה מדברי אמרו מכאן עליה:

 כרצונו: ואיש לאיש לעשות הבריות עם מעורבת ארם של
 צבע שרק ולא כתל: צריכת אינה כחל לא :משוררים משרי

 וליז כמלה לא ׳ו שער קליעות פירכום הסכים: את המאדים
:מן יעלת היא ותרי פירכסה ולא שרקה

 ולמנותן רבי לקרותן לנו סומכין הוו אלו כמות כל דין מן כל
סימיטי! טעמיהון: בהפוך הלכות סרמיסיןממרסי דיינים:

 טורמיסין[ :הטעם ממישית אומרים חמיסין :ממרטוטין לשון
 בעמו: נשיא רעמיה רבא מבהמ״ד: ממתיבתא אתפריש. לא

 לשלום בואך ברוך לשלם מתייך בריך מנהיג: מרברנא
 כדאמריק מבהיק פניו קלסתר שהית על רנהורא בוצינא



 מג כחובות שני פיק האשהשנחארמלה

ח נוטל שהיה אלעאי בר יהודה ר׳ על עליו אמרו
 שם ואומר הבלה לפני ומרקד הדס ש>ל בר

 מרקד יצחק בר שמואל רב וחסודה. נאה כלה
 נפשית נח כי סבא לן מכסיף קא וירא א״ר אתלת
 דלא וגמירי לכ״ע ריריה בין דנורא עמודא אפסיק
 לתרי או בררא לחד אי אלא דנורא עמורא מפסיק
 ן4לסב שוטיתיה ליה אהניא וירא א״ר בררא
 לסבא. שטותי׳ לה ואמרי לסבא שיטתיה לה ואמרי

 אמרי ומרקד אכתפח־ח לרה מרכיב אחא רב
 אי להו אמר הכי למעבד מהו אנן רבנן ליה

 א״ר לא. לא ואי לחיי ככשורא עלייכו רמיא
 בפני להסתכל מיתר יונתן א״ר נחמני בר אל שמי
ולירה בעלה על לחבבה כדי שבעה כול כלה

" כוותיה: הלכתא
 שסוזה ווה הכלה מלפני המרה את מעבירין ח״ר
 גם ע״ש זיהרורי דנפקו ייתכן דר׳ שופריה מעין אבהו דר׳ שופריה בב״ב

בכ״מ : התס כדמפרש מיניה
י*פז סבא לן מכסיף :אמד ומקבל אמד זורק בדין שלשה אתלת

 рС״5 שוטיתיה בעצמו: ראש קלות ונוהג ת״מ בכבוד שמזלזל
 ומנהגו: שיטתו שיטתיות בו: מרקד שהיה הדם של שוט לסבא

 הכלה: את אכתפיה לה מרכיב כשוטה: מתנהג שהיה שטותיוז
לחבבה עליה: מהרהרין אתם שאין בעלמא כקורה ככשורא

 :בלבו יופיה נכנס בה מסתכלין שהכל כשרואה
ונושאי מתונתה לבית אביה מבי׳ יוצאת כשהכלה מעבירין
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 המלך אגריפס על עליו אמרו ישראל. מלך מלפני
 שבחוהו חכמים ושבחוהו הכלה מלפני שעבר
 למ״ד אפי׳ אשי רב אמר והא עביר. דשפיר מכלל
 שמחל מלך מחול כבודו כבודו על שמחל נשיא

 שויםתשים מר דאמר .מחול כבודו אין כבודו על יו דכלים
 דרכים פרשת עליך. אימתך שתהא מלך סנהדיץעלרך

 ולהכנסת המת להוצאת ת״ת מבטלין ת״ר ^הואי•מ
 שהיה אלעאי בר יהודה ר׳ על עליו אמרו .כלה ',ננ פיק

 בריא כלה ולהכנסת המת להוצאת ת״ת מבטל העיד
 אין צרכו כל עמו יש אבל צרכו כל עמו כשאין

 אוני׳ בר שמואל רב אמר צרכו כל וכמה מבטלין
 שיפורי אלפי ושיתא גברי אלפי תריסר דרב משמיה

 אלפי שיתא ומנייהו גברי אלפי תריסר לה ואמרי
 ועד מאבולא גברי דחייצי כגון אמר עולא שיפורי
 נטילתה אמר יוחנן ר׳ תימא ואי ששת רב סיכרא

 להתערב רוצין ואין הרבה אוכלוסין ובזו ובזו יוצאין המת
 פלוגתא אפילו.למ״ר אמרת: דרך )ואפילו( המת את מעבירין

 שישימו הוזהרו ישראל עליך תשים שום דקדושין: נפ״ק
 כבודו אין הלכך עליהם אימתו שתהא כלו׳ הרבה שימות עליהם

 ]הואי[ דרכי׳ פרישת הרבה: שימות הכתוב ריבה שלפיכך ממול
 לאותו לפכות צריך הוא כאלו אלא מלפניה שעבר כיכר ולא

 גברי דחייצי לכבודו: שיבאו עליו מכריזין שיפורי הדרך:
 נטילתה הקבר: עד ההוא העיר משער לסיכרא מאבולא

*



 מד כחובות שני פרק האשהשנחארמלה
 בס׳ נטילתה אף רבוא כס׳ נתינתה מה כנתינתה

 דמתנישסע׳ע למאן אכל* וחני. דקרי למאן רבואוה״מ
שיעורא: ליה לית

 תורר׳כח עברו את שילמוד לאדם אסור אריב״ל
שעשאו או רבו הימנו לוה והתניא ולא

 שם או רבו לפני תפלין שהניח או אפטרופוס* רבו
 ע״ב לחירורת יצא לא ה״ן בכ״ה ט פסוקי ג׳ שקי־־א

ביה דנהיג קאמרינן כי מדעתו עבד דאיקרי התם
בנים: מנהג

 האחיןשס מן אחד קצצה מצר דת״ר קצצה מאי
בני באין לו הוגנת שאינה אשה 14שנש

 אותה ושוברין פירות מלאה חבית ומביאין משפחה
 שמעו ישראל בית אחינו ואומרים רחבה באמצע

 ומתייראין לו הוגנת שאינה אשה נשא פלוני אחינו
 לכס וקחו בואו בורענו ורעו יתערב שלא אנו

 ותלמודי כשמת היינו נטילתה בסיכי כנתינתה מחכו: תורה של
 שכה לא עדיין אבל משנה ותני :מקרא דקרי למאן :כטל

 שיעורא ליה לית :לאחרים רמתני למאן אבל :לתלמידים
 לו יש אם חבטלין אין תכי ולא קרי דלא דלמאן שמעינן יממילא

 :כן מצאתי אחאי דרב בשאלתות בעלמא קבורה כדי מתעסקין
ה״ז :לסחורה ולהוציא להככים בידו נכסים חסר אפוטרופוס

 לא דשחרריה לאו אי אחריכן ולא לחירות יצא לא
 וש״מ חורין בן מנהג לכהיג ליה שביק הוה ולא מימה יזיף הוה

תורה; שלומד עבד דיש
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 היא וזו בזרענו זרעו יתערב שלא לדורות דוגמא

עליה: להעיד נאמן שהתינוק קצצה

 נערות ארו
שלישי פיק

 יוכן את עושה היה הקנה בן נחוניא ר׳ ]תניא י
и שבוה מה לתשלומין כשברח הכפוריבם 

 יה״ב אף התשלומין מן ופטור בנפשו מתחייב
 דר׳ מ״ט התשלומין מן ופטור בנפשו מתחייב

 אדם בידי אסון* נאמי־ אביי אמר הקנה[ בן נהוניא כא שמומ
 אדם כידי האמיר' אסון מה שמים בידי אסון* ונא׳ מד יא׳נ

 פטור שמים בידי האמור אסון אף מתשלומין פטור
 ממאי אהבה בר אדא רב לה מתקיף מתשלומין.

 פחים צנים על לבניו יעקב להו מוהר קא דכי
 דבירי וגנבי אריא על דלמא נינהו שמים דבירי

 אזהר לא אהא אזהר אהא יעקב אדסנינהואטו

:הבאים לדורות זכרון וסימן אות דוגמא
 הדליק כאילו ביה״כ תגדיש את המדליק לפטור כשבת יה״כ ]את

 וכו׳: התשלוחין מן ב״דפטור מיתת שהוא שבת מה בשבת:
 :’התשלוחין[ מן ופטור זה הוא נפש מיוב בכרת שהוא יה״ב אף

 לחימר ב״ד במיתת דמשתעי אסון יהיה ולא ארם בירי אסון
 שמים בידי אסון :ולדות דמי משלם ב״ד מיתת דליכא דהיכא
ומום: קור סחים צנים אסון: וקרהו



 מה כתרבות שלישי פרק נערות אלו
 שמים בידי פחים וצנים .אזהר טילי כל על יעקב
 מצניכס חוץ שמים כידי הבול תניא והא נינהו
 כב משלי נפשו שומר עקש בדרך פחים צנום* שג׳ פחים
 פ^כ והאכיכי׳ נינהו אדם בידי וגנבי ארי׳ ותו מהם ירחק
 םנ-די׳^יתב שחרב מיום חייא ר׳ תני וכן יוסף רב אמר

 П)П\״,ь6 מיתית ד' סנהדרין שבטלו אע״פ המקדש
 ארבעשסע״ב דין* אלא להו בטלו הא בטלו לא בטלו

 מן נופל או סקילה שנתחייב מי בטלו. לא מיתות
 או שריפה שנתחייב ומי דורסתי. חיה או הגג

 הריגה שנתחייב ומי מבישו נחש או בדליה׳ נופל
 שנתחייב ומי .עליו באין לסטין או למלכות נמסר או

 איפוך אלא בסרונכי מת או בנהר טובע או חנק
 אדם: כידי ופחים צנים שמים בירי וגנבי אריא

 הוא: מלך גזירת האדם על פורעניות ס באי אס שמים כידי
 פיוס: פחים כפשיעה: סשנאיס* שסעמ פחים מצנים חוץ
 עונש מיתות אי־בע .דין המלך: מגזירת שלא ניגהו אדם בירי

 מנית אותו שדומפין לכסקל דומה הגג מן נופל דוגמתן:
 היה :הדין ככגמר היהכדאחרי' קומו׳ שתי וגבוה לארץ הסקילה
 והארס מכישו נחש :כדרים׳ והורגו לארץ מפילו אריה רורסתו
 דרך כן כי כסייף ראשו מתיזין והן למלכו' נמסר שורפו:

והוא אסכרה סרונכי ס״ף: מיתת היא וזו ידיהם על החומתין
מל״נט: ]כגרון[ )גו״ן(
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נערה

רביעי פרק
 אמ׳ אליעזר ר׳ לן מנא רע שם למוציא אזהרה מו

 מונשמרת* אט׳ נתן רבי רכיל תלך מלא* יט יחיא
ההוא מהאי אמר לא מ״ט ור״א רע רבי »מכלם״ימ

 מבל ונשמרת יאיר בן פנחס לברר׳ ליה מיבעי
 יהרהר אנל יאיר בן פנחס א״ר מכאן רע דבר
 מ״ט נתן ור׳ בלילה טומאה לידי ויבא ביום אדם

רך יהיה שלא למד אזהרה ההוא מהאי אמ׳ לא
לזה: וקשה לוח

אכלו ואשר* וכה״א מזונורת׳ אלו שארה* תניא מז
 זו עונתה כמשמעה כסותה עמי שאר ע״ב

 אה תענה אם* וכה״א בתורה האמורה עונה כא ש«!«
 איש* וכה״א עונה זו שארה אומר אלעזר ר׳ כנותוג יל=(

 ערוה לגלות תקרבו לא בשרו שאר כל אל ;יאישא,ני"
ויענך* וכה״א מזונות אלו עונתה כמשמעה כסותה ח ם,רכד

וירעיבך:
 אינו ואל ק השמי־ שנא׳ מקום יכל רבר׳רע מכל ונשמרת

שלא :ע״ז כמס׳ פנחס לכדר׳ :תעשה לא אלא
 לשון• ורכיל לזה י־ך וגו׳: איש בך יהיה כי דסמיךליה וכי׳ יהרהר

תהיה: לי רך
 תכן ולקחן תשמיש עונת כאמרה כאן בתורה האמורה עונה

עינה: היא אימתי
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יא יארור להו אמר יהודה דרי לקמיה אתו הוו כי

 לקמיהמט אתו הוו כי שריא מתא ואיני ילדה
 ע״ב כצבורא אסותא ליה כפו להו אמר חסדא ריב

 לא גכרא וההוא בני כעי עורבא ולימא וליקוט
קמי «לי׳ אשר עורב לבני* והכתיב בני כעי ועורבא בני בעי

באוכמי: הא בחיורי הא ל״ק יקראו
ג יכובו אל המכובז התקינו באושא 14אילע א״ר

 יותר יכובו אל המכזב! תנ״ה מחומש יותר
 שבקש באחד ומעשה לכריות יצטיך שמא מחומש

 ר׳ ומנו חכרו לו הניח ולא מחומש[ )יותר לבובו
 ומנו חכרו לו הניח ולא ישכב ר׳ לה ואמרי ישכב

 מאי יעקב בר אחא ר׳ ואיתימא נחמן א״ר ר״ע
 כח ביא׳ לא והא לך אעשרנו עשר לי תתן אשר וכל* קרא

יאתר קטנים(: במתה לזון רוצים שאין אנשים אתו הוו )כי
 על אסרי והוא יארודין חדור חתרגחינן תנים מעון תכין

 בני על והטיל תולדותיו תוליד התנין וכו' ילרה יארור :כניו
 פיה על חכתשת כפי אסותא ליה כפו פרנסתו: העיר

 עצמו על ויכריז קולו שישחעי בגובה שוליה גבי על זה ויעמוד
 בני כעי לא גברא וההוא בכי בעי דעורבא העורבי׳ חן רע שהוא
 לבני האיש: אותו על כן ויאמר עליו יעמוד ש״ץ דחפרשי׳ יאית

 משחיר כשגדל אוכפי להו: זיין לא אלמא יקראו אשר עורב
 :אותם ושונאים לבני׳ מתחלתס אבל אותם אוהבין והאב והאס

:לבריות יצטרך פלא שבנכסיו מחומש :לעניים המבזבז
לא והא חוקש: להר הוו עישורין ב׳ אעשרנו עשר
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 אשי רב אמר קמא לעישורא בחרא עישורא דמי

קמא: כי לבתרא אעשרנו
 ארס ן4שיה התקינו באושא יצחק רב ואמר שס

 ואילך מכאן שנה י״ב עד בנו עם מתגלגל
 כר שמואל לרב רב והא״ל איני לחייו עמו יורד

 כיל ק שית בר תקבל לא שית מבר בציר שילת
 יורד אינו מיהו כתורא לי׳ ספי אין ן4כתור לי׳ וספי
 קשיא לא ואצע״א י״בשנה לאחר ער לחייו עמו
 לי אמרה כיי א ד[אמר למשנה הא למקרא הא
 תליסר בר למשנה עשר בר למקרא שית בר אם

 אמר תריסר כת ובתינוקרת לעת מעת לתעניתא
 עקרבא ליה דטרקא שית בר האי אם א״ל אביי

 מדלית הדרת וכי ט׳ לתו פשו לקמא שקלת דכי לקמא בחרא דמי
 אעשרנו כשכיהן: קומש כאן ואין היא קמא כי לאו דידהו מעשר
 ]כראשון[ )לראשון( אעשרכו ת״ה לך אעש>־ עשר כתיב מדלא

:כראשון יהא שכי מעשר כלו׳
 :רכים ובדברים בכמת עמו יגלגל מללמוד מסרב אס ]מתגלגל

 שמואל רב :למס יכמיסר ברצועת לרדותו לחייו עמו יורד
 תורה הלעיטהו כתורא לי׳ וספי הי׳: תיכוקו' מלמד שילת בר

 לעת מעת לתעגיתא :מאכל[ ראיבסו מלעיטו שאתה כשור
 כדאמר־נ; שכתי׳ לכן מקודם לשעות ימיכיכא .היום כל להתעבו׳

 כמה מתשת שאיכה כמ להביא ממהרת שהיא ובתינוקת :ביומא
 ב’ י בת דאי קאמר גופא י״ב שכת דקאמר סרי ותרתי בת״ת

ואין עונשין ובת שערות ב׳ שמביא׳ היא דאורייתא אמד ויום
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 מררתא אסותי׳ מאי חיי לא שית דמישלם ביומא
 בר האי ונשקיי׳ נשפיה בשיכרא חיורתא רריה
 שתא דמישלם ביומא זיבורא ליה דטריק שתא

 נשפייה במיא דריקלא אצוותא אבותיה מאי חיי לא
 פחות בנו המכניס כל קטינא רב אמר ונישקייה

 רצין חביריו א״ד מגיעו ואינו אחריו רץ ו׳ מבן
חליש איתנהו ותרוייהו אותו מגיעים ואין אחריו

דבריא: הא הא-דכחיש אב״א ונמיר
 יב וכי עת בכל צדקה עושה משפט שומרי *אשרי

שם דרשו עת בכול צדקה לעשורת אפשר
 קי מלים הץ זה אליעזר ר׳ לה ואמרי שביבנה רבותינו

 נחמני בר שמואל ר׳ .קטנים כשהם ובנותיו בניו
ומשיאן ביתו בתוך ויתומה יתום המגדל זה אמר
 3קי שם הונא רב לעד עומדת וצדקתו ככיתו ועושר *הון
 בדוק׳: לאברפוא׳ אס חיי לא אביי: של חחכיקתו ללמוד לכו צור־

 נישפייה וו״שטור: שקורץ דיה של מרה ו־ריה מררתא
 סיב רדיקלא אצוות׳ .כשכר מחכו ותשקכו תחשחכו ונישקייה

 :הגפן עץ את שכורך וורלי״רא כעין תומר דקל סביב שגדל
 ואין :ולהחיותו להברותו אחריו רץ :לת״ת בגו את המכנים

 אחריו רצין חביריו :חולשו מרוב לחות הוא מסוכן מגיעו
הוא שחסיכן יככיסכו Й רכהיש הא כמותו: נתור׳ פקחין להיות

שמתפקח; לפי יככיסכו דבריא וימו׳: יחליש פן
 עליו הס ולילה יום שתמיד קטנים כשהם ובנותיו בניו הזן זה

שאין כביתו ועושר הון :בהם חיוב עליו שאין צדקה והיא
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 ומלמדת תורה הלומד זה אמר חד חסרא ורב
 ומשאילן וכתובים נביאים תורה הכותב זה אמר וחד

ישראל על שלום לבניך בנים וראה* לאחרים «לי׳קני׳
 על שלום לבניך שבנים כיון לוי בן יהושע א״ר

 שמואל ר' ויבום חליצה לידי אתו דלא ישראל
דייני! על שלום לבניך שכנים כיון אמר נחמני בר

לאנצויי: אתו דלא ישראל
 ליסטות( גנובי הן־כשבויין הרי מלכות שבויי נאח״ר

אמלכותו מלכות איפכא והתניא כשבויין אינן בע״
 בן, במלכות הא אחשורוש במלכות הא קשיא לא
 הא נצר בבן הא קשיא לא אליסטו׳ ליסטות נצר

 מלך ליה קרי התכם נצר ובן דעלמא כליסטות

 תורת הלומד זה :לעד עומדת צדקתו ואעפ״כ כלה הממון
 לעד עומדת וצדקתי כביתו ועושר הון הרי בו מתקיימת ומלמלה

 לו קיימי׳ הספרים מ׳ הכותב זה :לתלמידים ללמדה שט>־מ על
 ז לנמל׳ וקודם קרוב מי לאינצויי :לעד עומדת וצדקתו כלים שאינם
כשבויי! הן היי :לתשמיש המלך ששבה נשים מלכות שבויי

 כמלכות :לאינתו לי ואותכינך כדתנן לבעליהן ומותרין
 ישאנך! שלא ויודעת הוא גדול שמלך לפי כשבוי; הן אחשותש

 עליתן ומלך עיירות ולכד היה ליסטים קנצר באונס: ובעילתה
 ואסורות כשבויי; אינן מלכות ”שבי תבן ובדידיה לסטים ראש ונעשה

 ליסטות :ברצון ונבעלת לה קנסיב מינסיב דסברת לבעליה;
 נסין מיכסיב דסכרה כדאמרי׳ אסורות נצר בבן וכו׳ אליסטות

קש׳ שלו לקומין אפילו דעלמא ליסטים מלך: אשת והריני לה
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 ליסטים אחשורוש גבי אין ליסטים ליה קרי והבא

הוא: מלך רעלמא ליסטים גבי הוא
 נג בעבורי היהוי לא שיננא יהודה לרב שמואל ל א

דלא טכא לברא בישא מברא אפי׳ אחסנתא
:לכרתא מברא וכ׳ש מיניה נפיק ורעא מאי ידיעי

פי על אף
חמישי פרק

 לבעלדה־נט עושה שהאשה מלאכות ואלו ]משנה
 גש׳ע׳־כ ובו׳[־• בנה את ומניקה ובו׳ טוחנת

 אלא אשה אין הייא ר׳ דתיי חייא כר׳ דלא מתני׳
 אין חייא ר׳ ותני לבניכם אלא אשדה אין ליופי
 הרוצה חייא ר׳ ותני אשה לתבשיטי אלא אשה

 הרוצות פשתן כלי ילכישנה אשתו ארה שיעדן
חלב וישקנה אפרוחים יאכילנה בתו את שילבין

לפרקה: סמוך
 ס שמכירה זמן כל שמואל אמר וכו׳ בנה את ומניקה

 הוא ליסטים אחשורוש לנכי :אנוסת אלא איכה לפיכך לה
 כצר לבן *קר אמשורוש במלכות דמיירי קמייתא מתכיתין ^ילכך
בליסטים איירי לסטות דגנובי איפכא דתכי וברייתא לסטות גניני

:מלכית שבויי כצר לבן קרי דעלעא
 את שיעדן בהן להתכאות תכשיטין לת שיקנו אשה לתכשיטי

:הנעורים ימי לפרקה :בלע״ז אשקלוי״ר זיוה
אם תליי הדבר בבדיקה אלא לדבר שיעור אין שמכירה זמן >ל
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ьгпл לרב ליה אמר ד־שמואל לקמיה דאתאי 

 דגשי בדרא אותכה אזל ברקה ויל יוסף בי דימי
 מטא כי עילוייהו ליה וקמהרר לברא ושקלידה

 מיניה לעינא כבשחנהי לאפה קמסוי הוה לגבה
,כריך: דרי קום עיניך נטף א״ל

 בישרא דאכלה אוכמי בני לה הוו שיברא דשחיא שם
דאכלה בריי* כני לה הוו חמרא ושהיא ע״ב
 כני לה הוו כוורי דאכלה עינני בני ליה הוו ביעי □א

 דאכלח דוחני בני לה חוו כרפסא דאבלה חינני
 הוו אתרוגא דאכלה בישרני בני לה הוו כוסברתא

 אמה בה אכלה מלכא רשבור ברתא ריחני בני לה
 :ריחני בריש ראכוה לקמיה לה מסקי והוו אתיוגא

 1הכל־ הונא רב אמר א דגני בר יצחק רב יגאמר
 אמר ויין מבשר חוץ השמש בפני משהין שם

 בשר רכא אמר ישן. ויין שמן בשר הסדא רב
 גירשה[ ]ואפילו בשכר ■יניקתו ו כופה שמכירה רואין אנו

 אס בדקה זיל להכיק: רוצה היתה ולא גרושה ראתאי ]ההיא
 קמסוי :כשיס של בשורה הושיבה רנשי בררא אוהבה :מכירה
ועינוה• אווזא בר ואזיל דשפיל כמו עיניך זקוף עיניך נטף מביט:

:בניך[ שאי כריך דרי דב״ק: חטייפי
 מן: בעלי הינני גדולות( עיניהם ]עינני בריאים: בריי

:בלע״ז אליינדר״א כוסברתא :אפי״ה כרפסא
 ושוהין לפניו ואוכלין בסעוד' המשמש השמש בפני משהין ]הכל

וכי׳ שטן מבשי חוץ :הקרואים שיקומו עד מלהאכילו
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 אבוד, תמוז. בתקופת ישן ויק כולה השנה כל שמן

 מינא מבול □פי חד איהי כר ומנימין איהי בר
 אליהו משתעי מר .מינא מח~ ׳ ספי והר ומינא

 תרי הנהו בהדיה. אליהו ומרלאמשתעי בהריה
 חסרא רב בני פנחס ורב מרי רב לה ואמרי חסידי

 אליהו ספי דקרים ספי מאחר ומר ספי קדים מר
 אליהו משתעי לא ספי דמאחר בהריה משתעי
 יתבי קא הוו אשי ורב זוטרא ומר אמימר .בהדיה

 אטורנגא ואזיל חליף מלכא אזגור דבי אפתחא
 שם אפי׳ רחוור* זוטרא למר אשי רב חזייה דמלכא

 אפסדתאע״ג א״ל בפומיה ליה אנח באצבעותיה שקל
 אמר הכי תעביד אמאי ליה אמרי דמלכא לסעורתא

 וקום קזק שרימו תמוז בתקופת ומצטער: להם שמתאוה
 מין מכל השמש את מאכיל ספי חד כארס;[ מ ר ממרק היום
 מיכין ומשאר לשובע סעודה בתקלת אמד ממין ליה ספי וקד ומין

 לפניו: שיתן קודם ספי קדים סעודתו: שיגמור עד משההו
 האורמין: ולפני לפניו שבתן לאמר ומין מין מכל ספי מאחר
 והוא לפניהם כשנותן לפי בהריה אליהו משתעי ספי דקרים

 שם אזנור :הרכה אורמיס שיש ופעמים ומצטער וחתאוה רואה
 ובלשוננו השרי׳ לפני המנות מושיב רמלכא אטורננא פרם: מלך

 א״ל למאכל: שנתאוה זועפי׳ פניו אפיה רחוור שבשקל״ש:
 המלך יאכל לא לסעורחא אפסדתא אשי: לרב הטורבגא

אמר הכי: תעביד אמאי המלך שוטרי ליה אמרו מעתה:
4 Ш.
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 א4דמלכ למאכל פסל האי העביר מאן לתו

 ביה חזאי אחר דבר להו אמר אמאי ליה אמרי
 אמר עליה אנח אצבעתיה שקל שבחו א ולא בדקו
 ליה אמרו ואשכחו בדקו בדקיתו מי הבא להו

 צרעת רוח חואי להו אמר אני^א ממכת מ״ט רבנן
 לההיא לה דאמר רומאה ההוא .עילויה דקפרהה

 רימני אייתי אזל .לא ליה אמ״ה לי מינכ׳בת אתתא
 יה: ולא בלעתיה לה דצערי מיא כל קמה ואכל פלי
 מינסכת לך מסינא אי לה אמר לסוף לה דוג עד לה
 קמה ואכל פלי רימני ואייתי אזל אין ליה אמרה לי

 שראי תוף שדאי תוף לך דצערי מיא כל לה אמר
ואיתסיאת: דירקא הוצא כי מינה דנפק עד

 וכר. יום ל׳ ברשות שלא לת״ת יוצאין ]התלמידים
דמלתא אורחא* רבעי כמה כמה ברשות סב#

 כזה מאכל העוש׳ רמלכא למאכל פסל הבי העביר :אשי רב להו 'כ א ד״ה
 בשר ביה חזאי אחר דבי־ מידו: מאכל המל־ שיאכל ראוי אין
 אשי רב אצבעתיה שקל :שירשמין לע״ז ובלשון מצורע מזיר של

 מהמתיכות. אמד על עליה אנח דקפילא: אצבעתיה שקל
 את בדקתם כלום ברקיתו מי הכא :גרפיכן לא אכמיריה
 דמי עילויה דפרח לו: כעשה כס ואשבחו בדקו זו: הקתיכה

 ’פלאי. דפלאי כדה במסכת דימין לו יש והרבה מבקע פלי זוטרא:
 הכאכל דבר קיוהא ממרת הפת בתוך שגדל ריק רצערי מיא

 כעשה וכרסה פניה כפמו חג עד :ממכו אוכל יאיכו בפכיו
והשליכי: תוףשדאירקקי הכפומיס: דרכי שכן כזכוכית
יכיל קוא *ואמי קטא עליו ישא שלא ארץ דרך דמילתא ]אזרחא



ג כחרבות חמישי פי־ק פי על אף
 שנא׳ בבירה וחדש באן חדש רב אמר כמה
 חדש והיוצארת הכאדה המחלקוח דבר *לכל

 חדש אמר יוחנן ור׳ השנדח חדשי לכל בחדש
 שנים בלבנון יהיו חרש שנא׳ בביתו ושנים כאן

 מההיא אמר לא מ׳יט נמי ורב בביתו חדשיכם
 ור״י אחרים ע״י דאפשר המקדש בית בנין שאני
 הרווחה[ לי׳ דאית התם שאני מההיא אמר לא מ״ט
 יד שנא׳ אדם של גופו חצי שוכרת אנחה רב אמר

 חחא׳כא’ובמרירות מתנים בשברון האנח אדם בן *ואתה
 שנאמר אדם של גופו כל אמר יוחנן ור׳ תאנח
 שס ואמרת נאנח אתה מה על אליך יאמרו כי *והיה

 ידים כל ורפו לב כל ונמס באה כי שמועה אל
 יוחנן ור׳ מים תלכנה ברבים וכל רוח כל וכהתה

 בחקלקות בדה״י וגו׳ דבר־ לכל רשות: לו שתתן לפתותה
 דעכיכא דמשמעותא ואע״ג קדש חקלקה כל דוד את עובדים שהיו

 משם ללמוד ואין בשנה א׳ קדש אלא חביתו פורש הי׳ שלא משמע
 דהבאה יתירא קרא רב בביתו קדשים וי״א כאן קדש אלא

 משמע השנת קדשי מקלקות דבר למיכתב דהו״ל דריש והיוצאת
 ו׳ זו השאר עם שמשרתים ומשרתים נצנים חקלקות ב׳ שהיו

 קדש חדי יוצאת וזו באה זו בדילוג קדשים ו׳ וזו בדילוג קדשים
 רבו בבית קדש כאן ואף בביתו וקדש המלך בבית קדש הרי בקדש
 ואיכא המלך מבית נהנים שהיו הרווחה לי׳ דאית בביתו: וקדש
 לה יש שכר לו שיש שכיון וכו׳ עלי׳ מקבלת לפיכך ביתא רווק

מתנים :[הוא דילי׳ קצוה ת״ת אבל ותכשיטין מרווקים מזונות



 כתרבות חמישי פרק פי על אף 50
 מתחלא דכי ההיא מתנים בשבתן הכתיב נמי

 לב כל ונמש הכתיב נמי ורב מתחלא. ממתנים
 הבית שמועה שאגי רוח כל וכהתה ירים כל ורפו

 דהוו ונכרי ישראל ההוא טובא. המקדשדתקיפא
 לשנויי נכרי אימצי לא הדרי בהדי באורחא קאולי
 נגיד המקדש בית חורבן אדכריה ישראל בהדי

 א״ל בהי־יה לשנויי נכרי אימצי לא ואפ״ה ואיתנה
 א׳״ל ארם של גופו חצי שוברת אנחה אמריתו לא

 דאמרי ]לא[ בה דשינן הא אכל הדתא מלתא ה״מ
כהתה: לא תבלי רמלפא א־נשי

 בניפירקי רבא מאיטיילקאמר יום. בכל ]הטיילתטו
 לכם שוא* כהו[ דכתיב מאן אביי א״ל ’ שם

 העצבים לחם אוכלי שבת מאחרי קום משכימי יי■' הליס
 של נשותיהן אלו יצחק וא״ר שנה לידידו יתן כן

 ובאות הוה בעולם מעיניהם שינה ת׳יחשמנדרות
 אט׳ אלא פירקי בני אמרת ]ואת הבא העולם לחיי

 דמליפי :ש7 דדש כיון כמו כה הורגלנו בה רשיון :הגוף באמצע
 תמיהה איכה לקיברס בכיה לשכל תלמודה אשה בהתה לא תבלי

היא: למודת שכבר מהם אמד במות וחפיזדת
 ולכי׳ סרקם ושוכין בעירן להם מצוי שהרב תלמיד־ס פירקו ]בני

אומנות[; לבעלי נאמר בשב־לס בהו וכתיב מאן בביתם:
 אוכלי׳ הרשות למלאכת שבת מאחרי קום משכימי לכם שוא

 לכבודו שמכדד למי שנה לירידו הקב״ה יתן כז בעצב: לממס
בבית שהם בעליהן את ממתיכו׳ שינה מנרחת :שיכה ולמצותיו



 נא כחובות חמישי פרק רי י־^ל אף
 שילה בר שמאל רב כגון רב דאמר כדרב אביי

 דאפדני׳ בטולא וגני מרירי׳ ושהי מרירי׳ ראכיל
 רבין אתא בי אבבי׳ רמלכא פריטתקא חליף ולא
 בדרגא קסליק חוה יוחנן מפנקידמערבא.ר׳ כגון ׳אמ
 הוהי׳סליק דרגא איפחתא אסי ור׳ אמי ר׳ לי׳ סמכי הוו

לי׳ למה רחבי מאחר וכי רבנן, לי׳ אמרי ואסקינהו
 וקנה[: לעת אניח א״כמה לחי אמר למסמכי׳
 אהרחשסע״ב הגמלים כשבה אחה החמרים ]פיפקא

]רבה[ )רבא( א״ל זכו׳[ יום לשלשים
 רוצה א״ל מאי גמל ונעשה חמר לאביי חנין רב בר

 ופגישות קבין מעש״־רה ותיפלירת כקב אשר",
 אליעזר ר׳ דברי חרשים לו׳ אחה הספנים ]פיסקא[

 אליעזר ר׳ דברי זו רב אמר אהבה בר אירא א״ר
ב׳ לת״ת יוצאים התלמידים אומרים חכמים אבל

 אמרת ואת רבן בבית עודן שיכה בשעת ]אלמא פרקן ושוכין רבן
 א״י בני רמערבא מפנקי לילה: בכל לעונה פנאי להן יש

 : לתשמיש כמ ובעלי בריאי׳ הס לכך ומשתה במאכל מעוננים
ולא כמי את שאתיש א״כ אתה: כק שבעל רהכי מאחר

 :זקנת[ לעת בו להשתמש בעצמי כמ אניח מה :יסמכוכי
 גמל ליעשות מהו ממר כשהוא לו כשאת מאי גמל ויעשה המי־־

 עדיפא עונה או שיתעשר לה עדיפא הרוומה ברכית שלא
 ר׳ דברי להתעשר: קנים מי׳ עמה בעלה להיות ותיפלות לה:

 אלעזר ר׳ דברי זו :כקיט דמתכי׳ וסיפא קאי אמתכי' אלעזר
יוצאין התלמידים דקתכי דמתכי׳ ברשות שלא ויציאות עונות הכך



 כחובות חמישי פרק 5ע אף
 אדרב רבנן סמכו רבא אמר ברשות. שלא שנים וג׳

 ן4ה כי בנפשייהו עובדא ועבדי אהבה בר אדא
 הוה כמחווא דרבא קמיה שכיח הוה רחומי דרב
 דכפורי יומא מעלי כל לבייתיה אתי דהוה רגיל
 דביתהו מסכיא הות שמעתא משבתיה חד יומא

 אחיתת רעתה חלש אתי לא אתי השתא אתי השתא
 איגרא אפחית באיגיא יתיב הוה מעינא דמעתא
 אמר אימת ת׳'ח של ועונה נפשיה ונח מתותיה

 פריו אשר* לע״ש מע״ש שמואל אמר יהודה רב א חליס
 המשמש זה וכו׳ ואיתימא יהודה רב אמר בעתו יתן

לע״ש[: מע״ש מטתו
 אזיל הוה ינאי דר׳ חתניה חייא דר׳ כריה יהודהטו
 אתי הוה שמשא בי וכל רב בבי ויתיב שס

 עמורא קמיה חזי קא הוה אתי הוה וכי לביתיה
 חזו דלא כיון שמעתא משכתיה חד יומא דנורא
 שאלמלא מטתו כפו ינאי ר׳ להו אמר סימנא ההוא

 היוצאת כשגגה* הואי עונתו ביטל לא קיים יהודה ’ הלתיז
נפשיה: ונח השליט מלפני

 למכתב מטא כי חייא ר׳ כי לבריה ליה איעסק רבייו
 סומכין שבדורנו תלמידים רבנן סמכו ל׳יוס: ברשות שלא לת״ת ,

 בנפשייהו כוותיה; עוברא ועבדי ברשות: שלא ויוצאין דבריו עלשערנה
 מסכיא ומתים: שנענשים נפשות מהם ליטיל להם בא והוא

:מצפת של תרגום
:המטה בכפיית דיזייב המתאבל כדת מטחו כפו



 נב כחובות חמישי פרק פי על אף

 איבא פסולא ח״ו רבי אט׳ דרביתא נפשיות נח כתובה
 אביטל בן משפטיה אתי רבי במשפחות ועיינו יתבו

 ליה איעסק אזל דור אחי משמעי אתי חייא ור׳
 סרי תרתי ליה פסקו זמרא בן יוסי י׳ בי לבדיה

 ניתזו להו אמר קמיה אחלפוה רב בכי למיזל שנין
 איכניס להו תניקאמר קמיה אחלפוה שנין שית

 בני ליה אמר מאבוה מכסיף קא הוה אזיל והרר
 ״>תיייש ותטעמו תכיאמו* כתיב מעיקרא בך יש קונך יעת 1

 כה .שם בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו* כתיב ולכסוף
 איעקר׳ דאתי עד רב בבי שני סרי תרתי יתיב אזל

 זו עניה יאמרו נגרשה נעביד חיכי רבי אט׳ דביתהו
 זאת יאמרו אחריתי אתתא נינסביה שמרה לשוא
 ואיתסיארת: רחמי עלה בעא זונתו וזאת אשתו

 אביטל בן שפטיה :7אמ לזוג מהוגני׳ היו שלא פסולא. איכא
 וזהו משמעי אתי חייא ור׳ וד:7 אשת שם אביטל היה. 7ו7נן

 הוגנת משמעי הבאה בת היתה ולא דוד מבית היה שרבי הפסול
 ם7קו שגץ סיי תרתי ליה פסקו :מלכים בת היתה שלא לבנו

 קונך רעת :המתן לפני הנער׳ העבירו קמי׳ אחלפוה :שיככום
 :כלתו מבת מרוב וקרבה ומזר מוסתו זמן להרמיק שאמ׳ בך יש

 לשבתך כמלתך,מכון בהר ותטעמו תכיאמו כתיב מעיקרא
 אמר ולבסוף מקדש: לו יבב׳ לאקואמ״כ שיבואו ה׳ פעלת
רך7 כן עקרה נעשית איעקרה במדבר: מקדש לי ועשי

בעל: בלא שכיס עשר העומדת



כחרבות חמישי פיק פי על אף 52
 בשילהי רב לבי קאזיל הוה חכינאי בן חנינא רבי יח
 דאהאי עד לי איעבב א״ל דרשב״י הלוליה שם

 שני סרי תרי יתיב אזל ליה איעכב לא בהדך
 ידע ולא דמתא שבילי אשתנו דאתי עד רב בבי

 שמעא דנהרא אגורא יתיב אזל לביתיה למיזל
 חבינאי בת חכינאי בת לה קרו דהוו רביתא לההיא

 ריק רביתא האי ש״ט אהן׳ □יזיל ותא קולתך מלי
 קמחא ניהלא דביתהוקא יתיבא היה כתרה אזל
 לפניו אט׳ רוחה פרח לבה סוי חזיתיה עיניה דל

 וחיתת: עלה רחמי בעא שברה זה זו עניה רבש״ע
 בכי שני סדי רדי יתיב ביסאאזל בר חמא יטרבי

 כדעביר אעביד לא אמר אתא כי מררשא שם
 אתא לביתא שלח במדרשא יתיב עייל חכינאי בן
 ליה משאיל קא חוה קמיה יתיב בריח אושעיא ר׳

 רעתיה חלש שמעתתיה מחרדן רקא חזא שמעתא
 לביתיה על האי כי זרע לי הוה הכא הואי אי אמר

 I לי המתן לי איעכב :מופתו ימי סוף רר״ש הלוליה בשילהי
 שבילי אשתנו :רב לבי עמך ואלך מופתי ימי שיכלו עד

 לההיא מבואות; בה ונסתמה מדפים בכינים בעיר שכבנו רמתא
 פתאום ללבה כדמה כלו׳ לבה ראה לבה סוי :נערת רביתא

. :בעלת שזה
 יתיב :פתאום לביתו שנכנס חכינאי בר ברעבר אעביד לא

 לכריהדממדדןשמעתתיה| חזייה מכירו: האב היה ולא קמיה
בכי ]כשתכמתי[ )שהכמתי( כאן הייתי אלו הכא הואי אי



 ע כתובות *חמיש פיק פי על אף
 שמעתתא למשאל סכר היא קמיה קם כריה על
 דקאים ]אכא[ איכא מי דביתהו ליה אמרה בעי קא

 חמ^ בר רמי עליה קרי וכיא[ )ינוקא( מקמי
ד קהלח אושעיא ר׳ זה ינתק במהרה לא המשולש *והחוט

כיסא: בר חמא ר׳ של בנו
 כ חזיתיה הוה שבוע כלבא רבן רעיא עקיבא רבי

אישם לירה אמרה ומעלי צניע דהיה ברתיה
 פיס איקדשה אין לה אמר רב לבי אזלת לך מקדשנא

 !”מכיתיה™ אפקה אבוה שמע ושדרתיה בצנעא ליה
 ,ש״כנהרב, בכי שני י״ב יתיב אזל מנכסיה הנאה אדיה

 שמעיה תלמידי אלפי תריסר כהד■־׳ אייתיה אתא כי
 סג מדברת קא* כמה עד לה דקאמר הבא לההוא

 תריסר יתיב ציית לדידי אי ליה אמר׳ חיות אלמנות
 אזל הדר עבידנא קא ברשות אמי שנין־אחריני

 אייתיה אתא כי רב בבי אחריני שנין סרי תרי יתיב
 קא חות דכיתהו שמעה תלמידי אלפי כ״ד בהדיה

 מאני שאילי שיבכתא? לה "אמרי לאפיה נפקא
 ע משלי בהמתו נפש צדיק יודע* להו אמרה ואיכסאי לביש

 ליה מנשקא א ק אפה על נפלה לגביה מטאי בי
 לחו אמר שמעידה לה מדחפו קא הוו לכרעיה
אבוהדאתא שמע הוא שלה ושלכם שלי שכקוה

רעב לביתו הנכנס שכל ירושלים מעשירי אמד שם שבוע כלבא
 :שיבכתא מתנהגת את מדברת קא שבע: יוצא היה ככלב

ושלמדתס אני שלמדתי תורה הוא שלה ושלכם שלי השכנות:



 כחרבות חמישי פרק ער אף *3
 אפשר לגביה איזל אמר למתא ורבה[ )רבא( גברא

 ורבא( אדעתאדגברא א״ל לגביה נדראיאתא דמיפר
 אחת הלכה ואפי׳ אחד פר׳ אפי׳ נדרתא״ל מי ]רבה[

 כרעיה על ונשקיה אנפיה על נפל הוא אנא א״ל
 עבדא עקיבא דר׳ ברתיה ממוניה פלגא ליה ויחב
 רחילא אינשא דאמרי והיינו הכי עזאי לבן ליה

 כרתה עובדי כך אמה כעיבדי אזלא רחילא בחר
 לקמיה רב לבי אמה שדריה דרבא כריה יוסף רב

 שני תלת הוה כי שנין שית ליה פסקו יוסף דרב
 ואחזינהו איזיגל *אמי דבפורי יומא מעלי מטא

 לאפיה ונפק מנא שקל אבוה שמע ביתי לאינשי
 נזכרת יונתך א״ל דאמרי איכא נוכרת זוגתך א״ל

אפסיק: מר ולא, אפסיק מר לא איטרוד
 מאהבי אחרי אלבה* וא״ת לאשת יינות פוסקין אין סה

 ושקויי שמני ופשתי צמרי ומימי לחמי נותני שענ1ה
 תכשיטין ומאינינהו עליהן משתוקקת שהאשה דברי׳
 איש לה ואמרי גבוריא כפר איש יהודה ר׳ דרש
 שנא׳ לאשה יינות פוסקין שאין מנין חיל גבור כפר

 שתה שחה ואחרי בשילה אכלה י*אח חיה ותקס*״אאש

 להליזס: בא כאלו זיין כלי מנא שקל הוא: ידה על אתם
 לא אפסיק מר ולא אפסיק מי־ לא ;מריבה באותה איטרור

 אמרוכה סעודה .להתענות אכילה בה שמפסיק יה״כ סעודת אכלו
 תענית: במם׳ בה שמפסיק המפסקת סעודה קרי ויה״כ עט׳ייב של

תשמיש: לתאות מרגילה שהיין לאשה יינות פוסקין דין בית אין



 נד כתובות חמישי פרק פי על אף
 אנן ה״נ אכלו ולא אכלוה מעתה אלא שתת ולא

 קעסיק בנוה מכדי קאמרינן בדבוריה קרא מדשני
 אבהו ]א״ר שתת ולא שחה ש״מ שני מ״ט ואתי
 גוריון בן נקדימון של בכלתו מעשה יוחנן א״ר

 מע״ש קדרה לציקי יין סאתים חכמים לה שפסקו
 שומרת תנא לבנותיכם תפסקו כך להן אמרה לע״ש

 יפה א׳ כוס תנא אמן אחרי׳ ענו ולא היתה יבם
 אפי׳ ד׳ בפה תובעת נ׳ לה הוא ניוול ב׳ לאשה
 לא רבא אמר מקפדת ואינה בשוק תובעת חמור

 לית עמה כעלה אבל עמה בעלה שאין אלא שנו
 שאני אכסנאי הואי עמה דבעלה חנה והא בה לן

 בתשמיש שאסור לאכסנאי מנין הונא רב דאמר
 א א״ש אל ויבואו וישובו וגו׳ בבקר וישכימו* שנא׳ המטה
 השתא אשתו חנה את אלקנה וידע הרמתה ביתם

 אתאילקמי׳ דאכיי דביתהו חומא לא. מעיקרא אין
 פסוק לה פסק מיוני לי פסוק לי׳ אמרה דרבא

 הוה דלא כנחמני בי׳ ידענא לה אמר חמרא לי
 לי׳ משקי דהוי דמר חיי לי׳ אמרה חמרא שתי

 איגלי לי׳ מחויא דקא בהדי האי בי בשופרזי
 לביתי׳ על רבא קם דינא בבי נהורא ררעאנפל

 חסרא רב בת לי׳ אמרה חסדא רב לבת תבעה

 ויבואו השמיש: בפה תובעת תבשיל: להטעים קדרה ]לציקי
 גביעים שופרזי שמה: זה חומא אלקכה: וידע והדר ביתם אל

חסרא רב לבת תבעה :וזרועי אמתי כמדת האי כי : ארוכים



כחרבות חמישי פרק פי
 רביתהו הומא לה אמר רינא בבי האירנא הוי מאן

 דשידא בקולפי לה .מהתא אבתי־ה נפקא דאכיי
 קטלה לה אמרה מחווא מכולי לה דאפקה עד

אחריני[: מקטל ל ואהה תלחא ליך

האשח מציאה
ששי פרק

 והיה החמור על רוכב שהיה בריב״ז מעשה ח״ד כא
 אחריו מהלכים תלמידיו והיו מירושלים יוצא □ף
 מבין שעורים מלקטת שהיתה אחת ריבה ראהבע״

 נתעטפה אותי שראתה כיון ערביים של בהמתן גללי
 אמ׳ פרנסני רבי לו אמרה לפניו ועמדה בשערה

 גוריון בן נקדימון כת לו אמרה את מי בת לה
 הלך היכן אביך בית של ממון כתי לה אמר אני

 בירושלים מתלי׳ מתלין בדין לא רבי לו אמרה
 היכן חמיך ושל חסד לה ואמרי חסר ממון מלח

 ארגז: של במנעול דשירא בקולפי לתשמיש: אשתו את תבע
כדאמרי'ביבמות: -מתו לשלשה ניסת שכבר תלת׳ לך קטלת

 עליך:[ איש שיקפוץ יופיך להראות שבאת אחריגא ,למקטל
בירושלים! משל מושלק היו כך ולא מתליא מתלין כרין ולא

 לי לגרוס כלו׳ ממונו ליילומ הרוצה חסר מטון מלה
 לה ואמרי קיומו: זה ומסרונו תקיד לצדקה ימסרנו שיתקיים

וכלה כראוי צדקה עשו לא אבא בית ושל מסד ממנו יעשה חסד



■ »1В )״.1כחרבו ששי פיק האשה מציאת
 רבי אמרה וה אה יא::ר וה בא לו אמרה הוא
 לתלמידיו להם אמ׳ כתובתי על כשחתמת אתה וכוי
 והייתי ד של כתובתה על כשחתמתי אני וכור

 הוץ אביה מבית זהב דינרי אלפים אלף כה הורא
 *ישראל־ אשריכם ואמר ריב״ן בכה המיה משל
 ולשון אימה כל אין מקום של רצוני שעושין בומן

 מקום של רצונו 'עושין שאין ורומן בהם שולטות
 שפלרה אומה ביר ולא שפלה אומה ביד מוסרן

 בן ונק־־־ימון שפלה. אומה של בהמתן ביד אלא
 נקרימין על עליו אמת והתניא צדקה עשה לא גוריון

 כלי המדרש לבית מביתי יוצא כשהיה גיריון כן
 סו אותם ומקפלין עניים יבאו תחתיו מציעין* היו מילת

 כדבעי ואבע״א דעבד הוא לכבודו א ארעי מאחריו
 גמלא לפום אינשי כדאמרי עבד לא למעבד ליה

 בנחמה אראה צדוק *ב אלעור א״ר תניא .שיחיא
 מבין שעורים מלקטת שהיתה ראיתיה לא אם

 אסש״הא* דר-, .מקרא עליה קראתי בעכו סוסים טלפי
 הצאן בעקבי לך צאי בנשים היפה לך תדעי לא

 :אלאגויותיך גריותיך תקרי אל וגו׳ גדיותיך את ורעי
 חמיה משל חוץ בו: שנתערב לפי זה את ואבר זה כא ממונם:
 ששוכני שפלה אומה קרי עייבי־ם המתן: לה שהוסיף תוספת
 עליהס: להלוך רגליו תמת תחח־ו מציעין כר:7במ הס אהלים

 תרעי לא אם משא: יטענוהו הגמל שיחגאלפיכמ לפוסגמלא
 לצאת גו'סופך לך צאי התור׳: את לשמור ככ״י לב תתני לא אס

גופך(: )ר״ל ]גויותיך[ גדיותיך את ולרעות הצאן בעקבי



כחרבות ששי פיק
 את מפרנסי׳ להתפרנס שבאו ויתומה יתום ת״ר שם
 דרכו שהאיש מפני היתום את ואח״ב היתומה שם
 יתום לחזור דרכה האשת ואין הפתחים על לחזור ע״ב

 ואח״ר. היתומה את משיאין לינשא שבאו* ויתומה
 מרובה אשה של שבשתה מפני היתום את משיאין

 בית לו שוכרין לישא שבא יתום ת״ר .איש משל
 משיאין ואח״ב תשמישו כלי וכל מטה לו ומציעין

 די לו יחסר אשר מחסורו די* שנאט׳ אשה מזלו דבלים
 לו ושלחן מטה זה יחסר אשר הבית זה מחסורו

כנגדו: עור לו אעשה* וכה״א אשה זה ניא׳ב
 ואי לפינסו עליו מצווה אתה מחסורו די* כבח״ר

 לו יחסר אשר* לעשרו עליו מצווה אתה שס
 אמרו לפניו. לרוץ ועבר עליו לרכיב סוס אפי׳ ט! דבלי׳

 אחד טוביכב בן לעני שלקח הזקן הלל על שסעליו
 לא אחת פעם לפניי לרוץ ועבד עליו לרכוב סוס
 ת״ר מילין. ג׳ לפניו ורץ לפניו לרוץ עבד מצא

 טובי׳ כן לעני שלקחו העליון גליל באנשי מעשה
 בשר ליטרא יוס בכל בשר ליטרא מצפורי אחד
 משל בשר ליטרא הונא רב אמר רבותיה מאי

 אט׳ אשי רב ממש בליטרא בשר ואבע״א עופות
 דאמרי׳ צדקה לינשאחשל שבאו צדקה: של מזונות להתפרנס

אשה: זו לו ימסר אשר לקחן
 בליטרא בשר :מעונג היה והוא יקרים שדחיהן עופות משל

:מעות ליטרא בדמי בשר צריך והיה ביוקר בשר שהיה



נו כתובות ששי פרק האשת מציאת
 חיותא מפסדי הוו יומא ובכל היה קטן כפר התם

 במת א״ל נחמיה דר׳ דאתאלקמיה ההוא אמטולתיה.
 שתגלגל רצונך ישן ויין שמן בכשר א״ל סועד אתה
 אוי אמר ומת בעדשים עמו גלגל בעדשים עמי

 לנחמיה לו אוי אדרבה נחמיה שהרגו לוה לו
 דלאאיבעי הוא ליהאלאאיהו מבעי לזה שהרגו

 דרבא דאתאלקמיה ההוא האי כולי נפשית לפנוקי לי׳
 ישן ויין פטומה בתרנגולת א״ל סועד אתה כמה א״ל
 מדידהו אטו א״ל דצבורא לדוחקא חיישית ולא א״ל

 מלי׳קמה ישברו אליך כל עיני* דתני׳ מדרחמנ׳קאכילג׳ קאכילנ׳
 נאמ׳ לא בעתם בעתו אכלם את להם נותן ואתה
 הקכ״ת נותן ואחד אחד שלכל מלמד בעתו אלא

 דלא דרכא אחתיה אתאי אדהכי בעתו פרנסתו
 פטומת תרנגולת ליה ואתיא שני תליסר ליה חזיא

לך נעניתי ליה אמר דקמאי מאי אמר ישן ויין
אכיל: קום

 רבותא והיינו בשבילו אמטולתי׳ ;כמכר המותר ואין היה קטן כפי־
 המבקש עני דאתא ההוא :קאחר בשר ליטרא במשקל ולעולם

 בסעודתך: לאכול רגיל אתה מת סוער אתה במה פרכסה:
 למודו: לפי וימיד ימיד כל ]צריך[ שהוא מה לס־ הכל בעתו
 שלא עתה לפני שאירע זה דבר מאי דקמאי מאי רבא אמר
נעניתי בידה: ישן ויין ותרנגולת לכאן זו שבאת בכך רגיל הייתי

:מדאי יותר דברתי לך



כתובות ששי פרק האשת מציאת 56
 לשום לו נותנים להתפרנס ריצה ואינו לו אין ת״ר כג
ос דברי מתנה לשום לו זנותני׳ וחוזרי׳ הלואה 

 מתנה לשום לו נותנים אומרים וחכמים מאיר ר׳
 הא מתנה ,לשום הלואה לשים לו ונותנים וחוזרים

 יש .מתנה לשים לו לפתוח רבא אמר שקיל לא
 מתנדח לשום לו נותנין להתפרנס רוצה יאינר לו

 תו ממנו ונפרעים חוזרים ממנו ונפרעים וחוזרים
 שמעון ר׳ מיתה לאחי־ פפא רב אמר שקיל לא

 לו נזקקין אין להתפרנס רוצה ואיני לו יש אומי
 משכון הבא לו אומרין להתפרנס רוצה ואינו לו אין

:עליו דעתו שתזוח פרי וטול
 כל רגיל דחוה בשבבותיה עניא הוה עוקכא מר כד
 דדשא בצינורא זוזי ארבע ה 6 דשדי יומא שס

 ההוא כי עביר קא מאן אחזי איזול אמר חד יומא
 כבי עוקבא למר ליה נגהא יומא ההיא טיבותא
 מצלי דקא דחזא פיון בהדיה דביתהו אתיא מדרשא

 ואינו לו יש צדקה: משל להתפרנס רוצה ואינו משלו: לו אין
 :ברעב עצמו ומסגס צדקה משל אלא משלו להתפרנס רוצה

 ממני ולגבות לחזור דעתם לומר לבו יגבה עליו דעתו שתזוח
 שיאמר בישת בלא ויטיל הלואה אלא זו אין משכון ותבעיכי הואיל

:משכון בלא טול יאמרו והס משכין לי חין
 יומא ההוא בת סובב הדלת וציר שבהפתן חור רדשא צינורא

 רחזא כיון לו: נותן מי לדעת לבו העני שנתן היוס אותי
 :דדשא צכורא לתוך להשליך עצמם הטו מצלי העני:



מ כתיבות ששי פיק האשה מציאח
 עיילי מקמיה רהיט בתרייהו נפק לדשא ליה

 מיקלי-ן יהא הוה נורא גרופא דחוה אתונא לההוא
 שקיךי דביתהו ליה אמרה עוקבא דמו־ כיעיה
 ליה אמרה דעתיה חלש אהרעאי אותיב כרעיך

 ומאי .הנייתי ומקרבא דביתא בגויה שכיחנא אנא
 רב אמר טוביה כר ווטרא מר דאמר האי כולי

 יי! סיץם שמעון א״ר בתנא בר הוו,א רב אמר לה ואמרי
 כאה;'יהפ׳ז'נוח י״רשב משום יוחנז א״ר לה ואמרי חסידא

 ואנל האש כבשן לרוך עצמו שימסור לאדם לו
יכתיב מתסי" לן מנא ברבים חבירו פני ילבין

לי׳ כיא׳ . מוצאת: *היא
 כה לשדורי רגיל בשכבורדהדהוה עניא הוה עוקכא מי־

 דכפורישס יומא מעלי בל וווי מאות ארבע ליה
 א״ל אתא כריה ביד ניהליה שדרינהו חי יומא

 ליה מולפי דקא חואי חוית מאי א״ל צריך לא
 ושדרינהו עייפינהו האי כולי מפנק אמי ישן יין

חושכנאי לי אייתין אמר נפשיה ניחא קא כי ניהליה

 גדול: זכותי לפיכך אותי ועמי׳מוצאי' ביתא □גר שכיחנא אנא
 ומלק ובשר למס ממלקס שאני מזומנת הכאתי הניית־ ומקרכא

 סעודה: וקונים טורמיס והס לעניים מעות נותן אתה אבל
 מוצאת א ה :לתנור ולכנוס לברות להם לחה האי כולי ימאי
אס אלא הדבר גלתה לא לישרף שבאת אע״ס ונו' שלחה והיא

:נשרפת יגלה לא ואס הוא יגלה כן
]כפלינהו[: )כסליס( עייפינהו



כחובות עשי פרק האשד, מציאת י■7
 אלפידינרי שבעת ביה כתוב הזוה אשכח דצרקה
 קם רחיקתא ואורחא קלילא זוודאי אמר סיאנקי
 והא״ר הכי עבד חיכי ממוניה. לפלגיה כובדה
 יותר יכובו אל המבובו התקינו באושא אלעאי

 אבל מנכסיו ירד שמא מחיים מילי הני מחומש
בה: לן לית מיתה לאחר

 לאחוריה לי׳ ושדי כסוחרי׳ וווי צייר הוה אבא י״בי מ
מרמאי. עיניה ומצלי עניי לבי נפשיה וממצי שס

 ליה לשדורי רגיל דחוה עניא ההוא הוה חנינא ר׳
 שדרינהו חד יומא שבתא מעלי כל וווי ארבע

 צריך לא ליה אמרה אתאי דדביתהו בידא ניהליה
 אתה במה ליה קאמרי דהוה שמעית חזית מאי

 דא״ר היינו אמר זהב בטלי או כסף בטלי* סוער סח
 הם שאלמלא לרמאים טובה ונחויק בואו אלעור

 ל5א עליך וקרא* שנא׳ יום בכל חוטאים היינו «׳ ׳*דני
 מדפתי רב בר חייא ר׳ ותני חטא. בך והיה ה׳
 מן עיניו המעלים כל אומר קרחה בן יהושע ר׳

 לדרך הכינותי קלה צדה קלילא זווראי מקום: שס סיאנקי
:לה יוצא שאני רתוקה

 רמאי יבא שלא לראות אזוריו כלפי עיכיו ומטה עיניה ומצלי
 אותם: ומתירים באים והעניים עני עצמו שעושה ויתירס

 משי בשל או לבכות פשתן של במפות בטלקזהב או כסף בטלי
 אבל העניים חן עין מעלימים שאנו חוטאים היינו צביעות:

לכו: גורמים הרמאים עכשיו



נח כתובות ששי פיק האשת מציאת
 ט> דביי׳ לך השמר* הבא כתיב ע״ז .עיבד כאלו הצדקה

 התם וכתיב וגו׳ בליעל לבבך עם רבד יהיה פן
 יג שם ע״ן: כאן אף ע״ז להלן מה בליעל בני אנשים *יצאו
בז את והמקפח אתבטנו והמצבה עינו את המסמא ת״ר

 שם כך: לירי שיבא ער העולם מן נפטר אינו שוקו
כה הברק הונא א4הונ לרב’ענן רב לידה שלה

 סט אגבייה לקמך אתתא הא אתיא כי שלם
 א״ל קמיה ששרת רב יתיב הודה נכסי עישיר

 א״ל. דלא מאן יהא וכשמתה לירה אימא זיגל
 בי יתיב ומאן ממטלטלי או ממקרקעי ענן ענן

 ענן דרב לקמיה ששת רב אול ברישא מרוחא
 ושמותישמית דרבה רביה הונא ורב רבה מר א״ל

שוקו מקפה :סמויה עינו כאלו עצמו מראה עינו את המסמא
צדקה: ליטול כדי נכווצת שוקו כאלו

 רב ואקפיד לפניו השלי? כשבא קמיה ששת רב יתיב הוה
זיל ששת: לרב הובא רב א״ל מברק; הובא דקרייה על הובא

 אס תהיה ובשמתא לך: אומר כאשר גנאי בלשון ליה אימא
 להגבותת אומר אתה מהיכן ענן עגן זה: בלשון תאמר לא

 מאן תשיבני אמרת שאלת ועוד ממטלטלי. אהי׳ או ממקרקעי
 הקרואים בראש האבל בבית חיסב מי ברישא מרזחא כי יתיב

 הראש הוא מי במסיבתם ניכר היה בסעודה מסובין כשהיו
 אמרת במטה לו ושבי השלמן בראש אמת במטה מיסב שהגדול
 אמר ולפייסו רבך הובא ורב אתה רבה מר א״ל הימנו; למטה

שעל פנים וקראהו בדבר מ*של שנעשה על עליו יכעום שלא כן לו



כתובות ששי פיק האשת מציאת
 אמינא קא הוה לא רשמית לאו ואי א״ל דלא מאן
 ומאן ממטלטלי או ממקרקעי ענן ענן ,למי ליה

 דמר לקמיה ענן רב אזל בראש מרזחא בי יתיב
 ענן הונא רב לי שלה חיכי מר הזי א״ל עוקבא

 ניהו מאי ידענא[ ]לא לי רשלח הא מרז ועוד ענן
 א״ל הוה חיכי דעובדא גופא* איזי לי אימא א״ל שם

 ירע ן4רל ויבריח א״ל מעשרה הורה והכי ע״בהכי
 הונאחברין. לי׳לרבהונא מי־זחאשלח גיהו מאי

 חבא אל ה׳ אמר כה* דכתיב אבל מי־וחא מאי ” ייייי'’
 שמיסב לאבל מנין אבהי רבי אמ' וגו׳. מיי־זח בית

 ואשכון ראש ואשב דרכם אבחר* שנא׳ אי׳נכטבראש
 אחרים ינחם ינחם. אבלי□ כאשר בגדוד כמלך

 כתיב החם יצחק רב בר נחמן רב אמר משמע
 מר סתתים.‘ מרזח וסר* טהכא אמר זוטרא >מרזםץי

לסרוחים: שר נעשה וזח

 לשון מה הדברים ת1תיז רעובדא גופא לכך, שלית נעשה כרתו
 אם אלא אות בשום פת״ת לומר לך אץ כתיב ינחם. לו; ■"׳לתת

 נאה והיא שתתתי׳ הנקודה פי על או לו למוכים ה׳ או א כן
 על אל״ף כאן כתב שלא וכיון יכאתס אמר כאלו אות במקום

 עצמו המכיתס וזהו יניזס קורא אתה הכתב מסורת כי־תךעלפי
 זתה ודעתו מרה שנפשו מי וזח מר המתנתם: כאבל כלומר

 וסרת )לשון לגדולים לפתחים שר נעשה מעליו: ונעתקת
:לנתחו הבאים העודף(



נבל כחובות שביעי г© המדיר

המדיר
שביע׳ ברק

 כט !.יוחנן[ )יונתן( א״־ר שלום כמוצאת בעיניו הייתי *אז
 עא ורדופה חמיה בבית שלמה שנמצאת ככלה

 ע״ב ההוא ביום והיה* אביה בכית שבחה ולהניד לילך
 ״ה בעלים עור לי תקראו ולא אישי תקראי ה׳ נאת

הםח-ס . אתןן- .-,-,.-ן אןל .קחמו ןוןחנ ר׳ א
’ 3 עש1ק אל ללכת טוב ■ ד מ' אומר מאיר ר׳ היה תניא

 ל באשר משתה בית אל מלכת אבל בית
 והחי מאי לבו אל יתן והחי אדם כל ף ס הוא
 יספתנידח^, דיספר מיתה של דברים לבו אל יתן

 דטעןמ״'קפ״ד ילוויניה דילוי ידלוניה דירל יקכרוניה דיקכר
אלי ים׳ ז , יטענוניה:

נדיימ תשאיל ולא תשאל שלא אשתו את המדיר חג״ה
 שש כתובה ויתן יוציא ותנור ריחיים וכברה נפה

 שנדרה היא וכן בשכנותיה רע שם שמשיאה מפני
 ריחייכבן וכברה נפה תשאיל ושלא תשאל שלא

נשאת שכבר חמיה בבית ככלה ונשואין: אישות לשון אישי
הימנו: נישה ואיבה בבעלת לבה וגס

כן: נהג אס לו ירע ואל יססדותו הוא שאף לבו אל •תן ־יכפר
 המת את מלוה רילוי וכמספד: כבכי קולו מריס רירל

לקבר: תאבל מבית
:החטלטלין ותנור ר־חים



כתרבות שביעי פרק המלין- ז׳!,
 שלא תצא לבניו נאים בגרים תארוג ושלא ותנור

בשכיניו: רע שם שמשיאתו מפני בכתובה
 פיךלחטיא אלתתןאת*שנ׳ מתים בנים נדרי׳ ]בעוון שם

הוי ארם של ידיו מעשה הן ואיזו בשרךוגו׳ את ה קהל«
 שלא יוצאות אלו פיסקא* ובו׳. ובנותיו בניו אומר שם
 יהודה רב אמר בפניו. יולדיו המקללת ובו׳ בכתובהע״ב

וסימניך מוליריו בפני יולריו במקללת שמואל אמר
לי:[ יהיו ושמעון כראובן ומנשה אפרים* לאשי׳™
 יכוננרה והוא רה יולד ואיש איש יאמר ולציון* לא
 ב״ל יהושע דר׳ כריה כר מישא א״ר 'עליון עה

אביי ׳אמ לראותה המצפה ואחד בה הנולד אחד ס! מלים

 תימא לא תין דמתנ בפניו כלו׳ מולידיו בפגי יולריו ]במקללת
בכו בפני בעל של אביו מקללת אפילו אלא ססש ו לפג

 סימן לך יהא זה ופסוק וגו׳ ומנשה אפרים וסימניך :בעל של
 בפניו תימא לא דחתכיתין דבפביו ידו על לזכור משנתינו על

 ומנשה אפרים בפניו: כאלו והוי קאחר בנו בפני אלא ממש
כבכיו:[ בכיו בכי

 שכתוב מקרא כשיתקיים לבא לעתיד וגו׳ איש יאמר ולציון
מקום כל וגו׳ לה׳ מכמה הגרם מכל אמיכס כל את והביאו

 נביאנו בה יולד זה ליון מבכי זהו הטיס יאמרו ישראל שם שימצאו
 אחר אשתו: על לאשתו המקים אנשי וישאלו כמו ולציון שם..

 בה הנולד אחר :דריש קא יתורא איש איש כו׳ בה הנולד
 והוא אצלה: ויביאוהו מבניה יקרא לראותה המצפה ואחד

כל על למעלה עליון להיות יכוננה הקכ״ה עליון יכוננה



ס כחובות שביעי פיק המדיח
 מינן־ וחד אמררבא מינן. כתרי עדיף מנייהו יחד

 ירמיה ר׳ דהא כתרימנייהו להתסעדיף סליק כי
כי רבנן קאמרי מאי ידע הוה לא הכא הוה דכי

טפשאי: ככלאי לן קרי לחתם סליק
לב ראתן כעלי של מזבובים הזהרו יוחנן ר׳ מכחיז

 עז לא אלעזר ר׳ כזיקיה יתיב הוה לא ר׳זירא
 ע״ג מכיעי אכלי היו לא אסי ור׳ אמי ר׳ באהל־׳ה. עייל

 ועסיק בהי מיכרך ב״ל יהושע ר׳' מבואה דההיא
 ה *יישל ויעלת אהבים אילת* אמר בתורה ועסיק[ ]בהו

 כי מגנא לא אגוני לומדיה על מעלה חן אס חן
 לי׳ עביר זיל המות למלאך לי׳ אמרו שכיב הוה

 אמ׳ דוכתאי ליז אחוי א״ל ליה אתחזי אזל רעותיה
 לי מבעתת דלמא סכינך לי הב ]א״ל[ לחיי ליה

 קא דלייה לחתם מטא בי ניהליה יהבה כאירחא
 בקרנא נקטיה גיסא לההוא נפל שוור ליה מחוי

 אמרהקכ״ה אתינא כשבועתאדלא א״ל דגלימיה

:וקריפיס פקקים עדיף :1ישר? ארץ מבני מינייהו וחד :העולם
שבבבל: מת״ק מינן וחד

 ראתן בעלי מזבובי הזהרו במותו: לו יש שרץ ראתן כעלי
 איש על מולי אותו להביא קשית עליו השוכנים זבובים

 בהו מיכרך שניהם: על אקד רוק שמנשב במקום בזיקיה אקר:
 שתנין ומובטקהיה אצלו הושיבן בתורה שעסק בשעה אצלם כדבק

 :ליפטר ומכו כשהגיע שכיב הוה כי :יוזק ולא עליו התורה
שוורקפץ: מקומי; והראני עדן לגן הוליכני רוכתאי לי אדזוי



כתובות שביעי פיק המדיר «0
 ניהדי" לא לא אי ניהדר אשבועתיה איתשיל אי

 קלא בת נפקה ליה יהב לא סכינאי הב,לי א״ל
 מכריו לברייתא דמתבעי ניהליה יהביה ליה ואמרה
 לבר מקום פנו ליואי לבי" מקים פנו קמיה אליהו
 דהודה יוחאי בן שמעון לר׳ אשכחיה' אזל ליואי
 היא את א״ל ז4פיז חכטקי עשר תלת על יתיב

 א״ל בימיך הקשת נראתה א״ל הן א״ל ליראי בר
 הואי דלא היא ול& ליואי בר אתה אי א״ב הן

 רבי לנפשאי טיבותא אחזיק לא סבר אלא מדי
 ניחא קא הוה הוהכי שושכיניה פפא בר חנינא

 ליה עביר ויל המות למלאך ליה אמרו נפשית
 תלתיץ שבקי א׳יל ליה ואתחזי לגביה אזל רעותיה

 שבא מי אשרי דאמרי תלמוראי דניהדר עד יום
 אזל יומין תלתין לבתר שבקיה בידו ותלמודו לכאן

 א״ל לחיי א״ל דיכתאי לי אחזי א״ל ליה אתהזי
 כחברך א״ל באורחא לי מבעתת דלמא סכינך הבלי
 מי וחזי תירה ספר אייתי ׳ל א לי למעבד כעית
 איכרכת מי א״ל קיימתיה דלא כה רבתי׳ מידי איכא

 נפשיה נח כי ואפ״ה כתורה ואיעסקת ראתן בבעלי
 עליה ונשאל מעולם בשבועה כשבע אה אשבועתיה איתשיל
 אתה אי; ליואי בר את לית א״כ פש״טיל: תכטקי להתירה;

 יקרב שלא ברית אות א1י אינו שהקשת שומע שאני זה לכרוז ראוי
 הואי דלא אות: צריך אין בדור גמור צדיק יש ואם העולם

 אצלו ורגיל אוהבו שושביגיה בימיו: הקשת נראה לא מידי
בתורה ועסקת ראתן כבעלי איכרכת מי המות: מלאך



י סא כתרבות שביעי פיק המדיר
 וגמירי לעלמא דידיה בין דנורא מורא ע ליה אפסיק

 או בירא להד אלא דנורא עמודא מפסיק דלא
 עשה אט׳ אלכסנדרי ר׳ לגביה קרב בררא לתרין

 כבוד בשביל עשה אשגה לא חכמים .כבוד בשביל
 אסתלק עצמך כבוד בשביל עשה אשגה לא אביך
 אורת אפילו קיים רלא ממאן לאפוקי אביי אמד
 דלא ממד לאפוקי מתנא בר אדא רב א״ל אחת
 הוה מיהוי היא ולא לאיגרידה מעקה ליה אית

 מפני הנינא א״ר ויקא דשרייה הוא שעתא וההיא
 תרדין שאוכלין מפני בבבל ראתן בעלי אין ׳ימה

 אין מה מפני יוחנן א״ר חומי. של שכר ושותק
שכר ושותק תרדין שאוכלין מפני בבבל מצורעים

 פרת: במי ורוחצין

 הכותב
תשיעי פרק

 פך, טוביה ב׳ אתו וכו׳ שכיב לטוביה נכסי דא״ל ההוא
ע״ב קודם ת״ח ות״ח קרוב קודם ת״ח ות״ח שכן

 מ משלי כשביל :התורה את לכבד בנפשו מסנן שהיה איהו עביד כדהוה
 אביי ואמר :בך ויתעסקו ויספדוך אליך שיקרבו עצמך כבוד

 קייס שלא מי מעליו להוציא בא זה עמוד קיים דלא ממאן לאפוקי
כשות בה שמטיצין הזטי של הוא: שקייס כמו התורה כל את

בהזמי: שגדל
מיתה נשעת לזכות מעשיו מצדיק אדס ?מסתמא ודר^ורם



כחובות תשיעי פרק הכותב 61
 קרוב שבן טוב* ת״ש מאי וקרוב שכן להו אבעיא

שניחם שכנים שניהם קרובים שניהם רחוק מאח
דרייני: שורא ת׳יח

ניזונות אלמנה
עשר אהד פי־״ק

 תלמידו המונע כל יוחנן ר[ א׳ אבא בר ]חייא א״ר לג
למס* שנא׳ חמד ממנו מונע כאלו מלשמשו צו

 פורק אף אומר יצחק כר נחמן רב חסד אייכימרעהו
| שדייעווב: ויראת* שנא׳ שמים יראת ממנו שם

הנושא
עשר שנים פרק

 צריך אני לבני אמר רבי של פטירתו בשעת ת״ר לד
בכבוד הורית להם אמר אצלו בניו נכנסו קג

 ת״ק למהנה אלא נתנבאו לא הנביאים כל קר דאקר
 דיינים שיראו מה לפי הדיינים הטלת דדייני שודא מנכסיו:

 טוב שבשניהם קי או מזה יותר זה את לקרב קת של דרכו שהיה
שדי כקו שורא לזכות: הקת נתכוון בו שי״ל ישרה בדרך ונוהג

בים: הטיל ביס דקתרגקי׳ירה ביקא
 קסדים מקנו קקיס מרעהו עצמו הממיס חסד מרעהו למס

ממני בדקה ותושיה מיניה לעיל חדכתיב לה דמפקין ואית
:קסד מרעהו למס ליה יסמיך
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 ערוך יהא שלחן במקומו דלוק יהא נר אמכם

 חפני יוסף במקומה מוצעת תהא מטה במקומו
 ישמשוני והם בחיי שמשוני הם אפרתי שמעון
 דכתי׳ היא דאורייתא אמבם בכבוד הזהרו במותי.
 כ שמית הוא• אב אשרת אמך וארה אביך ארה *כבד
 ארקדנייס כבד* דתניא הואי דאורייתא נמי אב אשת
 אמך ואת אביך אשת וו אביך את אמך ואת אביך

 דיני הגדול אחיך לרבות יתירה וא״ו אמך בעל זה
 דלוק יהא נר לא. מיתה לאחר אבל מחיים מילי

 מוצעת תהא מטה במקומו ערוך יהא שלחן במקומו
 לביתירה אתא הוה ■שמשי כי כל מ״ט במקומה

 אככא קרי קא שיבבתא אתאי שמש^ בי ההוא
 )וזוב( דשמע כיון יתיב דרבי שתיקי אמתיה אמרה
 הראשוני׳. צדיקי׳ על לעז להוציא שלא אתא לא []שוב
 והם בחיי שמשוני הם אפרתי ושמעון חפני יוסף

 ן4הו עלמא בהרין מיניה סבר במותי ישמשוני
בא היה ע״ש דכל במייו השלמןכמו אצל כמקומו דלוק יהא גר

 אביר את מיסא: למן חפגי יוסף כדלקמן: משנפטר לביתו
 בכבוד דיוייב מילי הגי אמך; דואת יתירה וא״ו רבוין: אתין כל

 שבין לפי בעיני ונראה ע״ש שמשי בי אביו: במיי אביו אשת
 עד מלאכתם לגמור אליו מרדים והפל כל בפי שגור שלו השמשות

 לא לומר כו׳ לעז להוציא שלא שמשי: בי קרי לזה תמשך שלא
 סכור רבי: כמו לביתם לבא רשות להם היה היגשלא צדיקים
:בקבורתו שיתעסקו מצוה שהיה עלמא כהרי; מיניה
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 אמרי לערסיה ערסייהו רקרים דחוו כיון דקאמר

 הכי דאמר והאי דקאמר הוא עלמא לההוא ש״מ
 נמי האידנא וער להר הואי מלתא לימרו דלא

 לחכמי להם אמר דאהניאלהו. הוא דרכיזזכותא
 אמר ישראל חכמי אצלו נכנסו צריך אני ישראל

 לאחר ישיבה והושיבו* בעיירות אני תספו אל להם שם
נשיא כני גמליאל חכם כני שמעון יום שלשים ע״ב

 I בעיירו׳ תספרוני אל בראש. ישב חמא בי חנינא
 דחזו כיון רקאמר הוא טיח׳ משום מיניה סבור

 משוס ש״מ אמרו[ | כ״ע וקאחו בכרכים דקספדי
 I שלשי׳ לאחר ישיבה הושיבו 'דקאמר. הוא יקרא

בני ויבכו* הכתיב רבינו ממשה עדיפגא דלא יום לד דכיי׳
 ן חלתין יום שלשים מיאב בערבו׳ משה אח ישראל

 ביממא ספדי ואילך מכאן וליליא ביממא ספרי יומין

 ן דקאמרהכי והאי תמלה: נקברו הם לערסיה ערסייהו דקרי׳
 ן עלי.יהו אינשי לימת ללא :יישרתוהו שימותו להודיע שנזקק

 מלתא ואגלאי מ להתעסק זכו שלא בהו הוו ־סור׳ א ד מלתא כשימותו
 עיירות עלייהו: אגכא דרבי זכותיה ׳־רבי בשני שכיבו דלא דהאי

 לעסוק ישיבה והושיבו מהם: גדולי׳ וכרכי' הכפרי' מן גדולות
 עסוקים תהיו ולא מיד תי פטיו של יום שלשים לאחר :בתורה

 | חנינא קאמר: מאי פריך לקמן הוא חכם בגי שמעון בהספד:
 ן דבכי טירה משום מיניה סכור הישיבה: כראש ישב חמא בר

 ן אספרוהו רחזורקא ביון :ואתולמספדי לעיירות דסמיכו כפרים
משוס! אמרו ומכפרים מעיירות עלמא כולי אתו וקא בכיכים
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 דספדי עד בימט׳ וגרסי כלילי« ספדי או כליליא וגרסי

 .כה נפק דר׳ ראש:בתיה יומא ההו׳ .שתא ירחי תריסר
 לחיי הוא מזומן באשכבתיהדר׳ כלדהוה ואמרה קול

 אתיקמיה הוה יומא כל כיבס ההיא הבא. העולם
 לאיגרא סליק הכי דשמע כיון אתא לא יומא ההוא
ההוא אף ואמרה קול כת יצתה ימית לארעא ונפל

הבא: העולם לחיי מזומן כובס
 לה ששמעון אע״פ ק הי קאמר מאי חכם בני שמעון

שם צריכא לוי אט׳ נשיא בני גמליאל חכם בני
 ולמטלעתך לך רביצריכא בר ר״ש אמר למימר

 כא נ נתף־״ה הממלכה ואת* קאמר קרא הא ליה קשיא מאי
 אבותיו מקום ממלא ההוא הבכור הוא כי ליהורם

 הוה אבותיו מקום ממלא אינו גמליאל ורכן הוה
 מקום ממלא דאינו נהי הכי עבד טעמא מאי ורבי

 אבותיו מקום ממלא חטא ביראת בחכמה אבותיו
 רבי קכל לא בראש ישב חמא בד חנינא הוה.

 ומחצה שנים שתי ממנו גדול אפס ר׳ שהיה חנינא
לוי ואתא אבראי חנינ׳ ר׳ ויתיב ברישא אפס ר׳ יתיב

פטירתו: יום ראשכבתיה יומא דקאמר: הוא יקרא
נשיאת: דלהוי תות דבכור גמליאל דרבן בתמיה למימי־ צי־יכא

 אקוי לוי כעלמא כדאמריכן תות פיסק ולמטלעתך לך
 לחימר יכא דאמר ב״ר לר״ש ליה קשיא מאי :ואטלע קידה
 הוה אבותיו מקום ממלא ההוא כתיבי: קרא הא צריכא אמאי

 ויתיב ממנו: תכם אתיו הרי כאן אבל ממנו משוב באמיו אין כלו'
;אפס לר' 3נכפ היה שלא רש7המ ח^נ^!טעלבית3צ^א0^
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 חנינא ר׳ ויתיב אפס דר׳ נפשית נח גביה ויתיב

 וקאתא גביה למיתה איניש ללוי תוה ולא ברישא
 אקלע רבת גברא לרב ליה דאמרי והיינו לכבל

 ש״מ אמר שרי כלילא ורריש ומטלע לנהרדעא
 ולא ברישא חנינא ר׳ ויתיב אפס דר׳ נפשית נח

 ואימא וקאתי גביה למיתב אינש ללוי ליה הוה
 ולא יתיב כדיתיב אפס ורבי נפשית נח חנינא ר׳

 אבע״א וקאתי גבית למיתיב אינש ללוי ליה תוה
 כיון ואבע״א ליה. כייף הוה מיכף אפס לר׳ לוי

 דלןיה סגי לא בראש ישב ברחמא הנינא דא״ר
לך ויק□ אומר ותגזור* בצדיקים בהו רכתיב מלךככ אי,כ

 אני חייא והא״ר נפשיה. נח חייא ר׳ הוה ותא
 איפוך מעות ן עליו והורדתי רבי של קברו ראיתי
 קרושה בטלה רבי שמת היום אותו חייא ותא״ר
 אצלו חייא ר׳ נכנס רבי כשחלה והתניא איפוך
 בוכה אתה מה מפני רבי א״ל בוכה שהוא ומצאו

 הבכי מתוך לו יפה סימן שחוק מתוך מת והתניא
 למטה פניו לו יפה סימן למעלה פניו לו רע סימן
 פניו לו. רע סימן הכותל כלפי פניו לו. רע סימן

 דרגה' מאן מ״ט בשבת. בה לצאת שרי כלילא לבבל: לוי וקאתא
 בם׳ וממויא שלפא לא משובה ואשה משובה אשה בכלילא למיפק

 ממקומו שגלה קודם ליה כייף הוה מיכף יוצאה: אשת במה
 לראש' רבי ולמכייה חייא ר׳ הוה והא כייף: לא מכיכא לר׳ אבל

עליו ]הורדתי[ )הוריד( רבי של ארונו דבי של קברו :ישיבה
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 לו רע סימן ירוקין פניו לו. יפה סימן העם כלפי
 שבת בערב מת לו יפה סימן ואדומים צהובין פניו

 מת לו רע סימן שבת במוצאי לו יפה סימן
 יובן כמוצאי לו רע סימן הכפוריס יום בערב

 יפה סימן מעים בחילי מת לו יפה סימן הכפירים
 מעים בחולי מיתתן צדיקים של שרובן מפני לו

 איפוך אבע״א בכינא קא ומצות אתירה אנא א״ל
 במצוה עסוק חייא רבי ן תיפוך לא ]לעולם ואבע״א

לאאפגריה: סבר הוהור׳
 לו ר׳ א״ל חייא ור׳ חנינא ר׳ מנצי הוו דכי והיינו

שם ראם מנצית דירי בהדי חייא לר׳ חנינא
 מפלפולי לה מהדרנא מישראל תורה נשתכחה ח״ו
 מישראל תורה לשתכח דלא עבדי אנא חייא ר׳ א״ל

 כנא וציידנא נשבי ומגדלנא ושדיינא כיתנא דאייתינא
 מציעא מגלתא ואריכנא ליתמי בישרא ומאכילנא טביא

 פיק מקרי בה דלית למתא וסליקנא דטביי ממשכי
 ם’נל”הפ ינוקי לחמשדח חומשי חמשה 44וכתיבג דרדקי

 יום במוצאי מיד: למנויות שיכנס יפה סימן כע״ש דמעות:
אבטליה לא אפנריה לא :לו יפה וסי׳ עונותיו כממלו הכפוריט

:ממצות
 לו ודוחה מכמורות אני מקלע נשבי ומגדלנא :זרענא שדיינא

ואריכגא :צביים טביא וציידגא :ליוני© נשבין פורסין אין
 במסכת כדאחרי' תקין לשון אריכנא קלפי© אני ומתקן טגלתא

ובספר מתוקן אינו או מתוקן כלומר אריך לא או אריך סוכה
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 אמרי וחי חד ינוקילבל לשתא סדרי ומתנינאשתא

 כמה רבי דאמר והיינו .לחברך סדרך אתני ליה
 ממך אפי׳ בי* בר ר״ש א״ל חייא מעשה גדולים

 מאבא אפילו יוסי בר׳ ישמעאל ר׳ א״ל אין א״ל
 לבני להם אמר בישראל בזאת תהא לא ה״ו א״ל
 סדרי לו מסר אצלו ר״ש נכנס צריך אני קטן

 ר״ג נכנס צריך אני גדול לבני להם אמר חכמה
 נשיאותך נהוג א״ל נשיאות סדרי לו ומסר אצלו

 ואת* והכתיב איני בתלמידים. מרה זרוק ליסטי׳ברמים
 יהודה לד מ יהושפט זה מר ואמר יכבד ה׳ יראי

 ומחבקו מכסאו' עומד היה ת״ח רואה כשהירח
 קשיזא לא מרי מרי רבי רבי לו וקורא ומנשקו

 בצפורי מוטל רבי תני בפרהסיא הא בצנעא הא
 צדק צדק* והתניא שערים בבית לו מוכן ומקום ט! כיי׳

 בביות רבי שערים לבית רבי אחר הלך תרדוף
 לצפורי אמטיוהו דחלש כיון אלא הוי שערים

־רא: א ובסים דמדליא* קף

 תהא לא :לממזי לכא ארץ לא מלכא וערית כתיב כמי עזרא
 נהוג :לעולם זה כדבר אומר שלא כלו׳ בישראל הזה כדבר

 אימה מרה זרוק הגדולים: בין יושב שתהא ברמים נשיאוחך
 בפרהסיא ואמד: אמד כל מכבד בצנעא עליהם: אימתך שתהא
 בצפורי במליו מוטל רבי :נשיאותו להודיע אימה עליהם מטיל

במגילה דאמריכן דמרליא :שערים בבית לו מוכן קברו ומקום
ההרכצסור: בראש שיושבת צסורי שמה נקרא למה
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לן תעניתא רבנן גורו דרבי נפשית דנת יומא החרא
 שס נפשית נח ראמר מאן כל אמרי רחמי ובעי

 לאיגרא דרבי אמתיה סליקא בח~כ ירקח דרכי
 מבקשי׳ ותחתונים רבי את מבקשי׳ עליונים אמרת

 העלוני׳ את תחתינים שינופו רצון יהי רבי את
 וחלץ הכסא לבית דעייל 'וימני כמת דחזאי כיון

 שיכיפו רצון יהי אמרת וקמצטער לתו ומנח תפילין
 מלמבעי רבנן שתקי הוו ולא התחתונים את עליונים

 מרחמי[ I תיקו אש מאיגרא שריא בוזא שקלה רחמי
 עיין ויל קפרא לבר רבנן לי׳ אמרו דרבי נפשית ונח
 ואתדרית ללבושיה קרעיה נפשית דנח אשבחיה אזל

 ומצוקים אראלים ואמר פתח לאחיריה לקרעיה
 ם המצוק את אראלים נצחו תק־־ש באתן אחזו

 אמר נפשית נח ליה אמת תקדש ארון ונשכה
 פטירתו בשעת קאמינא לא ואנא אתקקאמריתון לתו
 אמררבש״ע מעלת כלפי אצבעותיו י׳ זקף. רבי של
 בתורת אצבעותי בעשר שיגעתי לפניך וידוע גלוי
 שלום שיהא יר״מ קטנה באצבע אפי׳ נהניתי ולא

 ישעיה« על ינוחו שלום יבא* ואמרה קול בת יצתת כמנוהתי
 חייא לר׳ מפייע ליה מיבעי משכבך על משכמתם

וחלץ ליה: הוה מעיה דידלי הכסא לבית זימנין כמה דעייל
 ואמר פחח .?זנ־מ: למלון וקטצער להו ומנח תפילין

 ולא ארץ: מצוקי וצדיקיה מלאמט ומצוקים אראלים הספד:
 :שלי קטנה באצבע שיגעתי טורמ לפי אפילו הזה נעילה נהגתי

Ш 5־_____
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 שאול בן יוסי א״ר גמרא רר חייא דא״ר גמרא בר

 מלאכי אומרים העולם מן נפטר שהצדיק כשעה
 אומר כא ]פלוני[ צדיק רבש״ע הקב״ה לפני השרת

 לו[ ]ואומרים לקראתו ויצאו צדיקים יבואו ]להם[ *ס" מ״ד
5”э בשעה אלעזו־ א״ר משכביתם על ינוחי ים בש יבא

 מלאכי של כתות ג׳ העולם מן נפטר שהצדיק
 באבשלום לו אומרת אחת לקראתו יוצאות השרת
 יבא לו אומרת ואהת נכוחו הולך אומרת ואחת
 נאבד שהרשע ובשעה משכבורזם על ינוחו שלום

לקראתו יוצאות חבלה מלאכי של כתות ג׳ העולם מן
 ואחה לרשעים ה׳ אמר שלום אין* אומרת אחת מת ©6

לו אומרת ואחת תשכבון. למעצבה* לי אומרת נ שם
:ערלים את והשכבה רדה”־ ימקא״לג

גזירות דייגי שגי
עשר שלשה פיק

 בנגר בירושלים היו דינין בתי שצ״ד אושעיא ר ]א׳ לח
 בת וכנגדן מדרשות בתי וכנגדן כנסיות בתי

גוירוו גוורי אסי רב אמר יהודה רב אמר סופרים[ י
מנהמתרומו שכרטצ״ט נוטלים היו שבירושלים

 ינוח כך ואקר בשלום ויבא לקראתו ויצאו צדיקים יבאו
:ישרה בדרך נכיחו הולך :חשכבותס על צדיקים
 בתימדרשו׳למשמ כנסיותלהתפלל: בתי כ״ג: ]כתידיניןשל
שכר^ נוטלים :תטקות[ לליזיד סופרים בתי ילתלמיד:



סו כחובות עשי־ שלשה פ־ק גזירות דייני שני
 מזכאי איסתי־א שקיל הוה קרנא וכר. הלשכר־ת
 הבי עביר והיכי דינא לחו ודאין מחייב ואיסתי־א

 כיוןדשקילמתרווייהו ת ]ום תקח ושחדלא*כתי׳ והא
 דינא לאצלויי אתי לא וכי דינא אתילאצלויי לא
 ללמד אם ת״ל מה תקח לא ושוחד וחתניא שרי מי

 הרי :אי הו את ולאלחקיב החייב את לזכות שלא
 אתדכיי׳עי לזכות אפי׳ אלא משפט תטה לא* נא׳ כבר

 לא ושחד תורה אמרה החייב את ולחייב הזכאי
 כי דמובח כטלה שכר דהוה ואסיקח וכו׳ תקח[

 לחו אמר לקמיח דינא אתי הוה כי הונא דרב הא
 דינא. לכי וארן בחריקאי לי גבראדדלי לי הבו
 של עיניהם סמויות כמה וראה בא אבהי א״ר

 לרופא ממין נותן בעיניו חש אדם שחד מקבלי
 שורת נוטלים והם' מתרפא אינו ספק מתרפא ספק

 08 עיני יעור השחר כי* שנא׳ עיניהם ומסמין פרוטה
 ק״ו חכמים עיני יעור השחר כי ת״ר חכמים.

 &8 מירי לרשעי׳ ק״ו צדיקים דברי ויסלף* לטפשים
 כי ח״ק אלא דינא׳נינהו בני ורשעים טפשים
 ולוקח גדול חכם אפי׳ חכמים עיני יעור השחר

 ויסלף הלב. סמיות בלא העולם מן נפטר אינו שחד

 :סלע איסתר׳ :במלאכתם עוסקין תיו שלא לפי הימנו ימתפרכסי׳
 ,במקומי בחריקאי שדות־; משקה קיא ליגכראררלי הכו

 דשקיטת קרוקות קרני© כמו פנס לשק שהוא אני אומר ’מייקא
העולם מן נפטר אינו :מקימי יכפגס מסתלק שאני כלי׳ מילין

&*  III.
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 אינו שחד ולוקח גמור צדיק אפי׳*. צדיקים דברי
 רב אתא כי הדעת־ טירוף בלא העולם מן נפטר
 מלך* מ״ד כהן בר נחמן רב דרש אמר שסע״בדימי

 אם יהרסנה התמות ואיש ארץ יעמיד כמשפט
 ארץ יעמיד לכלום צריך שאינו למלך דיין דומה כט משלי

 אמר יהרסנה הגרנות על שמחור לכהן דומה פמד׳פ״תואם
 שאלתא דשאיל דיינא האי שילא רב בר רבה
 לאישולי ליה דלית אלא אמרן ולא דינא למירן פטיל
 רבא אמר בה לן לית לאושולי ליה אית אבל
 אקי־כה מיניה שחר דמשקל כיון דשוחדא מ״ט

 חובת רואה אדם ואין כנופיה והוי לגבי׳ רעתיה
 לא פפא רב אמר חד שהוא שחד מאי לעצמו

 למאן ולא ליה דרחים למאן דיכא איניש לירון
 רסני חובה ליה חוי לא ליה דרחים ליה רסני
 מרבנן צורבא האי אכיי אמר זכות ליה חיי לא ליה

 טפי דמעלי משום לאו מאתיה כני ליה דמרחמין
 ]אמר דשמיא במילי להו מוכח דלא משום אלא
 □ולחו מהווא בני הני אמינא הוה מריש רכא
 כסופו טפש ]כשיהא[ )כשהיה( עיניו את שיסמא ק״ו וה״ק
 צריך ואין עשיר שהוא לכלום צריך שאינו לדין: וישב

 בהמות עירו מבכי לשאול דרגיל שאלת׳ דשאיל להחניף:
 אין הזכאי: את לזכות ליטלו אסור לחה דשוחדא מ״ט :יכליס
 החונה בצד מתקרבת ׳-עתו אין לעצמו חונה רואה אדם
 הנותן חד שהיא אחת: לדין חתכוין ואפי׳ עצמו את לחייב

1 :אמד לב נעשים והמקבל



 פו כתיבות עשי שלשי׳ &יק מיתה דייגי שני !
 לי סנו מינייהו אמינא דיינא דהוואי כיוון לי רחמין

 ’לי דמיחייב דמאן דחואי כיון לי רחמו ומינייהו
רחמו פלחו מרחם אי אמינא למחר ובי הא האירנא

, :לי[ סנו מלחו מסנו אי לי
 ממוןלט שחד לומר צריך תקחאין לא ושחד* ת״ר

 שסמדלא אסור נמי דברים שחר אפי׳ אלא
 >5 שמימ הא כי דברים שחד דמי ר׳וכי קףןת א1ך בצע כתיב

 יהיב גברא ההוא אתא במברא עבר הוה רשמיאל
 א״ל לי איה דינא א״ל עבידתך מאי א׳ל ידיה ליה

 דאין וקא יתיב הוה אמימר לדינא לך פסילנא
 שקליה גברא ההיא אתא ארישיה גדפא פרח י־ינא

 שדירוקא הוה עוקבא מר עכידתיךוכו׳ א״למאי
 עבידתיך מאי א״ל כסייה גברא ההוא אתא קמיה

 דחוה אריסיה רגיל הוה יוסי בר׳ ישמעאל ר׳ יכו׳
 חד יומא דפירי שבתאכנתא מעלי כל ליה מייתי
 האידנא שנא מאי א״ל כשבתא בה׳ ליה אייתי

 ליה אייתי אר^אי אגב ואמינא לי אית דינא א״ל
 אותיב לדינא לך פסילנא א־׳ל מיניה קביל לא למר
 ואתי אזיל דקא בהדי ליה דיינין וקא דרבנן זוזא

 אמר הבי עין ט בעי ואי הבי מעין בעי אי אמר
 נטלתי שלא אני ומה שחר מקבלי של נפשם תפח

פירות סל רפירי כגתא לסמכו: ידא ליה יהב גשר: כמביא
 ואתי דאזיל בהדי זרג: זוזא ישמעאל: ר׳ של מפרדס

פתתי לי זנאין אריס שלאותו לזכותו לנו היה ונא הולך אשר נפל
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 עאכ״ו: שחד מקבלי בך נטלתי שלי נטלתי אם:

 גברא ההוא ליה אייתי אלישע כן ישמעאל ר׳
 פלז מרוך א׳יל את מהיכא א״ל הגז ראשית
 א״ל ליה למיתב^ כהן הוה לא להבא ומהתם

כרלעיל: וכו׳ לי אית דינא

*

 דבי דגילדני כנתא גברא ההוא ליה אייתי ענן רב מ
 לא לי אית דינא א״ל עבידהך מאי א״ל גילי שם

 דמר דיניה א׳יל לדינא לך פסילנא א״ל מניה קביל
 מר למנען דלא מר לקביל קבילי בעינא ל-יא

 שלישה מבעל בא ואיש* דתניא בכורים מאקרוביד נ"
 לחם עשרים בכורים לחם האלהים לאיש ויבא

 בכורים איבל אלישע וכי בצקלונו וכרמל ]שעורים(
 כאלו לת״ח דורון המביא כל לך לומר אלא הוה

 דאקביל כעינא לא קבולי א״ל בכירים מקריב
 לקמיה שדריה מקכלינן טעמא לי דאמרת השתא

 דאנא גברא להאי מר נדייניה ליה שלח נחמן דרב
 ש״מ הכי לי מדשלח אמר לדינא ליה פסילנא ענן

 אמר קמיה ריתמי דינא קאים הוה הוא קריכיה
 הגז ראשית בדין: ויזכה וכך כך ויטעון הלואי בלבו ואמר זכיות

:מששים אמד לכהן ליתן מ׳ייב אותן שגוזז שכה "נכל
 חוה בכורים אוכל אלישע וכי :קטני׳ דגים גילי דבי גילתי

 אביו שכתיימם בדה״י חצינו שהרי כהן היה לא והלא
 באלו פסמיס בחס׳ וחצינו בבשן ושפט ויעני דכתיב גד שבט על

 הוא קריביה ש״מ :אלישע של אביו קרא דהאי דשפט דברים



סח כחרבות תעש שלשה פרק גזירות דייני שני
 קו עדיף תורה דכבוד עשה עשה והאי עשה *האי

 כיוןדחזא לדיניה ואהתיה ריתמי לרינא סלקיניה
 :טענתיה איסתתם ליה עביר דקא יקרא דיניה כעל
 טא מתגי דחוה גביה דאתי אליהו רגיל הוה ענן רב

איסתלקש© הכי דעכד כיון דאליהו סדרא ליה
 הוה אתא כי ואתא רחמי ובעי בתעניתא אותיב

 ויתיב )ואנחיה( ועכירתיביתא בעותיה ליה מיבעית
 סדר דאמרי׳ והיינו סדריה ליה דאפיק ער קמיה

זוטא: אליהו סרר רבה אליהו
 2מ יוסף לרב א״לרבנן ריתחא הוה יוסף דרב בשני

ומהשם השתא להר אמר רחמי מר ליבעי
 פיישי הוו מקמיה מיפטרי רבנן הוו דכי אלישע

 בעי הוה לא ריתחא בעידן רבנן ומאתן אלפין תרי
 דכתיב הכי דפיישי וממאי רחמי אנאאבעי רחמי

 ר מ״כ מאי איש מאה לפני זה אתן מה משרתו *ויאמר

 הדייטס מצות עשה והאי עשה האי :לדיכא ליה ססיל להט
גברא דהאי דיכא תורה רכביר עשה צדק: ושפטתם עשה

עדיף: בהדי׳ עכן דרב תורה כבוד דאיכא עשת דהוא
שלמד ווטא אליהו סדר לתיבת: מוץ שלמד רבה אליהו סדר

:התיבה בתוך
 מפטרי דכי :לעולם רעב ובא מקים של כעם ריתחא הוה

אוכלי גביה פיישי הוו :מבהמ״ד לעמוד מסכי תלמידיו
 בכורים ולמם למס עשרים דכתיב ומאתן אלפי תי״י שילמנו:

אלסין תרין הרי איש ק׳ לסכי אמד יכל כ״ב הרי וכרמל כ״א ,הר
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 איש מאה לפני דכולהו אילימא איש מאה לפני
 וחד חר רכל לאו אלא הוו טובא כצורת בשני
 הוו רב מבי רבנן מפטרי הוו כי .איש מאה קמי

 פיישי הוו הונא רב מבי רבנן. ומאתן אלפא פיישי
 כתליסר דריש הוה הונא רב רבנן. מאה תמני

 הונא דרב ממתיבתא רבנן קיימי הוו בי אמוראי
 ליומא ליה ובסי אבקא סליק הוה גלימייהו ונפצי

 הונא ררב ממתיבתא ליה קמו במערבא ואמרי
 הוו יוסף ורב רבה מבי רבנן מפטרי פי כבלאה.

 כי יתמי לנפשייהו וקרו רבנן מאות ארבע פיישי
 פפא רב מבי לה ואמי־י אביי מכי רבנן מפטרי הוו

 רבנן מאתן ישי’פ הוו אשי רב מבי לה ואמרי
ריתמי: יתמי לנפשייהו וקי־ו

 כתוב טעים. חולי תתלת וסת שנוי שמואל אמר מג
 והא רעים עני ימי כל* סירא בן בספר קי

 שמואל דאט׳ כדשמואל טובי׳ וימים שבתות איכאב״ע
 אף אלמו־■ סורא ןב מעים חולי תחלת וסת ש:ויזלי»מש

 ממטר כרמו הרים ובמרום גגו גנים בשפל לילות.
לכרמים: כרמו ומעפר לגגו גגים

 לרבים ומשמיעים מסיו השומעים אמוראי כתליסי" ומאתן:
 למקומה ומתמלקי' ומלאמור ומלפנים מכאן וזה מכאן זה

הממה את מאפיל ליומא ליה וכסי :רב העם שהיה הלנה
:בא״י ניכר והיה

 בידי שאין כרמו הרים במרום :לטונה ]אפילו[ וסם שטי



סש כחובות עשי שלשה פ^ק גזירות דייני שני
 מד בעיר אפי׳ ישראל בארץ אדם ידור לעולם ת״ד

 בעירשס ואפי׳ בח״ל ידור ואל נכרים שרובה
 דין שיש כמי תמה בא״י הדר שבל ישראל שרובה

 נ׳יינ”יאוה4לוא שאץ כמי דומה וכלהדרבח״ל אלוה לו
 «*לאלהים׳תי לכם להיות כנען ארץ את לכם לתת* שוא׳

 לומר אלא אלוה אין'לו בא~ץ דר שאינו כל וכי
 הוא ברור וכן ע״ן עובר באלו בח״ל הדר כל לך

 כי ש״א לאמ׳ ה׳ בנחלת מהסתפח חיים ירשוני כי* אומר
 לך לדוד א״ל מי וכי אחרים אלהים עבוד לך

בחוץ הדר כל לך לומר אלא אחרים אלהים עביר
ע״ז: עובר כאלו לארץ

 מח יהודה דרב מיניה משתמיט קא הוה זירא ־בי
ש© העולה כל יהודה רב דאמ׳ לא״י למיסק רבעי

 קיא ושמה יובאו בבלה** שנא׳ בעשה עובר לא״י מבבל
 0 «ימיה ההוא וירא ור׳ ה׳. נאום אותם פקדי יום עד יהיו

 מי שבמ אחרינא קרא כתיב יהודה ורב כתיב שרת ככלי
 י°’כ באילו׳ או בצבאו׳ ירושלי׳ בנות אתכם *השבעתי

 נ 8 08.כחומה ישראל יעלו שלא ההיא ור'וירא וגו־ השדה

שהוא זבלים וכל ההר בראש וקונה טוב במקום לקנות ממון
:שתחתיו לכרמים וזב נופל לי מוציא

 לצאת לברות צריך שהית מפני אלא כן לחד לו אמי מי יכי
:אכיש ואל מואב מלך אל ישראל מארץ

 מישתמיט הוה להכי בידו מויזה יהודה ורב למיסק זיי־א ר׳ דכעא
כי כתיב חיכית דלעיל קרא כתיב שית בכלי מיניה:
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 ההוא וירא ור׳ כתיב אחרינא השבעתי יהודה ורב

 רבי דאמר חנינא בר יוסי לכדרבי ליה מיבעי
 שלא אחד למה הללו שבועות שלא חנינא בר יוסי
 ישי־אל את שהשבילהקב״ה וא׳ בחומה ישראל יעלו

 את הקב״ה שהשביע ואחד באומית ימרדד שלא
מדאי. יותר כישראל בהן ישתעבדו שלא האומות

 כתיב תעוררי ואם תעירו אס* )אמר( יהודה ורב כ **<׳'
 שכועו׳ ו׳ דאמי לוי לבדר׳ ליה מיבעי וירא ור׳

 יגלו שלא ואינך דאמרן הני תלתא למה הללו
 הסוד יגלו ושלא הקץ את ירחקו ושלא הקץ את

 אלעור א״ר השרה באילו׳ או כצבאות* שסלאוה״ע.
 את מקיימי׳ אתם אם לישראל הקכ״ה להם אמר

 בשרבם את מתיר אני לאו ואם מוטב השבועה
השדה: כאילות או כצבאות

 שנא׳ עון בלא שרוי כא״י הדר בל אלעור מוא״ר
 נשוא כה היושב העם חליתי שבן יאמר בל* שם

יעלו שלא :וגו׳ הים ועל העמודים אל צבאות ה׳ אמר כה יה1י8
 תעורת|ב?שבועות ואם תעירו אם :יזזקה ביד ימד בחומה

 ירחקו שלא שביניהם: נביאים הקץ את יגלו שלא אמת: בכל
 'ירבו שלא דומק לשון גרסינן ידמקו שלא ל״א .בעוכס הקץ את

 לה• הסווץאמרי את יגלו ושלא מדאי: יותר כך על בתמנונים
בשרכם את מתיר התורה: טעמי סוד לה ואמרי העיבור. סוד

הסקר: לשון
 כי לי צר לומר יתרעם לא כלו׳ מליתי )השוכן( שכן יאמר ובל



 ע כחובות עש" שלשי פרק גדרות דייגי שני
 כסובלי אגן אשי לרב ]רבא[ )רבינאן אל עון.

 כא״י הקבור כל ענן רב אמר לה מתנינן חלאים
 כ "מ* אדמה מזבח* הכא כתיב המזבח תחת קבור כאלו

 עולאדכיי׳לכ עמו. אדמתו וכפר* התש וכתיב לי תעשה
 בח״לאתו גפשיה נח לא״י סליק דחוה רגיל הוה

 । עמ>ס אדמה על* עולא אנת אמר אלעזר לר׳ ליה אמרו
 אינו להם אמר בא ארונו לו אמרו תמות טמאה
 ההוא מיתה לאחר לקולטתו מחיים קולטתו דומה
 לקמיה אתא חוזאח בי יבמה ליה רנפלה גברא

 אחיו א״ל ליבמה למיחת מהו א״ל חגינא דר׳
 ירד והוא שהרגו המקום ברוך ומת כותית נשא

 שאסיר כשם שמואל אמר יהודה רב אמר אחריו
 לשאר מבבל לצאת אסור כך לבבל מא״י לצאת
 מפומברית׳ אפי' תחייהו דאמרי יוסף ורב רבה ארצו׳

 שמתיה כוכי לבי מפומבריתא דנפק ההוא כוכי לכי
 שכיב לאיסתוניא מפומבדיתא דנפק ההוא יוסף רב

 חיי הוה מרבנן צורבא האי בעי אי אביי אמר
 א״י שבבבל כשדין תחייהו דאמח יוסף ורב רבה

 קולטתןלמאי בבל ארצות שבשאר כשרין קולטתן

 מקיא תמות טמאה ארמה על אתה עון: נשואי כלם
 לצאת אסור כך בא״י: לקניו בא ארונו עמום: נכנואת היא

 דנפק תמיד: תורה המרביצו׳ ישיבות שם שיש לסי מבבל
וכדמסרש: קולטתן א״י שם: לנוי כובי לבי מפימבריתא



 כתובות עשר שלשה פיק גזירות דייני שגי סז
 עיםח הארצות ,כל מר ותאמר ליוחסין אילימא

 קבורה: לענין אלא לכבל עיסה וא״י ישראל לארץ
 כא׳״י דר כאלו בכבל הדר כל יהודה רב אמד מז
 כבל כת יושבת המלטי ציון הוי* שנאם׳ שם

 דמשיח חבליה חויא לא בכל נקטינן אכיי »־»הנאמר
 דשיובת׳. קרנא ליה וקרו דבנימיו אהוצל תרגומא

 ונתתי* שגא׳ חיים אעם ל שבחי מתים אלעור נ!א״ר
 חייט מתיה בה שצביוני ארץ חיים בארץ צבי

 רבי מתיב חייט מתיה אין כה צבייני שאין
 מאי יקימון נבלתו מתיך יחיו* ממל כר אבא' ני *שע»ה

 'מתים יקומון נכלתי שבא״י מתים מתיך יחיו לאו
 אנבוכרנצר חיים בארץ צבי ונתתי ומאי שכח״ל

 מלכא עלייתו מייתינא רחמנא דאמר דכתיב הוא
 דורש אני אחר מקי־א ר׳ א״ל טביא כי רקליל

с« ואלא כה להולכים ורוח עליה לעם נשמה נותן* מג 
 דכתי׳ הוא בנפלים ההוא יקרמון נבלתי כתיב הא
 עליה לעם נשמה ניתן האי ממל בר אבא ור׳

 טפי: מייזסי בבל והא מא״י נשים שנושאים ליוחסין אילימא
 ננל אצל תן הרי הארצות כל יחסין עשרה בפי מר דאמר
 המשטמה כל כך בתוכה מת בה כיכר שאין המעורבת כעיסה

 לקבר ארונותיהם מוליכי׳ בבל של קבורה לענין אלא ספק:
 קוברים לבבל וקרובים מא״י הריזוקיס ארצו׳ שאר ושל נא״י

תורה: זכות שם שיש בבבל
 כתיב בנפלי׳ ההוא :א״י על עליה לעם :תמשייז לימות לי׳ וקרו



עא כתרבות עשי שלשה פיק מידות דייני שני
 1אבה דא״ר אבהו לכרר׳ ליה מבעי ליה עביר מאי
 בת שהיא לה מובטח שבא״י כנענית שפתה אפי'

 «'»*♦שבוי התם וכתיב עליה לעם הבא כתיב העה׳״ב
 ורוח להמיר. הדומה עם החמור עם פה לכם

 א'ר אבא ]בר[ )א״ר( ירמיה א״ר בה להולכים
 р שהוא לו מובטח בא״י אמות ח המהלך כל יוחנן
 אלעאי חייסא״ר א;נם שבח״ל צדיקי׳ ולר״א ׳ב. העת

 צדיקי' גלגול סלא-רבא אבא ר׳ לה מתקיף גלגול ע״י
 בקרקע: להם נעשות לו׳*מח אביי אמר הוא צער

מת אמר בקבורתם. וקברתני ממצרים *ונשאתני־
 שם יעקב היה יודע בגו דבריכם קרנא

מ גיא׳ חיים שבח״ל מתים ואם היה גמור שצדיק אבינו

 שמא נ״א מחילות צער עליו קבל שלא* בניו את הט-יח למה
 י!:? לא בגי את יוסף וישבע* אומר אתה ברבר ביוצא

 לייי׳ילי" יוסף היה יורע בגו דברים חנינא א״ר וגו׳ ישראל
 שסנשבח״לחיים מתים ואם היה גמור שצדיק בעצמו

 *כ" קבל שלא* פרסה מאות ד׳ אחיו את הטריח למה

שמא)כידעון רבהל אחור׳ו ,■«,ף• רןןלש ותולמח צער עליו
11/. ? "  חיים אינם .עם מלשין עם .עם פה לכם שבו :בא״י ולעול

 ומיי© א״י עד 'העצמות' מתגלגלים גלגול ע״י בתמיה:
רגליהם על ועימדי© בקרקע להם נעשות מחילות שס:

ן:,ויוצא מבצבצין ושם א׳יי עד במחילות והולכים
 לתם לתת וצריך זה בדבר מסותרים דברים כאן יש בגו דברים

שלחו :א״י לזכות צריך היה ולא היה גמור שצדיק לב:
■2ГПЩ-Ш2 אמי© לו והיו קוק בסומבדיתא גממכי גר לרבה



 כתרביח עשי שלשה פרק גזירות דייני שגי ז1

 בה ,מוסיף אילפא וכר. היה גמור שצדיק יעקב
 אחת אשה על מצטער שהיה באחד מעשה דברים
 יום עד בעצמו גלגל כזאת ששמע כיון לירד וכקש

 מעצמו לומד דומה אינו אתה גדול שחכם מותואע״פ
 רב לך יש רב לך אין תאמר ואם מרבו ללומד

 דברי׳ בג׳ הזהר עולה אתה אין ואם יוחנן ר׳ ומנו
 ואל .לתחתוניות קשה שישיבה בישיבה תיבה אל

 תרבה ואל לי־׳ב. קשה שעמידה כעמידה תרבה
 בעמידה שליש אלא לעיני□ קשה שהליכה בהליכה

 שאין ישיבה כל כהלוך. שליש בישיבה. שליש
 ס״ד עמידה הימנה. נוחה עמידה סמיכה עמה

 שאין* ישיבה אלא ללב קשה עמידה והאמרת שם
 הימנה: נוחה סמיכה בה שיש עמידה סמיכה ע״גבה

 מתים* שנא׳ חיים אינם ארצות עמי אלעזר מטא״ר
 יחיו בל מתים תנ״ה יקומו בל רפאים יחיו בל , שם

מדברי עצמו כמרפה יקומו בל רפאים ת״ל לכל יכול יי=ישע,‘

 בה מוסיף אילפא ;אצלם שיעלה כלי זו אגרת ושלקו בא״י
 על מצטער שהיה באחר מעשה כן: לו שלקו עוד דברים

 שחכם ואע״פ :בק״ל תיתה והיא עיניו בה שנתן אחת אשה
 הלקד דומה שאין הרב מפי ללמוד כאן לעלות לך יפה אתה

 שאין :ללמדך שיוכל כאן רב לך אין תאמר ואם וכר: מעצמו
 במפסלין סמיכה יש בקתדרות או במטות כמו סמיכה כה

סמיכה: אין וכסאות
:מד״ת עצמו כמרפה יקומו כל פאים“



 עב כתובות עשי שלשה פ-ק גזירות דייגי שני
 למרייהו ניחא לא יוחנן ר׳ ׳ל א מדבר הכתוב תורה

 הוא לע״ז עצמו כמרפה ההוא הכי לדו דאמרת
 מ0כיי£עי* דכתיב דורש אני אחר מקרא א״ל רבתיב

 המשתמש כל וגומר רפאים וארץ טלך אורות טל
 משתמש שאץ וכל מחייהו. תורה איר תורה כאור
 דחויירה כיון מחייהו תורה איר אץ תורה כאור
 ]תקנה[ )רפואה( להם מצאתי ר׳ א״ל מצטער רקא

 חייס״גי־׳ד אלהיכם בה׳ הדבקי□ ואתם* התורה מן
 והכתיב בשכינה לדבוקי אפשר וכי היום כלכם

 « המשיא כל אלא הוא אוכלה אש אלהיך ה׳ *כי
 ת׳יח והמהנה לת״ח פרקמטיא והעושה לת״ח כתו

 בשכינה מדבק באלו הכתוב עליו מעלה 'מנכסיו
 ל && אלהיך ה־ את לאהבה* אומר אתה בדבר כיוצא

 אלא בשכינה לדבק לאדם אפשר וכי בו ולדבקה
 לת״ח פרקמטיא והעושה לת״ח בתו המשיא כל

 כאילו הכתוב עליו מעלה מנכסיו ת״ח והמהנה
 צדיקי׳ עתידין יוסף א״רחייאבר׳ בשכינה. מדבק

 תלים מעיר ויציצו* שנא; בירושלים ועולי׳ שמבצבצים
 »ע וגנותי* שנ׳ ירושלים אלא עיר ואץ הארץ כעשב

 עתיריף^יהלז יוסף בר חייא וא״ר רואת. העיר ]אל[ )על(

 תקנה להם מצאתי :תפיל רפאים ולארץ תפיל רפאים וארץ
 ת״א בממון מתעסק פרקמטיא העושה :מנכסיהם לת״יז יהני
יכתיב אלי ע״י בתורת לעסוק פכויס והס שכר לידס להגיע כלי

:למיות יזכה ת״מ של דבוקו ע״י היום כלכס מייס



כחרבות עשי שלשה פרק גזירות דייגי שניי ז2
 הטה מה מחטה בלבוש-הסק״ו שיעמדו צדיקים

 יקיכם“צ לכושים בבמה יוצאה ערומה שנקברה
עאכ״ו: בלבושיהם שנקברו

 גלוסקאו׳ שתוציא א״י עתידה יוסף בי־ חייא א״ר 3
בארץ. בר פיסת יהי* שנאמ׳ מילת וכלי שס

 עת־דה אמרו הרים בראש בארץ בי־ פיסת יהי ת״ר »ליס
יא*ושמ הרים בראש ועילה כדקל שתתמר חטא ז,"שנתס

 פריו כלבנון ירעש* ת״ל לקוצרה צער יש תאמר 08
 ומשרה עליה ומנשבת גנזיו מבית רוח מביא הקמה

 כסת מלא ומביא לשדה יוצא וארם סלתת את
חלב עם* ביתו אנשי ופרנסת פרנסתו וממנה יי׳לגידו3י

 כליות כשתי שתהא חטה עתידה אמרו חטה כליות
 בלפת קינן שועל שהיי תתמה ואל הגדול שור של

 צפורי. של בליטרא ששיםליטרין בו ומצאו ושקל׳והו
 לו שהניח באחד בשיחין מעשה יוסי א״ר הניא
 ונמצאו מהם אחד ונפשח חרדל כדי שלשת אביו

 יוצרין. סוכת בו סיככו ומעציו חרדל קבין ט׳ בו
אבא. לנו הניח כרוב של קלח תחליפא בן אר״ש

 תשתה ענב ודם* .בסולם בו ויורדים עולים והיינו 08
 רתכה שהיא היד לשקפסת בר סשת מילתדריש גלוםקאוחוכלי

מלת וכלי אפויה: פת אלא משכיות לא רקבה ומטה
 קינן דקל: תומר לשון ־1שתתמ :פשיס כתוכת לשון פשת דריש

 המותר את שקלו ואעפ״כ בתוכו לידתי שעשה עד בו כקב בלפת
 עולים והיינו הקלין: מן מהן אמד כבדל נפשה ס׳ליטרין:

העכבה.. מתוך תשתה ענב ורם :העליוכיס עלים ללקט כסולם



 מג כתרבות עמר שלשי־ פי־ק גזירות דייני שני
 צער בו יש העה״ז עה״ב כעה״ז לא אמרו חמר

 או בקרון אחת ענבה מביא העה״ב ולדרוך לבצור
 בפטם הימנה ומספק ביתו בזוית ומניחה בספינה

 כל לך ואין התבשיל תחת מסיקין ועציה גדול
 ענב ודם שנא׳ יין נרבי ל׳ בה שאין וענבה ענבה

 רב אתא כי חומר. אלא חמר א״ת חמר תשתה
 ׳*כולני לך אין עירה לגפן אוסרי* מ״ר אמר דימי

 שם ולשורקה* לבצור אחת עיר צריך שאין שבא״י וגפן גפן
 שאינו שבא״י סרק אילן כל לך' אין אתונו בני

 יין בו אין תאמר ושמא אתונות . שתי משוי מוציא
 0שאתם אינו תאמר ושמא לבושו כיין בכס* ת״ל
 שס ♦סותרה ת״ל מריה אינו וש״ת ענבים ובדם ת״ל

 שיכל מיין עינים חכלילי* ת״ל טעם בו אין ׳וש״ת
 ולזקני׳ יפה לנערי׳ וש״ת לי לי *אימ שטועמו חיך
 שס לבן הקרי אל מחלב שנים ולכן* תי׳ל. יפה אינו

 כתיב במאי דקרא פשטיה שנים לבן אלא שינים
 הקב״ח לפני כנ״י אמרה אמר דימי רב אתא כי

 שיניך לי ואחזי מחמרא דבסים בעיניך רמץ רכש״ע

 גי״בי סאין: ל׳ והוא כור חומר לדוי־כו: תצטרך ולא תשתהו
 אין יין בי אין פרי: יעשה שלא סרק אילן כל לך אין סאה:

 השכור: את מסית שהיין הסתה לשון סותר! בפרי: למלימ כי
 מיץ וממוך שמוק לשון ]יתתרנס[ )ימתרגס( בעיניך לי רמה

:ושותקות צהובות סכי׳ כשתראני מיין לי וטוב שלך בעיכים לי
:כנליס שיניו שהשותק שמוק לשון זו[ ]אף שיניד לי יאחוי

*מ



 כחובות עשי שלשה פרק מיתת דייני שני ™
 טוע יוחנן דא״ר יוחנן לר׳ לי׳ מסייעא מחלבא דבסי'

 ולבן שנא׳ חלב ממשקהו ייתר לחברו שיני׳ המלבין
 :שינים ליבון אלא שינים לבן תקרי אל מחלב שנים

 איפגר הוה דר"ל דרדקי מקרי אדא כי חייא רב נא
 אמאי א׳"־ל אתא כי אתא יומי.ולא תלת׳ שס

 ובצרתי אבא לי הניח אחת דלית א״ל איפגרת
 לגרב אשבול אשכולות מאות ג׳ ראשון יום ממנו

 .לגרב אשכול ב׳ אשכולות מאות ג׳ בצרתי ב׳ יום
 לגרב אשכול ג׳ אשבולו׳ מאות ג׳ ממנה בצרתי ג׳ יום

 דאיפגרתהוה לאו א״לאי מחציה יותר והפקרתי
 חוינהי ברק לבי איקלע יחוקאל בר רמי טפי. עבדא
 דובשא נטיף וקא תאיני תותי דקאכלן עדי להנהו

 הדדי בהדי ומערב מיייהו טייף וחלבא מתאיני
 רוסאי*בן יעקב א״ר ודבש. חלב ובת היינו אמר ממצית

 בנשף קדמתי אחרת פעם מילין ג׳ לאונו ־״אימלוד”ד
 ר״ל אמר תאנים של בדבש קרסולי עד והלכתי

 והוי צפורי של ודבש חלב ובת לי חזי לדידי
 בר בר רבה אמר מילין אשיתסר מילין שיתסר

 א״י כל של ודבש חלב ובת לי חוי לדידי ייגיל׳ס״קחנה
עשרין דתולבנקי אקי״א עד מיכסי במבי והויא*קיב

 כלונסאות גבי על המודל כרס דלית ביטול: לשין *אפג
 שבכל ראית שהרי טפי עבדא הוה :בלע״ז טרי״ליאה

 בנשף קרטתי הבטול; עונש וזה האשכולות מן מתמעט היין מס
 רתולבנקי אקרא ער מכסי כמבי והוה :תשמר עמוד קודם
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 חלבו ר׳ פרסי שיתא ופותיא אורכא פרסי ותרתי

 אתרא להחוא איקלעו חנינא בר יוסי ור׳ עוירא ור׳
 חיני כפר כאירפס דחוה אפרסקא קמ׳ייהו אייתו

 שליש אכלו .סאין חמש חוח כמה חיני כפר ואילפס
 לשנה שליש. בהמתן לפני ונחנו שליש והפקירו

 בידיה נקטן לקמיה ואייתו להתם אלעור ר׳ איקלע
 ф ״ליס יהושע ר׳ בה יושבי מרעת למלחה פרי ארץ* ,ואמי
 כי קיימי דהוו קטופי חוינהולהנהו לגכלא איקלע בי׳ל
 (אמ נינהו קטופי לי׳ אמרו הנפנו׳ בין עגלי׳ ׳אמ עגלי
 פירוחיך מוציאה אתי למי פירותיך הכניסי ארץ ארץ

 איקלע לשנה בחטאתינו עלינו שעמדו הללו לערביי׳
בין עזים אמ׳ כעדי קיימי דהוו חזינחו לחתם חייא ר׳

כחברך: לן תעביד לא ויל א״ל הגפנים
 עושהח׳רכואנב סאה בית ׳י א של בברכותיה ת״ר

שס כורין ע׳ עושה סאה בית צוען של בישיבתה כורין
 סאה בית שאן בית בבקעת ראיתי אני מאיר א״ר דתני׳
 מארץ יותר ארצו׳ בכל מעול׳ לך ואין כורין. ע׳ עושה

 קטנות מצאן בידיה נקטן לכך: ישתער המקומות כל כשתצרף
 לא תיציי־ לא כדמתרגמיכן אשכולות קטופי אמת: בידו כאמזות

:שכה לסוף לשנה :תקטוף
 וכו׳ צוען של בישיבתה מבורכת: כשהפכה בברכותיה

 לא״י למד אתה ומצוען ואזיל כדחפרש ]כלומר[
 משאר שהיא שאן בית בבקעת ראיתי אני :ואזיל פדמסרש

ע׳ יש ארצות דבשאר וכיון כורין ע׳ עושה סאה בית :ארצות
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3> 'Ь'ч 'ארץ ככל מעול׳ לך ואין מצרי׳ כארץ ה׳ כגן* שר מצרי 

 היו כי* דכתי׳ מלכי בה מרבו דחוה מצוען *יוח מצרים ל ׳"ע»?
 דהוי מחברון יוהד א״י בכל טרשי׳ לך ואין בצועןשריו

 משבעה א׳ על מבונה חברון ואפ״ה שבבי בה קבי־י
 מצרי׳ צוען לפני נבנתה שני׳ שבע וחברון* דכתי׳ בצוק* »ימי

 בית בונה ארם אפשר ממש נבנתה אילימ׳ נבנתה מאי 'יא י>זש
 כוש חם ובני* שגא׳ גדול לבנו שיבנה קודם קטן לבנו !7”״

 משבע אחת על שמבינה אלא וכנען פוט ומצרים
 בטרשיבש שלא אבל בטרשים מילי וחני כצוען

 בברכותיה אבל בברכיתיה שלא וה״מ מאה ה׳
 כשנה וימצא ן4ההי בארץ יצחק ויורע* ניא׳ניכתיב

שערים: מאה ההיא
 ה׳ עושה היתה ביהודה סאה יוסי ר׳ ,אמ תניא נג
 כמצרים הארצות בכל מעולת לך שאין מצרים כארץ כ״ש כורין שם

 רטיבו כצוען: מעולה מדינה במצרים ואין ת' לק נמשלה שהרי
 ]מלכי[ )מלך( על שריו בצוען היו כי שנא׳ מצרים טלכי בה

 מלכי על וסמכו בהקב״ה שמרדו לגנאי מדבר הכתוב ישראל
 אל שלומים כצוען מצויץ ושלומיהם שריהם היו ותמיד מצרים

 מבונה טוב בכל בנויה טמנה :תשורה מביאים מצרים מלך
 לכנען: הקטן לבנו ממנת: אנכי גם ואבנה כדכתיב י פ. לשון

 ת״ץ הרי ע׳ פעמים ז׳ הרי ז׳ אחר! על למצרים: הגדול לבנו
 ובברכותיה ת״ק עד להוסיף יש כחברון טרשים שאינו ובמקום

 מאה לטאה נתברך שנים שבשאר אמת על שערים מאה כתיב
:רבוא ה׳ הרי ת״ק פעמים



 עח כחובות עשי שלשה פרק גזירות דייני שגי
 סאה סובין סאה .סולת סאה קמח סאה סאיכם
 חנינא לר׳ צדוקי ההוא א״ל קיבורית וסאה מורסן

 הניח אחת סאה בית כארעכון בה משבחיתו יאי
 עיבור ממנה חמר ממנה משח ממנה אבא לי

 בר ההוא א״ל טקנתי רועות טמנה קטניות ממנה
 ]תאלתא[ )תלתא( דישראלהאי ארעא לבר אמוראה
 א״ל מינה נזריתו כמה. דיררנא אגודא דקיימא

 אחריבתוה בה .מעייליתו לא אכתי א״ל כורי שיהין
 מחד נמי אנא א״ל מינה גזרינן הוה כורי ק״כ אנן

 ;יימימ לך ואתן* מ״ד חתרא רב אמר לך. קאמינא גיסא
 לצבי א״י נמשלה למה צבי נחלת חמדה ארץ
 א״י אף בשרי מחזיק עורי אין זה צבי מה לך לומר

טמונים והמטים הכפה מן היוצא דק אבק הוא קמח סאה
 מוציאה והנפה דקים טמונים ואיכן גריםין של בר־מים

 סובין לרימים: שנכסה מה וממזיר הסולת וקולט׳ הקממ
 כותשקאותןבחכתשת: לסולת מטין כשלותתין מוציאה שהמכתשת

 יפה שאיכו קמת קיבורית באמרונה: היוצאים סובין הן טורסן
 בה משבחיתו יאה :שהכורי״רא וקורין קבור פת ממנו שעושים

 אבא לי הניח סאה בית :אותה משבמין אתם יפה כארעכון
 ליהודי אמר האמורי מבכי את׳ אמוראה בר ההוא א״ל נא״י:
 דקל דיררנא אגודא דקיימא תלתא הך לארץ: ביאתו תמלת
 תמרים כמה מינה גזריתו כמה הירדן: שפת על העומד פלוני
 משנה בלשון נדירה קרויה תמרים לקיטת הימנו גודרים אתם
וגומל כווץ שהעור כשרו מחזיק עורי אין :ארמי בלשון ומרא
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 מכל קל זה צבי מה ר״א פיר־ותיה. מחזקת אינה .

 פירותיח את לבשל הארצו׳ מכל קלה א״י אף החיות
קלה א״י אף שמן בשרו ואין קל זה צבי .מה אי

 חלב זבת ארץ* ת״ל שמנים פירותיה ואין לכשל*«""
 מדבש: ומתוקים מחלב שמנים ודבש

לזה(: דומה מאמר הביאו שמת מי פ )ובביב
 ששגר א׳ באדם מעשה רב אמר יהירה רב אמר נר

 פשתן וכלי חדש ישמן חדש יין חמיו לבית נ׳׳ב ע׳
.קמ״ל: דא״י חשיבותא קמ׳ל מאי כעצרת חדש ת׳

 לי פלטי אמר לא״י סליק הוה כי אלעור הבי יד,
 כי מתרתי לי פלטי אמר סמכוהו כי מחדא ש□

 שנ׳ מתלתא לי פלטי אמר העיבור בסוד אותכוהו
 בסוד וגו׳ שוא החוזים הנביאים על ידי והיתה*ימ»יןא׳יג

 ישראל בני ובכתב העיבור סוד זה יהיו לא עמי
 לא ישראל בני אדמת ואל סמיכה וו יכתבו לא

 לא לא״י סליק הוה בי זירא רבי כמשמעו יבאו
 א״ל וקעבר במצרא נקט למיעבר מברא אשכח

מרובין פירותיה עושה פירותיה מחזקת אינה הסשטו: לאמי־
להצניען: מקים אין עד

 לבשל שממהרת רא״י חשיבותא :יזדש מפשתן כלי פשתן כלי
:בעצרת סירותיה

 במקרא: האמורות הקללות מן מאמת כצלתי מחרא לי פלטי
רומג על עץ ומשליכים גשר שאין מקום יש במצרא נקט

 13במ בידיו אומז אס כי עליו לילך י־מב ואינו לשפה משפה הנהר



 עי כתרבות עשי שישה פיק דייגי'גדרות שפי
 לאודנייכי פוטייכו דקדמיתו פדדא עמא צדוקי ההוא
 ואהרן דמשה דוכתא א״ל קיימיתו בפויזותייכו אכתי

 מנשק אבא ר׳ לה דזכינא יימר מי אנא לה זכו לא
 ירכי אמי ר׳ מתקןטתקליה חנינא ר׳ רעבו כיפי
 ע״י. שם ר׳ לשמשא ומטולא לטולא משמשא קיימי* אטי

 תג תלי׳ רצו כי* שנא׳ בעפרות מיגנדר גמרא בר חייא
 א4זיר א״ר יחוננו עפרה ואת אבניה את עבדיך

 דור אבא[ בר ירמיה ]ר׳ ירמיה( בר )רבה אמר
 אמריתה כי חכמי׳ בתלמידי קטיגוריא בא דוד שבן

 י ישיגי ועור* שנא׳ צירוף אחר צירוף אמר דשמואל קמיה
 יוסף רב תני לבער. והיתה ושבה עשיריה בה

 מכאן אמד יתידות בשתי ראשיו ,ש: קשור ממנו למעלה המתוק
 רקרמיתו עםבהול: עמאפזיזא הנהר: עברי בשני מכאן יאמד

 שהקדמתם בהולים הייתם מתמלתכס לאירגייכי’ פימייבו
 דבר לעשות למהר כבתמלה בבהלתכס ועודכס לנשמע נעשה

 מתקן סלעים: דעכו כיסי ל״א אלמוגים דעכו כיפי עתו: בלא
 שהיתה הארץ מבת מממת תעיר מכשולי ומתקן משוה מתקלית

 משמשא קיימי הדרכים: על רע שם יצא שלא וממזר עליו מבינה
 וממת וגורסים יושבים שתם למקום הגיע כשהשמש לטולא
 מן עומדים הלנה ובימי בצל לישב משם עומדים עליהם מקדרת

 תלין ע׳ •*א״י ישיבת על להתרעם .יוכלו שלא כדי בממה ויושבים הצל
 ״זםל?גי :עליהם יעמדו מוכה ומלמדים מסטיכיס הרבה קטיגוריא

 אין א ’’ל, עשיריה בה ועוד :גזירות על גזירות צירוף אחד צירוף.
שלוה היא אף העשירית אס כי כיתר ילא יהיואבודי׳ המלקי׳ כשתשעה
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 אשי'אמר בר חייא רב אמר?רבזוזי. ובזוזי בזוזי

 פירורן שיטענו שבא״י כרק אילני כל עתידין רב חלק י»■
חילם: נתנו יגפן תאנה פריו נשא עץ כי* י״אלכשנא׳

 נדרים מפכח
נדרים כנויי כל

ראשון פרק
 השם הזכרת השומע ןי־ב[ )רבי( אמי־ הנין א״ר א
 הוא נדהו לא ואם לנדותו צריך חכרו מפי ז
מצוי השם שהזכרת מקים שכל כניוי יהא עצמי ע״ב

 כי :שילליס אמר שוללים דבזוזי ובזוזי בזוזי :לבער והית׳ תשוב
פרי עץ הרי מילס כתני וגפן תאנה כתיב מד פריו נשא עץ ״קפ

 פריס ישאו סרק אילני אף פריו נשא עץ כי ת״ל מה אמיר ס׳ יט׳9
שם למזכיר אזהרה מפקינן תמורה בריש יכו׳ הזכית (השומע* *רמי

 לא ואם תירא: אלהיך ת׳ את חדכתיב לבטלה שמיס
 ראוי אלא מאליו בכדיי שיהא לא בנדוי יהא עצמו הוא נדהו

 עצמו: מהמזכיר ושיתק השומע ממור איני שהרי להתכדותקאמר
 הוא נדהו לא ואם דקאמר למאי יהיב קא טעמא מקום שבכל

 בכל דכתיב חצויה עניות דשס ממור ענשו שהרי כנדוי יהא עצמי
 למצוה השם ומדהזכר׳ וברכתיך וגו׳ שמי את אזכיר אשר המקים
 גבי סדכתיב א״ב עניות גורס׳ לשיא הזכרה ועושר ברכה מביאה
 השם הזכרת תדמה וכתמורה וגו׳ עציו את וכלתו שקר שבועת

• ומהי״{ ימהרא״פ י״ג מיפי׳ מפילפ׳י מלוקט הוא נדייס ׳9» על הפי׳ *(



 עז נדרים ראשון פרק נדרים כנויי כל
 מתו כי* שנא׳ כמיתה ועניות מצויה עניות שם
 מקום כל אומר( )רשב״ג ותניא וגו׳ האנש־ם כל

 א״ר עוני או מיתה או )בו( עיניהם חכמים שנתנו
 לההוא שמעיה הונא דרב קמיה קא-מנא הוה אבא

 שמתה לבטלה מפומה השם הוכרת דאפקה אתתא
 השימע ש״ט תלת ש״ט בילנפה לאלתר לה ושיא

 וש״מנדהו לנדותו. צריך חברו מפי השם הוכרת

 דלא וגו׳ האנשים כל מתו כי שנא׳ :שקר לשבועת לבטלה
 שנאי דכ״ס הוה דמיהוה אלעזר ר׳ פ׳ לקמן כדאתריכן ממש מתו

 של בממלקותו הוו ואיכהו ואמרם דתן אלא איכס ובצבים נצים
 ד' התם דאחריכן דאע״ג קתו כי אמר שהעכו מפני אלא קריז

 ודאי הפא בניס לו שאין וחי ומצורע וסומא עני כתת משובים
 קרח של במחלקותו כתיב דהא שנסתמו לומר דאין קאתר מעניות

 מצורעים שהיו כמי למיתר וליכא תנקר ההם האנשי׳ העיכי
 למימר וליכא ישראל[ ]כל )התמנה( בקרב כתיב דהא

 וליכא העגל במעשה לתומן שחזרו אתריכן דהא בת״ת שנתרפאו
 זה מפני א״ל תיכא דא״כ בניס להם היה שלא דתשוס למיסר

 דבריהם היו לא בניס להם היה שלא תפני וכי מצרימה שוב
 שירדו מפני ודאי אלא פרעה אל להלשיכו למלכות נשמעים

 אלמא עוני או מיתה או :נשמעים דבריהם היו ולא מנכסיהם
 מסי השם הזכרת השיסע איריא אמאי בתום׳ והקשו להדדי שוו

 צריך כשיר׳ עיש' שאין דכל בירו׳ אמרי׳ הא לנדותו דצריך חברו
 הוא בלחוד השם בהזכרת מיהו אלא דאה״ג ותירצו וכו׳ לנדותו

]שענשה[ )שמעש׳( קסני בכדוי יהא בעצמו שהוא הכי דמחמייי'
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 נחי בין אין וש״ה בפניו אלא לו מתיר אין בפניו

מנין* רב אמר גידל רב אמר בלום. ולא להפרה ח
 ואקיימה נשבעתי* שנא׳ המצוה את לקיים שנשבעי׳ קיט *לי׳

 הא אלא הוא סיני מהר ועומד מושבע והלא וגו׳
 ואמר נפשיה. לזרוזי ]לאינש[ ליה דשרי קמ״ל

 פרק אשנה ]אשכים[ היאומ; רב אמר גידל רב
 ישראל לאלהי נדר גדול נדר וו מסבת או זה

 נשכים לחברו האומר רב אמר גידל רב ואמר
אלי ויאמר* שנא' להשכים עליו זה פרק ונשנה י יי״יחל

 הבקעה אל וגו'ואצא הבקעה אל צא קים איס( )בן
עומד: ה׳ בכור שם והגה

 אדם בני י׳ צריך בחלום .נדוהו יוסף רב אמר
מתנו אבל הילכתא דתנו והוא לו להתיר

 מתנו אפי׳ הילכתא דתנו ליבא ואי לא תנו ולא
 דרכים אפרשת וליתיב ליזל ליכא ואי תנו ולא

 עשרה ליה דמקלעי עד עשרה לבי שלמא ויהיב
הילכתא: דגמרי

 דכתיב סיני מהר ועומד מושבע והלא :וכדכתיבכא קמור
 להשכיכס עליו :בתורה לשנית אדם דצריך ושככתס

 הוא שיהא עליו קבל הרי כשכיס שאמר כיון דה״ק מסתברא
 דקבלה קדא קמ״ל ותרתי עכשיו מעורר שהוא כשם בדבר מעורר
 דעליו כמי וקמ״ל לצדקה דומיא מהכיא מצוה לדבר בעלמא

קב'׳ה: כדעבל להשכים
 משעין וכד עשרה לכי של$א יהיב :גמרא תנו :משנה מתנו

נדויו; לו מתירץ הוי ליה__________
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 ב מיאשא א״ר חנינא א״ר אלעזר[ א״ר וירא ]א״ר

 שם וזרחה* מ״ד אלעאי בר יהודה דר׳ משמיה
 3״ע יראום שהם אדם בני אלו וגומ׳ שמי יראי לכם

 л מלאני ומרפאן צדקה שמש* לבטלה שמי את להזכיר
 ה1זמסי דיומא חירגא ש״מהדין אביי אמר בכנפיה
 גיהנם אין לקיש בן דאר״ש לקיש כן רר״ש ופליגא
 מנרתקה חמה מוציא הקב״ה אלא לבא לעתיד

 צדיקי׳ בה נידונין ורשעים בה מתרפאין צדיקים
 שמש שמי יראי לכם וזרחה דכתיב בה מתרפאין

 שמתעדנין אלא עוד ולא בכנפיה ומרפא צדקה
 сь רשעים מרבק כעגלי ופשתם ויצאתם* שנא׳ בה

 כתנור בוער בא היום הנה כי* שנא׳ בה נדונין
 אותם ולהט קש רשעה עישי זבל זדים כל והיו

לכם ישאיר לא אשר צבאות ה׳ אמר הבא היום
וענף: שורש

 ככנסת כשהיא בתמה הנראה אבק מסי דיומא חירגא הרי!
 דר״ל ופלינא :דשמשא זיהרא וי״א תירגא קרוי תלון דרך

 ביזמה לה מיקי דאיהו קרא איירי הזה דבזחן דבתמה דאמרן הא
 אותם ולהט לבא: דלעתיד שמש באותו בה מתי־פאין דלעתיד:

 לאו לבא לעתיד ניהנם אין יוס: אותו של שמש הבא היום
 לבא לעתיד אלא לרשעים מהכס איכא קאמרדודאי מיתה לאתר
 לדראין לתרפות שיהיו רשעים שאותן קאמר המתים תתיית לאתר
 דינא בהאי אלא בגיהכס נדונים יהיו לא בדניאל כדכתיב עולם

ושיתרפאו מצטערין אלו שיהיו כדי חכרתקה תמת יוציא שהקב״ה



נדרים ראשין פתק םנדחר כנויי כל ך*
 אשם אכלתי לא מימי הצדיק שמעון אמר תניא ג
 אדם בא אתת פעם אחד אלא טמא גויר ט

 עיניכם יפה שהוא וראיתיו הדרום מן נויר ע״באחר
אמרתי תלתלים לו סדורות וקווצותיו רואי »ייידאוטוב

 אמר גאה זה שערך להשחית ראית מה בני לו
 מים למלאו׳ והלכתי בעירי לאבא הייתי רועה לי
 עלי יצרי ופחז שלי בבבואה ונסתכלתי המעין מן

 למה רשע לו אמרתי העולם מן לטורדני יבקש
 עתיר שהיא במי שלך שאינו בעולם מתגאה אתה

 לשמים שאגלחך העבידה ותולעה רמה להיות
 ן כני לו אמרתי ראשו על ונשקתיו עמדתי מיד

 הבהוב עליך בישראל נזירות גוזרי ירבו כמותך
לה׳ לחזיר נזיר נדר לנדור יפליא כי איש* אומר 1 ימיני

 טמא גזיר אשם שנא מאי מני ר׳ לה מתקיף
נמי אשמות כל חטא על דאתי משום אכל דלא

 תהייח דלאהר דע־׳ז בס־׳ק בהדיה מיכה כמי והכי צדיקים גת
:קאמר המתים

 ! מניני שסותר במת ונטמא למכות שהתחיל טמא נזיר־ אשם
שבא אחד אדם לפני בא כבתחילה: ומוכה קרבן ומביא

 מלשון מיהר עלי יצרי פחז :שערו ולכלה בזירתו קרבן להקריב
 עיני: הראה לילךאהרי העולם טן לטורדני ובקש :כמיס הה?

 לשם שמירתו לה׳ להזיר נזיר נעצמו: אחר כך לו אמיתי
 חשוג לאדם הוא וכבאי שנטמא חטא על דאתי משום :שמיס

אלא הטאת וכ״ש נטי אשמות בל הטא על שקרב דבר לאכול



 עמ נדרים ראשיו פיק נדרים כנויי כל
 טעמא היינו יונח ר׳ א״ל באין חטא רעל ליכול לא

 ימי עליהם והבין מטמא■־׳ וכשהם נוודי׳ תוהי׳ כשהם
 :לעורה חולין מביאי׳ ונמצאו בהם מתחרטין נזירות
י מתאוין היו הראשוני׳ חסידי׳ אומר יהודה ר׳ תניא

 מכיא הקב״ה שאין לפי חטאת קרבן להביא
 ומתנדבין עומדין עושין היו מה ידיהם על הקלה
 למקום חטאת קרבן שיתחייבו כדי למקום נזירות

 להביא הרוצה אלא כנזיר נדרו לא אומי ר״ש
 תירה ומביא מתנדב שלמים ומביא מתנדב עולה
 ופמדת כמו מתפמדין תווזין :אשמות כקט באשם דאיירי משוס
 כשהם נהיים חרתין כשהם :ותתית ומתרגמיכן ויימס לילה

 נזירית ימי עליהם ורבץ הרעים: מעשיה© על מתקרטין
 לעזרה חולין מכיאין :יום לשלשים אלא כתכיוכו לא שמתמלה

 וקרבכותיה© קיימת כזירותן מכם התירן שלא זמן שכל דוקא לאו
 רצויה כוכתן שאין שמתוך קאמר מולין כעין אלא עליתם מונה

 הדרוס מן שנא גברא בהך אכל רצוי© איכס קרככיתיהם אף
אכן בתמלה רצויה כך כל כיכתו שהיתה שכיון להכי למימש ליכא

כתקרט: שלא ©הדי
 שהן ]כלומר ידיהן על תקלה מביא הקב״ה שאין לפי

 להתכפר קרנן להביא ורוצין מטא שו© יעשו שלא מתייראים
 עושין היו מה :ידיהן[ על תקלה הקנ״המביא שאין לפי עליה©

 ממש אלאעלמטא חטאת קרבן מביאין שאין קרבן שיתקייבו כדי
 לילי באין שאין ידיהן על קרבן מביא הקב״ה שאין לפי אמר עכין
 הרוצה אלא קטאת: קרבן שיתחייבו חטא ושום תקלה שוס

אתי לא חטאת אבל וכו׳ שלמים ומביא מתנדב להתנדב



נדרים י™ פיק נדרים כנויי כל 79
 לא בנזירות אבל ומביא מתנדב לחמה, מיני יד׳

 עליו יבפר* שנא׳ חוטאים יקראו שלא כדי תתנדבי י «דכי
[ הנפש: על מאשר'חטא

 עליו וכפר אומר ברכי הקפר אלעור רבי הניא שם
נפש באיות וכי הנפש על חטא מאשר

 דברי׳ והלא היין מן עצמו שציער אלא זה חטא
 נקרא היין מן אלא עצמו ציער שלא זה ומה ק״ו

 בל מבאן עאכ״ו דבר מכל עצמו המצער חוטא
 טמא בנזיר קרא והדין. חוטא נקי״א כתענית תיושב

הוא: בחטא דשנה משום כתיב

מותרין ואלו
שני

 למעול שסופך בנדרים רגיל תהי אל לעולם תניא ד
 הארץ עם אצל רגיל תהי ואל כשבועות ר

 וחתכי[ חוטאים יקראו שלא חתכדבין היי לא כמי יבכזירות בנדבת י'כמ ׳ני
 היא! ר״ש לאו בנזירות נודרים דכשרי' דמשחע בנזיר כדר דקתכי
 במיז עצמי את שטמא שם על כתיב טמא בנזיר קרא והדין

בחטא דשנה משים :הנפש על חטא אשר קרא קאחר
 שטימא ועוד עצמו שציער בקטא עצמו דשנה שם דעל הוא

 לשאר כחי וה״ה הכפש על חטא אשר ביה כתיב להכי סירותיו
 גילה ולהכי לכולהו וה״ה בהאי רחחכ׳ וגלי חוטאי׳ דאיקרו סירי׳
 בחקולקל: הקלקלה דתולין פעמי׳ ב' בחטא שנה דזה משים בתאי

 טפן דחמירי בשבועות למעול שסופך בנדרים רגיל תהי אל



פ נדי-ים שגי פרק מרחדין ואלו
 כהן אצל רגיל תהי ואל טבלים להאכילך שסופו

 אל ]טמאה[. תרומה להאכילך שסופו הארץ עם
 ניאוף לירי לבא שסופך האשת עב שיחה תרבה

 סוף בנשים הצופה כל אומי־ יאשיה בר אחי ר׳
 אשה של בעקבה המסתכל כל עבירה לידי בא

 יוסף רב אמר מהוגנים שאינם בנים ליה הויין
 עקבהדקתני לקיש כן שמעון א״ר נדה. ובאשתו

 כ שמ!מ ובעבור* ותניא העקב כנגד מכוון שהוא החורף מקום
 מס תחטאו לבלתי* והבושה פניכם על יראתו תהיה
 מכאן חטא יראת לירי טמאה שהבושה מלמד
 שלא אן אומי־י׳ אחרי׳ ביישן שיהא לאדם יפה סימן* אמרו

 יףי5השאין וכל חוטא היא במהרה לא המתבייש כל
™,ך :סיני “הי על אבותיו עמדו שלא בידוע פנים בשת ו1־

% נדרים ארבעה
שסוא סי' שלישי פרק

 טא״אי’ ינאי דר׳ לקמיה אתא סבא ינאי דר׳ ברתיה בר
 ",להזהיר טמאה תתמה להאכילן■ ינקת: לא כי בו כת-ב7

 נדה ובאשתו :הארץ עם כתן אצל רגיל יהא שלא כהן אפי׳
 שהבושה מלמד היתר. שעת בה לו שיש כדה אשתו אפילי

 וכתיב פכים כשת משמע פניכם דעל הטא יראת לידי מביאה
 שהרי סיני הר על אבותיו עמדו לא :תמטאו לבלתי בתריה

 פכיכס על יראתו תהיה לבעבור סיני הר למעמד טעס נתן
פה איננו אשר ואת תיים עומד עמנו פה ישנו אשר את יכתיב

:מזרעם איני פנים בשח לו שאין ומי עמנו
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 פנקסך דפתחין ידעדח הורה אילו אי׳ל סב<ן

 א״ר ושרייה לא א״ל נדרת מי בע-בדך וממשמשין
לבקר: נדרים ואחר* קראה מאי אבא כ משלי

מרפא.”חבמיש ולשון חרב כמדקרות סטה יש*ה
 שלשה אלא בחרב לרוקי־ו ראוי הבוטח בל ש©

 כאילו הגודר אומר נתן ח תניא מרפא. חכמים ג,־ל£«
 קרבן: עליה הקריב כאלו והמקיימו כמה בנה ’®"גסנ

 נקחיא שמקיימו אע״פ הנודר כל שמואל אמר7%%מ
 ;ואחר אים של במעשיי חוקרים נדרים שמפני קראה מאיה?ע
с מעשיו: מבקרין נודר שאס לבקר נדרים ק ־

 מו״פא חכמים ולשון שפתים: מבטא כמו הנודר כל הבוטה כל 'שם
 הבמות איסור בשעת במה בנה כאלו הנודר לו: שחתירין

 אדעתית דסליק משים במה לבונה ליה קדמה דלהכי בעיני ונראה
 ואיהו לאיסורא במילי אפריה דריזמנא עביד קא דמצוה לנודר

 ,דכה דחי במה לבובה דאדרבה דטעה וקאמר אנפשי׳ אסר נמי
 לוסיף דלא אזהריה הא בפנים קרבנות לאקרובי אזהרי' דרמסכא

 עליה אפר דרחמבא בהי ה״כ בחו׳ן להקריב במה לבנות עלה
 רחמנא דאפר ]אמאי[ )במה( איהו מוסיף כי ',האפור דברים

 שאסרה! במה דייך לא פותחין בם׳ בירושלמי שאמרו כענין פשע
 | האי במי ביה ושייך אחרים דברים עליך אוסר שאתה אלא תירה
 נמצא רצוי קרבנו שאין וכיון בקרבן מתפיס ?נודר משום לישנא
 עליון נשאל שאינו כלו׳ והמקיימו בחיץ: ומקריב במה כבונה
 משום| וחייב קרנן[ במה אותו ]על בבמה() הקריב כאילו

; :חוץ ,שחוט



פא נדרים שלישי פרק נדרים ארבעה
 כג יכיי׳ תחדל וכי* קרא מא; ]אבהו[ )אבא( א״ר רשע

 חדלת חדלה ויליף חטא בך יהיה לא לנדור
 ג כ1אי רוגן: חדלו רשעי׳ שם* התם ובתי׳ תחדל הבא כתיב
ו כל ויונתן[ )יוחנן( א״ר נחמני בר שמואל א״ר

 שם שנא׳ בו שולטין גיהנם מיני כל שכועס אדם
 *’ קהל" י.רולהו כי) מבשרך רעה והעבר מלכך כעס *והסר

 »׳ ישליי כל שגא׳* גיהנם אלא רעה ואין הכל(. והשחרות
 עוד ולא רעה. ליום רשע וגם למענהו ה׳ פעל
 לךדכיי׳כח ה׳ ונתן* שנא׳ בו שולטות שתחתוניות אלא
 דבר איזהו נפש ודאבון עייים וכליון רגו לב שם

 אומ׳ הוי הנפש את ומדאיב העונים את שמכלה
 רישראול לארעא במסקיה עולא תחתוניות אלו

 שחטיה חד קם חוואי בני תרין בהדיה אתלוון
 אין ליה אמר עבדי יאי לאו לעולא א״ל לחבריה

הא מטא בך יהיה לא לכדור תמדל דה״קוכי חדלה חדלה יליף
:מטא בך יהיה תמדל לא אס

 שהכעס לפי מ שולטין גיהנם מיני כל שכועס אדם כל
המשבר דאורג אלעזר ר׳ בפר׳ כדאמריכן בעיקר לכפור מביאו

 שולטין גיהנם מיני ]כל :ע״ז כעובד בעיניך יהא במחתו כליו
 א״כ כגיהכס פורעניות מיני בכל כדון היה כאילו לגופו קשה בו

 היינו רגז לב גיהכס:[ עליו ומשליט עבירה לידי בא כעסו מתיך
 שהוא העינים שמכלה עיניס: כליון יהיה רגז לב בשביל כעס

 לא״י: כשעלה במסקיה להתרפאות: תמיד ומצפה כמליו מאריך
וכתירא אין א״ל היו: יהודים חוזאי כני לויה: לי עשו ארזלוון

6 - Ш.
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 א״ל יוחנן רר׳ לקמי׳ אתא כי השחיט׳ בית ליה ופרע
 נפשך א״ל עבירה עוברי ידי אחוקית ח״ו רילמא
 רגן לב שם לך ה׳ ונתן יוחנן ר׳ תמה קא הצלת

 עבר הוה לא* שעתא ההיא עולא א״ל כתיב בכבל שס
ירדנא: לן ע״ב
 שכועס אדם כל הונא רב כר ורבה[ )רבא( אמר ח
 רשע* שנ׳ כנגדו חשובה אינה שכינה אפי׳ שם

מזימותיו. כל אלהים אין ידרוש בל אפו כגובה י תלים
 ומוסיף תלמודו משכת )אף( אמר מדפתי ירמיה רב

 ובתי: ינוח כסילים כחיק כעס כי* שנא׳ קהלמיטפשו׳
 אמר יצחק[ ]בר נחמן רב אולת. יפרוש וכסיל*משליע

 אף )איש* שנא׳ מזכיותיו מרובין שעונותיו בידוע כני שם
פשע: רב המה ובעל מדון( יגרה

 השחיטה בית ליה ופרע :יהרגנו שמא יפה עשה שלא לומר
 דלמא אמר !נן: יו דר׳ לקמיה עולא אתא בי מהרה: שימות

 השמיטה: בית ופרע זיל לו שאמרתי עבירה עוברי ידי אחזקית
 ונתן יוחנן ר׳ תמה קא הרגך: היה כך שאלמלא הצלת נפשך

 כן אותו של כעסו גבר והאין כתיב בבבל רגז לב שם לך
 שעתא ההיא בא״י: דהוה הואיל מכירו את להרוג כ״כ ממוזא

 לא הירדן ועבר א״י בתמוס הויכא ולא יררנא לן עכר הוה לא
:קדושות ולמקצת עומר להבאת נתקדש

 ששכינה מזימותיו כל אקאלהים כעסו: בתגבורת אפו כגובה
 כסילים בחיק כעס כי שנא׳ כנגדו: משובה אינה

אלמא אולת יפרוש וכסיל וכתיב כסיל הוי דכיעם אלמא ינוח
-------------------------------טסשותו חיתים
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 ט חטאו )לא( אלמלא חנינא בר ]אראן )אחא( א״ר

ש© חומשי המשה אלא להט ניחן לא ישראל
היא א״י של שערכה מפני בלבד יהושע וספר תירה
 א קהל» יוסיף דעת )ויוסיף כעס רב חכמה כרב כי* שנא׳

:מכאוב(
 כה לקמיח אתא וווי בחבריה מסיק רהוט נברא ההוא

א״לפרעתיך לי ללוהוילפרע א״ל ררבא
 אול דפרעתיה ליה אישתבע דל א״כ רבא איל

 ואזיל מיסתמיך בגויהי]והוה[ זוזי ויהב קניא ואייתי
 בידך קניא האי נקוט למלוה א״ל לב״ר עליה ואחי
 ליה דחוה מה כל רפרעיה ואישתבע ס״ח נסב

 קניא לההוא ותבריה רגז מלוה ההוא בידיה
 ן4דקושט ואישחכח כארעא זוזי הנהו ואישחפוך

 ראיו׳ מכמה הימ׳ מוכית זה מאמר קודם וכו׳ אישחבע
 ואכחי מקשה г ועי דנפשיה אדעתא דמשתבע אינש עביד דלא
 וכן והחניא דנפשיה אדעתא דמשחכע עביר לא

 בערבו׳ ישראל אח כשהשביע רבינו כמשה מצינו

של שעקרן יהושע וספי תורה חומשי ה' אלא להם לתן לא
 שבידם עכירות על ישראל להוכימ אלא היה לא נביאים שאר
 של שעיבה מפל לתוכמות: הוצרכו לא מטאו )לא( ואלמלא

 בל של מלק וערך שבא״י עיירות מפורש יהושע שבספר הוא א״י
 צריכין היו מטאו לא אפילו ולפיכך נמלו אשר והכמלות ושבט שבט
 דברי ברוב כעס י־ב חכמה ברב כי שנאט׳ יהושע: ספר

להקב״ה: ישראל שהכעיסו כעס לרוב סימן יש הנביאים מכמות
В*  III
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 אני רעתכם על שלא יודעים הוו להם אמר מואב

 שנא׳ המקום וע״ד דעתי על אלא אתכם משביע
 רבינו משה א״ל מאי וגו׳ לבדכם אתכם ולא*דנלי׳כט

 מולי עבירתון דלמא להו קאמר הכי לאו לישראל
 דעתי על להו אמר הכי משום דעתנו על ואמריתון

 אלוה לע״ן שמא דאסיקו לאפוקי לאו ימאי לאפוקי
 דנפשיהלא אדעתא דמשתכע אינש דעביד מכלל

 אעשה מצרים אלהי ובכל* דכתיב אלוה איקרי ע״ו 3’ שמומ
 משמע מצות רמקיימיתק יתהון ולשבע וגו׳ שפטים

 מצורה כל דמקיימיתון יתהון ולשכע מלך מצות
 ציצית מצות שקולה מר דאמ׳ ציצית מצות משמע

 דמקיימיתון יתהון ולשבע שבתורה מצות כל כנגד
 דמקיימיתון יתהון ולשבע אחת תורה משמע תורה

 חטארה תוררה מנחה חוררה משמע תורורה
 תורות רמקיימיתון יתהון ולשבע אשם חוררה

 משביע איני פירושא הכי לברכם אתכם ולא שנאמר
 להו קאמר מאי לאפוקי :לבדכם דעתכם על אתכם

 זרה לעבודה שמא לה אסיקו ראי לאפוקי לאו הכי:
 דפלמין דאחרי כסשייהו למיפטר ונעו לה רפליזי אלוה

 לא דאיכהו הכי קאחר האי משוס לאפוקי לאו לא לאלוה:
 ע״ז דהא כפשייהו ולמיפטר דאלוה שמא לע״ז לאפוקי חצו

 המקום ע״ד הכי יתהון משבע אמאי א״כ : מעצמה אליה איקרי
 תורה משמע הוה תורה דמקיימיתו יתהון לשבע דעתי ועל

עלץ תשים שום מלךשבפרשת מצות משמע לבד: שנכתב אחת
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 משמע ומצות המנחה חורת משמע תורות ימצות
 כולה תורה דמקיימיתון יתהון ולשכע מלך ׳מצות

 ברח הכופר שכל ע״ן חמורה דתניא ע״ו משמע
 דמקיימיתון יתהון ולשבע כולה בתורה מודה :אלו
 משה אלא מצות תרי״ג נמי אי כולה ותורה ח

נקט: טריחא דלא מילתא רבינו
 שם עליה רמו שכורמלכא בשני דהוה חויא ההוא

יחהון: ובלע רתיבנא אורויתא תליסר
 לא ומותר בישראל אסור אברהם לורע נהנה שאיני

נא כיא׳ ביצחק כי* ישמעאל והאיכא גם׳ באה״ע:
 14ול ביצחק עשו והאיכא כתיב ורע לך 14יקר

יצחק: כל
י בערלי מותר לערלים נהנה שאני ]קונם משנה

 שאיןשס וכו׳ אה״ע במולי ואסור ישראל
 ע״ב הגוי□ כל כי* שנא' לשמם אלא קרוי׳ הערלה
 ואומ׳ירמיהט הוה הערל הפלשתי והי׳* ואומ׳ וגו׳ ׳דלים

I I • י’ ׳א’ש  עבוד׳ דמקיימיתו הכי להו ולשבע :מצית שס שיש וגו׳ /ך
 ולא מצות תרי״ג רמקיימיתו נמי אי כולה ותורה ־ה’

 דלא מילתא ע״ה רבינו משה אלא :מידי למיטען מצי
:הכל ככלל שם דעתי ועל המהום ע״ד כשאמר נקט טריח׳
:תכן מלאות אצטכלאות איחותא

 יקרא האומות: מן והוא הוא אברהם כאישמעאלדזרע*א .׳א
|Т איכר ועשו יצחק כל ולא כדר: קא זרע כאותו זרע 

האומות: ככל מותר להכי יצמק זרע כקרא
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 כט תעלוזנה פן פלשתים בנות תשמחנה פן* א .»"נ

 ה| מאוסה אומר עזריה בן אלעזר ר׳ הערלים[
 ה| בל כי* שנא׳ הרשעים כה שנתגנו הערלה
 ישמעאל ר׳ לב ערלי ישראל בית וכל ערלים
 עליר נכרתו כריתות ג ,שי׳ מילה היא גדולה אומר

 שהיי מילה היא גדולה אומר )הגלילי( יוסי ר׳
 קתז בן יהושע רכי החמורה השבת את דוחה
 הצח, למשה נתלה שלא מילה היא גדולה אומר
 גדולה אומר -נחמיה ר׳ שעה מלא אפילו עליה
 )מאיל רבי .הנגעים את דוחה שהיא מילה היא

 אבר® שעשה המצות שכל מילה היא גדולה אומר
 התחן* שנאמ׳ שמל עד שלם נקרא לא אבינו יי ניר

 מיה היא גדולה אחר דבר תמיט והיה לפני
 שנא' עולמו את הקב״ה ברא לא היא שאלמלא

 וארץ שמים חקות ולילה יומם כריתי לא אם*גל,היימ
 גדולה א[ ד׳*] אומר( )רבי ]גמ׳[ שמתי איה היא ק

 שבהווה המצות כל כנגד שקולה שהיא «»׳ליזיחמילה
. 1 ל״ר. דן

 *שדיי מילה: בפרשת ככתבו בריתות י״ו. וכו׳ בריתות שי״ג »מניאו
 ;ימי השמיני וביום דכתיב החמורה השבת את דוחה הירי
בקש שנתרשל נרד אלא שעה מלא בשבת: יאכילו ביום ליחז

 ואסילר ערלתו בשר ימול דכתיב הנגעים את דוחה :להרגו3 ’ *פ
 1דכשצוהו^ שמל עד שלם נקרא לא יקוץ: לכנה בהרת שם

:תמים והיה לפני התהלך הקב״ה א״ל המילה
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 עמכששמימכי ה׳ כרת אשר הברית דם הנה* שנאמר
הדברים: בל על

 יא מילדה גדולה אומר קרחה בן יהושע ר׳ תניא
שם עמדו לא רבינו משה שעשה זכיות שכל

 ד שמ>מ בדרך ויהי* שנא׳ המילה מן שנתרשל בשעה לו
 )יוסי( רבי אמר .המיתו ויבקש ה׳ ויפגשהו במלין

 משה אמ׳ כך אלא המילה מן נתרשל שמשה ח״ו
 לד כיא׳ השלישי ביום ויהי* רכתיב היא סכנה ואצא אמול

 הקב״ה ימים ג׳ ואשהה אמול כואבים. בהיותם
 ד נענשות מה מפני אלא מצרים שוב לך* לי אמר

 לב בדרך ויהי שנא׳ תחלה במלון שנתעסק *מפני
 רכינו למשה לא אומר גמליאל בן ר״ש במלון
 חתן כי* שנא׳ תנוק לאותו אלא להרוג שטן כקש

 מילה,הוא דם לאו דם דהאי ואע״ג הברית דם הגה שנאם׳
כמי ובמילה ברית כתיב כולה דבתורה כיון ח״ח קרבן מלא

החצות: כל כנגד שקולה מצותה ברית כתיב
 ימים ג׳ דכל ימים ג׳ תוך בדרך אלך אם סכנה ואצא אמול

כואבים בהיותם השלישי ביום ויהי רכתיב :ליה כאיב
 לכך אלא קמא מיומא טפי ליה כאיב הג' דבייס למימר ילאו

 שככאבו ביותר חלושים שיהו כדי תג' יוס עד ולוי שמעון תחתינו
 במלון שנתעסק דמילה: אליעזר ר׳ בס׳ מוכח והכי ימים ל

 הדרך חן שבא שמיד דמשמע במלון בדרן ויהי שנא׳ אחלה
 שהיה כיון ימול היאך וכ״ת מתחלה למול לו והיה כחלון נתעסק

ובאורחא היה ים לקצי סמוך חלון דאותו בדרךי״ל לצאת עדי; ׳י
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 או משה חתן קרוי מי וראה צא לי אתה דמים
 יהודה ר׳ דרש החנוק. זה אומר הוי חנוק אותו

 רבינו משה שנתרשל בשעה ]ביזנא[ בר)זבינאא
 ממנו שיירו ולא וכלעיהו וחמה אף באו המילה מן

 ערלה את ותכרת צור צפורה ותקח מיד רגליו אלא
 שעה באותה ממנו וירף וגוט׳ לרגליו וחגע בנה

 חמה ועזוב מאף הרף* שנא׳ להרגם משה בקש ל׳ מלים
 כי* והכתיב לי אין חמה* שנא׳ הרג לחמה מוי״א ישעי׳
ואכע״א הוו חמה תרי והחמה האף מפני יגורתי ° ם’דני

רחמה: גונרא
 )צדיק לך שאין מילה גדולה אומר רבי תניא יב
 כאברהם כמצות[ שנתעסק ]מי בעולם( גמור שם

№ המילה שם על אלא תמים נקרא ולא אבינו דה’אע,
 בריתי ואתנה וכתיב תמים והיה לפני *התהלך

 כל כנגד ששקולה מילה, גדולה ר״א וכיניך ביני
האלה ו׳רבדי׳ פי על כי* שנא׳ שבחורה המצות לד שמות

 מילה גדולה ד״א ישראל. ואת ברית אתך כרתי
 ע"׳ מתן שנעשה התינוק זה אומר הוי סכנתא: ליכא פורתא

 । אלא מטנו שיירו ולא ראשונה: בחצוה אותו שחמתנין ברית
 יט[: ב׳ ]שמואל רגליו עשה ולא כדכתיב המילה מקום רגליו

 חטה יעזוב מאף הרף שנא׳ :מלאכים שני לאותם להרגם
 שנא : להרגם היה רוצה אלמא שיעזבם לו אמר הקב״ה כלו׳

אל ממה ]של[ מיל רחמה גונרא נהרג: אלמא לי אין חמה
:נהרג גופיה איהו

чпм נרית ילו' רי־ית
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 לג יימיה שנא׳* וארץ שמים נתקיימו לא מילה שאלמלא

 לא וארץ שמים חקות ולילה יומם כריתי לא אם
 גדולר־ז אלעור דא״ר אלעזר דרבי ופליגא שמתי
 וארץ שמים נתקיימו לא תורה שאלמלא חורה

 רב אמר וגו׳ ולילה יומם כריתי לא אם שנאמ׳
 לאברהם הקב״ה שאמר בשעה רב אמר יהודה
 את רעדה אחור׳ תמים והירח לפני התהלך אבינו

 - שאמ׳ כיון ישבי מגונה דבר שמא אמר עצמותיו
 דעתו נתקררה מיד וביניך כיני בריתי ואתנה לידה

 ט! ניא׳ הסתכלתי רבש״ע לפניו אמר החוצה אוחו *ויוצא
 א״לע׳נגמ׳ ישמעאל אלא אחר בן לי ואין* שלי כמזל

 ",א לישראל: מזל אין שלך מאצטגנינו׳ צא אברהם הקכ״ה
"ס^)ת מתמם הקב״ה עצמו את כלהמתמים יצחק א״ר

 ג אושעיא ר׳ וגו׳ תתחסד חסיד עם* שנא׳ עמו
 כדלו^ עומדרת שעה עצמו את המתמים כל אומר
ל>׳זמ וכתיב תמים והיה לפני התהלך* שנא׳ לגדולה( )עולה

י» ברא׳ גוים: המון לאב *והיית
 שם נחש לא כי* שנא׳ נחש לו המנחש כל לוי א״ר’

 אלעזר דר׳ ופליגא המצות: כל דהיינו הדברים ככל ששקולה
 כגמ׳אימ׳בתורה: ^Р '1‘,י’ ’Р1״ ^והו תל’בח Р'Ф הי־(יל ה’ל ’Р1р דיבי

 יכי אמי תמים והיה לי אמר שלא עכשיו עד מגונה רכר כי נמצא שמא
 כג שלן־כמדב׳ מזלות מכמת ממשפט שלך מאצטגנינות צא עכשיו: עד

:היווצה אותו ויוצא דכתיב והיינו
שכזוק אמריו רודפים והנמשיס שהקפמיס נחש לו המנחש כל



 גדיים שלישי טיק נדריח ארבעה
 משוס אלןית כתיב אל״ף בלמ״ד א4וה ביעקב

 כל דרא דר׳ ברית אהבה תני מדה. כנגד מדה
 שאפי למחיצה אותו מכניסים מנחש שאינו אדם

 в]* שנא׳ לה ליכנס יכולין אינם השרת מלאכי גמדכ׳כג
ולישרא? ליעקב יאמר )כעת וגו׳[ כיעקב נחש לא

אל(: פעל מה
 אכרהס נענש מה מפני אלעור א״ר אבהו טוא׳״ר

 ועשר מאתים ]למצרים[ כניו ונשתעבדו אבינו שם
את וירק* שנא׳ בת״ח שעשהאנגיייא מפני גיא׳יז־שנים

 וירדוף מאות ושלש עשר שמנה ביתו ילידי חניכיו

 ן כהדה קפדין דקפיד חאן ע״פ נפרק וכדאמרינן דבר בבל
 רודפין דאין דמשחע אל׳יף בלמ״ר וכו׳: כמש לא כי שנא׳

 שאדם דבמדת בהדיה קפדין קפיד7 חאן מרה כנגד מרה אמריו:
 ליעקב יאמר כעת :מקרא נפיק ולא לו חודדין בה מודד

 פעל מה לישראל ישאלו השית שמלאכי אל פעל מה ולישראל
 שאין לממיצה אותם מכניסים מנמשיס שאינם שמתוך לפי אל

 חדה במי דהיינו בעיני ונראה לה ליככס יכולים השרת מלאכי
 העתידות לידע נמשים נקראת הולך שאינו שמתוך חדה כנגד
י שאינם עולם רזי הקב״ה לו חגלה הכי בוטמבהקב״החשוס אלא

השרת: למלאכי גלויס
 על מפורשת העונש שעביר' אע״פ אברהם נענש מה מפני

ניפל להיות הענישתו זו עבירה מ״ח אדע במה אומרו
 כדכת־נ לחלמחה שהוליכם בת״ח אנגריא שעשה אדע: בבמה
לתורת•׳ שמנין אדם בני דהיינו ביתו ילידי חניכיו את וירק



 פו נדרים שלישי פיק נדרים ארבעה
 שהפריז מפני אמר נחמני( )בר שמואל )ר׳( רן. עד
 טי בלא׳ .אירשנה כי אדע במה* שנא׳ הקב״ה של מרורזיו על
 מלבא אדם בני אח שהפריש מפני אמר יוחנן ר׳

 יד ос והרכוש הנפש לי תן* שנא׳ השכינה כנפי החת
 שם אמר חד* ושמואל רב חניכיו את וירק* לך. קח

 יא”׳;’גשמנה בזהב. שהריקן אמר וחד בתורה שהריקן
 שהרי^ ואליעור אבא כר אמי א״ר מאוח ושלש עשי
 הג>ינ בחושבנא אליעור אליעזר הוא זה וא״ד כלן כנגד
 הכיר!שמדל שני□ ג׳ בן אבא בר אמי וא״ר הוי. הכי

 ׳יכ1 אמר אברהם שמע אשר עקב* שנא׳ בוראו את אברהם
 שםכ,עק״ב משלשה חוץ אברהם של )שנותיו בקולי

 בר אמי וא״ר ותרתין. ושבעים מאח״> י(חושבנ׳
 ע״ב שם וארבע ושחין מאה תלת כחושבנא השטן* אבא
פסוקה>א וכתיב אברט* כתיב אבא כר אמי וא״ר הוה•

1 III -кדנר> של מדותיו על להרהר והגדיל שהרבה שרותיו על שהפ״יז ״זה,ד*בד 
 המגיה לי תן שגא' :והפקיר ויתר הפריז .אדע במה שאמר הקב״ה
 מכניסן היה לעצמו עכבן ואלו לו נתכן אבינו ואברהם הנפש

 כצמי ובשבילה בתורה זרזן כתורה שהריקן :השכינה כנפי תמת
 בהם שעשה רק והבור מלשון התורה מן הריקן ל״א החלממה

 כלו׳ זהב דהיינו מרוץ בירקרק כדכתיב בזהב הריקן ;אנגריא
 כמכין שמע אשר עקב שגא׳ :שילכו כדי הרבה זהב להם שנתן

 בוראו: את הכיר ג׳ שכן נמצא קע״ה מיה ואברה׳ שמע עק״ב
 הממה וימות הוו וארבע ושתק מאה תלת בחושכגא השטן
דהיינו אמד מיום מוץ לקטרג רשות לו יש השנה שכל רמז שס״ה
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 לאברהנ הקכ״ה המליכו בתחילה אברהם הוא

 ען ולכסוף איברים ושלשה וארבעים מאתים על
 הגויה; וראש אונים ושתי עיני׳ שתי הן רמ״חואלו

 בה ואנשים קטנה עיר* מ״ר אבא בר אמי א״ר טן
 ובנה אותה וסבב גדול מלך אליה ובא מעט כע״ שם
 ואנשי׳ הגוף זה קטנה עיר גדולים מצורים עליהמטלקת

 וסבב גדול מלך אליה ובא האברים אלו מעט בה
 גדוליסאל! מצודים עליה ובנה יצה״ר זה אותה
 ומלט יצ״ט זה חכם מסכן איש בה ומצא עונות
 טובי׳ ומעשי׳ תשובה זה בחכמתו העיר את הוא

 דבשעת ההוא המסכן האיש את זכר לא ואדם
תעו! החכמה* ליצה״ט ליה דמדכר לית שסייצה״ר
 שליטי׳ מעשרה טובים. ומעשי׳ תשובה זו לחכם
עיני׳. וב׳ .רגלי׳ וב׳ ירים ב׳ אלו בעיר היו אשר

ופה: הגויה. וראש אונים. וב׳
 להוציא הקב״ה בקש ישמעאל ר׳ משום וכריה א״ר יו
 שלם מלך צדק ומלכי׳* שנא׳ משם כהונה שס

 אונים ושקי עינים שחי השליטו: המליכו הכסוריס: ייוס’'אינ
 מעבירו. ליזהר ברשותו שהם אבריו על הקב״ה המליכו שבתמלה

 יראה כרמו על שהרי ברשותו אינם אדם של ואזכיו עיניו אכל
 1על אפילו הקב״ה המליכו כשממול ולכסוף ישמע כעיכיווכאזכיו

 שנימול: הגויה וראש מצוה: דבר אס כי ישמע ולא יסתכל שלא
 נעשים האדם מעשה שרוב באדם שולטים שליטים מעשרה

:ידיהם על
:נמ בן שס הוא צדק ומלכי



פו נדרים שלישי פרק נדרים ארבעה
 כרכרת שהקדים כיון עליון לאל כהן והוא וגום׳

 שנא׳ מאברהם הוציאה המקום לברכת אביהם
 יד כיא׳ וברוך גו׳ עליון לאל ברוךאברם ויאמר *ויברכהו

 כרכרת מקדימין וכי אברהם א״ל וגו׳ עליון אל
 ]מיד מאברהם( הוציאה )לפיכך רבו לברכת עבד

 קי מלים לאדני ה׳ נאם מזמור לדוד* שנא׳ לאברהם[ נתנה

 כהן אתה ינחם ולא ה׳ נשכע בתריה וכתיב וגו׳
 מלכי של דבורו על צדק מלכי דברתי על לעולם

כהן הוא עליון לאל כהן והוא דכתיב והיינו צדק
כהן: זרעו ואין

המודר בין אין
רביעי פרק

 לה שלוחי או הוו דירן שלוחי כהני רעי להו איבעיא
 3 ע זכה לא שם של מזרעו שאברהם ואע״ס מאברה׳ הוציא׳ לפיכך
 כהן והוא דאחרי׳ והיינו עצמו חממת אלא שם חממת בכתוכ׳

 כטלה הכי חשים חמחתו בכהוכ׳ זרעו כ׳ ז כלו'שלא כהן זרעו ואין
 הוא דוד לאדני ה׳ נאם :לאברה׳ וכתכה שם של זרעו שאר מכל

 שהבטיחו לימיני שב אברהם דהיינו לאדני היה ה׳ דכאם דקאח׳
 לשית בעזרו שיהי׳ כלומר ה׳ לימין שישב מלכים ד׳ במלממת

 לעולם כהן אתה מזמור בההוא וכתיב רגליו הדוס אויביו
 אברהם למען אדני למען בברכות כדאיתא אדון כקרא ואברהם
 הכהונה: מחכו כטלה צדק מלכי של דבורו על אדון: שקראך

דבעליקרבכות: דירן שלוחי קרבכות: שחקריכין כהני דיני



 נדרים רביעי פיק המודר בי; אין
 דידן שלוחי אמרת אי הנאה למודר למנ״ט דשמיא

דשמיא שלוחי אמרת ואי ר ואט ליה מחנו הא הוו
וכו׳: דתנן ת״ש מאי שרי

 ילמדנו ולא ואגדות הלכות מדרש מלמדו* פיסקא לו
 משובם ילמדנו לא מ״ט מקרא .מקרא ע״ב

 שמואל אמי ליה מהני קא גמי מדרש ליה סי׳המידידקמהני
 שכר נוטלק ואין המקרא על שנוטלקשכר במקוםהנאה

כמקים דאפי׳ קמ״ל הא* פסקא מאי המדרש על 'י^מ
 המדרש על למשקל שרי המקרא על שכר שנוטלין •
צוה ואותי* דכתי׳ דלא מדרש מ״ש למשקל שרי' לא ד דנלי׳
 ראה* וכתי׳ אתכם[ ]ללמד לכם( מ׳ )לא ההיא ה׳בעתס־

 אני מה ה׳ צוני כאשר ומשפטי׳ חוקי׳ אתכם למדתי
 אמ׳ רב בחנם נמי מקרא בחנם נמ' אתם אף בחנם

 מחנו: יהכת שלא הדירו ואיהו כפרתי לכפר שליין לי' קמהגי הא
 מקרא ילמדנו לא ולהכי המקרא למוד על שכר שנוטלין

 אבל ליתן לו שהיה השכר ליה דקחהכי לזה במכס
 פסקא מאי כלל: ליה קמהכי דלא במכס הלכות מלמדו

 על שכר למשקל אפי׳ איכא איסור' ילאו חילתא תליא דבמכהנא
 קמ״ל והא כלל: דשקל עבד שפיר לאו וודאי לא תריץ המקרא

 ילמדנו לא ולהכי ובו׳ שבר שנוטלים במקום דאפי׳ :מתני'
 מן ליה מהכי במנס מלמדו אס שכר למשקל ושרי דהוא־ל מקרא
 חן שכר למשקל תתירו מ״ט אמר רב :ליתן לו שהיה השכר

 שמשמרין שיחור שכר על אלא שכר נוטלים שאין מפני המקרא
ולא בטלים בדברי׳ ולעסוק לצאת אותן מכייזין שאין התינוקית



 פח נדרים פי-יקי־מע• המידר ביז אין

 טעמים: פיסוק שכר אמ~ יוחנן ור׳ שימור שכר
יח רב אמר חננאל[ א״ר אבין בר איקא רב ]אמי•

 שסע״ב מפורש האלהים הורת בספר ויקראו* מ״ד
 האלהיסנחמי׳ת הורת כספר במקרא ויכינו שבל ושים

 ז’’ם'ל’מגאלו שכל ושום תרגום. וה מפורש מקרא. וה
ואמרי טעמים פסקי אלו במקרא ויבינו הפסוקים.

 ועטור סופרי׳ מקי״א יצחק א׳ר המסורות. אלו לה ג
 קריין ולא וכתבין כתכין ולא וקריין כס סופרי

 ולא מקרא לחדים שימור דצריכין וקטנים המקרא לימוד שכר
 ושרי דהואיל בחנם לקטניה א מקר ילמדנו לא ולהכי גדולים

 מדרש מלמדו אכל ליתן לו שהית השכר קחהני שכר למישקל
 שכר להו לית וגדולים לגדולים אלא מדרש לומדין אין דקטניס

 שכי אמר יוחנן וי■׳ :שרי ולהכי כלל לתו קמהני ולא שימור
 וההוא וטעמים נקודות שמלמדו חנייתו שקיל טעמים פיסוק

ולהכי כמקרא אלא אינו טעמים יפיסוק למישקל שרי שכר
:השכר את לו שמניח לי' מתני דקא משוס מקרא ילמדנו לא

 אלו שכל ושום למקרא: ליה דמפרש ודיגום זח מפורש
ליה וקרי לפסוק פסוק נין המפסיקות נקודות הפסוקים

 כדאמרי׳ תטעמי׳ תנועת כפי תחקר' מכין אדם ידיה' שעל שכל שוס
 כמסורת: שנמסר מה המסורת טעמי: לפסוקי דחגיג׳נ״ח נס״ק

 הראשוני׳ לנו שחסרו הקריאה סופרים מקרא יצחק ר״א
 ליפות שנכתבו יתירות תיבות סופרים ועטור :סופרים שנקראו

 ולא קריין הלשון: את מעטרות שהן לפי עטור ונקרא הלשון
קריין ולא כתיבין נכתבות: ואינם הנקראות תיבות כתיכין
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 ארץשמיב ארץ סופרי׳ מקרא מסיני. למשה הלכה

 ן )תלכו(]הלך אחר* תעכורו אחר* סופרי׳ עטור מצרי׳ יש לאשי׳
 כהררי צדקתך* נוגני׳ אחר שרי׳ קדמו*תאסף אחר*,כישם
 פרה* כתיבין ולא קריין רבה. תהום משפטיך אל ?לים

 קבל כך מסיני למשה הלכה נקראות: ואינם שנכתבות לי ם״ש
 ארץ ארץ סופרים מקרא לישראל: ומסרן מסיני משהז’ש״כ

 שאין אע״ס מצרים שמים :בקמץ נקרא אתכמתא בו כשיש
 סופרים עטור בהם: היתה כאילו נקראים אל״ף נהם
 אחר שרים קרמו תאסף אחר תלכו אחר תעבורו אחר

 הלשון לתפארת אלא ואינם הם מיותרין אמר הכי כל נוגנים
 ותאסף ימים שכעת תם»־ ותעברו לבכם סעדו למכתב ליה דהוה
 צדקתך הלשון: לתפארת שכתבו אלא וכונכים שרים קדמו

 משפטיך כדכתיב אל הררי צדקתך למכתב ליה הוה אל כהררי
 צריכין המלאכים כלומר הרמים שההרים לומר רבה תהום

 מורי ובדברי הלשון. לתפארת אל כהררי שכתב אלא ה׳ לצדקת
 כי באמר מפסיק טעם שכותבין היינו סופרים דעטור ראיתי

 אמר תעבורו כך אמר ]תלך[ )תלכו( כך אמר דלישתמע היכי
 נפסק כהררי צדקתך כוננים כך ואמר שרים קדמו תאסף כך

 היתה כאילו הפוכה אל שחלת לומר אל ממלת כהררי נטעם
 גלוים שהם כהרים נגלית צדקתך אל ופורושו הפסיק בתמלת
 אמר שתעבורו אמר שתלכו אמר במשמע היה ההפסק ואלמלא
 צדקתך להם קדמו שהנונניס הכוננים אמר שרים קדמו שתאסף
 דמעטרי משוס סופרים עיטור לה וקרי אל של כהרים

פית כתיבין ולא קריין :הקריאה בטעם לחלתא ל»ה
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 יי ש׳נ דונבנתה באים* ישאל דכאשר איש* רבלכרזו.

 לא מיהי’. דהגורן יאלי הוגד. דהגד את* דפליטה. *לה
 בכ כתיבים® כתיבין. ולא קריין הלין דהשעורים *אלי
 ג שם ידרוך* דהמצוה. ואת** דיסלח נא* קריין. ולא

 שם הלין גואל דכי אם* נגב. דפאת חמש* דהרורך
 כתיב: ולא קרי פרת פרת בנהר ידו להשיב הוא בשמואל רבלכחו

 ,ס,\3ד (שי1’כ ליזיתוס^ גבי ^הו כמי כששאל ישאל כאשר“ איש
 ירמיהנאהושר’ב ו־וגבנחרי באים כתיב: ולא קרי אלהיסאיש נדבר איש

 קרייחזקא׳מח באים וגו׳ העיר ונבנתה ה׳ נאם באים יחים הנה ]הוא[
 ג תיי לה יהי אל בבל בנבואת ירמיה בסוף רפליטה לה :נתיב ולא

 בועז ויען כרות הוגר דהגר אח :כתיב ולא קרי לה פליטה
 קרי את האי מחותך את עשית אשר את לי הוגד הגד לה ויאחר

 מדכי־ לא כחסרה ואף וכתיב קרי שלנו בספרים מיהו כתיב ולא
 הוא כחי ברות רהגורן אלי ;כתיבין ולא דקריין בהכך ליה

 ותרד שאחריו והפסוק אעשה אלי תאחרי אשר כל אליה ותאמר
 אע״ג דהגורן אלי ליה וקרי ממותה צותה אשר ככל ותעש הגורן

 אלי : דלאמריו בפסוק ליה דסחיך כיון הגורן ליכא קרא דבהאי
 לי כתן האלה השעורים שש ותאמר הוא כחי כרות דהשעורים

 נא קריין ולא כתיב:'כתיבין ולא קרי ]אלי[ אלי אמר כי
 כתיב לעבדך ה׳ נא יסלח רמון בית בהשתמויתי במלכים דיסלח

 ולא כתוב מצאתי כך ואתחנן בסדר רהמצוה זאת קרי: ולא כא
 הדורך ידרוך ירמיה בסוף רהרורך ידרוך :שלנו בספרים נמצא

 בסוף נגב דפאת חמש :קרי ולא כתיב שני ידרוך קשתו את
 ממש אלפים וארבעה מאות ממש מחש וגו' מדותיה ואלה יחזקאל

אס כי אמכם כי ועתה ברות גואל דכי אם :קרי ולא כתיב שני
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 במערבא אדא בר אחא רב א.מ׳ קריין ולא כתיבין
 ה' ויאמר* פסוקי לתלת קרא לתאי 'ליה פסקי יט מייייי

הענן: בעב אליך בא אנכי הנה משה אל
 מפסולתן אלא משה העשיר לא חנינא כר א״ר־חמא יט
 שלך יהא פסולתן לך פסל* שנא׳ לוחות של שס

 אלא תורה נתנה לא בתחלה חנינא בר יוסי א״ר לישב
 פסילתן מה לך פסל לך כתב* שנא׳ ולזרעו למשה

 בה נהג ומשה יהא שלך כתיבתן אף יהא שלך
טוב* אומר הכתוב ועליו לישראל ונתנה עין טובת כי- משלי

 חסרא רב מתיב לדל מלחמו נתן כי יבורך הוא עין
 חוקים אתכם ללמד ההיא בעת ה׳ צוה ואותי* י ׳יידב

 למדתי ראה* לכם. ואני צוה אותי «ומשפטים
 אלהי. ה׳ צוני כאשר ומשפטים חקים אתכם

השירה את לכם כתבו ועתה* לכם. ואני צוה אותי לאשם

 וטפי הכי כל תשיב ונמסרה קרי ולא כתיב אס הא' אנכי נואל
 )את( אלא דהמצוה I ]זאת )את( תשיב לא מיהו אתריכי עלייתו
לנו עשה אשר ה׳ ,ת צדקיהו גבי בירמיה דכתיב דהכפש ]זאת[

הזאת: הכפש את
 זה יבורך הוא עין טוב היו: סיכפירין ושל יהא שלך לך פסל

 אין לדל מלחמו בינתן הוא: טוב כי ביה משהדכתיב
 ישראל אלא דל ואין בלתמי לתמו לס דכתיב תורה אלא לתס
 ה׳ צוח ואותי חמדא רב מתיב מאד: עד ישראל וידל שכא׳
 ישראל את צוהו.ללמד דהשס אלמא אתכם ללמד ההיא בעת

 את כתתי ואני ה׳ צוה ואותי ה״ק וקרא לכם ואני ימסרקיכן
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 לא דביי׳ השירות לי תהיה למען* לחודה השירות רואת
 בעלמא: פלפולא אלא ישראל בבני לעד הזאת
ב 1ער־ אלא שבינתו משרה הקב״ה אין יוחנן א״ר

 שם גבור .ממשה ובלם ועניו וחבט ועשיר גבור
 רבשנמפ״י ואמר המשכן על האהל את ויפרוש* רבתיב
 יימ1שח הקרש ארך אמות עשר* וכתיבי פרשו רבינו משה

 'כ שם רכתי׳ קרא הדין מן אלא וקטין דאריך אימא וגו׳
 ידידכרי׳ט שתי מעל ואשליכם הלוחות בשני *ואתפוש
 ששרת ארכן הלוחות ותניא )לעיניכם( ואשברם

 דכתי׳ עשיר !שלשה[. ורחבןששהועביין)ששה(
 לד שמית ושמואל רב חכם יהא. שלך כסולתן לך *פסל

 שנת בעולם נבראו בינה שערי חמשים תרוייהו דאמרי
̂* דכתיב מאחד חיץ למשה נהנו וכולם  *ותחסרהו
 ח חלים רכתי׳ עניו .תעטרהו( והדר )וכבוד מאלהים מעט

ער־^כמדכ׳יכ אשר האדם )מכל מאד ענו משה *והאיש

:האדמה( פני
 השירה לי תהיה למען :ומשפטי׳ מקים אתכם ללמד לבי

פלפולא איכא: סהדותא מאי קאמר לבדה שיר׳ ואי לעד הזאת
:לישראל עין טובת בו נהג והוא למשה לו כתן בעלמא

 ארך אמות עשר בקביעות: שכינתו משרה הקב״ה אין
גדול שהיה וכיון היה אמות עשר גבוה משת אלמא הקיש

 וקטן בקומה אריך וקטין אריך היה: גבור מסתמא כך כל
 כדכתיב אמתתו על יתעלה השם ידיעת מאחד חוק בכת

:מאלהים מעט ותמסרהו
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 מנ״ל היו עשירים כלם הנביאים כל יוחנן א״ר בא
 ממשה ומיזגה. ומעמוס ומשמואל ממשה פס

 ן4בל אי נשאתי מהם אחר חמור לא* כמדל״ידכתיב
 אפי׳ אלא אנרא בלא רשקיל מאן לאפוקי אגרא

 לך מפסל אלא הוה דעני משום ודלמא כאגרא
 בי ענו הנני* דכתיב משמואל .יהא שלך פסולחן ע ש״י

 וחמור לקחתי מי שור את משיחו ונגד ה׳ נגד
 דשקיל מאן לאפוקי בחנכס אי, וגומר לקחתי מי

 ודלמא בשכר דאפילו אלא .אגרא בלא
 הרמתה ותשובתו* מהכא אלא הוה דעני משום שסי

 שבס ויבן ישראל את שפט )ושם ביתו שם כי
 ביתו שם שהלך רבאכלמקום ואמר לה׳( מזבח
 שנאט׳ ממה בשמואל האמור גדול רבא אמר עמו.

 מהם אחד חמור לא כתיב במשה דאלו במשה
 рברצ אפי׳ שמואל גבי ואלר כשכר לאפי׳ נשאתי
 כלא כטל שלא. היה משתבץ אגראוכי רשקילבלא מאן לאפוקי

 אלא :כינהו גזלכין לאו כמי עלחא כולי גזלן הוה לא7 שכר
 דלא האי רלטא |אמריס: משל כהנה היה שלא באגרא אפי׳
 ולא הוה עכי7 משו׳ דלמא עושר משו' לאו באגרא אפילו שקיל
 שמעינן טהכא אלא :צריך הוה לא ולהכי משאות ליה הוה

 מרוב היה וזה תשמישו כלי עמו ביתו :לך מפסל הוה דעשיר
 בשכי אפילו כרמו נעל נשאתי מהם אחד המור לא :עושר
 ברצון אפי׳ וכו׳[: שמואל גני ואלא שוכר היה נעלים ברצון ]הא

:להו כימא ולא כסופא משום חתרצי ימנין(7
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 ע ש״א עשקתנו לא ויאמרו* דכתיב ]שכרו[ )שכר( לא

 עמוס מאומה. איש מיר לקהת ולא רצותנו ולא
 נכיאעיי>=> לא אמציה אל ויאמר עמוס ויען* דכתיב

 ובולם אנכי בוקר כי אנכי נביא בן ולא אנכי
 אנא ניתי מרי ארי יוסף רב ומתרגם שקמים.
 א קנה שכרת ויתן* ב רבתי יונה בשפילתא. לי אית ושקמין

 ■ ר׳ ואט׳ ה' מלפני תרשישה עמהם לבא בה וירר
 רומנוס וא״ר כולה. ספינה של שכרה שנתן יוחנן

 :זהב דינרי אלפי׳ ארבעת היה ספינה של שכרה
כב ומשכחה תורה למד משה היה בתחלה יוחנן וא״ר

 שס משה אל ויתן* שנא׳ במתנה לו שניתנה ער
 לא שמית העדוך־ן לחות שני סיני בהי־ אתו לדבר ככלותו
 לקישלט כן שמעון א״ר* אלהים: באצבע כתובים

 אסע״ב* דכתיב מנין התורה מן חולים לבקור רמז
 האדםכמיכ׳» כל ופקודת אלה ימותון האדם כל כמות
 רבא ׳אמ משמע מאי שלחני ה׳ לא עליהם יפקד

 חוליבם שהם אלה ימותון האדם כל כמות אם
 מה אותם מבקרים אדם ובני מטותם על ומוטלים
 דרש לזה .]שלחני[ )שלחו( ה׳ לא אומרים הבריות

שם גיהנם בריאה אם ה׳ יברא בריאה ואם* מ״ד רבא
 :ברצון[ ולא באונם לא שוב׳ הי׳ שלא רצותנו ולא עשקתנו ]לא
 יפקד האדם כל ופקודת והייכודכתיב אותם מבקרים אדם וכני

חלעיגיס קרץ עדת שהיו לפי לזה שלחני ה' לא :עליהם
: מקום של צווי בלא מדעתי להם אומר משה שהיה ואומרים עליו
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 שבעה והחניא איני ה׳ יברא לאו אס תהיה מוטב

 תורה הן ואלו העולם. שנברא קודם נבראו דברים
 המקדש ובית הכבוד. וכסא וגיהנם עדן. גן ותשובה.

 ראשית קנני ה׳* כתיב ד חורה משיח. של ושמו ח משלי
 בטרם* דבתיב תשובה מאז. מפעליו קדם חל׳סצדרכו
 שובו ותאמר דכא ער אנוש תשב וגו׳ ילדו הרים

 בערן גן אלהים ויטעה׳* עדןדכתיב גן אדם. כני כ ביק׳
 תפתה. מאתמול ערוך כי* רבתי׳ גיהנם מקדם. ל ישעיה

 המקדש .בית מאז כסאך נכק* דכתיב הכבוד כסא צג חלים
 מקדשנו מקים מראשון מרום כבור כסא* דכתיב י> ׳ימיה

לפני רעולת שמו יהי* דכתיב משיח של שמו כע חלים
 פומא לה אברי אי ה״ק אלא שטו. ינון שמש

 כל אין* כתיב והא ה׳ יברא לא ואי מוטב א)הכא(מ־לקה
 פומאלהכא. מקרב לא אי ה״ק השמש תחת פ׳חרש פסחים
:להבא לקרב ,הך

 שמש* מ״ר יצחק א״ר לה ואמרי רבא דרש □ו
 מאי בזבול ירח שמש זבולה. עמד ירח ם"
р1р3Р וירח שמש שעלו מלמד קביעי ברקיע והא בעו ג 

 למשה: ליה מססקא חי איני עדיין: נברא גיהכס שאין לאו עקיד׳ש״הואם
 במחשבה שעלו כלו׳ העולם שנברא קורה נבראו דברים שבעה

 וכדאחרי׳ הס לעול'בלא אפשר שאי העול׳ שנברא קודם להבראו׳
 בלא העולם נברא לא כרמין ועל לכל קדמה ישראל של שחמשבתן

 וקרינה לקרב להבא פוט׳ מקרב לא אי :הרשעים לצורך גיהנס
:מדש כל אין בכלל ליה׳ בעלמא

 השמים ברקיע אלהים אותם ויתן כדכתיב קכיעי כרקיעי והא



 ששה אתה אש רבש״ע לפניו ואמת לזביל מרקיע
 מאירין אני אין לאי ואם מאירין אנו עמרם לבן דין

 להם אמר וחניתות חצים בהן ורק שעה באותה
 בבבודי מאירי׳ ואתם לכם משתחוים ויום יום בכל

 יוכם ובכל מחיתם ודם בשר בכבוד מחיתם לא
שנאמר ומאירים וחניתות חצים בהם יורה ויום

חיקיקג חניתך: ברק לנגה יהלכו חציך *לאור
כר שיעור לו אין מאי שיעור לו אין חולים בקור תניא

 למתןשס שיעור אין למימר יוסף רב סבי־
 שיעור יש מי המצות א״ראבייוכל אמרו. שברו
 כבמצוה קלה במצוה זהיר הוי תבן והא שכרן למתן

 אלא מצות של שכרן מתן יודע אתה שאין חמורה
 אפן׳ רכאאמר קטן. אצל גדול אפילו אביי אמר
 לןכגמ׳איני ארן חולי□ רקיך חנ״ח* ביום פעמים מאה

 פעמי׳ מאה ואפילו קטן אצל גדול אפילו שיעור
 המבקר כל ]חנינא[ )חיננא( כר אחא א״ר .כיום

 אביי א״ל מצערו מששים אחר נוטל החולה את

 אם :דורשין אין בם׳ כדאיתא הוא הרקיע מן מלמעלה ״מל
 להו ומשמע קרת של חממלוקתו עמרם לבן דין עושה אתה
 מצרים דכיציאת משוס מדריש קריז של בממלוקתו קרא דהאי

 מבית ראש ממצת יססוףמשתעיבספ׳מבקוקוכתיככיה ובקריעת
 :זבולה ירמעחד שמש בתריה וכתיב קרת דהיינו להו ומשמע רשע

:כמוכי גדול אלא אבקר לא יאמר שלא קטן גדול״אצל ואפילו
כגדול: כמו כקטן דחצות שיעור לו אין
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 א״ל ולוקמוהו גברי שחין לעיילר כן אם לרכא

 רבי דתניא גילו ]ובקן )ובבני( דרבי כעישורייחא
 נכסי׳ עשור נוטלת אתים מנכסי הנזונת הבת אומר
 וכן בנות עשר לו שיש מי לדבריך לרבי אמרו
 כך להם אמר כלום כנות כמקום לבן לו אין אחד
 שניידת נכסים עשור נוטלת ראשונה אומר אני

 כולן וחוזרות ששיירה במה שלישית ששיירה במה
 ן4כהנ רב אכריז חלש חלבו ר׳ בשוה וחולקות

דקא איכא לא באיש חלבו ר׳* באיש( חלבו )רבי מ
 אחד כתלמיד מעשה היה כך לא להו אמר אתי

 לבקרו חכמי׳ נכנסו ולא שחלה עקיבא ר׳ מתלמידי
 לפניו ורבץ שכבד ובשביל לבקרו עקיבא ר׳ ונכנס

 כל ודרש עקיבא ר׳ יצא החייתני רבי א״ל חיה
 כי דמים שופך כאלו החולה את מבקר שאינו
 גורם החולה את המבקר כל אמר דימי רב אתא

 לו גורם החולה את מבקר שאינו וכל שיחיה לו

 ייטול לבקרו כא׳ אדם בכי ס׳ יכנסו ולוקמוהו שחין ליעיילו
 נוטלת אמת שכל דרבי כעישוריית׳ :יתרפא ומיד מצערו ם׳ כאו״א

 וכן שלה עשור שלפניה אותה שנטלה אמר שכותרו מנכסי׳ עשור
 למילה שכשאר מןהמולי מם׳ אמד נוטל המבקרים מן אמד כל כמי

 של במזלו המבקר שנולד גילו ובכן שלפניו: אותו שבקרו אמר
 ליטול באו אמת שבבת שכיון בשוה רחילקרת כולן וחוזרות מולה:

 באיש האמרוכות: מן יותר ראשונות של מלק שיהיה בדין אינו
לבקרו שנכנסין אדם שבני מפני דמים ]כאלושיסך מלה:



 צג נדרים רביעי פיק המודר בין אין
 החולה את המבקר כל אילימא גורם מאי שימית
 ארה מבקר ושאינו שיחיה רחמים עליו מבקש
 סלקא שימות שימות רחמים עליו מבקש החולה
 מבקש אין החולה את מבקר שאינו כל אלא דעתך

 יומא רבא שימות ולא שיחיה לא ]רחמים[ עליו
 דלא לאינש תגלו לא לחו אמר דחלש קדמאה

 אכריזו פוקו לחו אמר ואילך מכאן מולי ליתרע
 כי משלי בנפול* וכתיב ליחתי לי רסני חלש רכא בשוקא
 אליגללבךפןיראהה׳ורע תשמחץבהכשלו אל אויבך
 רחמי: עלי לבעי לי ודרחי׳ אפו מעליו והשיב בעיניו
כה כל רב[ ]אמר שמואל( אמר יהודה רב )אמר

 גיהנסשם של מדינה נצול החולה את המבקר
 מא מלים ימלטהו רעה ביום דל אל משכיל אשרי* שנא׳

 לח ישיג«׳ ונמ או יבצעני מדלת* שנא׳ חולה אלא דל ואין ח׳

 שיחיה לא רחמים עליו מבקש אץ צרכיו:[ כל לתולה עוקלו
 על רתמים לבקש שצריך פעמים דה״ק בעיני נראה שימות ולא

 לו אפשר ואי הרבה בתוליו התולה שמצטע׳ כגון שימות התולה
 כמה דעל דרבי אחתיה דתזא דכיון הנושא בם׳ כדאמרי׳ שיתיה
 רצון יהי אמרה מצטער וקא תפילין ואנת הכסא לבית זימכין

 הכי ומשום רבי דלימות כלו׳ התתתוכיס את העליונים שיכופר
 כי״ן לתיותאיט ונקט( )למות אפי׳ בתפלתו מועילו תולה דהמבקר קאמר
 לומר צריך אין מבקרו שאינו ימי מעולה יותר תפלה שהיא מפני
במיתה הבאה ליה דאיכא היכא אפי׳ אלא לתיות מיעילי שאיני

חהנהו; אינו זוטרתי הבאה אותה אפילו



נדרים רביעי פי־־ק המודח בין אין
 ואין המלך כן דל ככה אתה מדוע* קרא מהדין ע ׳נ ש

וגט למענהו ה׳ פעל כל* שנא׳ רעהאלאגיהנם טו משלי
 שכח מה שכרו מה בקרו ואם רעה. ליום רשע

 שכרו מה גיהנסאלא של מדינה נצול כדאמי־־ינן
ואל בארץ ואושר ויחייהי ישמרהו ה׳* הזה בעולם אמ תלים

 ויחייהו הרע מיצר ישמרהו ה׳ אויביו. כנפש תתנהו
 מכבדים הכל שיהו כארץ ואושר חיסורים מן

 רעים לו שיזדמנו אויביו כנפש תתנהו ואל אותו
 רעים לו יזדמנו ואל מצרעתו שרפאוהו כנעמן

 אלעזר כן ר״ש תניא מלכותו שחלקו כרחבעס
 כנוה וילדים פתור זקנים לך יאמרו אם אומר
 ובנין כנין זקנים שסתירת מפני תכנה ואל סתור

 שלמה. בן רחבעס* לדבר וראיה סתירה ילדים בי "■׳א
 *לסעור לא אידי דרב בליה ]שישא[ )ששת( אמ׳רב ,«יי יל

 בתלת ולא דיומא קמיית׳ שעי בתלת לא קצירא אינשסל!:מסי
ליסחדעתיהמןרחמי בתריית׳דיומ׳כיהיכידלא שעי 'יני£’

 תקיף בתרייתא דעתיה רווחא קמייתא שעי בתלת
וזקן נביא דהות אלישע כגון מצרעתו שריפאהו בנעמן ]יעים

 בית בנה נערים לך יאמרו אם לכעמן: עצה ותשיאו
 עצת את ויעזוב דכתיב רחבעם לרב־־ וסימן :וכו' המקדש
 פירש לא ותמורה עצה אותה על המקדש בית וכמי־ב וגו' הזקנים

 לסעור לא :בכהמ״ק[ כהדיא דקתכי ברייתא ואיכא בבהמ״ק
 קצירא :וסערא מתרגמיכן האדם כל ופקודת יבקר לא נש־א

■ המכקי וכסכו׳ רעתיה רווחא קמייתא שעי בתלת :מולה



 צד גדרים יביעי פרק המודד כי; אק
 »"ין י־י׳* אתתחולה מנין׳שהקב״הזן רב אמ׳ אבק א״ר .חולשיה

 »תל>׳מאהפכת משכרן כל ערשדוי על יסעדנו ה׳* שנא׳
 שרויה שהשכינה מנק רב אמר אבין וא״ר .בחליו

 על יסעדנו ה׳ שנא׳ חולה של ממטתו למעלות
 ישב לא החולה את לבקר הנכנס תנ״ה רוי. ערש

 ספסל גבי על ולא כסא גבי על ולא מטה גבי על
 שהשכינה מפני קרקע גבי על ויושב מתעטף אלא

יסעדני ה׳ שנא׳ חולה של ממטתו למעלה שרויה
דוי: ערש על

בו כן ואתה* מ׳יר רב[ אמר אמי ר ]א רבין( )אמר
 שם וקערות נר זה גולה כלי לך עשה אדם

 ע״ב ]א״ר אבא( בר רבין )אמר כל ובחכד* *ושטיח.
 חסדאיש:קאינ רב שלחן. ובלא נר בלא רב[ אמר אמי
 מא רב שמש, בלא אמר ששת הב אשה. בלא אמר
 י׳’ 'יני> ,רבב ובלא מלח בלא תנא .דעה בלא אמר נחמן
 ני׳דאי.» א4במערב בדעה אלא עני אין נקטינן אביי אמר

 הרמחים:^, ק ומתיאש תקוה באפס שהוא וכסבור חולשיה
 ,)סני שכא' וכי׳ שהשכינה ]מנין יסעד: אנוש לבב -ילייס ימו יסעדנו

 כל נחסר על שכיכה שמסעד ממש סעדנו* א״נ סעדנו* בית קרי יסעדנו ה׳
 עמדי. ה)׳ישכ אל • תי[ממט למעלה שרויה ששכינה בהדיא כדאמי־ן ראשו

’גנ כשמילת דדוקא ח״ד איכא ספסל גכי על ולא מסה נכי על
כדעה :ה נ*שכ ממקיס גבוה מבקר שנמלא קרקע ע״ג שוכב

היי״ן׳ בדיגא״כסמ שומן: רבב כלא עליו: לאכול עיר ושטיח
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 כיה מה ביה דא דלא ביה כולא כיה דדא אמרי

 קני: מה קני לא דרא הסר מה קני דרא
 החולה אין אבא בר חייא א״ר אלכסנררי כוא״ר

 שנא׳ עונותיו כל לו שמוחלין עד מחליו עומד שס
 רב תחלואיכי. לכל הרופ<א עוניכי לכל הסולח יזג *לים

 רוטפש שנא׳ עלומיו לימי חוור אומר אייכלגהמנונא
 הפכת משכבו כל] עלומיו לימי ישוב מנוער בשרו יי *לים

 תלמודו: שמשכח לומר יוסף רב אמר כחליו[
 אביי אהדריה תלמודיה ליה אייקר חלש יוסף רב כח
 רב אמר אמרינן רוכתא רכבל היינו קמיה שם

 אמרת את אביי וא״ל מלתא הא לי שמיע לא יוסף
 תלת נמיר הוה רבי .לן אמרת מתנית׳ ומהא לן

 מנהון ו' חייא לרבי אגמריה הלכה אפי עשרה
 ר הנהו קמיה חייא ר׳ אהדריה רבי חלש לסוף
 קצרא ההוא הוה להו אודו ושתא ראגמריה אפי
 שאינו הכל בו שיש כמי דעת בו שיש מי כיה כולא כיה דרא

 מטר א־נו דעת שקנה מי חסר־ מה קני ]דרא כלום: כמסר
שיקנה; מה כל יועיל מה קכי מה דעה קני דלא :כלום[

*
*

**

 להיות טבעו חתמזק ונתרפא שמלת אמר עלומיו לימי חוזר
 נוטריקון רטפש שנאמר מליו קודם שהיה ממה בריא יותר

 טעס שלא כתנוק דכעשת עלומיו לימי מוזר ר״א ופש רטוב
 קדריש עלומיו ימי תלמודו שמשכה לומר קטא: טעם

העלמה: מעכין
 עשרה תלת ששכמו: תלמודו עליו הכביד תלמודי׳ ליה אייקר



 צה נדרים רביעי פרק המורד בין אין
 חייא ר אזל להון גריס הוה כד לר׳ לי׳ שמיע רהוה

 קמידז אהדרינהו וארזא קצרא קמיה יתהון גמר
 רבי א״ל קצרא לההוא רבי ליה הוי הוה כד רבי

אתה א״ל הכי א״ד חייא ואת אותי עשית אתה
אותי: עשה וחייא חייא את עשית

 נסכט גדול אבא בר חייא א״ר אלכסנררי ר׳ אמר
שם לחננירת שנעשה מנס יותר לחולה שנעשה

 אש ועזריה מישאל חנניה דאלו ועזריה מישאל
 אש חולה של אבל לכבותה יכולין והכל הדיוט של
 אלכסנדרי וא״ר לכבותה יוכל מי הוא שמים של
 לוי בן יהושע א״ר לה ואמרי אבא בר חייא א״ר
 שנא׳ בו מושלין הכל אדם של קצו שהגיע כיון

 י כיא׳ מהכא אמר ]רב[ )רבא( יהרגני מוצאי כל *והיה
 קיט מלים לי׳ אמרו עבדיך הבל כי היום עמדו *למשפטיך

]הוה[ גובהא גברא ההוא שכיב שילא בר לרבה
 שרייהכגמ׳א««׳ איסתטט* תיתורא גידרונאזוטראמטא רכיב

איסתויט
 בן את המלמד דכל להו ממר הייא ואת אותי עשית אתה
הכפש ואת שנא׳ עשאו כאלו הכתוב עליו מעלה תורה מכרו

בקרן: עשו אשר
 למשפטיך :יתוש אפילו זביב אפילו להמיתו בו טושלין הכל

בישיבה עמדו שלמשפטיך כיון עבדיך הכל כי היום עטרו
 דברהמשפט: את לקיים עבדיך הכל למות קצם שהגיע שלמעלה

 רכיב ארוך: כלו׳ גבוה שהיה אדם גובהא גברא ההוא שכיב
אסתטט :גשר תיתורא :קטנה פרדה רוכב זוטרא גידרונא
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 עמדו למשפטיך אגפשיה קרא שכיב וקא במי־א
 על דיתיב עקרבא לההוא חזייה שמואל וגו׳ היום

 קח ומית גברא טרקא גהרא ועברא אקרוקתא
וגו׳: היום עמדו למשפטיך עליה

 חמה שחלצתו למי אלא מבקרין אין שמואל אמי־ ל
ין יוסי ר׳ דחניא הא לאפוקי מאי לאפוקי שם

 לא׳ מבקרין אין אליעור[ ר׳ ]משום אומר פרטא
 הראש. מחושי ולא העין חולי ולא מעים חולי

 I העין חולי אלא כסופא משום מעים חולי בשלמא
 דאמ׳רכו יהודה דרב משום מ״ט הראש ומחושי
 אמר: לאשתא ומעלי לעינא קשי דבורא יהודה

 'דמיתוח׳ דמלאבא דפרוגק׳ לאו אי אשתא האי רגא
 כי יומין לתלתין הר לדקלא כחזרא* מעלי היא שם

הוא לא אמר יצחק בר גחמן רב לגופא יקא ע״בחרי
 דנקטיה הוא שפוטה בעלמא וכדאמרינן שגעון של רוץ מלשוןסטית

 אקרוקקא בנהר: והשליכתו פרדה לאותה שטות רוץ איזזתה
 עליי הצפרדע ונשאו בכתר לשוט יכול אינו ועקרב צפרדע.

:האיש את ולנשוך בנהר להעבירו
 שעליי זיין כלי ]ידי[ שעל המזדיין כאדם ממה שלבשתו שחלצתו

 כי לשמואל דס״ל רתניא הא לאפוקי :מלוץ נקרא
 לאפיקי כמי ודשמואל מכי דקא להכך מבקרין דאין ברייתא הך

 ]רבורא ומכסיף: לנקביו שצריך דזמכין כסופא משום הכי:
 רפרונקא להם:[ אמד שטבע הראש לחימוש כמי וכן נא לעי קשה
 הדקל שסביב הוצין לרקלא כחזרא :מתים ידיה שעל שליח

। וקור! מועיל חרקמת חרייקא חבהחות״ומיות: אותו ששוחרין



 צו נדרים רביעי פיק המודר בין אין
 ]אמר יונתן בר ]רבה[ )רבא( *אמי הרייקה ולא

 ערסן מאי לרפואתו לחולה יפה עהסן יחיאל[ 2ר
 ]דריש עתיקתא רשערי חושלא ]יונתן[ )יוחנן( א״ר

 רב דתירא[ כבשי־א בשולא ובעין אביי אמר נפיא
 נפיא. דריש עתיקתא דשערי טמירי אמר יוסף
 יוחנן א״ר דתורא כבשרא בשולא ובעין אביו אמר

 מ״ט שמו מוכירין ואין אותו טכקרין אין בורד□
אלעור וא״ר הנובע ן במעי א7שר מפני אלעזר א״ר

הנובע: במעין שהוא בירדם שמו נקרא למה

המבושל מן הגודר
שש• פרק

 לא לרכה הונא רב א״ל וכן בריח לחייא רב ׳ל א
רבךמט קמיה תפלוט לא מידעם בל בריח

 ע״ב גפיא ר^ש קלופים: שעורים דשערי הושלא תרייקא: לו
 תיבות )בב׳(]כ&תי[ אמת תיבה כו־־רם הנפה: הרקלת נתקלת

 משוס אותו איןמבקרי' מלמטה: דם שמקלק קולי והוא דם כור
 פלוני לומר שסו מזכירין ואין :לי' ומלערי לנקביו כריך דזמנין

 הקולה יתבייש שלא וא״ב הוא נקייה לשון דלאו נורדם קולי קולה
בו ויש לזה מזה שקופן הנובע[ כמעין שהוא ]מפר )א״נ(

:להזכירו סכנה
 לפני יושב אתה אס שאכלת מאכל כל תפלוט לא מדעם כל

לפני אות.־ תפלוט ולא תבלעכו פיך בתוך רוק לך ויש רבך
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 אבר של לפתילה חמין שהן א4ודייס קרא מן לבר
 יוסי וח יהודה ר׳ פלוט מלכא שבור קמיה ואפי׳

 א״ל בהוצא אבל וחד כאצבעתיה דייסא אכיל חד
 אתה מתי עד בהוצא לדאכיל באצבעתיה דאכיל

באצבעהי׳ לראביל בהוצא דאכיל א״ל רוקך מאכילני
:צאתך מאכילני אתה מתי עד

 ר״י בלוספיין לקמייהו אייתי וחש יהודה רבישם
 אכיל לא מ״ט ר״י א״ל אכל לא וחש אכל

 עיקר כל ם מעי יוצאיךמכני אין אלו חש א״ל מר
למחר עליהן •נסמוך* כ״ש ר״י א״ל

 רבי א״ל טרפון דר׳ קמיה יתיב הוה יהודה רבי לב
 יצאו אמש א״ל צהובין פניך היום טרפון שם

 בלא ואכלנום תרדין לנו והביאו לשדה עבדיך
 פנינו שהיו שכן כל במלח בם 'אכלנו ואם מלח

 יהודה לח מטרוניתא ההיא ליה אמרה צהובים

 אמר רוקו הבולע וכו׳ שדומה ורייסא מקרא ]לבר[ רבן:
 קשים שהם א״נ מתעכל. שאינו אבר של לפתילה שאכל׳:

 מלכא שבור לפגי ואפילו אבר: של כפתילה אדם של לגופו
 שאין רוקך מאכילני עץ: בקליפת בהוצא :תתבייש ואל פלוט

בקערה: כשחמזירה פיו לתוך שנתנה לאמר ההוצא לקנח דרך
וזצפרנים; שתמת צואה צאתך מאכילני

 מבני יוצאים שאין כיון מדאי: יותר שנתבשלו תאנים בלוספיין
לאכול צריכין אנו שאין עליהן שנסמוך דמעלו כ״ש מעים

:לממר אקר מאכל
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 אתתא דההיא בירת הימנותא לה אמר ורוי מורה

 כסי וארבעה ואבדלתא קידושא אלא טעימנא אי
 אלא עצרת ועד הפסח מן צדעאי וחוגרני רפסחא
 מ קהלת לרבי מינא ההוא א״ל פניו. תאיר אדם *חכמת
 כמגדלי או ברבית כמלוי או דומין פניך יהודה

 כ״ד אלא אסירין תרוייהו ביהודאי א״ל חוירים
 וכל מדרשא בי ועד מביתי לי אית כסאות בתי

 יהודה ר׳ נכנס. אני ואחד אחד לכל ושעה שעה
 כתפיה על גולפא שקיל מדרשא לבי אול כד

 ר״ש בעליה את שמכבדת מלאכה גדולה אמר
 שמכבדת מלאכה גדולה אמר כתכיה על צנא שקיל

 עמרא נקטת נפקת יהודה דר׳ רביתהו בעליה את
 )ליה( מכסיא לשוקא נפקא דהוטביכר גלימ׳ עבדת
 וכד ומצלי מכסי הוה לצלויי יהודה ר׳ נפיק וכר ]בי׳[

 ומנא מעיל שעטני ברוך מברך הוה ]ביה[ )ליה( מכסי

כל צהובים פניו שראתה שמתוך ומשתכר הוראת בעל ורוי מורה
 דההיא בירה הימגותא :שנשתכר סבורה היתה שעה

 קדושא אלא יין השנה כל שותה שאיני בידך אמונתי אתתא
 מימוש משוס פדמתי צדעי אני וקושר צדעאי וחוגרני :ואבדלת׳

עצרת: עד מפסק מתן מושש שאני ששתיתי כוסות ד׳ מפני ראשי
 צהובים: פניהם הרבה שמרויחיס שמתוך חזירין כמגדלי *

 שמכבדת :עליו לישב כדי לבהמ״ד מביאו והיה קנקן גולפא
 גלימא דהוטבי :קרקע גני על יושב היה שלא כעליה את

:כמעיל בעיניו משוב שהיה מעיל שעטני :קשובה
7 Ш.
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 תענית׳ לבי אתא לא יהוד ר׳ תענית׳ רשב״ג גזר דודא
ולא גלימא ליה שדר כסויה ליה אית לא ליה אמרו

 אבא מאי חזי לשליחא א״ל ציפתא דלי* קביל ג
עלמא: בהאי דאיתהני לי ניחא לא מיהו

 )דבי־ כרתירה לידה איקדשרת עקיבזית לגרבי
 א4כלב )כר( שמע שבוע ]דכלבא[ כלבא( שם

 ואתנסיבת אזלה נכסיה מכל הנאה אדרה יג׳ננה!ני׳שבוע
 מנקיט קא הות תבנא בי גנו הוו בסיתוא ״?ליהאע?'
רמינא לי הואי ‘א לה אמר מוייה מן תבנא ליה 3 ה7ג

 להון אידמי אליהו אתא דדהבא ירושלים לך
 פורתא לי הבו להו אמר אבכא קרי וקא כאינשא
 לאגנוייה מדעם וליתלי אתתאי דאולידת דתבנא

 דאפילו גברא האי הואי לאנתתיה ר״ע לה אמר
 רב בבי הוי זיל ליה אמרה ליה אית לא תבנא
 יהושע ור׳ ר״א קמיה שנין י סו חרתי הוה אזיל

 שמע לכיתיה ואתא קם שנין סרי תרתי למשלם
 לדביתהו רשע חד לה אמר דקא כיתיה מאחורי

 ועוד ליך דמי דלא חדא אבוך לך עביר שפיר
עופר כמה ראה ך\כא מאי חזי :חיזצלת הגביה ציפת׳ דלי

 :זהובים מקום אותו כל שנתמלא היה כסיס ומעשה בו יש
רמינא :משערו התבן מלקט הות מזייה מן תביא מנקיט הות

 בה מצוייר שירושלים זהב של תכשיט דדהבא ירושלים לך
 לון ארמי אליהו אשה: במה בס׳ כדאיתא לה עביד והכי

 :מהם יותר עניים שיש להם ולהראו׳ אותם לכמם כדי כאינשא
כמותן: משינה ממשסיזה לן דומה שאינו ליך דמי דלא
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 מינאי אי א״ל שנין כולהון חיות ארמלות שבקך

 אמר אחרינא שנין סרי תרתי לירחוי ציית דילי
 אול הדר לאחורי אהדר רשותא לי ויהבית הואיל

 וארבעה בעשרי׳ אתא אחרינת׳ שנין סרי תרתי הוה
 ואף לאפיה עלמא כולי נפק תלמידים ווגין אלפין

 רשיעא ההוא לה אמר לאפיה למיפק 'קדמה היא
 יב מפלי )דין צדיק יודע* לירח אמרה אזלת להיכן ואת

 . ыр ליה לאתחואה אתת בהמתו[ ונפש דלים(
 ושלכם שלי לה הניחו להם אמר רבנן לה מדחי
נדרידח על ואיתשל אתא אבוה שמע הוא שלה

נכסיה: מן ואשתסי
 לד כלבא בר(1 מן עמיבא ר׳ איתעתר מילי שית מן

שס עבדא ספינתא רכל דספינתא אילא ומן שבוע
 חדא ומנא עינא[ ]מין ענא( מן )חד לירח

 דלים( )רין צדיק יורע ראיין: בגדים לה היו שלא להיכן ואת
 לאמרי אית בשבילו שנצטערתי דמה זה הוא יודע בהמתו[ ]נפש
 בעיניו מתגניא דלא ליה ואמרה הוא יר״ע ידעה הוה דאיהי
 מבזי לא דצדיק אמרה קא הכי אלא ידעה הוה דלא דאמרי ואית

 הוא בשבילה ותורתכם תורתי הוא שלה ושלכם שלי לאיכשי:
רב: לבי למיזל עצה לי שנתנה

 בנכסיה: ליה דפליג שבוע טן)בר(כלבא עקיבא ר׳ אתעת־
מעץ איל דמות עושין ר\ו ספינה ככל דספינתא אילא

 ממלאים והיו כאיל בהליכתה קלה הספינה שתהא ולסימן לנמש
עז או זהב של איל עושין ענא מן מד ]א״נ[ זהב. דינרי אותו
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 גודא ומן אשכחיה. הוא כיףימאאתא על אנשיוה
 להון אמר לספונאי וווי ארבעה יהיב חדא דומנא
 כיף על גרדא אלא אשכחו ולא מרעם לי אייתי
 עליה מרנא עביר ליה אמרו ליה אייתוהו ימא

 טבעה חרא דומנא רינרי מלי דהוה אשתכדו
 ואשתכח גווא בההיא מחית הוה עסקא וכולי ספינת׳
 מטרוניתא ומן דסרוקיתאן[ ומן*] ומנא ע׳ממ׳ההוא»

 שפת על איל לאותו ששכתו ימא כיף על אנשיוה הצאן: ^׳ממץנ(המם
 ממון בתוכה להצניע עשויה תיבה נוזא טן :רע״ק ומצאו הים לא
 לספוניאי זוזי :אוצר ]לשון[ דרתחנא גוזא כי כדאחרי׳ הספינה פישזהי

מתא דבר: שוס לי הביאו מרעם לי אייתו להיות: הים ליורדי י^י 'ני'
 מטרוניתא ומן :יותר לך שנביא עד עליו אדוננו ימתין עליה

 מטרוניתא אצל והלכו מעות ותלמידיו ר״ע הוצרכו אתת פעם הל גרם)
 והקב״ה לוה אתה ותהיה אותך מלוה הריני לר״ע לו אמרה <׳ ’הי

 ר״ע תלה הזמן כשהגיע לפרעון זמן לה קבע בדבר ערבים והים ’ל’מ
זידוע גלוי רבש״ע אמרה הים שפת על מטרוניתא אותת הלכה ’ יש

 ערב שאת׳ ראה תובו לפרוע בידו היה ולא תולה שרי׳ע לפניך
 אבנים מלא ארגז ונטלה קיסר של בתו נשתטית מיד כדבר

 כמקום הביאתו והים הים לתוך •וזרקם זהב ודנרי טובות
 אותו נטלה מיד הים שפת על יושבת מטרוניתא אותת שהיתה

 מטרוכיתא*אצל,ההיא(לו ובא ר'ע נתרפא לימים לה והלכה ארגז
 והוא הערב אצל תזרתי לו אחרה תורו לפרעק בידו למעותיו

 שהתזירה מחק ומאותו יותר לי שנתן מה לך והא התוב כל הרע
ר״ע: נתעשר לו



צט נדרים פיק^י המבושל מן הנודר
 שלום:שסע״כ בר קטיעה ומן טורנוסרופס של אשתו *ומן
לה מדעם כהן לאתויי לספונאי דודא גמדאיהבד׳ רב

 אשתמיטשס קופא בהון ליה אייתו אשכחו לא
על ע דרבי אשכחיה בתריה חפרו לחורתא עייל

כולהון: ליה אייתינון מרגליתא
 לו )חכמה( חנניה בן יהושע לר׳ קיסר בת ליה אמרה

שם למדת א״ללא מכוער בכלי מפוארה ]תורה[
 במאני ליה אמרה יין מחתין במה אביך מבית

 טקפקו עקיבא רבי שהיה טורנוסחפוס של אשתו ומן
 לביתו בא אקת פעם בדברים יסקנתרו קיסר בפני כקראי

 לה אמר זועפים פניך מה מפני אשתו ליה אמר׳ וזעף סר
 אלהיהס לו אמרה בדברים יום בכל אותי שמקנתר ר״ע מסכי

 עבירה בדבר אותו ואכשיל רשות לי תן הוא זטה שונא אלו של
 אצל לה והלכה ונתקשטה רשות לה כתן תואר יפת שהיתה לפי

 אמרה ובכה ושמק רק אותה ר״ע כשראה שוקה וגלתה ר״ע
 לא שלישית אפרש שתים לה אמר מילין תלת הנך איכון מה לו

 שופרא האי על בכיתי סרוקה. חטפה שבאת על רקקתי אפרש
 ולהכשא להתגייר שעתידה ברה״ק שצפה שקק והוא בארעא. "בלי

 אין לה אמר תשובה יש כלום לי אמרה .להודיעה רצה ולא לו
 ומן הרבה: ממון לו והכניסה לר״ע לו וכשאת ונתגיירה הלכה

 ותלמידיו: לר״ע ממונו כל שנתן דע״ז נפ״ק שלום בר קטיעא
אייתינון אקד: קור תוך ונככם ברק אשתמיט קיף: קיפא

:הדין מן ולא קסידות חמדת כולדיון ]ליה[
:שקור שהיה מכוער
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 במאני ואתון דפחרא במאני כ״ע לה אמר דפחרא.
 אדלה ודהכא דכספא במאני אחיתו אתון דפחרא

 אמר וסרי. ודהבא רכספא במאני חמרא ורמת
 שפירי[ והאיכא ליה אמרה כן אורייתא אף לה

 I טפי: הוהגמירי סנין הוו אי לה אמר וגמירי
 י ן[4ןמנהררע יהודה דרב לקמיה דאתת ההיא לו
 ליה אמרה דינא ]מן[ ואתתייבת לרינא שם

 אמרה ליה ידעת לה אמר דנן הכי רבך שמואל
 שיניה ורכה איכס כריסיה ורבה נוצא אין ליה

 אנתתא ההיא תהיי אתית קא לברייה לה אמר
ן ומיתה: פקעת בשמתא

 , אלפא לאגמורא לחבריה עבדא דיהב נכרא ההוא שס
 ■ לדינא אומניה מאה תמני אגמריה לפדי מיני

 נ טובה נשינו אמרו אבותינו רבי אמר דרכי לקמיה
ראינו: לא בעינינו אפילו אנו

 с אומניה ולא כריה לר״ש הלולא ליה עבד רבי לח
כ אלפין כ״ד גננא בית על כתב קפרא לבר שס

 .ג| באים: תיו שלא סנין הוו אי היין: נתקלקל וסרי
 ף, לעשות שילמדנו לפדי מיני אלפא לאגמורי מאכל: חיני לפרי _

לימדו: שלא מינים ר׳ אזמניהלרינאעל מאכל: חיכי אלף
 ג! כנר שראו טובה נשיתי לכתיב טובה נשינו אמרו אבותינו

 אנו שאין מעולם טובה ראינו לא אנו אבל שכמות שעכשיו אלא
 с) הוא מופלא דבר כלו׳ בסירות יש טעם חיני כמה יודעים

לימדו: כך שכל
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 אומנית ולא דין גננא בית על נפקי דנרין רבואין

 רצונו לעוברי אם ]ליה[ )להון( אמר קפרא לבר
 רצונו לעושי אמר אומנית עאכ״ו רצונו לעושי :ך

 בית דמחיך יומא .עאכ״ו הבא לעולם כך בעה״ז
 לא קפרא לבר א״ל בעלמא פורענותא אותיא •בי

 ליחוי א״ל חיטי גריוי ארכעין לך ויהיבנא חברתן
 גא דיקיל^ שקל שקילנא דבעינא גריוא בכל* סר

 וא״ל ואזל רישיה על וסחפיה בכופרא טחייה רבה
 אחיך בך דרשינן חיטי גי־יוי ארבעין מר לי ליכיל

 דרשינן חיטי א״ל תכדחן דלא אוהרתך לאו א״ל ר׳
 דרבי לברתיה קפרא כר לה אמר נסיבנא קא

 :ראמך וכקורקני דאבוך ברקירא חמרא שתינא למחר
 לט )ומטא( היה גדול ועשיר תוה דרבי חתניה אלעשה בן

שם לבר אזמניה ולא :תנשואין להוצאת דין געא ביח על נפקי
 דבר שוס יעשה שמא ומתיירא בדקן איש שהיה לסי קפרא

 טובה לו משפיע רצונו לעוברי אס לרבי קסרא בר ]אמר־ :שישתוק
 לעושי זימנו: שלא על מכנהו שהיה יכו׳ ר^וכו לעושי כך כל

 בשבמו להפר שהתמיל כך כל טובה בעוה״ז לו משפיע רצונו
 אקת: שארצה ה מד באיזה דבעינא גריוא רכל :שזימנו[ כשביל

 כדי בזפת אותו טע ככופרא טחייה כדול: סל רבה ייקולא
 הפכו רישיה על וטחפיה הסל: נקבי מתוך המטין יצאו שלא

 כלו׳ שהלויתיך דרשינא חיטי ימדוד: מר לי ליכיל עלראשו:
 אביך שירקד ראבוך ברקורא קאמר: ולבדימותא לי קייב שאתה

: ומזמרת מקרקרת אמך ובקורקנידאמךשתהא כשאשתה: לשני
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 *קפר בר רביא״ל בר דרי׳ש הלולא לבי ]אומנית[

 תועבר הוא דהכי רבי דא״ל כל תועבה* מאי לרבי כ >יץיא
 תית׳ א״ל את פרשי׳ )רבי( א״ל .קפרא בר אקשיה
 א״ל ליה רמיא אתיא ן ]אחת נטלא לי תרמי דביתהו

 תועבה! רחמנא אט׳ הכי לך ואומ׳ לי רקוד קום לרבי
 תבלן* מאי א״ל אחרינא לכסא כה. אתה תועה יי׳ שם

 עביר לך לידאימר א״לעבד כענינאקדמאה א״ל
 ־ מכלהון ביאה הדא שניא מי בה יש תבלין תבל א״ל

היא מה וו וכו׳א״ל א״לעביד ומה* ומאי »ביאות.’לקרא
 הוא ונפק ]קם[ למססל אלעשה בן יכול לא

מתמן: ואנתתיה
 ביאלעשה׳■• פיור לחנם לא דתניא אלעשה כן מאי שם

 של תספורת בהן להראות אלא מעותיו את
כעין תנא ראשיהם את יכסמו כסום* דכתיב יחוקא׳מדכ״ג
 לי תמזוג נטלא לי תרמי :זכור משכב גבי דכתיב תועבה מאי

 משכני שמניין בה אתה תועה קטן: כלי נטלא הכום:
 הכרבעת אשה גבי לכתיב תבל מאי :זכר אצל והולך אשה

 י מכלוזו ביאה הדא שגיא מי נתחיה: כה יש תבלין לנהמה:
 )וכרבעת(: הבהמה אצל לילך חיכה בן חכמת היאך כלו׳ ביאות

 בן' יכול לא מתעברת: מחי •ודע שאינו ספק לשון היא מה זו
גדול עשיר שהיה לפי רבי של זילותא אותן כל למסבל אלעשה

דממיו: זילותא לראות יכול היה ולא
 מעותיוישהיה'^ פיזר עשיר: דהוה מכין כלו׳ אלעש' בן מאי

 ־ :כ״ג של כתגלחת לו מספר שהיה לספר גדול ממון נותן



 קא נדרים ששי פיק המבושל מן הנודר
 יחידתא תספרתא יהודה א״ר לולינית מאי לולינית

 שלזה עיקרו בצד זה של ראשו רבא אמר ה״ד
 רגשסע״ל ה׳ וימן* ]לכתי׳ גדול. כהן של תספורת והיינו
 כ יזכה ממעי וט׳ יונה ויתפלל* והכתי׳ יונה את לבלוע גדול

שם ובלעי׳ גדול דג פלטי׳ דילמא קשיא לא הא הדגה
קטן[: דג

הירק מן הנודר
שביעי

 מ לעיני׳[ סמא נונא עי״ן סמ״ך נו״ן• שמואל ]אמר
 נד וממתנה מתנה וממדבר* דכתיב *מאי

 אר-ןע״ב אדם שעושה כיון במות ומנחליאל נחליאל
 אנה נתנה תורה לכל מופקר שהוא כמדבר עצמו

 כא מדכי לו ר׳שנתנ וכיון מתנה ]וממדבר שנאמ׳ במתנה
 וכיון נחליאל וממתנה שנאמר[ אל נחלו במתנה
 במות ומנחליאל שנא׳ לגדולה עולה אל שנחלו

 שם ומבטו׳* שג׳ משפילו הקב״ה עצמו את הגביה ואם
 שנא׳ בקרקע אותו ששוקעין אלא עוד ולא הגיא

הקב״השס בו חוזר ואם הישימון פני על *ונשקם׳
שםע״כ ינשא: גיא כל* שנא׳* מגביהו

 מ ישעי׳ _ כמותה: שאין יחירתא תספור׳
 לו נעשית ]נחליאל לכל: תורתי ללמד לכל מופקר שהוא

המשקוף[: כמי בארץ ששוקעקאותו כמלה: כמו התירה
----------------------------------------ди •0 ку> חא שא יו יא ו -דל
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 ר דאס יוחנן א״ר דמי כמתא דמתא דעיבורא מנ״ל נו
מ גו׳ ביריחו יהושע כהיות ויהי* קרא ע״ב

 5 וירי* כתיב והא ממש ביריחו אילימא ביריחו ה יהושע
ссאת, א־מא בעיבורה ש״מ אלא ומסוגרת סוגרת 

. לעל מחוץ ומדותם* בתחומה כתיב הא בתחומה לה מדכי

 ’ ן י י ם נ ו ק
י! ן שמיני פרק

ו
 , שחוקפל בזמן גברא ההוא אשכחיה טי־פון מארבי

ן כשק« אחתיה אכיל דקא המקצועות )רוב( סב
 ו מ הכי אפי' בנביאים והאי בתורה כתיב איהו דהא במות

 ו 5םו עצמו שהמשפיל ראיה מייתי כגיא משפילי דהקכ״ה דכתיב
:יכשא גיא כל מדכתיב לעלות

 נ ואפר אימא :בירייזו ליה וקרי קאי הוי בעיבורה ש״ם אלא
’יה® בהיות ויהי דכתיב והאי העיר בתוך הוי בתחומה

 3 אלמי( לעיר מחוץ ומרוחם רכתיב קאי: היי בתקוחה בירימו
г העיר: מן ואינו מקרי לעיר יזוץ העיר תמוס

 : סל דקא התאנים מן אכיל דקא גופי׳ טרפון לר׳ ]אשכחיה
 ן כלוי הסכינים שהצניעו שהוקפלו נינהו:[ דהפקרא

 у מיומדיס שהם הסכינים המקצועות :התאנים קיץ כלה שכבר
 .ן והי מקצועית בקראים עגולים מהם כשעושין התאבים למתוך
 р במקצועה יעשהו דכתיב .מקצועות לסכיני׳ קרא דקרי אשכמן
טרמ לר׳ ]אחתיה שמם: על כן בקראים עצמם העגולים ואפי׳



 קב נדרים שמיני פרק יין קונם
 לו אוי אמר בנהרא למשחה מטייח וא ושקליח
 וערכן שבקיה גבי־א ההוא שמע הרגו שזה לטרפון

 של ימיו כל גמליאל בן חנניה ר׳ משום אבהו «"ר
 לי אוי אמר זח דבר על מצטער היה צדיק איתו

 בר בר רבה תורהדאמ׳ של בכתרה שנשתמשתי
 תורה של בכתרה המשתמש כל יוחנן א״ר חנה

 בכלי שנשתמש בלשאצר ומה ק״ו העולם מן נעקר
 ।פריציםיי״קאל כה ובאו* שנא׳ חול ]כלי! שנעשו קרש

 העולם מן נעקר חול נעשה שפרצוהו כיון וחללוה
 ה דניאל המשתמש בלשאצר קטיל בליליא ביה* דכתיב

 עאכ״ו. ועד לעולם קיים שהוא שלתורה בכתרה
 המקצועות רוב הוקפלו אכיל דכי כיון טרפון ור׳

 דההוא[ ]משום גברא ההוא צעריה אמאי חוח
 דאשכחירח וכיון שתא כולה ענבי ליה גנבי חוה
 ציער אמאי הכי אי דגנבן היינו סבר טרפון לר׳

והודח הוה גחל עשיר טרפון דר׳ משום נפשיה
ברמים: לפייסו ליה

 הכיר גברא ההוא שמע משמרן:[ שיהיה גברא נשקאההוא
 שהכימו תורה של בכתרה שנשתמשתי היה: טרסון שר׳

 תורתו: לכבוד אלא הכימו ולא טרסון ר' שהוא כשהודיעו
 נהרג ואעס״כ מול ונעשה המקדש מבית שהוציאו ]פריצים

 אי נפשיה ציער אמאי טרפון ר׳ הכי אי :[בלשצר עליהם
 שעתא אההיא אלא גברא ההוא קפיד הוה דלא בשלמא אמרת
רוב שהוקסלו דנזחן הודיעו; לא היאך מצטער הוה הכי משים
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 ולרבקה בקולו לשמוע אלחיך ה׳ אה לאהבה* תניא מב
חכם שיקראוני אקרא אדם יאמ׳ שלא בו שם

 ואשב וקן שאהיה אשנה רבי שיקראוני אשנה ל דני"׳
שנא׳ לבא הבכור וסוף מאהבה למד אלא בישיבה

 י' )ואומר לבך לוח על כחכם אצבעותך על קשרם* י יישל"
 1 ואומר־ גרגרותיך( על עירם תמיר לבך על קשרם* י שם
 היא• חיים עץ* ואומי וגו׳ נועם דרבי דרכיה* ג שם

עשר. אומר צדוק בן ר״א מאושר ותומכי׳ בה למחזיקי׳שס
 ‘לשמם בהם ודבר פעלם[ ]לשם )לפועלם( דברים

 ההוא[ ליה דלשלם ליה ציית לא וא״כ כינהו הפקרא המקצועות
 אותי מאי ענבי ל־ה גצבין הוו שתא דכילה אמרת אי אלא פורתא

 ממייב ללא טובא מ־7 לשלומי ליה הוה וכי טרפון לי־׳ למעבד ליה
 האי כי דוקא מיהו הוה גדול דעשיר כיון דאה״ב ומסקיכן בהו

 הואי תורתו ולכבוד משדו עדיין גברא דההו׳ משו' דאסור הוא גווכא
 מייב שאינו במה התורה בכבוד עצמו לפטור ודאי אבל שהניעו

 ‘יהיככא לא למימר מרבנן לצורבא ליה שרי לקמן כדאמרי׳ שיי בו
 בדברים שכיוצא ברישא תיגראי לי שרו למימר כמי ליה ושרי כרגא
:ולויים לכהניס שזכתה כשם יוכמים לתלמידי תורה זכתה הללו

ומעשרות: תרומות
 שיתר כדי אלא להנאתך תכוין לא כלו׳ אצבעותיך על קשרם

גרגרותיך על ענדם ואמר זה על והוסיף בם'ך ין שגור
 ו כוע&' דרכי דרכיה שכא׳ לבא הכבוד שסוף ראיה הביא ואמ״כ
 > וצוה׳ שסעלס הקכ״ה לשם לפועלם מאושר: ותומכיה ואומר

7 שמים| לשם כונתך כל שתהא שמים לשם בהן ורבר עליהם:



קג נדרים שמיני פיק יין קונם
 קרדום תעשם ואל בהם להתגדל עטרה תעשם אל !

 שלא בלשאצר ומה וחומר וקל בו עודר להיות
 נעקר חול וכלי[ שגעשו קדש בכלי אלא נשתמש

 עאכ״ו. תורוה של בכתרה המשתמש העולם מן
 נפשיה לאודועי לאינש לירה שרי רבא אמר

 יח «"א את ירא ועבדך* דכתיב ליה ידעין רלא באתרא
 דעשיר משום טרפון דרבי קשיא אלא מנעורי ה׳

 רמי רבא ברמים. לפייסיה ליה וחוח הוה גדול
 כ! *משל זר יהללך* וכתיב מנעורי ה׳ את ירא ועבדך כתיב

 י!4באתר הא ליה דידעין באתריה הא פיך ולא
 מרבנן לצורבא ליה שרי רבא ואמר ליה ידעין דלא

 ברישא תגראי לי שרו אנא מרבנן צורבא למימר
 ח ש״ב אלא היו כהנים וכי היו דודכהנים וכני* דכתיב

 חלק נוטל ת״ח אף כראש חלק נוטל כהן מה
 כא ייקיא לח□ את כי וקדשתו* לןדכתיב מנא וכהן בראש
 ן’יי₽הנ׳,סישמעאל ר׳ דכי ותנא וגו׳. מקריב הוא אלהיך

 ית7וה)י’ 1ראשו לפתוח* שבקדושה דבר לכל וגו׳ וקדשתו
 להתעטרפ׳נמרא כדי שתלמוד בהם להתגדל עטרה תעשם ולא

 ע׳'נ שם שנאמר :,לאכול כדי ממנו להשתכר בו עורר להיות :ולהתגדל
 קשיא אלא :לי' ידע תוה לא ד^יהו דאפשר ה׳ את ירא ועבדך

 במקום מכם שהוא כסשיה לאודועי לאינש שרי אס7 סון“ט־ דר׳
 שהוא לזה שתודיע בשביל נפשית ציער אמאי אותר מכירין שאין

 לי פסקו כלו׳ שלי תגר התירו ברישא תגראי לי שרו מכס:
דיכם והיה מכמים שהיו היו כהנים דוד ובני :תמלה דיני

1^—• ^ררהו־יס



 נדרים שמעי &יק יין קונם ט!3
ואמר ראשון. יפה מנה וליטול ראשון נ״נס"?ולברך

 יהיבנא לא למלמו" מרבנן לצורבא ליה שרי רבא
רב ואמר ונו׳. והלך כלו מנדה* דכתיב יאכרגא**<י
 גולגלחא כסף זה בלו המלך מנת זו מנדה יהודה
 לצורכה ליה שרי רבא ואמר ארנונא זה והלך

 אכרגא יהיבנא לא אנא דנורא עברא למימר מרבנן
 היה אשי רב קאמר. מיניה אריא לברוחי מ״ט
 אשי לרב רבינא א״ל נורא לבי זבניה אבא ליה

 רוב א״ל מכשול תתן לא עור ולפני* איכא הא י» *זי
ניתנו: להסקה עציט

 וליטיל :ם7א לכל קודם שהוא החזון ברכת ראשון ולברך
 ישראל עושה ישראל עח דבר לחלוק באו אס ראשון יפה מנה
 זה והלך שירצה: מהן איזו בורר וכהן שויס מלקים שני מחכו

 בלשון ארנונא לחקוס: ממקום כשהולך המלך סעודת ארנונא
 לשון דארכוכא כבהמות למלך לו שיש שותפות .ל״א סעודה יון

 עברא האחורי: ובין מואב בין מואב גבול ארכון כי מדכתיב שותפו׳
 פטורים שעבדיו האש לעובדי כומר שהוא לאיש עבד אנא דנורא
 אלא הכי אמר דלא חלתא דמיכמא בע״ז כחודה הוי ולא חכרגא

 קאמר רבותא חרבכן צורבא דקאחר והא חכרגא. לאפטורי
 והוא לע״ז סבורין דהן הכי לחיחר ליה שרי חרבכן צורבא דאפילו

 יער: אבא הוא: אוכלה אש אלהיך ה׳ כי כדכתיב לשחים לגו
 ע״ז בבית האור שחציתין האש לעובדי חכרו נורא לבי זבניה
דהא ע״ז לעבוד כמוכרו ואיכו ניתנו להסקה עצי׳ רוב :שלהן

תליכן: למתלי דאיכא היכא וכל בהתירא למתלי איכא



קד נדרים תשיעי פיק אליעזר דכי
אליעזר רני

תשיעי פי״ק
מג מ מקו בל יוחאי בן שמעון ר׳ משום יוחנן א״ה

 סד אינם נצבים נצים ]שנאמר[ מוצא( )שאתה
 ע״ב האנשים בל מתו* מאי ואכירם-אלא*דתן אלא

 ר׳שמימד תניא מנכסיהם. שירדו לקיש ריש אמי־ נו׳
 לו שאין ומי וסומא ומצורע עני במתים חשובים

 מצורע האנשים. בל מתו כי דכתיב עני כנים
 י מדני במחשכי׳* דכתיב סומא כמת. תהי נא אל* יכתיב

ג איבה רבתי□ בנים לו שאין מי עולם. כמתי הושיבני
ל ביא׳ אנכי: אין"מתה ואם כנים לי *הבה

מד אלא לו מתירין מחבירואין הנאה המודר תניא
 סה ר׳ תימא לואי נחמן רב אמי מנה״ם בפניו

 וגוט/הזממי במדין משה אל ה׳ ויאמר* דכתיב יוחנן(
שכן ואבירם דתן אלא אינם נצבים נצים שנאמר מקים בל

 אנשים שני הלכך נצבים ינאי וכתיב הצו אשר בהם חצינו
 אהרן ואת משה את ויפגעו יכן ואבירם דתן היו נצים עברים
 ואבירם דתן היו והס ואהרן בחשה פגעו הנצביס כלומר נצביה
 נתון כשאדם עולם כמתי הושיבני במחשבים מתו: לא אלמא

ככר כמתים חשובים ארבעה :כמת משוב רואה ואינו בממשך
 ארבע: מהנך ממד טסי מנכסיה׳ דירדו לן חנא בס״ק פירשתי

מאי וגו׳ כמרץ תדיר: של כפניו אלא לנודר לו טתירין ]אין
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 רכתיב במדין נדרך והתר לך נדרת כמדין א״ל

 ן4אל אלה ואין האיש את לשבת משה ויואל* נ שמית
 כמלך וגם* וכתיב באלה אתו ויבא* דכתיב שבועה יי ץאאל

מאי באלהיכם השביעו אשר מרד נבוכדנאצרל) 3 ד״ה
 דקאאכל לנבוכדנאצר צדקיהו אשכחיה טרדותיה
 אשתבע לצדקיהו נבוכדנאצר א״ל חיה ארנבתא

 אשתבע מלתא. לי תתויל דלא עלי מגלית דלא לי
 איתשיל בגופיה צדקיהו מצטער קא הוה לסוף ליה

 מבוין דקא נכוכדנאצר שמע ליה וגלי אשבועתא
 אט׳ וצרקיהו סנהדרין ואייתי שלח רברבנוהי ליה

 הוה* הכי לאו צדקיהו עביר מאי חדיתון ׳י^מי׳להו’»■
 אמר מגלית. רלא דשמיא ן4בשמ "דאשתבעית3*™
 שכועת׳ על מתשילין להון אט׳ אשבועתאי אתשילית ",׳דפ

 שלא אפילו או בפניו להו אמר אין. ליה דלאאמרי
 מאי ואתון להון אמר בפניו. ליה אמרו בפניו «גליל

 מיד לצדקיהו אמריתון לא טעמא מאי עבדיתון ל־משאא

לן יתרו לפני נדרת במדין ליה קאחר הכי אלא לך במדין אשכיעמא
 הדיר ויתרו בפניו אלא לאדם לו מתירין שאין יתרו לפני והתר
 ואח׳ להרגו המבקשים אנשים אותן *מפב מצרים לשוב שלא למשה

 חיה א״ב מבושלת שאיבה חיה ארנבתא :לעצמו מפר ת״ח רני
 צרקיהוו מצטער קא הוה חיה: כשהיא אותה שאכל חמש[

 העול׳: בבי אותו חבזין שיהיו הדבר לגלות רוצה שהיה בגופיה
 :לי׳ עבדיתוןדשריתון מאי שבועתו: על אשבועתי׳כשן( איתשיל

בפניו(: א1? לחשרי׳ מציתו דלא לצרקיהו לי׳ אמייוזון לא מ״ט



קה נדרים תשיעי פרק אליעזר רבי
 נ איכה מלמד יצחק א״ר ציון בת וקני ירמו לארץ •ישבו

מתחתיהם: כרים ששמטו
 ע״ב שם הכתוב מן לו פותחין ]מאיר[ א״ר ועוד מתני׳

עובר שאתה יודע היית אילו וא״ל שבתורה
 " יקיא את תשנא 'לא* ועל תטור לא ועל תקום לא* על

 שם אחיך וחי* כמוך לרעך ואהבת* בלבבך אחיך
 שסכי■ולא ׳אמ לפרנסו יכול אתה ואין עני שהוא* עמך

 שמא :צ״ל מותר ה״ן נודר הייתי לא כן שהוא יורע הייתי

 יעני והכניסוה חנייה אחותו מבת שנדר באחד מעשה

 סו מוו בני ר״י א״ל וייפוה ישמעאל ר׳ לבית
 ר״י בכה שעה באותה ר״י והתירה לאו א״ל נדרת
 מנוולתן שהעניות אלא הן נאות ישראל בנות ואמר

 קינה נושאו׳ ישראל בנות היו ישמעאל ר׳ וכשמת
׳אומ הוא וכן בכינה ר״י על ישראל בנות ואומרות

נא״ש בכינה: שאול על ישראל *בנות
 ע״ב שם נהנית אתה שאו קונם לרביתהו לה דאמר ההוא

 ולר׳ יהודה לר׳ תבשילך שתטעימי עד לי
 בין שלום לעשות ומה ק״ו אמר טעים ר״י שמעון

השאילך ולא כלי ממנו בקשת שאס הטור ולא תקום לא על
 שנאת ומתוך כהוגן שלא דבר לך שעשה או הנאתך והדירתו

 התורה בלבבך איזיך את תשנא לא אחרה והתורה הדרתו
 אהה ואי יעני שמא ולהחיותו: ולאוהבו לפרנסו הזקיקתך

בשעת יורע הייתי אילו אמי ואם :נדרך חממת לפרנסו יכול
סותר: זה הרי נודר הייתי לא הללו אזהרות כל הנדר
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 בקדושה שנכתב שמי תורה אמרה לאשתו איש

 ורע עאב״ו ואני בספק המאררים המים על ימחה
 שמעון יווז ואל אלמנה בני כל ימותו אמר טעים לא

 למגדר: לתרגלי׳ דלא היכי כי ועוד ממקומו
 נהניוז את שאי קונם לדביתהו לה דאמר ההוא שס

)לר״ש( שביך יפה מום שתראי עד לי
 ראשה שמא להם ׳אמ יוסי בר׳ ישמעאל[ ]לר׳
 דומה נאה שערה שמא סגלגל ליה אמרו נאה

 שמא ט-־וטות נאות עינידה שמא פשתן לאניצי
 הוא בלום נאה חוטמה שמא כפולות נאית אוניה
 שקוט נאה צוארה שמא עבות נאות שפתותיה שמא
 נאוה רגליה שמא הוא צבה נאה כריסה שמא

 שמה[1 לכלוכית נאה שמה שמא אווז כשל רחבות
 מלוכלכת שהיא לכלוכית אותה קורין יפה להן אמר

ושריח: מין כמו
 אלמנה תהא והיא הבעל ימות כלו׳ אלמנה בני בל ימותו

 שיטעום ממקומו שמעון יזוז לא :בכיה ימותו ואמ״ב
 שלא למכדר לרגלי דלא היכי כי לטעום רצה לא ולהכי תבשילה

קליםבנדרים: יהו
 נה יש אס לה קאמר מוחין כ״כ בה שהיו משוס שכיך יפה מוס

 לח שתראהו הדירה ולכך נאה ראשה שמא יפה: דבר שוס
 טרוטות :עגולים סגלגלים שראשיהן פשתן לאכיצי דוחה סגלגל

 כתיפותיה: בין שראשהחוכח שקוט צווארה :סתום כלום :רכות
במומי! מלוכלכת שהיא לכלוכית אותה קורין אתם יפה א״ל



קו נדריה תשיעי פיק אליעזר רבי

 מה נסיב י דישראל 14לארע הסליק בבל בר ההוא
שם טלופחין* תרין ]לי[ בשילי לה אמר אתתא

 נגח׳ ע׳ כשיל לה אמר למחר עלה רתח תרין ליה :שילח
 ’׳׳”׳= תהין לי אייתי לה אמר כשילתגריוא. גריוא י‘

 י,ית■ ’־,תכר לה אמר תרין־שרגין. ליה אייתיאת :וצינין
 בבא על כוטי בן כבא יתיב היה בבא. יעל תהון

 לה אמר רישיה. על תברתיתהון רינא דאין .קא
 ׳אמ בעלי. צוני כך ליה אמרה דעבדית הדין מה
שני ממך• יוציא המקום בעליך רצון עשית את

:בוטא בן כבבא בנים

.המאורסה נערה
עשירי פרק

 עז דאתא מרבנן האי מר חוי נחמן לרב רבא א״ל
 ע״נ תדירה כן דעת ועל שבת יפה מוס ודאי והיינו לה יפה השס זה

ואיהי לכלוכית ששמה לה יפה דשמה יפה דבר אותו שתודיענו
:מלוכלכת כמי

 לומר אדם בני לשון דרך שכן מועט דבר כלומר טלופחין תרץ
הדבר והבינה שוטה היתת והיא שבי׳ או אמד מועט דבר על
 אנטימיס: של תרגום בוצינין תרבה: כלו׳ גריוא כפשוטו:

 שהיה טתוך אכבא תברינהו :בוציניא דמתרגחיבן נרות שיני
 והיא הפתק ראש על אדשא להדלתבריבהו אמר מעשיה על כעוס
 בנים שני הדור: גדול שהיה בוטא בן בבא בראש שתשברס משבה

 לאשחועינן עיבדא האי ]הכא[ ואייתי שרגי תרין כנגד כבבא
:בוטא בן דבבא מסידותא
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 לברירה רבנן לירה אודקיקו ואמר ממערבא

 ויל וא״ל נדריה ליה ושרו אבין ס- הונא ררב
 אחוה דימי רב דתני רחטאת נפשך על רחמי ובעי
 חוטא נקרא שמקיימו אע״פ הנודר כל ספרא דרב

לא לנדור תחדל וכי* קראה מאי וביד רב אמר כג דכי־׳
חטא: איכא חדלת לא הא חטא כך יהיה

נדרים וארו
עשר ארד פי״ק

 עוירא לירי מתיא דרי^ןא ערכוביתא שמואל אמר מו
שעמימותא לידי מתיא רמאני ערבוכיתא פא

 וביבי. שחני לירי מתהית !4דגופ ערבוביתא
 בחכורה הזהרו בעיבוביתא הזהרו מתם שלחו

 חרלח לא הא במרטה: לי פתמו פך נפשך על רחמי בעי זיל
:מטא בך אית נדרת אלא

 איכא כך ומתוך תמיד ראשו מסרק כשאיני ררישא ערבוביתא
 לידי מביאו עוירא לירי מתיא ברישיה: ערבוביתא

 מתיא רמאני עיניו: מאור מכהה הראש שזוהמת עיניס סמוי
 מכבסן שאינו זוהמא של ערבוביתא בבגדיו כשיש לירישעמומיתא

 :לב ותמהין שעמוס לידי מביאו מזוהמים כשהם ולבשן תמיד
 ,ליד מביאו תמיד רומץ שאינו מזוהם כשגופו רגופא ערבוביתא

שעמום אבל רפואה יש )ולאלו המכאיבות אבעבועות וכיבי שמנא שייןלמז׳
 בערבוביתא הזהרו :מי־מיצה( אלימא כביסה אלמא מהם קשה מעלה1

,пй • тазп пав 'דח»ר



קו נדרים עשר אחד פיק נדרים ראלי־
 כד דמדכ מים יזל* שנא׳ תורה תצא שמת□ עניים בבני הותרו
 אין מה ומפני תורה תצא שמהם )מרלים( מרליו
 תלמידי מכניהבם יוצאין חכמים תלמידי מצזיין

 ירושה תורה יאמרו שלא יוסף רב אמר חכמים
 שלא כדי אם׳ אידי דרב כריה שישא רב להם. היא

 שהןמתגברין מפני ׳אמ זוטר׳ מר הצבור. על יתגרה
 לאינשי דקרו משום אמר אשי רב הצבור. על

 תחלה בתורה מברכין שאין אמר רבינא חמרי.
 ״ «ימיה החכם האיש מי* ר מ רב אמר יהודה רב ראמד

 ולנביאיס לחכמים נשאל זה דבר זאת את ויבן
 הקב״ה שפירשו עד פירשוהו ולא השרת ולמלאכי

שם וגו׳ תורתי את עובם על ה׳ ויאמר* שנא׳ בעצמו

בבני הזהרו .־הרב ואת זה את זה ממדדים שהתלמידים במגורה

 הצבור על יתגדרו שלא כרי :להם היא שירושה סימכיס שהן
לאינשי רקרו :דעתם יניסו מהם פוסקת תורה היתה לא שאס

 עסק להם שאין תורה תכא שמהם תורה ללמדם להשתדל עניים
 שעל ת״ח מבניהם לצאת :עליהם שפלה שדעתם ועוד אמר
מאמר תורה ילמדו ולא להם היא ירושה תורה: בכי איכס הרוב

 ומצאתי בלמוד: קב״ה אלא טעמא לאהדורי דידע דליכא מכלל
שלא דעל דייק הכי דקרא ז״ל יוכה ר׳ הרב של סתרים כמנלת

 שבהם. תורה מפכי אותם ומבזים כבוד בהם כוהנים שאין המרי
 דהיינו יום ככל עסקם תמלת תחלה בתורה מכרכין שאין

 נשאל זה דבר במר: ואשר והערבכא תורה בדברי לעסוק
תורתי את עזבם על ה׳ ויאמר מדכתי׳ פירשוהו ולא וכו׳ לחכמים



נדרים עשי־ אחי פרק נדרים ואלו זס!
 א״ר בה הלכו לא והיינו בקולי שטעו לא היינו

תחלה: בחירה ברכו שלא א״ר יהודה
 ..ג׳ יוסי דר׳ למתיבתא אתא לא יהירה בר איפי שם

 מ״ט א״ל יוסי בר׳ ורדימוס אשכחיה יומי
 יומין תלתא הא ראבא מדרשא לבי מר אתי לא

 א״ל איתא היכא ידענא לא ראבוך טעמיה כי א״ל
 ידענא דלמא ]לך| )ליה( קאמר מאי מר לימא

 קודם כביסתן אומר יוסי ר׳ דתניא הא א״ל טעמיה
 ומגרשיהם* דכתיב איל מ״ל קרא אחרים לחיי לה מיני

 והלא חיה אילימא חייתם מאי וגו׳ לבהמתם יהיו
 חיותם חייתם מאי אלא הוא בהמה ככלל חיה
 תורתי את עזבם דעל איתא ארץדאס אבדה תתלה בתורה ברכו

 כשכשאל בה עוסקין היו ולא התורה את שעזבו יושמע כפשטיה
 לפרש וקל היה גלוי דבר והלא פירשוהו לא ולנביאי'למה למכמיס

 ונביאים מכחיס היו ולפיכך תמיד בתורה היו עוסקין ודאי אלא
 I שהוא בעצמו הקב״ה שפירשו עד הארץ אבדה מה על תמהים

 . היתה שלא כלו׳ תקלה בתורה חברכין היו שלא הלב מעמקי יודע
 ן היו שלא עליה לברך ראוי שיהא כך כל בעיניהם משוב׳ התור׳

 . לא והיינו בברכתם מזלזלים היו כך ומתוך לשמה בה עורזקין
 ]והס ז״ל המסיד הרב דברי אלו .ולשמה בכונתה כלו׳ בה הלכו

שאסרם[: למי ראוין נאים
 של בבן דמתקרי יוסי בר׳ .מבמס ר׳ היינו יוסי כר׳ וררימום

שאיני. לחילתיה דאמר ירעגא לא טעמא קדושים:
 : מייתם ולכל לויס גבי דכחיב א״ל דעתו: סוף על לעמוד יכול

בהמה בכלל חיה והלא :משם שמתפרכסת מחש חיה אילימא



 קח נדרים עשי־ אחד פיק נדר־ים ואלו
]דהא )והאיכא( כביסה לאו אלא פשיטא ממש

רערבוכ׳תא: צערא איכא[
 פט נסיב אי עליה רעלמא הגייה דאיתס׳ גברא ההוא

ע׳יב כגפא רהיט הילכתא תניינא לא כי איתתא
 רב אתא למיתנא מצי ולא ]ותוכלי׳[ )ורהובליא(

 צ ושרקיה* איתתא ואינסיב ושבשיה הונא כר אחא
 ן4רב אמר חסדא דרב לקמיוה ואתיא טינדה
 דכתיב׳ והואיל הבהמה מכל תאכלו אשר המיה זאת כדכתיב

 ־יש ח מיותם הוי[ כביסה לאו ]אלא מייתס: לי למה לבהמתם
צערא איכא כגליהן מכבסי לא דאי מיותם היינו בגדיהן דככיסת

לעיל: דאמרן ערבוביתא כחי היינו דמיותא
 גסיב אי עליה דעלמא הגייחא 'איחסה ראמר גברא ההוא

עולם הכאת תאסר כלו' הילכחא חניינא לא כי אחתא
 )ותוכלי׳( בגפא רהיט הלכות: שאשנה עד אשה אקח אס עלי

 מבל לי'[ ]תוב )מובלי׳( .כאילן בו שעולין סילס קרי גפא ]ותוכלי׳[
 של ומשל התמרים שבהם הענפים למטה להם שתולקבדקלוחושכין

 אסתייע׳ ולא הלכות ולשבות לעסוק ולמטה למעל׳ ר[ הוא אדם בני
 למעלה 'מידי שרץ ]בכפא[ )בגפא( דהיינו דמפרש ואית .מלתא
 כדאמרי׳ מבל תוכלי׳[ | )מובלי( .כאילן במבל שעולה כאדם ולמטה

 דפלכיא: ואגזורדיקלא אזיל ואמר חאןדכקיטמגליאותובליא בב״ב
 נאסר יהא שלא לומר ]הטעהו .איחחא ואינסביה ושכשיה

 טינא ושרקיה :הנדר[ שימול כדי אתתא ואכסניה מכן לאמר
 אמד אדם היה כאלו מסדא רב יכירהו שלא כדי בטיט פניו טח

מכירו היה אילו דאפשר לו ■שיתיר כדי אשה ישא שלא שנדר מהם



נדרים עשי אחר פיק נדרים ואלו
 אחא רב ר לאו אי מלתא הא בי למעמד חכים מאן

הוא: רבה דגברא הונא רב בי
 גברא אתא אינתחא דהאי לגבי רעל נואף ההוא צא
בכא ]בכלאי[ )בכלי( איתיב נואף סליק ע״ב

 מריה בעי חויא וטעמינון תמן תחלי מחתו הוה
 דאינתתא דעתא בלא תחלי ההוא מן למיכל וא רביו
 חויא דטעמינון מנהון תיכול לא נואף ההוא א״ל

 איסורא דעבד איתא אם שריא אינתתיה רבא אמר
דמים( )אישי* דכתיב ולימות דליכול ליה ניחא ייייתא׳«

 איסורא דתימא מהו פשיטא בידיהן ודם נאפו ]כי[
 דתהוי בעל לימות רלא ליה דניחא דא״ל והאי עביר

 סתרי׳ ולחם ימתקו גנובים מים* עילויה אינתתא ט משלי
קמ״ל: ינעם

 שדקדק מלחא האי בי למעבד חבים מאן :לי מתיר היה לא
 עליו הנדר שיקול בדי נדרו על שישאל קודם אשה שהשיאו בכך

 הכדר קל ילא תואיל יפר לא דאיור כתן כר׳ דקסבר שאלת קודם
:דדיכא לעוקקא ונקית הוא דייכא כתן דר׳

 ראיתחא דעתא בלא :הדלת[ שלפני בחסך בבא ]ככלאי
 ]ניחא :לאכול מכיקתו היתה לא יודעת היתה שאלו

 נאט כי :עת[ בכל ליה קלויה שתהא כדי ולימד' דליכול ליה
 *איסור רתימא מהו :הבעלים הורגין דכואפין בידיהן ורם

 דתתו לימות דלא קשום הכי רא״ל והאי :בהדה האי עביר
ושריי( הכי אמרי׳ דלא קמ״ל :ימתקו גנובים מיס עילויה איתתא



קט נזיר ראשו פיק נזירות כנויי כל
נזיר מסכת

נזירות כנויי כל
ראשון פרק

 ב אעשה במצות לפניו אנאה ואנוהו אלי זה* תניא
ע״ב נאדה ציצית נאה •לולב נאה סוכה לפניו

 »ז שמות : נאים כשיריבם ואכרכנו נאה ס״ת לפניו אכתוב

ממאי^ נזיר. ה״ז פרע לשלח עלי הרי פיסקא
 ד שי׳ה שלחיך* דכתיב הוא ריבויא שילוח רהדין

 כרכתי׳ ]דעבורי[ )דעכר( מידי אימא רמונים פרדס
 יליףאיזכה פ^ע פרע תנא חוצות. פני על מים *ושולח

 ז מדני ראשו שער פרע נדל יהיה קדוש* הבא כתיב

 ישלחויחוקא׳מד לא ,ופרע* הדיוט כהן נכי התם וכתיב

פרע דלגדל כדקאמרת הוא ריבויא שילוח דהדין ]ממאי
 שגדולין גדוליך רמוגים פררס שלחיך רכתיב :משמע

 מירי דשלוח אימא ומתגדל:[ שצממ רמוכיס כפרדס יהיו
 ומעבירם מיס כמפנה שערו שינו! דמשמע הוא ]רעבורי[ )דעכר(
 הרי דאמר נמי ]והאי וגו׳ מיס ושולת כדכתיב למקום ממקום

 תנאסרע פרע[: להעביר עלי הרי דאמר משמע פרע לשלק עלי
 הדיוט כהן גבי כתיב :פרע גדל בנזיר הכא כתיב יליף פרע

 דריבוי נא ליש הדיוט כהן גבי דכתיב פרע מה ישלחו לא ופרע
 הוי שער גידול נזיר גבי האמור פרע אף בפרקכ״ג כדאמרי׳ הוא
:יום שלשים שהן פרע לכלל שיבא עד לגדל שיכימכו משמע והכי



נזיר ר־אשץ פרק מימת 111עו ע טח
 כדמתרגם הוא רכזי נמי מים שולח האי זאבע״א

ורבי: לפירא מיא ליה כרטשקין יוסף רב
 איכש מהסים לא 7למ״ איכא מי שהקשה בגמרא איהא ]קוים

:והתכיא[ ליה דסמוך במילתא
ос רבתי׳ משום לאו מ״ט שבועה ה״ז ימין האומר ע״ב

 וישבע השמים אל ושמאלו ימינו וירם* ע ■מאל
 איקרי גופה דימין משום לאו אמרי העולם בהיי

שבוערת שהוא ימין לאומר מנין דתניא שבועה
 ן שוו שמאל לאומר ומנין בימינו הי׳ נשבע* שנא׳ סל שעי׳

עזו: ובזרוע* שנאי■ שבועה הס
ליטמא מותר שמשון נזיר אומר יהודה ר׳ ]תניא ד
 I ר״ש שנטמא בשמשון מצינו למתים'שכן ע״כ

 I שלזיא כטס אמר לא שמשון נזיר• האומר אומר
 I ושמשון וכו׳[ מפיו נזירות שיצאת כשמשון טצינו

הנער יהיה אלהים נזיר כי* והכתיב הוה נזיר לאו ׳^’סטין

 משום לאו מ״ט שבועה: ה״ז זו ככר אוכל שלא ימין האומר
בחיי וישבע השמים אל ושמאלו ימינו וירם רכתיב

 שאוכל ימין ]לא דסמין־ליה: לוישבע יקיכו דקמתפיס העולם
 ה׳ נשבע שנא׳ :דמי זה ככר שאוכל שבועה כאומר זה ככר

 מדכתיב עזו ובזרוע שנא׳ כשבועה!: וכיושב אמר בימינו בימינו
 כמי ]והכי ‘שמאלו היינו דזרוע אלמא עזו יבזרוע וכתיב ימינו

ובזרוע דכתיב תפילין מנימ שהקב״ה מכין דברכות אמריכןבס״ק
 :קיימא[ בשמאל ותפילין וכו׳ תפילין אלא עוזו ואין עוזו
הנער יהיה אלהים נזיר כי והכתיב הוה נזיר לאו ושמשון



 קי נזיר ראשון פיק נזירות כנויי כל
 למתים דאיטמי ומנ״ל דקאמר הוא מלאך התם

 פטייניי)6איש אלף הפתי החמור בלחי* מדכתיב אילימא
 גיי' גי׳ מהכא אלא בהו נגע ולא בהו גדי׳ גדרויי* רילמא

 יי4 ”יג דילמא חליצותם את ויקח איש שלשים מהם *ויך
 יד שס כתיב ויקח ויך קטלינהו והדר ברישא אשלחינן
לה: גמירא גמרא אלא שוינן גוססין ודילמא

א אבשלו׳ אומר רבי דתניא[ כתיב היכא עולם !נזיר
 שס ארבעים מקץ ויהי* שגא׳ היה עולם גויר

 עקידה עבדך נדר נדר כי אביו )אל אבשלום ויאמר שנה
 י" ״יש ומגלח נדרי את ואשלמה וגו׳ בארם( כגשור כשבתו

 ’"כהש לימים ימים מקץ ויהי* שנא׳ חדש לי״ב אחד
 (ך ערי מבתי ימים ימים ויליף* וגומר יגלח אשר

חדש: י״ב כאן אף חדש י״ב התם מה חומה
 שאדם הכיור דבר דה״ל חילתא להא קאחר דמכוח וקס״ד

 אלהיס נזיר כי דקאמר הוא מלאך בנזיר: בכו את מדיר
 טפיה הוא אבל בהי חמתך גרי'כהו גירויי רילמא הנער: יהיה

שויגן ]גוססין :ויקח והדר ויך דחשחע ויקח ויך בהו: נגע לא
:בהו[ איטחי ולא אשלמיכהו גוססין דהוו ובהדי

 את ואשלמה :וכו'[ בתער שחיקל כתיב היכא עולם ]וגזיי־
 חומה עדי מבתי ]ויליף :נזירות קרבכות היינו גדרי

דכתיב הרש י״ב להלן מה גאולתו[: תהיה ימים בהי דכתינ
תחימה: שכה לו חלאת עד



נזיר שלישי קפר שאמר מי >«!!
שאמר מי

שלישי פרק
 וכפר* תיל מה אומר ברבי הקפר אלעור ר׳ תניא כ
 באיזוח וכי הנפש על חטא מאשר עליו יט

 היין מן עצמו שציער מפני אלא זה חטא נפש י כיידל
אלא עצמו ציער שלא זה ומה וק״ר חוטא( )נקרא ״ינץ־

 עאכ״ו דבר־ מכל עצמו המצער חוטא נקרא היין מן
 נויר אפילו ואנן כתיב טמא כנזיר קרא האי והא

 נזיר הקפר אלעזר ר׳ סכר’ קא אמרינו קא טהור
 קרא דכתיב טעמא והיינו הוא חוטא נמי טהור

ן בחטא: ושנה הואיל טמא כנזיר

ושמע נזיר הריני
רביעי פרק

 שהפר באשה לה יסלח וה׳ הפרם אישה* ח״ר כג
שהיא מדבר הכתוב ידעה לא והיא בעלה לה ל מדני

 הקסי אלעזר ר׳ מדמפרש קאטרינן טהור בנזיר אפילו ואגן
 טהור: בויר והיינו היין מן עצמו שציער בשביל דמטא טעמא

 בחטא שונה ועכשיו היי; חן עצמו הזיר שכבר בחטא ושגה הואיל
:ונטמא הטומאה חן להזהר לו שהיה

באשה אס מדבר הכתוב במה לה יסלח וה׳ הפרם אישה



 קיא גזיר רביעי פיק ושמע נזיר הריני
 1אצר ר״ע מגיע וכשהיה וסליחה כפרה צריכה

 בידו לעלות שנתכוון מי ומה בוכה היה זה פסוק
 וסליחה כפרה טעון טלה בשר בידו ועלה חזיר בשר

 בשר בידו ועלה חזיר בשר בידו לעלות המתכוין
 ה יקיא ידע ולא* אומר אתה בדבר וכיוצא עאכ״ו חזיר

 בידו לעלות שנתכוין מי ומה עונו ונשא ואשם
 חתיכד־ן ]כגון חזיר בשר בידו ועלה־ טלה בשר
 ונשא קרא אמר חלב[ של ספק שומן של ספק
 ועלרה חזיר בשר בידו לעלות שנתכוין מי עונו

 ולא אומ׳ יהודה בן איסי עאכ״ו חזיר בשר כידו
 בשר בידו לעלו׳ שנתכוין מי ומה עונו ונשא ואשם ירע

 אחד חתיכות כ׳ כגון חזיר בשר בידו ועלה טלה
 לעלו׳ המתכוין עונו ונשא שומן של ואחד חלב של

על עאכ״ו חזיר בשר בידו ועלה חויר בשר כידו
הדווים: ירוו זרת דבר

 ג ישרי׳ כי* מ״ד יוחנן א״ר חנה בר בר רבה אמר
שס יבשלו ופושעים בם ילכו וצדיקי׳ ה׳ דרכי

 פסחיהם'אחדהישי.גיד את שצלו אדם בני לשני משל בם
 ת׳י״הגסה אכילה לשם אכלו ואחד מצוה לשם אכלו

 וזרת בם ילכו צדיקים מצוה לשכם שאכלו וה

 שנתכוון מי וכו׳: אלא למה זו סלימה בעלה לה והפר שנדרה
 לאכול המתכוין גר׳: טלה נשר ואכל מזיר בשר לאכול
דהסר ידעה לא דהא איכוון לאיסורא דמעיקרא גר' חזיר כשר

:וסלימה כסיה צריכה הכי מפיס נעלה לה



 4 נזיר רביעי פיק ושמע נזיר הריני ו ח
 בסא״ל' יכשלו ופושעים גסה אכילה לשם שאכלו

 מצור, עכיד קא דלא נהי לי׳ קריה רשע האי ר״ל
 י אלא עביר דקא הוא מיהת פסח המובחר מן

 בבית( )עמה ואחותי אשתו זה ארם כני לשני משל
 ף ]עטו בכית( )עמה ואחותו אשתי וזה ועמו[
 לן־ נזדמנה ולאחד אשתו לו’ נזדמנה לאחד
 בם ילכו צדיקים אשתו לו שנזדמנה זה אחותו

 י מי בם יבשלו ופושעים אחותו לו שנזדמנה וזה
 , דרכים שתי הכא קאמדינן דרך חרא אנן דמי
 .לשם שנתכוונו הן בנותיו ושתי ללוט משל אלא

 ץ הוא בם ילבו צדיקים ה׳( דרכי )ישרים מצוה
 , ורלמא בם יבשלו ופושעים עבירה לשם שנתכוין

 יוחנן ד(א״ר ס״ד )לא אימון נמילשסמצוה הוא
 א וישאלוט* נאמר■ עבירה שם על כולו הפסוק ניא׳עכל

 ויאמר* עיניו את עיניה. את אדוניו אשת ותשא*שםלט
 ז בעיני. ישרה היא כי לי קח אותה אביו אל שמשון /,ד’פ,פט

 :ככר כל את חמור. בן שכם אותה וירא* ניא׳ליוירא
 ’לחם•׳ ככר ער זונה אשרה כי'בער* הירדן י משלי

;לחמי נותני מאהבי י*אחי אלכה* משקה כלה כי נ שי!ה)
 ■ אניס מינים והא ושקויי שמני ופשתי צמרי ומימי

 י ,על נקוד למה הוני ]רב[ בן יוסי ר׳ משום תנא
*לא שבשכבה לומר בבירה של שוכקומה* וא״ו יש לאשי׳

 יכיל אתה אי ולכך ]נאמר עבירה לשם חזה[ הפסוק ]כל
לכ^זכית[!: לדונו



קיב------כדז—□עי עי עזושג 114 ע׳ ,!-ד
 מאי למעבד ליה הוה ומאי ידע בקומה הא ירע

אבעי לא אחרינא דלפניא מינה נפקא הוה רהוה
המרא: למשתי ליה

ד ומדעים* עוז מקרית נפשע את* מ״ד רבא דרש
 שם לוט זה עוז מקרית נפשע אח ארמון כבריח

 יח משלי שהטיל ארמון כבריה ומדינים מאברהם שפירש
 ע״ב שם שנאמר ארמון כבריח ישראל ובין בינו* מדינים

 ע׳ ׳מקואון רבא ררש בקהל ומואבי עמוני יכא *לא
 ת’,הר”” תושיה ובכל נפרד יבקש לתאוה* מ״ד יצחק ר׳

 " דבלי׳ תושיה ובכל לוט זה נפרד יבקש לתאוה יתגלע

 יח משלי מדרשו׳ ובבתי כנסיות בבתי קלונו שנתגלה יתגלע

 עולם. איסור ואיסורן אסורין ומואבי עמוני והנן
 ממני יצאו זנתה תמר זנה ומרי זנת׳ תמר עולא א>מ׳

:מישראל רכבו׳ כמה נפלו זנה זמרי ונכיאי׳ מלכי׳

 ע׳נרש׳י אנשים כי שכא׳ מאברהם שפירש לים זה ונו׳ נפשע אח
 על «מ׳ הביטו ביה דכתיב אברהם זה עוז מקרית אנמנו: אתים

 כלהמאחןת.ה^ גרס סמאכרה שסירש המריבה שע״י מצבתם צור י^ל
рс עמון ונולדו בנותיו מעשה לידי בא כן וע״י סדום לאנשי ^рПГ1 

 שלא הארמון בו שנועלין כבריח בקהל: לבא האסורין ימואב
 לבי תאות אמר הלן נפרד יבקש לתאוה :אדם בו יכנס

 תושיה בכל נאמרו: עבירה לשם הפסוקים כל לעיל כדאמריכן
 ומואבי עמוני דתנן פה שבעל ובתורה שבכתב בתורה יתגלע
 מלכים ממנה ויצאו זנתה תמר :עולם איסור ואיסורן אסורץ

ונביאים וגומר פרץ תולדות ואלה כלכתיב דוד מלכים ינכיאים



2 и נזיר רביעי פרק ושמע נזיר הריני
 לשמרה, עבירה גדולה יצחק כר נחמן רב אמר ה
 רב אמר והא איני לשמה שלא ממצור. שם
 ובמצו׳ בתורה אדם יעסוק לעולם רב[ ]אמר יהודה עקייה

 לשמה בא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא אפי ע״ש
 תבורך* דכתיב לשמה שלא כמצוה אימא אלאםפ’יג^י

 תבורך באהל מנשים הקיני חכר אשת יעל מנשים ט״כ
 ולאה רחל רבקה שרה באהל נשים אינון ס׳מקיסמאן

 כאותה רשע אותו בעל בעילות שבע יוחנן א״רגזקש
 לעולם; רב אט׳ יהודה רב אמ׳ גופא וכר.* שנא׳ שעה "^ש,ס
 שמתוך לשמה שלא אפי׳ ובמצו׳ בתורה אדם יעסוק ה1מרמא

 קרבנות מ״ב שבשכר לשמה בא לשמה נימממשלא
ולהבנות' כוונה שמ״ס ולשם הוו אתי ואמניה אקוץ ־,־אקריבן *חליצה□
שלה: גדל כי ראתה כי כדכתיב יעקב של מזרעו , נא

 קדקאקרת איני :מלוה[ לשס כלו׳ לשמה עבירה ]נחלה
 דמלוה מכלל לשמה שלא ממצוה לשמה עבירה גדולה

 אלמא לשמה בא לשמה שלא שמתוך וקדקאמר יריעא לשמה שלא
 עבירה,, אימא ומשבי לשמה מלוה לעשות בא כך שמתוך דקעליא

 .מברכת באהל מנשים :מעלו דתרוייהו לשמה שלא כמצוה לשמת
 רבקי־ג, שרה באהל נשים כינהו ומאן תיא גם תבורך שבאהל בשים

 ויביאה, ורבקה באהל הנה אשתך שרה איה לכתיב שרה ולאה ל רק
 באהל. ויבא לאה מאהל ויצא דכתיב ולאה רמל האהלה יצמק
 של.; כוקו להתיש כדי לשמה עבירה שעשתה על ]תבורך רמל:
 משבעה. קרבנות מ״ב להורגו: יכולה שתהא כדי רשע אותו

ואיל סר העלה ואמד אמד כל על מקומות בג׳ שערך מזבמות



 קיג נזיר רביעי פרק ושמע נזיר הריני
 רם דאמר רות ממנו ויצתה זכה בלק שהקריב

 בנו )בן עגלון של כנו ברה רות חנינא בר יוסי
 בר חייא רבי אמר ]היתח[ מואב מלך בלק( של

 אפילו מקפח חקכ״ה שאין מנין יוחנן א״ר אבא
 דקרייתיח בכירה דאלו מהכא נאה שיחה שכר

 3 דניי© ואל מואב את תצר אל* למשה רחמנא א״ל מואב
 צעורי הא דלא הוא מלחמה מלחמה בם תתגר

 •6 אל* א״ל עמי בן דקרייתיה צעירה ואלו צערינהו
 אט׳ .לא צעורי אפילו כלל בם תתגר ואל תצורם

 לעולם קרחה בן יהושע א״ר אבין בר חייא רב
 שקדמה אחת לילה שבשכר מצוה לדבר אדם יקרי׳

כד דורורז ארבעה וקדמתה זכתה* לצעירה בכירה
למלכות: ]בישראל[

 מ״ב עולין י״ד סעמיס ושלשה ומעמד מעמד לכל• י״ד :הס
 רות ממגו ויצאה' :מצוה[ לשס שלא הוו בלק של וקרבכותיו

 דקרייתיה ותושנמות: בשירות להקב״ה שריוה דוד סמכה שיצא
 להודיע רצתה דלא היא נקיה כלשון עמי בן מאבי: משמע מיאב

 ימדלא בם תתגר ואל תצו־רם אל אמר נתעברה: למאניה
 עוד ולא להו ליעבד לא צערא דאסילו ש״מ חלממה בהו נתיב
 את ומשכב דכתיב פרסמה הכתוב אב דקרייתיה בכירה לאפי׳
 בישראל דורות ארבעה :עסו ותשכב כתיב ובצעירה אביה
עדרמבע© בישר$ אתת ]לא צעירה ואלו ושלמה. דוד ישי עיבד

העמונית: מנעמה שבא שלמה בן
§ ш.



им נזיר חמישי פרק שמאי כית
שמאי בית

חמישי פרק
 אתא אלו להק אמרי ה״ד נולד בתנאי ופוחחין

 המקדעו בית דיחרוב לבון ואמר אינש לב
 הוד, התם הואי אי יוסף רב אמר נדרתון חוה מי יג״ב

 ח׳ היכל ה׳ היכל 'ה׳ היכל* כתיב הא להו •ימיהיאמינא
 דידעי נהי שני ומקדש ראשון מקדש זה המה

 אביי אמר לאימת ידעי מי ]דיחרב[ )דליחרובה(
 נחתך שבעים שבועי׳* והכתיב לאימת ידעי ולא ס מיאל

ב״ה; קרב שלא עד דכדרו להכהו ואפי׳ נולד בתנאי פותחין
 שעת!( בההיא אינש אתי דאלו דאמרילהו ה״דכנץ

яתכקיס כשאמרו* התם הואי אי לכקדקרבוכו׳: ואמר דנדריתון יש"» »״ 
 כולד דלאו אחיכא הוה כולד הוי המקדש בית דקרבן העדי לכתום גי׳ מ'33

 ה׳ היכל ה׳ היכל דכתיב ליקרב שעתיד היו שיודעין לסי היא
 השקר דברי אל תבטקו אל בירמיה הוא מקרא הטה ה׳ היכל
 יוסף רב לה ומפרש רעה עליכו תבא ולא וגו׳ ה׳ היכל לאמי־
 מן חתיאשיס שהיו הרשעים את מיכיק ירמיה שהיה הכא

 שני בית היכל לכו יבכה עוד זה היכל יקרב ואומרים הפורענות
 יודעים אלמא המשיק לימות שלישי יבכה עוד שכי בית יקרב ואס
 הלכך איטת ידעי לא שיחרב דירעי נהי ומשכי .שיקרב היו
 אימתי •דעי דלא כיון מלידור זה בשביל נמכעי׳ היו שלא נולד הוי

 בססי והכתיב יקרב אימת ידעו לא וכי אביי ופריך .יקרב
פי׳ קרשך עיר ועל עמך על נחתך שבעים שבועיס דניאל:



קיד גזיר חמישי &-ק שמאי ביח
יומא: כהי ידעי מי זאכתי קרשך עיר יעל עמך על

מינין שלשה
ששי פרק

 למ מלעיל ж רבי מלתהת מזיא האי להו איבעיא
ושיירו לסמי׳ שגלחוהו לנזיר נ״כ למאי

 מלתחרת אמרת ]אי לעיקרו ראשו לכוף כדי בו
 5מלעי אמרת אי אלא שקליה הא נזירות רכי
 שמע ז4ת קאיס[. הזית דאקדיש מאי רבי

 רכינתי כעוקבזית דקאיבם חידת אינבזיא מהא
 ראשון בית תרבן בין שיהא כגזר שכה ת״צ דהיינו שבעים שמיטת
שני בית שעמד ות״ך ככל גלות של שכעיס דהייכו שכי בית למרק

 :כסוסה או שכה בתקלת יום באיזה ידעי לא ראכוזי ומשכי
רבי מלתמת שער האי רבי מלתחת מזיא האי להו איבעיא

 קאי: כדקאי וראשו *וידי הראש מן היוצא לבשר כסמוך
 וקתגדל מאליו ויוצא תתגדל השער שראש רבי מלעיל ]או

 ושיירו לסטים שנלחוהו לנזיר למנ״ט קאי: כדקאי ועיקרו
 מלתחת בינתא אמרתדהאי אי לעיקרו ראטו לכוף כדי בו

 אמרת ואי :נזירתו וסותר שקליה דאקדיש לתאי הילכך *־ני
 דאיכא לעיקרו ראשי בו לכיף כדי בו ושיירו הואיל רבי מלעיל
 וצמה תגלקת למיעבד ליה אית אכתי קאי דאקדיש דמאי למיתר
 דהוא בלע״ז ליכטרי״ם חיה אינכא מהאי ת״ש :סותר[ ואינו
הסמוך השער בעקר דביגתא כעקכא דקיימא :כניס מביצי



ш מירי ם>־קששי מעין שלשה
 למיקס כעי דבינתא ברישא רבי מלתחת ס״ד ]ואי
 עקבי* חוורין דיקנהון סביא' צבעין כד ותו *סע״גוצר[

ש״מ: רבי מלתחת ש״מ נימחק

גדול בהן
שביעי פרק

 יחודו ר׳ להם אמר ר״מ של פטירתו לאחר ת״ר ו
 לכא מאיר ר׳ תלמידי יכנסו אל לתלמידיו מט

 אלא באים תורה ללמוד ולא הם שקנתרנין ע״במסני
пр»־р וכו ונכנס סומכוס דחק באים הן בהלכות לקסחני 

 אל לכם אמרתי כך לא להו אמר יהודה ר׳ יץ.כעס3"?
 יהודה שכב מאיר יאמרו יוסי א״ר* וכו׳ יכנסו ב
а עליה: תהא מה תורה שתק יוסי כעס 
 תלתא בבי דמתאמר׳ שמעתתא כל ש״מ אמרו גו
 אמרינן לא מיצעאי אמרינן ובתראי קדמאי ע״ב

 נסיק דבי אשתכין רבי מתחת בינתא רהאי ס״ר ]ואי לבשר:
 איכנא למיקם בעי דביגת׳ ברישא לבר: איכבא שעראכפיק

 ואיכבא רבי דמלעיל בישרא בהדי איכבא מדקיימא ש״מ לאו אלא
 היל בי ריקנהון סביא מרצבעין ותו :קאי[ כדקאי בבינתא

 עקל שערי מתלבכין דיקכיהון מוורי הכי ובתר דרדקי דלמזי
:רבי דמלתמת ש״מ זקנם

לכצתכי: לק&חני
 מראשין שמע ושני משכי שמע דשלישי וכו׳ שמעתא כל ש״מ

למימי חצטרבא לא מילתא להאי למימר דבעי מאן דהאי



קטר מיד שביעי פיק גדול כהן
 אמי תנינא נמי אנן אף יצחק, כר נחמן רב אמר
 שקמל מיאשה מר׳ מקובלני כך הלבלר נחום

 הלכה הנביאי׳ מן שקבלו הזוגות מן שקבל מאבא
 ושלשה בב׳ וחרדל שבת בזורע מסיני למשה

יהושע ואילו ואחד אחד מכל פאה נותן מקומות
ש״מ: קחשיב לא וכלב

נזירים שני
שמיני פרק

נ: חייב הוא הרי הקטן את המקיף הונא רב אמר
 3 ע ולא ור״י ר״א במתני׳ כדתנן לא ומציעאי ובתראי קמאי אלא

 כמשנה קע׳ יוסי הזוגות מן שקבל כהדייהו: מחל בן יהושע רבי קמשיב
 כגמ1 ק דה,הי האר^לי ובתאי פרמיה בן יהושע יומכן בן ויוסי יועזר
 קבלו וזוגות ושמאי הלל ואבטליון שמעיה שטח כן ישמעו; טכאי

 ה׳יג חסיני: למשה הלכה קבלו ונביאים ומלאכי זכריה מגי חן
 סאה נותן אמת גורן עשאן אס מטין חיני שני שדהו את הזורע

 ושניהן הואיל חיני; שני שהן אע״ס זרען א' ובשדה דהואיל א'
 לחלקן דעתו שם אא״כ אמת סאת אלא מייב אינו מיטיס חין

 שבת הזורע בתו דאית ססריס ואית גרנות שתי מהן ולעשות
 וכלב יהושע ואילו :לה ל״ג ואבן לא ותו בלע״ז אבי״ט ימי׳דל
 וחציעאי אחריכן ובתראי דקמאי אלמא חשיב מציעאילא דהוי

שהיי חסני כמדא כולתו משיב ואילך הנביאים וחן אחריכן לא
ואילך: שני מבית



נזיר שמיני פי־ק נזירים שני ו 15
 ידידך הונא לרב אהבה בר אדא רב ליה אמר
 לבניה הובר, תקברינון חובה א״ל להון מגלח מאן

 לי׳ אתקיים לא אהבה בר אדא דרב שני כולהו
הונא: לרב ורעא

 שלא מנק אומר יעקב בן ]אליעוי[ אלעזר רבי גט
 ן4ל* ת״ל למלחמה ויין בכלי אשה תצא דניי׳ככ

 שמלח גבר ילבש ולא אשה על גבר כלי יהיה
 ליה אמרי אשה בתיקוני איש יתקן שלא אשה
 יוחנן לר׳ ליה חוינא אבא בר שמעון לר׳ רבנן
 ההוא נשרו. זקנה מחמת להין אמר ליה דלית

 השח• בית איגלאי אמי דר׳ קמיה נגידא דאיתחייב
 להמקיף לאחרת לדידך הונא ליב אהבה בר אדא רב א״ל

 הראש כל מגולחין דאיתכהו קטמס חייב הקטן את
 היזולי: אקר להברותן כדי להו מגלמי דקא דאיכשי כדאורמייתו

 דקסבר הוכא לרב לאשתו שמה כך חובה 1,א" להו קמגלח מאן
 לאמרי׳ אראש הראש להקפת אלאו מפקדה לא לאשה הוכא רב

 המקיף לאחרת דלדידך לבני׳ תקכרינהו אדא רב א״ל כלל:
 אפי' לדידי אבל חייבת כמי אשה ליה מקסת כי חייב הקטן את

המקיף בגדול יכן לאשה כחי וה״ה סטור הקטן את המקיף גדול
לאשה: וה״ה חייב הגדול את

 שלא לגבר: זין תיקון יהא לא כלמתרגחיכן למלחמה זיין בכלי
יכחיל שלא ליה מתרגחיכן דהכי אשה בתקוני איש יתקן

 יוחנן לר׳ ליה חזינא אשה: של צבעוכין בבגדי יסרכס ושלא
משלמי הוו כי השחי בית איגלאי :השמי בכית שער ליה דלית

1--------------------לכגדיס: מאמה בהסשט



 קיו נזיר שמיגי ©יק נזירים שני
דמן שבקוחו אמי רבי א״ל מגלח דלא אחזייה

הוא: חבריא

נזירות להם אק הכותים
תשיעי פי־ק

ח שנא' נהוראי ר׳ כדברי שמואל היה נזיר משגת
 □ן בשמואל נאמר ראשו על יעלה לא *ומורה

 **ש" האמורה מורה מה ומורה* בשמשון ונאמר ומורה
 ש>פמ«׳״גרנף בשמואל האמורה מורה אף נזיר כשמשון

 ודם בשר של אלא מורה אין והלא יופי ר׳ א״ל
 א״לר׳ עלוהי( תהי לא אינש ומרות )דמתרגמינן

 1» אלךש״א איך שמואל ויאמר* נאמר כבר והלא נהוראי
 ב״ו: מורא עליו ולתה שכבר והרגני שאול ישמע
 ט רב א״ל וכן וכריך חטוף* כריה לחייא רב א״ל

 ש© למימר׳רמברך וכריך חטוף בריח הונאלרבה
 ש© יותר אמן העונה גדול אום" יופי ר׳ והתניא עדיף

 ע״נ הוא כך השמים נהוראי ר׳ ליה אמר המברך מן

יהיה אלהיס נזיר *כ דכתיב מיר כשמשון האמורה טורה שה
 תהא שלא ורם בשר של אלא מורה )אין :הבטן מן יזנער

עליו(: ודם בשר ואימת מרות
 ]השטים :אמר יקדמך אל הברכות כל יכן ביכה של טס חטוף

 וישבע השמי© אל ימינו וירם שס ועל בשבועה הוא כך
ותדע המברך: מן כדיל אמן שהעונה היא כך העולם ניזיי



6 и נזיר תשיעי פיק גזירות להם אין הכותים 
 אלא נוצחי׳ וגמרי׳ במלחמה מתגרי׳ גוליירין שהרי
 אמן העונה ואחד המברך אחד דתגיא היא תנאי

 אלעור א״ר תחלה למברך שממהרין אלא במשמע
 בעולם שלום מרבים חכמים תלמידי חנינא א״ר

 )אל בניך. שלום ורב ה׳ למורי בניך וכל* שנא׳ נד ישעי׳
 בוניך(: אלא בניך תקרי

גיטין מסכת
גט המביא

ראשון פרק
 הבאין גיטין חסדא לרב אביתר ר׳ ליה נשלח א
 נכתב בפני לומר צריך אינו לכאן משם ו
 לן לימא מאן יוסף רב אמר וכר[: נחתם ובפני ע״ב

 רבי ליה שלח )דהא הוא סמכא בר אביתי דר׳
 יהודה לרב לי׳[ דשלח איהו הא ]ועור אביתר(

 בעצמן קיימו הם לכאן משם העולים אדם כני
 תתלהואת״כ במלתחה מתגי־ין תלשין גוליירין שחרי כך. שהוא

 ומנצת המברך לאתר בא העונה כאן אף ונוצתין באין גבוריס
 למ״ד דאיכא היא תנאי :המברך מן משובת אמן שהעונה לומר

 אחר חשובת: שהמברך דאמר ואיה המברך חן חשובת אמן דעונה
 אתי לה׳ גדלו שנאמר דקרא במשמע המברך ואחד העונה
 למברך שממהרין אלא אמן: יתדיו שמו ונרוממה ברכה

:שכר[ ליתן תחלה
לסמוך! ראוי הוא חמכא רד --------
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 קיו גיטין ראשון פיק גט המביא
 ד ייאל וכתב וישתו ביין מכרו והילדה בזונה הילד *ויתנו

 כותבקשלש שתים יצחק וא״ר שרטוט בלא ליה
 ארבעה כותבין שלשה תנא במתניתא כלתבין אין
 יצחק דר׳ הא ידע דלא כל אטו אכיי א״ל כותבין אין
 בסברא דתליא מלתא בשלמא הוא רבה גברא לאו

 ועור ליה שמיע לא וגמרא היא גמרא הא לחיי
 ידיהדכתי׳ על מריה הואדאסכי׳ אביתר ר׳ הא

 ופטי'644מצ זבוב אמר אביתר ר׳ פלגשו עליו *ותזנה
 רבי ואשכחיה לה מצא נימא אמר יונתן ר׳ לה

 עסיק א״ל קב״ה קעכיד מאי א״ל לאליהו אביתר
 כך בני אביתר ]א״ל[ קאמר ומאי בגבעה בפלגש

 ומי ח״ו א״ל אומר הוא כך כני יונתן אומר הוא
 אלהים דברי ואלו אלו א״ל שמיא קמי ספיקא איכא
 והקפיד מצא נימא הקפיד ולא מצא זכוב הן חיים

 ומניתי׳ 1ישר? כארץ משתהים שהיו ונו׳ הילד ויחנו עליו:
 ילדים בעיניהם שנקל ורכיה מפריה ומבטלים עגונות נשותיהן
 שרטוט בלא המקרא מן כותבים תיבות שתי שחים וילדות:

 יצחק ר׳ כדברי שלא דעכד ניזן הוא סמכא נר לאז אביתר י' 'וא״כ
 אי בסברא רתליא מלחא בשלמא כגמיא.(: ליה מייתי דאהא

 דלאו לחימר מצי שפיר כלו׳ לחיי חדעתיה. לה סבר היה לא
 :יצמק דר׳ גמרא הא ליה שמיע לא ונמ״א הוא: רכה גברא

 הסתומים דברים לכוון סוד לי לגלות ידיה על מריה דאסכים
 ותזנה כתיב כגבעה כפלגש פלגשו עליו וחזנה :אמתתם על

 לקמן לה מצא נימא כקערה: לה מצא זבוב עליו: סרמה
כדמפרש והקפיד לה מצא נימא :גרסינן ואשכיזיה .מפרש
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 מקוס באותו ונימא בקערה זבוב יהודה רב אמר
 ואידי אירי א״ד סכנתא ונימא מאיסותא זבוב

פשיעיתא: ונימא אונסא זבוב כקערה
 יתירה אימה אדם יטיל אל לעולם חסדא רב אמר כ
 עליה הטיל כגבעה פלגש שהרי ביתו בתוך שם

 מישראל רבבו׳ כמה והפילה יתירה אימה בעלה
 יתירה אימה המטיל כל רב אמר יהודה רב אמר
 .,עריו גלוי עבירות ג׳ לירי בא הוא סוף ביתו בתוך

 כר בר רבה אמר שבת. וחלול דמים. ושפיכות״'׳׳ע
 לוט׳ אדם צריך דברים ג׳ רבנן דאמרי הא חנה *”ד"

 ערבתם עשרחם חשכה עם שבת ערב ביתו בתוך הני
 כי בניחותא לממרינחו* צריך הנרות את הדליקו ז

 שמיון לא אנא אשי רב אמר מיניה דליקכלר היכי
 א״ר מסברא וקיימתיה חנה בר בר דרכה הא לי

 בתוך יתירה אימה אדם יטיל אל לעולם אבהו
 בתוך יתירה אימה הטיל גדול ארם שהרי ביתו

 השער את להשיר היה ודרכן מקום כאותו נימא :ואזיל טעטא
 הוא דסככתא ומשים שפכה כרות ליעשות בועלה ליסכן ולא

:אימתו מפני וברמה עליה הקפיד
 לא לומר יראה והיא נכה בעת טבילתה זמן כשמגיע עי־יות גלוי

 פעמים או הכא כי דמים שפיכות כדה: ומשמשתו טבלתי
 שבתות והלול מגשר: הסמתיסאו באמת וכופלת חפכיו שנורמת
 איני והוא אימתו מפני חשמשיכה מכשלת או כר שמדלקת העמיס

מצירות! עירובי ערבתם :לחמר שנאכל סירות עשרתם :יודע



 קיח גיטין יאשין פיק גט המביא
 גמליאל р חנניא ר׳ ומנו גדול דבר והאכילוהו ביתו

 אין בם צדיקי של בהמתן השתא ד;,ס האכילוהו
 לא עצמם צדיקים ידם על תקלה מביא הקב״ה

אבר ניהו ומאי גדול דבי להאכילו בקשי אלא כ״ש
:החי מן

ג העוטדי׳ אדם בני אלעזר לר׳ עוקכא מי ליה שלח
 שי־טטשם מהו למלכודת למוסרם ובידי עלי

 ל" »לים בלשוני מחטוא דרכי אשמרה אמרתי* ליה יכתב
 שהרשע אע״פ לנגדי רשע בעוד מחסום לפי אשמר׳

 מצערי קא ליה שלח מהסים לפי אשמרה לנגדי
 6 שם דום* ליה שלח בהו דאיקום מצינא ולא טובא לי

 לפניך יפילם והוא לה׳ לו דום לו לה/והתחולל
 המדרש לבית עליהם והערב השכם חללים חללים

אלעור רבי מפי יצא הדבר מאליהם כלים והם
בקולר: לגניבא ונתנוהו

 דאסורר לן מנא זמרא עוקבא למר ליה שלחו
ש© אל ישראל תשמח אל* להו וכתב שרטט

 * מהן שאבד החי טן אבר :שומטין בהכל צדיקים של נהטתן
והביאו המי מן אבר עבדיו מתס אימתו ומסכי השמוטה אבר

:יבין שלא תמתיו
 להלשין בידי כת למוסרם ובירי :ולגדף למרף עלי העומדים

עליו: מולק היה נגיב׳ ומקכיטכי: מריבכי לנגדי עליהם:
 להריגה: למלכות המוכתבין שם שכותכין ברזל של שלשלת קולר
המשתאות: בבית לשורר ימיא



גיטין ראשון פרק גט המביא
 ישתו לא בשיר* מהבא לחו ולישלח כעמים גיל ישעי׳מ־

 אמינאהני הוה מההיא אי לשותיו שכר יימר יין
 א״ל קמ״ל. שו־י רפומא אכל רמנא זמרא מילי

 ודימונה קינה* מ״ד אשי לרב נתן כר הונא רב ט! יהושע
 אנא אטו א״ל קהשיב רא״י מתוותא א״ל וערערה

 אלא קחשיב ישראל דארץ רמתיותא ידענא לא
 לו שיש כל טעמא בה אמר מארגיזא גכיהה רב

 לו עושה ער עדי שוכן ודומם הכירו על קנאה
 הכי וסנסנה ומדמנה צקלג* מעתה אלא א״ל שסרק
 הוה ארגיזאהכא גכיההמבי רב א״לאיהוה נמי

 בה אמר חוואי מבי אחא רב טעמא בה אמר
 ודומם חברו על לגימה צעקת לו שיש מי כל הכי

 לרב גלותא ריש א״ל דין לו עושה כסנה שוכן
 בפולמוס דתנן מדרבנן מנ״לדאסורא״ל כלילא הונא

 האירוס ועל חתני׳ עטרות על גורו אספסיינוס של
 קרא חסרא רב א״ל לאפנויי הונא רב קם אדהכי

 קנאח :מקים שם מארגיזא ככור: רמגא מר: יהא שכר יימר
 ריבו על מתעבר שאדם לשון הוא קנאה שצערו צער מממת כעס

 קנאתי: את בקנאו וכמו קנאתי קנא כמו .אמרים ריב על או
 כלילא מזונותיו: לשערי למייו ויורד ממנו שגוזל לגימא צעקת

 ומצויירות צבועות וכסף זהב של יש לקתכים עטרות עושין תיו
 מיל בפולמוס הדס: ושל ורד של ויש כיי״ל שקורץ ומלמ בגפרית
 האירוס ועל עליהם: טוס טי שבא קודם אספסייכוס שהעלה

 רב המקשקש׳: זוג והוא פומא דמד טבלא דסוט׳ בתרא בם' מם׳
רב קם וכי לפניו משיב הי' ולא הי' הוכא רב של תלמידו הסרא



קיט גיטין ראשץ פיק גט המביא
 א'נא01י*והרים המצנפת הסיר אלהי׳ ה׳ אמר כה* כתיב

 השפיל והגבוה הגבה השפלה ואת לא זאת העטרה
 לך לומר אלא עטרה אצל מצנפת ענק מה וכי

 אדם כל כראש עטרה כ״ג בראש שהמצנפת בזמן
 מראש עטרה נסתלקה כ״ג מראש מצנפת נסתלקה

 דהוו אשכחינהו הונא רב אתא אדהכי אדם כל
 שמךיקרא חסחיא אלא מדרבנן האלהים א״ל יתבי

 אשינעמי׳שצ רב בר למר אשכחיה רבינא מילך וחסראק
 מלןא״י>רמ לה סכר לא א״ל לברתיה כלילא גריל דהוה
 דכ״גי״ץ דומיא א״ל העטרה והרם המצנפת הסר

 חסדא רב דרש ואת לא ואת מאי לא בנשי אבל בגברי
 א״גליש״א וומנין אמי דרב משמיה א״ל ומנין עוירא

 הסר לישראל הקב״ה שאט׳ בשעה אסי דרב משמיה
 לפני השר׳ מלאכי אמרו העטרה והרם המצנפת

 לפניך שהקדימו לישראל להם ואת רבש״ע הקב״ה
 לישראל להם זאת לא א״ל לנשמע נעשה בסיני

והעמידו השפל את והגביהו הגבוה את שהשפילו
בהיכל: צלם

 והלא כוי ענין מה :כתיב קרא גלותא לריש מסדא רב א״ל הוכא
 אלא אסור אינו מדרבנן האלהים :הוא כהונה מבגדי מצנפת
 שתתבטל מתנבא שהיה מיירי מלך של בעטרה וקרא מדרבנן

יזסודין מילך וחסדאין בגולה: צדקיה ויגלה הכהונה
דבריך: ונאים
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 אמי' ררב משמית לה אט׳ ומנין עוירא רב דרש ת

с© דכתי׳ מאי אסי דרב משמיה לה אמר וזמנין 
 ועבר נגוזו וכן וקרבים שלמים אם ה׳ אמר כה**"^
 יעשה מצומצמים שמזונותיו אדם רואה אם וגו׳

 נגוזו וכן מאי מרובים כשהם שכן וכל צדקה מהם
 ועושה נכסיו הגוזז כל ישמעאל ר׳ דבי תנא ועבר
 לשתי משל גיהנם של מדינה ניצול צדקה מהם
 שאינה ואחת גזוזה אחת במים עוברות שהיו רחלו׳

 ועניתיך** עברה לא גזוזה שאינה עברה גזוזה גזוזה 3ע״ ©6
הצדקה מן המתפרנס עני ׳ ,אפי זוטרא מר אמר

 שוב יוסף רב תני עוד אענך לא* צדקה. *»יעשה
עניות: סימני לו מראין אין

 ישראל דארץ בנהרות אמר יצחק בר נחמן ]רב ח
הגדול. בים סליגי כי פליגי[ לא עלמא דכולי

 אס שפן יכל מזונותיך שלמים אס קרא וה״ק מצומצמים שלמים
 כנהר לעוניים משילים הס הרי ועבר נגוזו וכן :רבים

וירכו: לצדקת מהם גזוז כך עוברת שהגזוזה גזיזה ידי על
:הוא קרא דההוא סיסיה עוד אענך לא ועניחיך

 אי גט דהמביא מתכייתא הנך אמר יצחק בר נחמן ]רב
 דכארץ פליגי לא עלמא רכולי :ישראל דאק בנהרות

 של מערבי תמוס שהיא הגדול בים פליגי בי :כינהו[ ישראל
 לאו גופיה וים גבול הוא הים שסת למ״ד איכא תנאי וסליגי א״י

מא״י: גוסיה י© למ״ד א״יהואואיכא



 קכ מטין יאמין פרק גט המביא
 ויורד ששופע בל ח״ל ואיזהו אי־ץ איזהו דתניא
 חיל ולחוץ אמנון מטורי א״י ולפנים אמנון מטורי
 עליהם מתוח חוט כאילו אותן רואין שבים והנסין
 ולפניכם החוט מן מצרים נחל עד אמנון מטורי

 שכנגד כל אומר יהודה ר׳ ח״ל ולחוץ החוט מן א״י
 * »™י הים לכם והיה ים וגבול* שנא׳ כא״י הוא הרי א״י

וכו׳: ים גבול לכם יהיה זה וגבול הגדול
 ט עליו קרא יוסי ר׳ לפני דברים כשנאמרו תניא

דברוסמשלי־ד משיב ישק שפתים’ הוה המקר׳
נכוחים:

 יד דכספא איספקא לי׳ הוה ראשיה בר׳ אחאי רבי
 3ולר׳שסע״ ינאי בר׳ דוסתאי לר׳ א״ל* בנהרדעא

 אזיל ניהלי אתיוה דאתיתו בהדי כיפר בר יוסי
 )אמר( מינייכו נקני לחו אמרי ניהלייהו יהבי

 רבי ניהלן אהררידה להו אמרי לא להו ]אמרי[
 ןאמ כיפר בר יוסי רבי אין א״ל ינאי בר׳ דוסתאי

 ליה אמרו ליה מצערו קא הוו לא ]להו[ )לי(
 ובתרגום ההר הר א״י של מערבית צפונית מקצוע ארץ איזהו

 ע׳ :*וגו׳ גבול לכם יהי׳ זה וכתיב אמנון טורי ההר הר ירישל'מתרגם
 ממי^ ללצ כויידה א״י לצל ולפנים אמנון מטורי ויורד ששופע כל

*נאיינו ,טצרי1>נח.וערג.שג היס יןןהנס ף.וכ א״י הוי דרוס
 :וכו׳ הגדול לים וממוכר דרומית מערבית במקצוע א״י תמוס הוא

:לינשק הוא ראוי ישק שפוזים
 כדאמרינן לא להו אמר מהדרנא: אין א״ל כלי: איספקא

למי לידו אמת מחר: איכר למזור נא אס לעיל
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 לגביי אתו כי לי׳ רמו טב א״ל עביר קא חיכי מר חזי

 נמי א״ל אלא סייען דלא מסתיי׳ לא’ מר חזי א״ל
 אותם א״ל הכי תעביד אמאי א״ל ליה רמו טב
 מחצייחן ומדברי׳ אמה וכובען אמה הם אדם בני

 כריש ופילי וארטא ארדא מבוהלים ושמותיהם
 הורגין הרוגו אומרים כופתין כפותו אומרים

 כמותי כר אבא לינאי נתן מי לדוסחאי תרנו אילו
 הן למלכות קרובים הללו אדם בני ליה אמך
 אחריה שרצים ופרדים סוסים להם יש חן א״ל

עבדת: שפיר הכי אי א״ל הן א״ל

המניא
שני פרק

 יהודה! רב לגביה עול חלש חנח בר ר3 ריבת ו
 גט שהביאו שנים מיניה בעו ביה לשיולי ורבא טז

 לשרטא שקלה חברא* ההוא אתא אדהכי ע״גופו׳.
 לירי רמו טב לן: קחהדר דלא קעביד מאי מר חזי דוסתאי:

 המכות ראויות יפה ליה רמו טב ל״א מורי לשון הכוהו הרנה
 אמה הן מיד: להמזיר שנתרצית הכי תעביד אמאי הללו:
 מאויימות מלבושיהן אף אמה וכובען נקימה: גבוהים מדות אנשי

 ונראה עבה קולן כלומר מחצייהן ומרברין :אדם בני משאר
:מטיבורן יוצא הדבור

שאי! איד יום לפרסיים שיש לשרגא שקלא :פרסאי חפרי



 קכא גיטין עני פרק המביא
 דבר בטולא או אובטולך רחמנא אמר מקמייחו

 רב והתני מפרסאי מעלו דארוטאי למימר׳ עשי
 אייככי׳ מקומו-, את ידע והוא דרכה הכין אלהים* מ״ד חייא
 גזירתי/ לקבל יכולין שאין בישראל הקב״ה יורע

 דג׳דש״א מקמי איי אקשי אל לכבל אותם והגלי׳ ארומיי׳עמד
 :לבבל חברי דאתו לבתר הא לבבל חברי דנייתו
כ ונתכוין השם את לכתוב צריך שהיה הרי תניא

 דל״ת בו הטיל ולא וטעה יהודה לכתוב
וחכמי׳ יהודה ר׳ דברי ומקדשו קולמוס עליו מעבר

המובחר: מן השם אין אומרים

ט נ ה כל
שלישי פרק

 כח לפני פרטא בן אלעזר רבי אמר דברים ג׳ מתני׳
 ע״ב רבה אמר :שלהם ע״ז בכית אלא יוס באותו אור מדליקין

 או בצלך. המביאכי או בטולך או רחמנא מכה: בר בר
 תורה של דרכה הבין :אותנו מכבדים שתם עשו כני בצל הגלני

 שלא גזירה שגוזרים גזירות :להתישב ראויה היא היכן ילומדיה
 כמורנן לבבל אותם והגלה :מצות יקיימו ולא בתורה יעסקו
 כבוכדכאצר כשדים כימי לבבל חברי רנייתי מקמי הא הבית:

את כורש משכבש חברי דאתו לבתר :ובלשאצר מרודך יאויל
:כבבל ומלך המלכות

 שהיה יהודה לכתוב ונתכוין :ואות אות כל על קולמוס עליו
ולא וטעה יהודה: לכתוב צריך שהוא וכסבור טועה

לשמה: שלא שהוא אלא כתוב השם והרי רל״ת בו הטיל
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 כרקום שהקיפוה עיר על דבריו את וקיימו חכמי׳

 שחן לידרן היוצא ועל כים המטרפת הספינה ועל
וכו׳: שכבשוה עיר אכל קיימק בחוקת

 חרישיח קדים רוח אלהים וימן כזרוחהשמש ויהי* ז
 שמנשב׳ בשעה יהודה רב אמר חרישית מאי לא

 אי ורבה[ )רבא( א״ל בים תלמים תלמים ע״נעושה
 ויתעלף יונה ראש על השמש ותך* דכתיב היינו הכי ד יינה

 משתק׳ שמנשב׳ בשע׳ ]רבה[ )רבא( אמר אלא ץ
 חמים בגדיך אשר* דכתי׳ והיינו מפניה הדוחות כל ’”־

 רב בר תחליפא רב אמר מדרום ארץ בהשקיט
 בשעה חמים בגדיך אימתי חסדא רב אמר חסד'

 משתקת שמנשבת שבשעה מדרום ארץ שמשקיט
 חוויתם הונאורבחסדא רב מפניה. הרוחות בל

 ניקום לחבריה חד אמר עלייתו גניבא ואויל חליף פיק
6/1 . !,הניח  טבעה: לא ועדין המט״פת כרקומין: חתרגמיבן מצור כרקום לאת£כד

:נפשות בדיני לירון קמו
 הסמרישה מענית של כתלס בים תלמים עושה שמנשבת בשעה ייתייי׳

 היינו :היא שמזהה לפי מרישה לשון מרישי׳ דהיינו י׳י' ,
 שנתממס להעיד בא הכתוב השמש ותך בתחיה: ,רכתיבדעםק

 ולכך סערותיה גבורת בכמ הכתיב שספר אומר ואתה העולם כעיק
 מנשבת כשהיא מפניה הרוחות כל משתקת בלשונו: שבה

 ולכך תרומות כל צבת ומבטלת מאד מחה תיא המום בשעת
 רות כשצבת ארץ שמשקיט מרישית: לקרותה הכתוב שכה

שבשעה משתקת׳ מזרמית >־ומ המשקיט׳ הוא ומי שוקטת דרומית



 35ק גיטק שלישי פיק הגט כל
 פלגאה מקמי אידך א״ל הוא אוריין דבר מקמי׳
 במאי להו אמר לגבייהו איהו אתא אדהכי ניקום

 להו ואמר[ )אמרי( ברוחוחת ליה אמרו עסקיתו
 ס׳ רוחו׳ ארבע רב אמר רכא בר חנן רב אמר חכי

 ־ ׳ע” לא כולם עם מנשבת צפונית ורוח יום בכל מנשמת
 א״פי '!עאחת שעה אפי׳ מתקיים העולם אין כן שאלמלא

 מעמידה נץ בן ואלמלא מכולן קשה דרומית ורוח
 א»ינ המבינתך* שנאם׳ מפניה כולו העילם כל נחרב
 ]בר נחמן ורב רכא לתימן כנפיו יפרוש נץ יאבר

 בר נחמן רב ואזיל חליף הוה יתבי הוו יצחק[
 סרבלא עליה יפייס דרהבא בגוהרקא דיתיב יעקב

 לא יצחק בר נחמן רב ,לגביה אזל רבא דברתי
 נינהו גלית׳ ריש דבי מאנשי דלמא מ׳ א לגביה אזל

 דרב כרחזא לתו צריכנא לא אנא לתו צריך רבא
 אמ׳ לדרעיה גלי לגביה אזיל הוה יעקב בר נחמן

 מרינה נעל פלנאה ־. הרומית כל משתקת מזרמית י־ימ שמכשנת
 נס״ק כדאחריכן נ״ד אכ שהית עיקנא מר עס מרינה לי שהיתה

 גכיבא היה והוא למלכות למוסרן ,וניד עלי העומדין אדם נכי
 נוככת ולא ממה לא היא כימה צפונית רוח :התס כדמסרש
 מעמידה :ככ׳ן העשוי מלאך נץ בן :הרימות שאר את וממתקת

 העשויה עגלה גוהי־קא :ככף יגדיל אנרתו לשון יאכי־ :נככסיי
 דימה תכלת לנע דכי־תי סרבלא :שרים נה יחכהיגיס כשידה
 הוה דכשיאה מתניה נממן דרג להו צריכנא לא אנא :לכיתי
רות שהיתה לדרעיה יעקג דר נממן רג נלייח :והרוטג נהעור



 גיטק שלישי פיק הגט כל ז

 רב אמר הכי[ ]רכה )רבא( אמי" נשיב שדיא
 שכיס מרגליו׳ אפי׳ אמר ושמואל בי מפלת אשר.

 שבמעי זרע שכבת אפילו אמר יוחנן ר׳ בו מרקבת
 ושלשתן יצחק[ ]בר נחמן רב אמר בו מסרחת אשה

 יבא יפריא אחים בין הוא כי* דרשו אחד מקרא »ג הסיג
 וגומר מקורו יבוש עולה ממדבר ה׳ רוח קדים
 מעיינו ויחרב אשה 4ש מקורה זה מקורו יבוש

 כלי כל אוצר ישסה הוא* אשה שבמעי ש״ז זה שס
 עדי ]רב[ )רבא( אמר .שבים מרגליות זו חמדה

 אחים בין הוא כי מאי קראי דדייקי הוא סוראה .
 דמרא בקופינא שופתא* אפילו רבא אמר יפריא לב

 רפיא בדפנא סיכתא אפי׳ אמר יוסף רב רפיא
 רפיא: בכופתא קניא אפי׳ אמ׳ יעקב בר אחא רב

השולח

רביעי פרק
 אחר כאדם מעשה רב אמר יהודה רב אמר ח
 שכבת מנשבת: השידה נשיב שדיא לו: והומס מנשבת תזי־מית ׳*ל^

 הוראה ערי שבמעיה: עובר אשה של מקורה ימים: ג׳ תוך זרע
 בית שופתא קראי: דדייקי הוא סורא מבני הזה[ ]הדבר הוא
 נ׳ וע״ששדמוקבין פוישיי״ר שהוא המרה שבראש מור קופינא יד:
 יתד ברפנא סיכתא :שמדובקין אמים בין ליה קרי המור לדי

 בכופתא קניא ורפה: המום ממחת שמתייבש רפיא שנדופן:
יפריא: כמו רפיא נכפיפה: הארוג קנה
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 ואפ״ו, ותרצוה לכורסיה הפכוה לי עבדו תרי כבי

מחולשא• איפרה לא
ц פחון שונתה כלה עלובה עילא[] )שמואל( אמי״ 
 שמואל רבת ברה מרי רב ]אמר חופתה לו
אס׳ ריחו נתן גרדי במסכי שהמלך עד* קרא מאי ע״ב
 כתן ולא נתן' דכתיב גבן הוא חכייותא עדיין ייבא פ'
חרפחס ‘עולביםשומעי ואינן הנעלבים ת״ר הסריח[ גי״

 ביסירי ושמחים מאהבה עושים משיבים ואינם
השט! בצארת ואוהביו*, אומר הכתוב עליהבם ה שו&טי׳

 פרוסכון חסדא רב אמר פרוסבול ]מאי בגבורתו
אח ושביתי* דכתיב עשירים אלו בולי* ומטי לן

 שביהודה מלאות אלי יוסף רב וחני עוזכם גאון כ> *קיא
תעביטגו[:■ העבט* דבתיב העניים אלו בוטי ט! י.׳ני

 שתתקי| *יד וזקסוה כסאו הפכו ותי־צוה כורסיה1’ הפכוה
 איפי־ו( לא גדולתו[: לכורסי׳תשפל הפכוה ]ם׳א בכך הקללה

־ קולי *ליד מלבא ניצול לא מחולשא
 נסיר וישראל שכינת בעוד חופתה כקרב :קצופה ]עלובה

את עזב בושמי ריחו נתן נררי :וכו' העגל את עשו
 אע״פ חביבותא עדיין :וגו׳ סיקון נתן ולא כמו הטוב ריקו

 כת| דלא קבה במראית אלא תזכיר לא קלקוליהן שהזכיר
 ואין אקרים: מיד שנעלבים אותם גרסינן הנעלבים :הסריק[
 ליטול ולא המקום מאהבת מצות עושה אקרים: את עולבים

 עשירים ובוטי כולי תקנה: ]פרוז פורענות: מיראת ולא שכר
 עשיריסן בולאית בפניהן: דלת ינעלו שלא ועניים יפסידו שלא

:עניים[ הלווי© הן ומי העכט
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לח בעלי נחתי טילי תלת כהני ]רבה[ )רבא( אמר

 לחירורתע״ב עכדייהו דמפקי מנכסיהם בתים
 כשבתא סעודתייהו ודקבעי בשבת נכסייהו ודסיירי

 יוחנן א״ר אבא בר חייא דא״ר מדרשא בי כעידן
 סעודתה קבעה אחת בירושלים היו משפחות ב׳

 נעקרו: בע״שושתיהן קבעהסעודת׳ ואחת כשבת
יא חצי שהמקדש כשם הונא רב בר רבה דרש

 מג וחציה שפחה חציה מקידשתבך אינה אשה
 חסדא רב א״ל מקודשת אינה שנתקדשה חירין כת
 בקנינו שייר לא הכא בקנינו שייר התם דמי מי

 ודרש עילויה אמותית ר״ה בר רבה אוקי הדר
 ג ישעיה על עומד אדם אין ידיך תחת הואת *והמכשלה

 כל פית שאמרו אע״פ בהם נכשל א״כ אלא תורה דברי
 חסדא(: רב לדברי )והודה וכו׳ אשה חצי המקדש

יש״א בהם לעולם שנא' בעשה ועברי לחירות עברייהו רמפקי
 בשבת מסתכלים שדותיהם נכסייהו ודסיירי תעבודו:

 דרשה דורש שהמכס מדרשא בי כעידן :צריכים הס מה לידע
 :לאמי■ או להקדים להם והיה בסעודה יושבים והס בשבת לרבים
 יום כבוד לן דקיימא שבת כבוד כאן ואין שבת בליל שבת כערב
 .המדרש בית ביטול בשביל חתכוינין היו והס לילה לכבוד קודם
 אבל עושר מרוב יום בכל יכן ממש שבת בערב דמפרשיס ואית
 תאוה: בלא שבע כשהיא לשבת שיכנס איסירא איכא מיהו בהא
:ולדרוש למזור ]לפניו[ מתורגמן העמיד עליה אמורא אוקי

 כתוב מקרא בדרשה התמיל כך כלומר הזאת והמכשלה
מה© תורה שפסקת ירושלים באנשי ידיך תמת הזאת יתמכשלה
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 קשיא כידייהו קידרא בחשן נחמן דרב יבבנחיה

 מאלף אחד אדם* כתיב עיליש לרב ליה מה
איכ« הא מצאתי לא אלה בכל ואשד, מצאתי י *יחל
 ואשחכיין ]להו[מלתא )ליה( גרמא נחמן דרס בנתיה .

 יתיב הוה חד יומא בהדייהו נמי איהו ואשתכאי
 אתא דצפורי בלישנא ידע דחוה גברא ההוא גביה

 ברח עיליש א״ל קאמר מאי א״ל קרי וקא עורבא
 סמיכנא ולא הוא שקרא עורבא אמר ברח עיליש
 אמר ק מאי א״ל קריא וקא יונה אתא אדהכי עליה
 ביוני ישראל כנסת אט׳ ברח עיליש ברח עיליש א״ל

 אחזי איול אמר גיסא לי מיתרחש ש״מ מתילא
 אהדרינהו בהימנותייהו קיימין אי דר״נ בנחירה

 בבית להדדי סדרן לחו דאית מילי כל נשי אמר

 והמכשלה לנו תהיה קצין לכה שחלה לחבריהם שואלין והיו
 שאתה הס של־ כשחלה שחכיסין דברים כלו׳ ידיך תחת הזאת

 תורה דברי הזאת והמכשלה קצין ותהיה לכו אחור בהם בקי
 טעות להורות בהם שיכשל עד אחתתה על עומד אדם שאין

 נכשלתי אכי אף הס ידיך תחת ומבין לב נותן והיא ויכליחוהו
בי: וחוזרכי בהוראתי

 רותחת כשהיא בידיהן הקדירה חגיסית בירייה! קידרא בחשן
 הם: שצדקניות בהן שולטת האור שאין סבור והרואה

 גברא: לההוא עיליש רב א״ל :צדיק שהוא מצאתי מאלף אחר
 דכתע נחשלת ביונה מתילא ביונה עורבא: מאיקאמי־האי

הכסא: בבית יחד נועצות להדדי סדרן יוכתי׳תחתי:



קכה גיטין י-ביעי פרק השולח
 גוברין ונהרדעי גוברין עדי דקאמרין הכסאשמעינהו

 ליתי דלא מהבא רלרחקינהו לשבוייהו להו נימא
 וההוא איהו ערק קא ולפרקינן ולשמעי אינשין
 במברא עכר גיסא ליה איתרחיש לרידיה גברא

ואתאין הדרן כי וקטלוהו אשכחוהו גברא וההוא
בכשפים: קידרא בחשן קא הוו אמר

 מן אח המוציא אמרו מה מפני יוסי בר׳ אלעור א׳יר
יחזיר לא נדר ומשום רע שם משו׳ אשתו

 ובנדרים בעריות פרוצות ישראל בנות יהו שלא
 שמשום יודעת הוי לה אמור לו אומרים לפיכך

 מוציאך: אני נדר ומשום מוציאך אני רע שם
שם רבים בו שידעו נדר כל אומר יהודה ר׳ פיסקא

 יחזיר. רבים בו ידעו ושלא יחזיר לא
 בנייהסע» הכום ולא*דכתיב יהודה דרבי מ״ט אריב״ל

 ורבנן העדרה נשיאי להכם נשבעו כי 5ישרא

 ישראלים גוברין ונהררעי :הס בעלינו השבאי׳ אלו גוברין ערי
 אלו כך בעלינו היו שהם כשם כלו׳ היו בעלינו שבכהרדעי אנשינו
 זאת אמרת עדא כמו אלו עדי להס: עוד צריכו׳ אנו אין נעלינו

 גברא איהווההוא מכאן: שירידקכו מהכא לירחיקנו אומרת:
מעבר מברא עבי־ :העופות בלשון המבין האיש ואותו עיליש רב

עוד: להשיגו יכלו ולא המיס
 ולא הפרה: לו אין ברבים שהודר נדר דאמר יהודה דר׳ ט״ט

לאתשולי להו והוה להם נשבעו כתיב: בגבעונים הכום
לו יש דאמרי ורבנן ברבים: שהודר משים לאו אי אשגועתיהו
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 להו דאמי״ו כיון כלל שבועה עלייהו חלה מי התם

 שבועה עלייהו חייל׳ לא באו ולא באנו רחוק׳ מארץ
 השם: קדושת משום קטלינהו דלא והאי כלל

 בהדיה שקל ללודאי נפשיות ובין* לקיש רישיג
 כתרא דיומא גמירי אמר וגלגלתא חייתא , מז

 אדמיה דליחול היכי כי ליה עבדו מינייהו רבעי כל ,דהז
 דהו אמר לך ניחא מאי ליה אמרו בתרא ל^יומא

 אמחייה מנייכו חד וכל ואותבינכו אקמטינכו בעיגא ־םת>
 כר מינייהו חד וכל ואותבינהו קמטינהו ופלנא חייתא* р= היא

 לשיניה חרקינהו נשמתיה נפק חייתא חרא מחייהלמבתי"ז
 גבי לך פש י אבתי בי מחייכרת קא אחוכי א״ל ?משנע

 ]יתיב[ ואתא נפק כולהו קטלינהו דהייתא פלגאהמכה₽ל
 מידי בעית לא כרתיה ליה אמרה ושתי יפ״אקאכיל
 נפשית נח כי כרי כריסי בתי א״ל עליה למזגא

 צריך לא הפרה לאפי׳ הוא הפרה שאין משוס לאו החם הפרה:
משום היתה: בטעות הלא כלל עלייהו שנועה יזיילה דמי

:שבועתן על עברו הנכרים יאחרו שלא השם קדושת
 קשור שק וגלגלתא חייתא :אדם בכי שאוכלים אומה ללודאי

 דיוטא בתוכו: עופרת של אי אבן של או( )ועגול ופקיע
 דחו: על ■שיסקול אדטיה רליהול אותו: כשהורגיס בחרא

 חייתא ולהושיבכס: אתכם לקשיר ואוחבינכו אקמטינכו
 כל יחיו כל ושתי קאכיל יתיב חכה: וחצי חכה כלומר ופלגא

 למזגא :חחר לייס להצניע מצמצם הוה לא משתכר שהיה מה
הוא שבמעי ושומן בטני כהי כריסי לישןעליו: כסת כראי עליה



קבי גיטין יביעי ®־־ק השולח
וו® מלי© :לאחרי׳חילם ועוכר* אנפשיה קרא דמוריכף קבא בק

הגיזקין
חמישי פיק

 מט שמץ הניזקין אמרו מה מפני שמעון א״ר תניא
ע״נ החמסני׳ ומפני הגזלנים מפני בעיריות להם

 חומס אני ולמה גוזל אני למה אדם שיאמר כרי
 שלי נאה שדה ונוטלין לנכסי יוררין כי׳ד למהר

 3כ ®»®к ומיטב שדהו מיטב* כתורה שכתיב מה על יסימכין
ישלם: כרמו

 יד דדיה דר״מ בשבבותיה דהרה אפוטרופוס ההוא
נב שבקיח ולא עבדי רובין ארעתא מזבין קא

 ואתה להרוס אני כחלמא ליה אחזו *י*מא רבי
 חלומויח דברי אמי- אשנה לא ואפ״ה לבנודת

 כהו ראגרי תהי בי הנהי מורידין ולא מעלין לא
 הדרי בהדי מנעו קא הוו שמשי בי דכל שפי

 עד שמשי כי תלתא עככינהו לחתם ר״מ איקלע
דאפקידה וי דקאמר שמעיה שלמא להו "עכר

מביתיה: גברא לההוא ר׳־מ
:כרכום מוריקא :יכסת כר !׳

:דמי יהיב ?משן דמי יהיג לא *'לי
 וי דקאמר לשטן שמעיר! שבת: ערב של שמשא כי כל’

מניתיה: דאסקיה
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 מקעקן! אומר ב״ש בבירה ובנאו מריש נזל ת״ר נה
 וכ״ה לבעליו מריש ומחדר כולה הכירה כל

 השכין: תקנח משום בלבד מריש דמי .אלא לו ין א אומ׳
 המלחמה: בהרוגי ביהודה סקריקון היה לא משנה \ט

חמיו מפחד אדם אשרי’ דכתיב מאי יוחנן א״ר זם'
 הרוב קמצא ובר אקמצא וגו׳ לבו ומקשה ־ע

 מלכא טור חרוב יאחרנגולחא אחרנגולא ירושלים ° משלי
 חרוב קמצא ובר אקמצא ביתר חרוב דרספק אשקא נזה סר.ה

 כר דבבי׳ ובעל קמצא ררחמי׳ גברא דההוא ירושלי׳ שהחייבן
המצא לי אייתי ויל סעודתאא״ללשמעי׳ עבד קמצאילי-הנש’ה

1 י שנאת
 ואותו נפשו בם־יון קרקע ישראל לו שנתן רוצץ ככרי סקריקר תנם
ВР'С כי רכלל המשנה )>כזנת תמיתני ואל זו קרקע שא לו כיאי׳

 היסכיס ישראל כנגד גוירזת פלשה שלו כפולמוס גור לישראל המיצד "^”'י
 נל ייציינתא ליקטליה. קטיל דלא כל קמייתא גוירמא .יהודה כארץ 15 יש

 קמייתא הלכן ליקטלוהו. דקטיל כל נתייייתא »וי. ארכיג לייתי דקטיל
 םקריק!ן היה לא ופירוש :ומקני גמר אונסיה אגכ דקטליה כיון ימציעתא

 נשכיל אחד יהודי לי שנתן שדה הרוצח מ! ולקח יהודי איש נא שאס
 ממיט» מיד! להוציאו יכול השדה כעל ואי! קיים 1מקח יהרגנו שלא

 דניזן ומקני גמי אזנסיה דאגכ הרוצח ניד הימה שגוולה ולימי אונם
שלם: כלב נהליה אקנייה והניחני וו קרקיג שא ליה שאמר

 אעשה אס בכך תקלה תארע שלא הנולד לראות דואג מפחד כמי אכל
 ריי״ט שקורין נשים מרכבת של דופן רריספק שקא זאת: יו שהיא

 בט ואת באותו כדאמריכן עגלה כעין והיא אשכנז בלשון ווג״אלנכ
’ !י! זמתפחד  שני שם כך קמצא וכר קמצא :בריספק כודכיית׳ לי מעיילת כי ני|נם

שמוקמצא; היה אוהבו קמצא דרחמיד• יהודים: שיין לא
היי״ן אפיי למי׳



 קכו גיפין חמישי פרק הגיזקין
 דהוהיתיב אשכחיה אתא קמצא בר לי׳ אייתי אול
 גברא רההוא דבכא בעל גברא ההוא מכרי אל
 ואתאי הואיל א״ל פוק קום הכא בעית מאי הוא

 גו א״ל* ושתינא דאכילנא מה דמי לך ויהיכנא שבקן
 א״ל דסעורתיך פלגא דמי לך יהיבנא ]א״ל[ לא
 לא א״ל סעודתיך כולה דמי לך יחיבנא ]א״ל[ לא

 והוו הואיל אמר ואפקיה ואוקמיה בידיה נקטיה
להו ניחא קא מ ש" ביה מיחו ולא רבנן יתבי
מלכא: בי קורצא ]בהו[ איכול ויל אי .
יו יימר מי א״ל והודאי בך מרדו לקיסר א״ל אזל

 שם מקרבין אי חזית קורבמיין להו שדר א״ל
 בהדירקאתי תלתא עגלא בידיה שדר אול ליה.
 בדוקק לה ואטרי׳ שפתי׳ בניב מומא ביה שרי

 לאו ולדידהו ז4מומ הוה רלדידן דוכתא שבעין
 מלכות שלום משים לקרוביה רבנן סבור הוא טומא
 מומין כעלי יאמרו אבקילוס בן זכריה ר׳ להו אמר

 וליטא ליזול דלא למקטליה סכור מזבח לגבי קריבין
 יהרג בקדשי׳ מום מטיל יאמרו זכריה ר׳ לחו אמר

 סעודתך: פלגא דמי לך יהבינא איהו א״ל לך: שבקיכא לא א״ל
 וק״ל(: מעוג לעגי מנסי' אוכלי! דנריהם ׳’,)לק מלשינות קורצא איכול

לרבות איש איש לן דקיימא המזבמ כבי על להקריב קרבן קורכנא
 בניב כישראל: ונדבות כדרים שנודרים הנכרים את

 לגבוה להקריב מומא הוי לא לדירתו העליונה: שסה שפתים
 הנוטה כמו טי״לא בדוקין :אבר ממוסר אלא דידהו ממה

סבורים שיהיו יהרג בקרשים מום המטיל יאמרו כדוק:
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 בקילוס א בן זכריה ר׳ של ענותנותו יוחנן רבי אמר
 והגליתנו היכלנו את ושרפה ביתנו את החריבה
 שדא קאתי כי קיסר נירון עלוייהו שדד מארצנו

 אתא למערב בירושלים נפל אתא למזרח גירא
 נפל אתא העולם רוחות לארבע בירושלים נפל

 ונתתי* א׳יל פסוקיך לי פסוק לינוקא א״ל •^׳נהבירושלים
 קודשא (אמ וגו׳ ישראל עמי ביד באדום נקמתי את

 ידיה לכפורי וכעי ביתיה לחרובי בעי הוא כריך
 מאיר: ר׳ מיניה ונפק ואגייר ואזיל ערק נברא בההוא כספי יג׳
 צר אתא קיסר לאספסיינוס עילוייהו יה*'ישדרןש’חם”

 עתירי תלת׳ הנהו בה הוו שני תלת עלה ^”נכ
 הכסת, ציצית ובן שבוע. כלבא ובן גוריון בן חיייזלמ׳נקדימון

 כלבא בן בעבורו חמה לו שנקרה גורי־ון. בן נקדימין דנייין
 יוצא ככלב רעב כשהוא לביתו הנכנס שבל שבועחיני,םיז
 נגררת ציצתו שהיותה הכסת ציצית בן שבע כשהוא *"כעע ”

 גדולי בין מוטל׳ כסתו שהיותה א״ד כסתות׳* גבי על ״ארש

 נהרג: בו יהיה לא מום על ועבר בקדשים חים שהטיל שבשביל *יי
 למזרח נירא שדא הרגו: ולא זה את שסבל סבלנותו ענותנותו שס

 מגמגם הוה ינוקא ההוא :לירושלים סמוך כשהיה קסם לקסום ’ג
 לכסורי ישראל: עמי ידי על ישראל עמי כיד :ל״ג בלישניה נםי״מ,

ידיו: לקנת ידיה
 כשבילי זריזה לוחמה נקרה בהרים: מקדרים לשון נקבה נקרה

 גבי על נגררת טליתו; של ציצית ציצתו תענית: במסכת
נן וא״ר מילת: גבי על אלא מהלך היה שלא וכסתות כרים



 קנח גיטין חמישי פרק הניזקין
 ושערי. בחטי לחו זייני אנא לחו אטד חד יומי
 אט׳ וחד .ומשחא וטלחא בדחמרא לחו אמר וחד
 כר חסדא דרב לדציבי רבנן ושבחו, .בדציבי לחו

 רב דאמר מרציכי בר לשמעיה מסר הוה אקלירי
 דציבי. אכלבי שהין בעי רהיטי אכלבא חסדא

 הנהו בהו היו שתא וחד עשרים למיון להו הוה
 כהדייהו שרמא וניעבד ניפוק רבנן להו אמרי בריוני

 בהדייהו קרבא ונעביר ניפוק להו אמרי שכקינהו לא
קלינהו קמו מלתא מסתייע לא רבנן להו אמרי

כפנא: והזה ושערי דחטי אמברי להנהו
 יט שדרתיה הויא דירושלי׳ עתירת׳ בייתים בת מררזא

שם סמידא לי אייתי ויל ליה אמרה לשלוחה
 היורת׳ ליכא סמירא לה אמר אתא איזדבן אדאזל
 איזדבן אדאזיל לי אייתי זיל ליה אמרה איכא
 אמרה איכא גישקרא ליכא חיורתא לה ואמר אתא

 שלו כסא כסתו שהיה הכם־; שמו כקרא ולמה שמו ציצית
 :קיסר סכי להקביל ברומי הולך כשהיה רוחי גדולי בין מוטלת

 וציבי וחלמא וממר׳ ושערי מטי עתירי תלתא להכך להו הוו
 איט חסתמות: סי' )אקלידי שתא: ומד עשריס העיר בכי כל למיזן

 ’*6לסלמחהגייי וסומזיס רקיס אכשיס בריוני : אוצר( סי׳ אכלכא
 לכצמ: מלתא מסתייעא לא בריוני: להכך רבנן אמרולהו

והעצים התבואה לאוצרות אמברי לרזנך קלנהו :בריוני קמו
שילמקו: כדי

קימר סח גושקרא כקייה: סת חיורתא סלת: סמירא
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 לח ואמר אתא איזרבן אראזל לי אייתי ויל ליה

 ליח אמרה איכא דשערא קמחא ליכא גושקרא
 מסאנא שליפא הוה איזרבן אדאול לי אייתי ויל

 איתיב למיכל מידי משכחנא אי ואחד איפוק אמרה
 р יוחנן ר׳ עלה קרי ומתה בכרעה פרתא לה

גרוגרת דאמרי איכא וגו׳ והענוגה בך הרכה* ובאי ׳«’דני
 יתיב צרוק דר׳ ומתה ואיסטניתא אכלה צדוק דר׳

 כי ירושלים ליחי״וב דלא בתעניתא שנין ארבעין
 בארי הוה וכי מאבראי מתחזי הוה מידי אכיל הוה

 הוה כי להו ושדי מייהו מייץ גרוגרת ליה מייתי
 וכספא דהבא לכל אפיקתה נפשה ניחא ]קא[

היינו לי טיבעו למאי האי אמרה בשוקא שריתיה
:ישליכו בחוצות כספם* דכתיב !>ח!קאל

 אחתית בר דירושלים בריוני סיקראריש כאבא
 בצינעא תא לי׳ שלח הוה זכאי בן יוחנן דר׳ שם

 лррр ומתה בהמה: גללי של פרש פרתא סאונדיי״ר:
 את שמצץ צדוק לר׳ שנשארו מאותם גרוגרת איסטכיסותא:

 צדוק ר׳ של המולי ומרימ לרעבונה ואכלתה היא ומצאתה מימיה
 מתחזינגרונו: הוה באסטניסות: ומתה טעמה כגרוגרת שנכנס

 תעניותיו כשגמר בארי הוה כי כתוש: שהיה מממת מאבראי
 יכשים תאנים גרוגרת ליה מייתי הוו :עצמו להברות ורצה
מימיהם את מוצץ והיה עבה דבר לבלוע יכול היה שלא מפני

הגרוגרת: ומשליך
בצנעא; לגבאי תא ריב״ז ליה שלח שמו: כך סיקרא אבא
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 וקטליתו הבי עבדיהו אימה עד ל’א־ אתא 'לגבאי

 אמינא דאי איעבר מאי א״ל בבפנא לעלמא לי׳
 לדידי תק:ת^ לי הוי א״ל לי קטלו מידי לתו

 נפשך נקיט א״ל פורתא הצלה דהוי אפשר ידאיפיק
 שרי׳ מידי ואייתי כך ולישיילו ב״ע דליתי בקצירי

 תלמידך' בך ולעיילו נפשית דנת ולימת גבך ואגני
 כך>נהאדלא לרגשון רלא אחרינא אינש בך ליעול ולא

 לא ליעיל עביר ממית׳ קליל דח־יא ידעי דאינהו את דקליל

 ן*’:יש’יהושע ור׳ אהד מצד אליעזר רבי בו נכנס הבי
 אמריהצדי/יס למדקריה בעו לפתתא מטו בי *אח מצד
 להקפיד להו אמר למרחביה בעו דקרי רבן יאמרו לתו

 מט<ןעל\ו בי בבא.נפק ליה פתחו דחפו רבן יאמרו
 מלב־ין^ עלך שלמא מלכא עלך שלמא אמ׳ להתש

 0)?;ה,5אנא. מלכא רלאו חרא קטלי תרי מיחייבת א״ל

 שבקתון,^,^ דלא הכי עבדיתו אימת ער ריב״ז: ליה אמי
 ז,מ\כ־ העיר: ק לצאת שיכיתכי לדידי תקנתא חדלי לאשלימי:

 0רמ׳׳ שאתה קול הוציא כתולה עצמך התזק כקצירי נפשך נקוט
 דגר סריא מירי ואייתי גוסס: שאתה כמו בך לישיילו תולה:

 מת שיאתרו עמך במטתך והשכב גבך ואגני כבלה: כגון מסי־ית
 מטתך רגלי תתת יכנסו תלמידך כך ולעיילו ;כבר ומסרית הוא

 ממיתא: קליל דתייא לשאתדאינקידעין אתרים ימתו ולא לשאת
 אמי הוא: מערים שמא ברחתיס למדקיי׳ :בריוני הנך כעו
 דקרו: רבן שאפילו עליכם הרומיים יאמת סיקרא: אבא להו

והתעללת אנא מלכא דלאו :יצעק אולי לטרחפיה
9 Ш.
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 עד אנא 14מלב אי ותו מלכא לי קרירה וקא

 לאו דקאמרח א״ל לגבאי אתית לא אמאי האירנא
 ז4מלכ לאו דאי את מלכא איברא* אנא שסע״במלכא

 והלבנון'* רכתיב בידך ירושלים ממסרא לא את ישעיהי
והיה* דכתיב מלך אלא אדיר ואין יפול. באדיר ל *ימיה

 המקדש בית אלא לבנון ואין וגומ׳ ממנו אדירו
מלכא אי ודקאמרת והלבנון הוה הטוב ההר* שנא׳ ג דניים

 בריוני האידנא עד לגבאי אתית קא לא אמאי אנא
 דבש של חבית אילו א״ל שבקינן לא כן דאית

 החבירה את שוברין היו לא עליה ברוך ודרקון
 ואיתימא יוסף רב עליה קרי אישתיק דרקון בשביל

איבעי יסכל ידעתם אחור חכמים משיב* עקיבא ר׳ י**™׳
 לדרקון ליה ושקלינן צבתא שקלינן ליה למימר
 אתזיא אדהכי לה שבקינן וחביתא ליה וקטלינן

 קיסר ליה דמית קום א״ל מרומי עליה פריסתקא
 הוה ברישא לאותיבך דרומי השיבי הנהו ואמרי

 אדירו והיה להיות: עתיד אתה מלך את מלכא איברא :*מי׳לפי&בי
 זה לבנון חושל: הוא אדיר אלחא יצא מקי־בו ומושלו טמנוש,לזל

 דבוק עליה כרוך ישראל: של עונותיהם שמלבין המקדש בית
 הדרקון לו שילך כדי החבית את שוברין אין :אמריה ולהוט שהיה
 להשליך כדי באש ולשרסה העיר מומת להשחית לכס היה כך נאומה

 מצפים היינו כך לה שבקינן והכיתא מתוכה: בריוני אותם
 ובשלים קיימת העיר ותהיה ממכה ולהוציאם להם נוכל אולי

שליח: פריסתקא עמך:



 קל מטין ,חמיש פרק תניזקין
 ьб לאחרינא למסיימא בעי מסאנא חר מסיים

 מאי אמר נפק לא לאידך למשלפיה בעא עייל
 דכתי׳ לך אתי׳ טובה שמועה תצטער לא א״ל האי

 »י לי6מ תקנתידת מאי אלא עצם תדשן טובה *ושמועה
 קמך ולחליף מיניה דעתך מיתבא דלא אינש ליתי

 יי ס6 א״ל עייל הכי עבד נרם תיבש נכאה ורוח* רכתיב
 לא אמאי האידנא עד האי כולי דחבמיתו ומאחר
 נמי אנא א״ל לך אמרי ולא א״ל לגבאי אתיתו
 משדרנא אחרינא ואינש אולינא מיול א״ל לך אמרי
 יבנה לי חן א״ל לך ואתן ]מידי[ מינאי בעי אלא

 דמסיין ואסוורזא גמליאל דרבן ושושילת׳ וחכמיה
 ר׳ ואיתימא יוסף רב עליה קרי צדוק לר׳ ליה

 איבעיסעי׳מד יסכל ודעתם אחור חכמים משיב* עקיבא
 דלמא סבר והוא זימנא הדא לשבקינהו ליה למימר

 הוי: לא נמר פורתא והצלה עביר לא האי כולי
 כא יומא הוא מאי צדוק לרבי ליה דמסיין אסוותא

 שס תיבש נכאה ורוח השמועה: משממת אבריו שכתדשכו נפיק לא
 לי תן :שלך העצם תיבש השונא מממת רומך תכאה כאשר גי־ם
 דר״ג ושושילתא :קכמיה תהרוג ולא תמריבכה שלא יבנה

 :דוד בית שולטכית תכלה שלא תהרגם שלא הנשיא משכמת
 יכול הי' שלא צדוק ר׳ את שירפאו מאנשיך לי תן רופאי׳ ואסוותא

 סברר׳יומנן: והוא בתעניותיו; מעיו שנתקצרו לסי אוכל לגליע
 הצלה דאסילו ואשתכמ לי עביד לא לירושלים דלישכק האי כולי

;פורתא הצלה דתיהוי האי מיניה כעיכא הלכך ענד לא פורתא
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בהן: מעורב וקמח גסין

 דסיפוק׳ מיא מחר’, דפארי מיא אשקוהו קמא
 פורתא: פורתא מעיה דרוורז ער דקמחא מיא *למח

 אלהימו אי* ואמר הרשע לטיטוס שדריה אזל כב
 וגידף שחירף תרשע טיטוס זה ם חסיו צור ’

 לבית ונכנס כידו זונה תפש עשה מה מעלה ינייסלבכלפי
 עליד־־ז ועכר תורה ספר והציע הקדשים קרשי
 נס לנעשה הפרוכת את וגירד סייף ונטל ,עביר
 שר עצמו את הרג כר וקס ויוצא מבצבץ דם והיה

 אותות אותותם שמו מועדיך בקרב צורריך שאגו*עד »לי©
 חסין כמוך מי יה חסין כמיך "מי אומר הנן אבא פ© פ©

 ■ישע אותו של וגידופו ניאוצו שומע שאתה וקשה
 ה׳ באלים כמוך ימי תנא ישמעאל ר׳ דכי ישותק מ!ממ!5

 הפרוכת את נטל עשה מה באלמים כמוך מי
 שבמקדש הכלים כל והביא גרגותני כמין ועשאו
 בעירו ולהשתבח לילך בספינה והושיבן כהן והניחן

 יממקים ובאו קבורים ,רשעי ראיתי ובכן*’,»שנא ₽הל»
 תקרי אל עשו כן אשר בעי׳ וישתכחו יהלכו קדוש

סובין רסיפוקא מיא סובין: כהס שנישורו חים דפארי מיא

 שסו :בו מתוועד שאתה בבית מועדיך בקרב צורריך שאגו
 מוז מי של זה דם סימן שסימכיהן א׳,!רו אותות תם אות

 הסין מעלה: כלפי כינו• ]עצמו[ :עצמו את שהרעו לא אס
 וקורץ לבור מגת יין בי ששואבין גדול סל גרגותני כמין :מתאפק

שאתם׳ הזאת הגבורה עשו כן ,אשי *בעיי וישתכחו קולדויי״ר:



 קלא גיטין חמישי פרק הניוקין .,
 וישתכחו אלא וישתכחו י*אלתקי קבוצים אלא הבורי׳

 אגליין דמיטמרן מילי ראפילו ממש קבורים א״ד
 כמדומה אמי לטובעו שבי□ נחשול עליי עמד ליה.

 כמיס אלא גבורתי אין אלו של שאלהיהם איי
 במים טבעו תיסרא בא כמים טבעו פרעה בא
 הוא גביר א□ במים לטוכעני עלי עומד הוא אף

 ואמרה ב״ק יצתה מלחמה עמי ייעשה ליבשה יעלה
 בריח הרשע עשר של כני בן ישע בן י־־שע ]לו[
 לרה קיי אמאי שמה ויתוש בעולמי לי יש קלה

 עלה ילה לית ומפקנא לה אית דמעיילנא קלה כריה
 םיח ליבשה עלה מלחמה עמה ותעשה ליבשה

 יומא שנים ו׳ במוחי ונקר בחוטמו ונכנס יתוש
 קול שמע נפחא דבי אבבא חליף קא הוה חד

 מייתר יומא בכל תקרת׳ איכא אמד אישתיק ארופת׳
 לישראל וווי ר׳ ליה יהיב לנכרי קמי׳ ומחו נפחא

 יומין תלתין עד בסנאך חזית 'דקא מסתייך א׳יל
 א״ר תניא .דש דרש כיון ואילך מכאן הכי עביד
 וכשמת רומי גדולי בין הייתי אני ערובא כן פנחס
 ב׳ משקל דרור כצפור בו ומצאו מוחו את פצעו
 רות נחשול .ישראל של ממונם מטמון רטיטמק *מיל :יוא־ס

 מאכל: להכניס טעיילנאפה קישקגרפס: סיטראניזל סערה:
 !אשתיק״אותו :■ירכם ארזסחא :הרעי בית דרך מיצא מפקנא

 משתרגיל דש דרש כיון הקורנס: קול מפני מלנקר יתוש
 צפור ביקורו: הכימ ולא בר\ הכיר הקורנס בקול ולמד היתיש
________________- לריידי״לא חקור —
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 ב׳ משקל שנה בן כגוזל תנא כמתנית׳ סלעים.
 וצפרנין נחשת של פיו נקטינן אביי אמר לטרין

 לקליוה להר אמר מיית קא הוה כי ברזל של
 דלא ימי אשב לקטמיה ולבדרו גברא לההוא

בדינא: ולוקמיה דיהוראי אלהא לשבחי׳
 הוה דטיטום אחתיה בר קלוניקוס בר אוגהלוס כג
בנגידא לטיטוס אסקיה אזל לאגיורי בעי שם

 ישראל א״ל עלמא בההוא חשיב מאן ליה אמר
 מצית ולא נפישין מילייהו א״ל בהו לאדבוקי מהו

 רישא והזית עלמא בהאי איגריכהו זיל לקיומינהו
 הטיצר כל וגו׳ שלו אויביה לראש צריה היו* דכתיב א איכה

 גברא דההוא דיניה א״ל ראש נעשה לישראל
 מכנשי יומא כל אנפשיה דפסק במאי* א״ל נזבמאי

 אשב ומברר ליה וקלו ליה ודייני לקטמיה ליה
 מאן ליה אמר בנגיד׳ לבלעם אסקיה אזל ימי

 לאדבוקי מהו ישראל ליה אמר עלמא בההוא חשיב
 הימים בל וטובתם שלומם תדרוש לא* א״ל »בהו״דנייס

 בשכבת א״ל במאי גברא דההוא דיניה ליה אמר
 בנגידא ישראל לפושע אסקיה אזל רותחת ,זרענ1אמ' ׳־

 מהו ישראל א״ל עלמא בההוא חשיב מאן לפ״אא״ל
 תדרוש אל רעתם ררוש טובתם א״ל בהו לארבוקי

 דיני׳ א״ל עינו. כבת נוגע באלו בהם הנוגע כל

 קיטסא. וכדורי מיקלי אגפשיה רפסיק במאי אוב: בנגירא
 התחילו שכעצתו חדה כנגד מלה רותחת זרע בשכבת



 קלב גיטין חמישי פרק הניזקין ר,
 דאמר רותחת בצואה א״ל במאי גברא וההוא

 בצואה נידון חכמים דברי על המלעיג כל מר
 לנביאי 1ישראל־ פושעי בין מה חוי תא רתחת
 כמה וראה בוא אלעור א״ר תניא העולם אומות
 ארח הקב״ה סייע שהרי בושה של כחה ;דולה

 היכלו: את ושרף ביתו את והחריב קמצא :ר
 כד רחוו מלכא טור חרב ותינגולתא אחתגולא

 וכלתאשס חתנ^ה מפקי הוו כי נהיגי
 ורבו פרו כלומ׳ ותרנגולתא תרנגולא קמייהו מפקי

 דרומאי גונדא קאחליף הוה חד יומא :תרנגולים
 אמרו אתו מחונהו עלייהו נפלו מנייהו •שקלינהו

 הוה עלייהו אתא יהוראי כך מרדו לקיסר ליה
 וקטיל מילא קפיץ דחוה ררומא בר ההוא בהו
 אמ׳ אארעא ואותביה לתאגיה קיסר שקליה :הו

 תמסרי׳ לא לך ניחא אי כולה דעלמא רכוניה
 גברא דרור בידיה ולמלכותיה לדידי׳ גברא לההוא

 מ חלים אתה הלא* ואמר ורומא לבר מיה פו אכשליה
 לה ריליף בעירובין טר דאמר מואב: בכות אל לזכות ]העם[

 כידון הרבה ]החלעיג[ )המלהיג( בשר יגיעת הרבה מולהג
 הזהר בכי מהמה ויותר כתיב כופרים בדברי וקרא בשר ניגיעת

I כגלית שתשכיכה בלעם אוז״ע נביאי תורה: מדברי יותר נד״ס
:לדבר והרשיע עליו

 היהודי׳ המדיכה בכי נפלו :המלך הר ששמה מדיכה מלכא טור ו
בהו הוה גונראגדוד: מחונהוהכוס: די־ומאי^ קועליי
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 אט נטי תר בצבאותינו תצא ולא זנחתנו אלהים

 אתא הכסא לבית על ;זה מת קא אתמוהי דור הבי
 הואיל אמר נפשיה ונח לכרכשיה שמטא דרקונא

 שבקינה אשבקינהו זמנא הא גיסא לי ואתרחיש
 דאתחו עד שרגי ואדליקו ושתו ואבלו אודקור ואול

 הא מיחדא אמר לא מ בי־יחוק דגושפנקא בליוני
 תלו! אפי א״ר עלייהו אתא הדר יהודאי בי חדו לה® ?יה

 וקטלו טלכא לטור סייפאעלו שליפי אלפי מאהעל״’יןלה
 הלולי גיסא וכחך לילותא ותלתא יומא תלתא י־כל^^בה

 כהני: הגי ידעי הוו ולא וחנגי ™ליהדבר
 אתא כי יעקב נאית כל את חמל ולא ה׳ בלע*®”™”
 עיירוח רבוא ששים אלו יוחנן אי׳ר רכין ץכ’אך

 רב ,דאמ.'־ המלך בהר המלך לינאי לו ״?ישהיההם
 לו היה עיירות רבוא ם' אסי רב אמר □׳יהודה מיחד׳
 היומין ואחת אחת וכל המלך בהר המלך לינאי לא שאני
 כיוצאי כפליט בהם שהיו מג׳ חוץ מצרים .,®כיוצאי ,

д- רכייא כפי־ שחליי׳ כפר ביש ככר הן אלו מצרים 
 כפרשחליי׳ לאושפיוא. ביתא יהכי דלא ביש ^כפרש

 יומן א״ר דכריא כפר שחליים מן פרנסתן שהיתה כ כה,א
 נקבו' ,ויולדו׳ תחלה זירים יולדות נשותיהם נלעכלשהיו

אקרא ההיא לי הזיא לדידי עילא אט׳ מיזי׳כאחרונ׳ופוסקו׳ יא)מ

млпи ..>4יה4 •

 בליונא :התיל לבני ראתחזי עד לשחות: איזדקור ביהודים:
 רתוק חבירה היה בטבעתו צורה לו שהיתה חי דנושפנקא קני דטא

הנרות: למראה העיר מן לאמי״יין



קלג מטין חמישי פיק הניזקין 1
 ההוא ליה אמר מחזיק לא קני רבוותא שחין

 יא דניאל צבי ארץ*א״ל משקריתו שקורי חנינא לר׳ צדוקי
 יז׳כס אף בשי־ו את מחזיק עורו אץ זה צבי מה בה כתיב

 ”’יושבין^ שאין וכזמן רווחא עליה שיושבין כזמן א״י
ליגנין גמרא: עליה

 ורבפיי״י טובי׳ בר הלקי׳ ורב חלקיה בר מניומי רב
 זדאיאמרי הררי גבי יתבי היי חיתיא *בי הונא

̂ ’יד” 'מצרי של סכניא מכפר האטל יהל רשמיע איכא
 וכ וארוסתו בארוס מעשה ואמר מינייהו חד פתח לימא

 שם לו אמרה לוה זה והשיאום הנסיים לבין שנשבו
 ממך כתובה לי שאין בי הנע אל ממך :כקשה

 להם אמרה וכשמת מותו יום עד בה נגע ילא
 ביוסף דאלו מיוסף יותר ביצרו שפטפט’לזה בסדו

 ויומא יומא כל והאי שעתא חרא אלא הוה לא
 ואלו מטה בחרא והאי מטה בחרא לאו יוסף ואלו
 ואמר אידך פתח אשתו והאי אשתו לאו יוסף

 השער נחסר בדינר מידיות א״ביעים ועמדי מעשה
 והוא המלך כתר תיו עיירות רכוא ששים דאמריתו משקריתו

 בלע״ז דלוריי״ת גמרא קנים: רנוא ם׳ אפילו ממזיק אינו
הוא משהופשט בשרו אה מחזיק עורו איי .מפאכי נמוד כמו

:בה ולכסותו למזור יכול ואין כווץ
 בארוס :רשעים אס צדיקים אס מעשיהם מה ליה ישמיע

ולא ביצרו זלזל שפטפט העיר; מאותת וארוסתו
התבואה: כתיקרה השעי־ ־,,נחס עליו: כתער אלא יזשט
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 נ על שבאו ובנו אב ומצאו ובדקו אח׳ טוריא

 השער וחור וסקלו לב״ד והביאום ביה״ב מאורסה
 שנתן אחד באדם מעשה ואמר אידך פחח למקומו

 מה מרובה כחובת׳ והיתה לגרשה באשתו עיניו
 והשק! והאכילם שושביניו את וזימן הלך עשה

 ביצה לובן והביא אחת מטה על והשביבם שיכרם
 היה לב״ד ובא עדים להם והעמיר ביניהם והטיל

 בוטא בן ובבא הזקן שמאי מתלמידי אח׳ זקן שם
 לוק הזקן משמאי מקובלני כך להם אט׳ שמו

 האור מן רוחה זרע ושכבת האור מן סולר ביצה '
 והגט והלקוהו לב״ר והביאוהו כדבריו ומצאו בדקו

 דהוו ומאחר יוסף לרב ]אביי[ ממנו.א״ל כתובתה
 דלא משום א״ל איענש מ״ט האי כולי צדיקים

ירושלי׳ את שמחו* דכתיב ירושלים על איאבול ם! ישעיה
 כל משוש אתה שישו אוהביה כל בה וגילו

עליה: המתאבלים
 חוח כי נהיגי דהרו ביתר חרוב דריספק אשקא כו
 שתלי ארזאינוקחא שתלי ינוקא מתילד שם

 לח ועבדי להו קייצו מנסבי הוה וכי תורניתןית
 דקיסר ברחיה חלפא קא הוה חדא יומא גננא
 אשתו: על שבא קול להוציא זרע לשכבת דומה שהוא ביצה לובן

 האור מן דוחה זרע שכבת :]ומגליד[ מתייבש דערי״ש סולר
מגליד: ואיינו בנגד ונבלע נכנס

:מופה גנגא : פי״ן תורניתא



ניתר: מהרוגי רם ואחר מקים: שס
יואש כמצות יהודה שרי שהרגוהו הכהן יהוידע בן זכריה של

 קלד גיטין חמישי פרק הניזקין
 אתו לה ועיילו ארזא קצו דריספק שהא ?תבר

 מרדו לקיסר ליה אמרו אתו מחונהו עלייהו נפול
 נ איכה קרן כל אף כהרי גרע* עלייהו אתא יהודאי בך

 לן'^7מאלף פ׳ אלו יוחנן א״ר אבא א״ר וירא א״ר ישראל
 מלו שם שלכדוה בשעה כיתר לכרך שנכנסו מלחמה קרני

 קכ״ינא ונפל דמם שהלך עד וטף ונשים אנשים בה והרגו
 רחוקרחיה״א היתה קרובה תאמר ושמא הגדול לים

 נחלי׳ שני אומר הגדול אליעור ר׳ תניא מיל היתר■
 אילך מושך ואחד אילך מושך אחד ידים בבקעת יש

 במתניתא דם ואחד מים חלקים שני חכמים ושיערו
כרמיה□ את העולם אומות בצי־ו שנים ן׳ תנא

ובל: בלא ישראל של מדמם
 כה ול סח קרחה בן יהושע א״ר אבין בר חייא א״ר

הרגשסע״ב זה כבקעה ירושלים מאנשי אחד וקן
 ובירושלי' רכוא וי״א מאתים טבחים רב נכוזראדן

 ונגע דמן שהלך עד אחת אבן על רבוא צ״ד הי־ג
 ר הושע ברמי׳ ורמים*־ שנא׳ מה לקיים זכריה של בדמיו

 מרתח קא דחוה דזכריה לדמיה אשכחיה נגעו
 זבחים דם לו אמרו האי מאי להו ואמר וסליק

 אי להו אמר אירמי ולא דמא אייתי דאשתפוך
 לכשרייכו מסריקנא לאו ואי מוטב לי אמריתו

 אליהם ומתאספים קרן תוקעי גייסות ראשי מלחמה קרני
.ירים בקעת :ליס היתה קרובה תאמר ושמא :צבאם כני
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 י§*נכ נימאלך מאי ליה אמרי דפי־זלא במסרקי

 קמינן דשמיא במילי לן מיכה קא דחוה בז הוה
 נייח קא דלא שנים כמה והא ליה וקטליני עלויה
 סנהדרי אייתי ליה מפייסנא אנא ,לה אמר דמיה
 בחורים נח ולא עילויה קטיל קטנה וסנהדרי גדולה

 שן תינוקות 4איית נח ולא עילויה קטל ובתולות
 זכריה וכריה א״ל .נח ולא עילויה קטל רבן בית

 ראבדינהו( לך ניחא אבדתי שבהם טובים
 בההיא נח הכי ליה כדאמר לכולהו ]ראבדינהו[

 )הם( ומה אמר ברעתיה תשיבה’ הרהר שעתא
 חני ב .רקט גברא ההוא כך אחת נפש על ]אם[

 ]שטר[ שדר אול ערק וכמה כמה אחת על נשמתא
 הי׳ תושב גר נעמן תנא ואגייר ככיתיה פירטתא
 למדו המן של בניו מבני היה צדק גר נכוורארן

 למדו סיסרא של בניו מבני ברק בבני תירה
 לטח □נחריב של בניו מבני בירושלים תינוקות

 והיינו ואבטליון שמעיה אינון מאן ברבים תורה
 הכסות: לבלתי סלע צחיח על דמם את ונתתי* רכתי׳ יתזקא׳כד
 שטי נעזרה: והרגוהו אלות ועשוהו ליואש לו כשהשתמוו ד^
 היה תושב נרי נכסיו: על תהא מה שפיט צוואה שטי פירטחא לנקום

 עכדן עוד •עשה לא כי ,שנא ע״ז אלא מצות שאר עליו קבל שלא כיי נקם
מלקי׳ על סלע צחיח על :דזכריה אדמיה דכתיב והיינו :וגו׳ יי’ה’ש

 הרצפה על זכריה של דמו היה כך בארץ יבלע שלא מלקת אבן
ן :כתרגומו שעיעות צחיח :כבלע ולא דמה נתתי

רש״ס ומ׳



קלה חמי^מכדי פי־ק המזקק
 כפ זה הקול עשו ידי והידים ועקב קול ד,קרר*•

שס של באלכטגדרי» שהרג קיסר אדריינזס
 0 4יא כיוצאי כפליים רבוא ששים על רכוא ששים מצריט
 בכרך שהרג קיסר אספסיינוס זה יעקב קול מצרים

.רביא אלפים ארבעדת לה ואמרי רמא ת׳ ביתר
 בתינו את שהחריבה המלכות זה עשו ירי והידים
 הקול ר״א מארצנו. יהגליתני היכלנו את ושרפה

 מורעי בה שאץ שמועלת תפ-לה לך אץ יעקב קול
 שניצחת מלחמה לך אין עשו ירי זהירים יעקב של

₽3אי> בשוט* אלעזר דא״ר והיינו עשי של מזרעו בה שאין
:תחבא לשון בחרחורי תחבא לשון

ל בבל נחתת על* ט״ד רב אמר יהודה רב *אם
 שם מלמד ציון את בזכרנו בכינו גם ישבני שם

 קלי מל"׳ בןרןוח ןו2׳רא תבי חורבן לדוד הקב״ה שהי־אהו
 בבל נידות על שנא׳ ראשון בית חורבן שני בית
 ח׳שס ןכור* דכתיב שני בית בכיני גם ישבנו שם

 עריו ערו האומי־יס ירושלים יום את אדום לבני
 ואי שמואל אמ־־ יהודה רב אמי• בה. היסוד עד

 מעשה הנא במתניתא לה ואמרי אמי ר׳ תימא
 הרגישו לקלון שנשכו וילדות בס ילדי מאות בד׳

זו מפלה כנבואת יצמק ראת מיעקב עולה ה’ני קול הקול
 שע״י לעיל דאמרינן הא אלעזר רא״ר והייני :ביתר של

במריבת לשון בחרחורי רבבות: כמה ונהרגו הכית קרב לשה״ר
:מכת שבט לשון שוט :תתקר אל כמו לשין

לפלגשים: וילדות !כור למשכב ילדים קלון א
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 • טובעי אנו אם אמרו מתבקשים הם למה בעצמם

 ‘הגדול־ להם דרש העוה״ב לחיי באים אנו בים
ים ממצולות אשיב אשיב מבשן ה׳ אמר* שבהם פ" ®ל»®

 ממצולות אשיב אריות שיני מבין אשיב מבשן
 קפצו כך ילדות ששמעו כיון בים בעין שטו אלו ים

 בעצמכם ק״ו ילדים נשאו הים לתוך ונפלו כלם
 דרכנו שאין אנו בך לכך שדרכן הללי מה ואמרו

 הכתוב ועליהם הים לתוך קפצו הם אף עאכ״ו לכך
כצאן נחשבנו היום כל הורגנו עליך כי* אומר מד שס

אתיוהו בניה וו אשה וו אמר יהודה ורב טבחה
 אמר ן לעי׳ פלח ליה אמרו דקיסר קמיה לקמא

יקטלוהו אפקוהו אלהיך ה׳ אנכי* בתורה כתוב להו כ »»»«
 לע״ן פלח ליה אמרו דקיסר מיה לק לאידך אתיוהו

אחרים אלהים לך יהיה לא* בתורה כתוב להו אמר סש
 ליה ואמרו לאידך אתיוהו קטלוהו אפקוהו פני על

לאל תשתחוה לא* בתורה כתוב א״ל לע״ז פלח לד שם
 ליה אמרו לאידך אתיוהו וקטלוהו אפקוהו אחר
לאלהיסיחרם. ווכח בתורה א״לכתוב לע״ז &םנכפלח

 לע״ו פלח לי׳ אמרו לאירך אתיוהו וקטלוהו אפקוהו
אחד ה׳ אלהינו ה׳ ישראל שמע* בתורה כתוב א״ל י דני״ס

 פלח ליה אמרו לאידך אתיוהו וקטלוהו אפקוהו
אל והשבות היום וידעת* בתורה כתוב א״ל שסדלע״ן

 מרובה קלונן ואין לתשמיש לכך שדרכן ;נוטריקון: שן בין כשן
:*היום כל הורגנו אשה זו שלנו: ן<כקלרן*כרי



קרו גיטין חמישי פיק הניזקין
 הארץ ועל ממעל בשמים האלהים הוא ה׳ כי לבבך

 לאידך אתיוהו וקטלוהו אפקוהו עוד אין מתחת
 »דבלים ׳л את* בתורה כתוב א״ל לע״ז פלח ליה אמרו

 נשבענו כבר היום האמירך וה׳ וגו׳ היום האמרת
 ואף אחר כאל אותו מעבירים אנו שאין להקב״ה

 אחרת באומה אותנו מעביר שאין לנו נשבע הוא
 כי ושקליה וגחין גושפנקא לך אישדי קיסר א״ל

 חבל א״ל דמלכא הורמנא עליה קבל דלימרו חיכי
 כך עצמך כביד על קיסר עליך חבל קיסר עליך

 אמרה למקטליה אפקוהו עאכ״ו הקבי׳ה כבוד על
 אמרה פורתא ואנשקיה ניהלי יהבוהו אימיה להו
 עקדת אתה אביכם לאברהם ואמרו לכו בניי לתו

 היא אף מזבחות שבעה עקדתי ואני אחד מזבח
 קע מלי׳ אם* ואמרח קול בת יצאת ומתה ונפלה לגג עלתה
 מילה זו אמר כ״ל יהושע רבי שמחה. הבנים

 ת״ח אלו אמר לקיש בן שמעון ר׳ בשמיני שניתנה
 כל רבא דאמר בעצמם שחיטה הלכות שמראין

 רב .וד״א משחיטה בר בנפשיה אינש ליחזי מילי
 על עצמן שממיתין ת״ח אלו אמר יצחק בר נחמן

 שתהא כדי בו טבוע שצורתי תותחי גוי־פנקא :יימדת האמי־ת
 קבל המלך שולטנות דמלכא הורמנא לה: משתקות נראה

 :דמיית ד־זמנין היום כל הורגנו מילה זו :מצותו לעשות עליו
ומראות צרעת ור״א בגרונו: יתיזבנו שמא משחיטה בר

:עליו לקפוץ שמסוכן מפני נגעים



גיטין פרק:חמישי המזקק 13ז

 האסורים בית פתח על ועמד הלך תלתלים לו
לבודדים. וישראל יעקב למשיסה נתן מי* «נאמרישימה

 ולא לו חטאנו ה'זו הלא* ואמר תינוק אותו ענה שם
 מובטחני אמר כתורתו שמעו ולא הלוך בדרכיו אבו

 מכאן וו שאיני העבודה בישראל הוראה שמורה בו
 לא )ו(אמרו עליו שפוסקי׳ ממון בכל שאפרנו עד ׳סי״כ יל

 ימים היו ולא הרבה בממון שפראו עד משם ככה״י-זז
 ישמעאל ר׳ ומנו בישראל הוראה שחור׳ עד מועטיםתי1”

בבנו מעשה רב אמר יהודה רב אמר אלישע בן””“,,
 לשני שנשבו אלישע בן ישמעאל רבי של ובבתו כדי
 אמר זה אחד במקום שניהם גדדווגו לימים אדונים דמית

 יש אמר ווה העולם בכל שאין.כיופיו עבד לי יש
 בא אמרו כיפיה כולו העולם בכל שאין שפחה לי

 לחדר הכניסם כולדות ונחלק לוה זה ונשיאם
 זה זה זוית בקרן ישבה וזו זה זוית בקרן ישב זה

 וזאת שפחה אשא גדולים כהנים בן כהן אני אומר
 לעבד אנשא גדולים כהנים בת כהנת .אני אומרת

 הכירו השחר עמוד שעלה כיון כל^הלילה ובכו
 שיצאה עד בבכיה וגעו זה על זה ונפלו זה את זה

 כוכיה אני אלה על* ירמיה קונן ועליהן נשמתם א איכה
מים: יורדה עיני עיני

 וצפנת אחת באשה מעשה לקיש בן שמעון א״ר לג
ביופיה צופים שהכל צפנת בת£פניאלשמה שס

 ולפנים לפני ששימש גדול כהן של בתו פניאל בת
ו׳ הלבישה למחר הלילה כל שבאי בה שנתעלל
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 שהיה אהד ארס בא למכרה והוציאה הלוקים
 אם ריקה א״ל יפיה את הראני א״ל ביותר מכוער

 העולם ככל כיופיה שאין קח ליקח רוצה אתה
 קרעתו וז׳ חלוקין ו׳ הפשיטה אעפ׳־כ א״ל כולו

 עלינו אם רכש״ע לפניו אמרה כאפר ונתפלשה
 החום לא למה הגבור שמך קדושת על חסת לא

 התפלשיירמיה) שק חגרי עמי בת* ירמי׳ קונן ועליה
 כי תמרורים מספד לך עשי יחיד אבל באפר

אלא נאמר לא ,עליך עלינו השודד יבא פתאום
שודד[: ]בא ועליך עלי כביכול עלינו

 לד וביתו גבר ועשקו* מ״ר רב אמר יהודה רב אמר
שם עיניו שנתן אחד כאדם מעשה ונחלתו איש

 כ מיכה הוצרך אחת פעם הוה דננרי ושוליא רבו באשת
 שיגר לך ואלונה אצלי אשתך שגר א״ל ללות רבו

 אצלו ובא קידם ימים ג׳ עמה שהה אצלו אשתו
 פטרתיה אני א״ל היא היכן לך ששגרתי אשתי א״ל

 א״ל בדרך בה נתעללו שהתינוקות ושמעתי לאלתר
 א״ל גרשה לעצתי שומע אתה אם א״ל אעשה מה

 כתובתה לה ותן אלוך אני א״ל מרובה כתובת׳
 ומנו שהגיע כיון ונשא׳ הוא הלך וגרשה זה עמר

ששתי ועליך עלי גבורתי-: והיכ; הגבור שמך כבור על
כתמללבכך:

 של לאומנות רבו אלא לתורת רבו היה לא הוה דנגרי שוליא
; השכים קידם הרב; ללות הוערך הכדרי״ן: שוליא מרין:
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 ° בחובך. עמי ועשה בא א״ל לפורעו לו הוה ולא
 עומד היה והוא ושותק ואוכלים יושבים הם יהיו

 ונופלות מעיניו נושתח דמעות והיו עליהם ומשקה
ואמרי דין ,גוי נתחתם שעה אותה ועל בכוסיהם

אחד: כני פתילות שתי על לה
 כריה הילל ר׳ ואיתימא דרבא בריה רכה *אמי לה
מצינו לא רבי ועד משה מימות וולס דר׳ גט

 יהישע הוה והא ולא אחד במקום וגדולה תורה
 הוה והא פנחס הוה אלעזר הוה יהא אלעור הוה

 והא שמואל הוה שאיל היה ותא וקינים הוו פנחס
 הוה דוד הוה והא קאמרי׳ שני בולהו נפשי׳ נח

 והא קאמרי' שני כלהו נפשי׳ נח והא היאירי עיר׳
 קטליה והא גרא. בן שמעי הוה שלטה הוה

:איש אשת אהד בג־־ פתילות שתי
 אמד בנזקים ישראל של וגדולתם תורתם שתהא אחד במקום

הוה והא .כמותו ובעושר בתורה גדול בישראל שאק
 אלעזר לאמר פנחס והאהוד! יהושע: שנפטר לאתר ימיד אלעד־

 מיהושע שקבלו זקנים הוו :אביו אמר כה״ג שהיה וגדולה תורה
 יהושע: אמרי ימים האריכו אשר כדכתיב אמריו "דם והאריכו

 כדאמיינן לאתריה למד שלא אלא היה בתורה גדול שאול
 . •פנה אשר בכל ביה כתיב להב־ מסכתא גלי לא שאול נעירובין

 שני כולהו :שאול קודם דשמואל נפשיה נה והא :ירשיע
 בתמלת וזה אמד במקום וגדולה תורת תהא בגדולה משעמד
היה בתורה גדול היאירי עירא :בתורת ימיד היה לא גדולתו



־|ии פי-ק המזקק
 .שבנא הוה תוקיר! הוה והא קאמרינן שני •בולהי

 עזרא הוה והא קאמי״ינן. בולהושני איקטיל הא
 ררכא בריר, אחא א״ר חבליה. בן נחמיה הוה
 מצעו לא אשי רב וער רבי מימו׳ אומר אני אף

 הונא היה יהא ולא אח־ במקום וגדולה תורה
ליה כייף היה דמיכף נתן בר הונא שאני נתן “כי

אשי: לרב
לו מלתחה מאי וגו׳ המלתחה על לאשר *ויאפר

 ос דבר יוחנן[ ]איה יעקב כר ת4אב א״ר
 מ״כי י _ ונמתח; הנמלל

לז בהן שלי□ דרבי מפני אמרו דברים אלו משגה
 שם ישראל ואחריו לוי ואחריו יאשון קורא

 מתנהפסע״ב רב אמר מה״מ’ גט׳ שלום: דרבי מפני
 05 דני״ הוארה התורה אר־־ז משה ויכתוב* 14קר דאמר

 :וכסתות כרים גבי על לרבנן להר חתני ?־הוה ׳ק ביז כדאחי־יכן
 שבנא כלאחרי׳בחלק: היה בתורה גדיל יהודה מלך חזקיה

 בתליסר לריש הוה שבניז בסנהדרין כדאחרי׳ היה בתורת גדול
הרגו סנקיב איקטיל ורזא ;רבוותא סי״ בחד חזקיה רבוותא

בורי■[; ]בזה חסינות( )בדיני כדאחרי׳
 נעיין פי׳ הנסלל רב־ כתיב: ביהיא המלתחה על לאשר ויאמי־

 ה,אניילל שסולל חלילה ע״י נייתח שחוט; הס כשת; נגלי ונמתח
";ך"’’ טוה: כשהוא נאצנעיתט

להו תקיכו לאיננויי ליתו ללא היכי כי וכו' ראשון קורא כהן
חצינ׳ן לא תו הוא דרבנן דתקכתא דכיון סידרא האי רבנן
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 דכהני• יחעינן לא אנן אטו לוי כני הכהנים אל ויתנה

 )ועוד לוי. והדר ברישא כהן אלא נינתו לוי בני
מפסוקים(: בראיות האריכו

 שבקדושה דבר וקדשתולכל* ישמעאל ר׳ דבי הנא שם
יפה מנה וליטול ראשון ולברך ראשון לפתוח כא ויקרא

 שלוט דרכי מפני יוסף לרב אביי א״ל ראשון
 שלום דרכי ומפני דאורייתא א״ל תיא דאורייתא

 דכתי׳ תיא שלו׳ דרכי מפני נמי כולה התורה כל
אמ׳ אלא שלום נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה* ג משלי

 בקערה לוה וה ממתינין ב׳ דחניא לכדמר אביי
 :וכו׳ תחלה ידו פושט הוא תבוצע ממתינין אין שלשת

כשבתא דאגדתא בספיי מעייני ור״ל יוחנן ]רבי לח
 כהכיס בה שיקראו ויתנה ברישא: קריכא אבא ולמימר לשבוייה 0

לוי: בבי והדר
 בין כבוד דבר לכל ראשון לפתוח :וגו׳ נמס את כי וקדשתו

ראשון ולברך :בראש ידבר הוא בישיבה בין בתורה
 ישראל עם למלוק בא אס ראשון יפה מנה וליטול בסעודה:

 מה אתה וטול ברור לו אומר בשוה שימלקו לאמי דבר בכל
 דרכי משום כן אמרה ותורה הוא דאורייתא א״ל שתרבה:

 לכרמר מתני׳: דקתכי שלום דרכי אכיי אמר אלא שלום:
 צריכים אין ממתינין אין רבו: שהיה כממכי בר רבה ]אתא[

 ואפי׳ המוציא מברך שהוא הבית בעל כגון הבוצע להמתין:
 את בו ללפת תמלה בקערה ירו פושט הוא קטן: הוא

:המוציא פרוסת



 קמ^^ גיטין חמישי פיקהניזקין
 איפשר 44דל כיון אלא ליכותב ניתן לא ן4•ור

 כוחבקמליסקיט אין וכר. תורתך הפרו לה׳ לעשות *עת
 שפרשת זהב של טבלא עשתה היא אף איתיבי׳

 באל״ף ינאי ר׳ משום אר״ל עלי׳ כתובה סוטה
 מגלה התורה בנאה ר׳ משום יוחנן א״ר בי״ת[
 מ ое במגלת באתי הנה אמרתי אז* שנא׳ ניתנה מגלה
 ניתנה חתומה תורה אומר רשב״ל עלי כתוב ספר

 נמידכרישלל! ואידך הזאת התורה ספר את לקוח* שנאם׳
 חכתי׳ נמי ואידך דאדבק לבתר ההוא לקוח הכתיב

כדאמרי׳ ואגדה והלכה גמרא דבר שוס ליכחב ניחן לא ]והא
 מלכתב אפשר רלא כיון וכו׳: כותב אתה אלה לקמן

 עת בא אס לה׳ לעשות עת :משתכמת והתורה הלב שנתמעט
 אף :הצריכה לשעה תורה דברי הפרו שמיס לשס תקנה לעשות

 משם לכתוב סוטה פרשת :יומא במס׳ המלכה הילכי היא
 אז תיבות[: ראשי כלו׳ בית באלף הבאות: לסוטות פרשיות
 ודואג שאול עלי כשערערו אמרתי אז דוד אמר כך אמרתי
 עמונית ולא עמוני בבהמ״ד והועד בקהל מלכא לפיטלבי
 עלי כתוב לכלל: באתי עכשיו באתי הנה ביבמות: כדאמרי׳

 בזכות הנמצאות בנותיך שתי ואת בה הוזכרתי התורה ביתן מאז
 של אמו העמונית ונעמה המואביה מרות לצאת שעתיד דוד

 עבדי דוד מצאתי התם וכתיב הנמצאות הכא כתיב ימנעם
 בראשית מגלת בכתבת דמתמלת משוס איקרא' מגלת אלמא
 במגלת דקאמר והיינו אברהם מגלת והדר כין מגלת והדר

ושלמה: מסויימת גמורה חתימה עלי: כתוב אברהם
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 כולה• התורה רכל ההוא עלי כתיב ספר במגלת

רואה אתה מה אלי ויאמר* דכתיב מגלה אקרי יי «נייי•
 לוי לכדר׳ נמי אי עפה מגלה רואה אני ואומי־
 המשכן בו שהוקם כייס נאמרו פרשיות ח׳ דאר״ל

 טמאי׳ ־ופרשת .לויס ופרשת כהני□ פרשת .הן אלו
 לייס שהוצרכו פרשיית ח׳ אותן חגלה איקראי לוי לבדר׳ א״נ

 לבדה כמגלה אחת כל ונכתבה ביום בו ונמסרו ונכתבו נאמרו
 משים מגלה כמי לשארא קרי הלכך מזי זו ורחוקות שמובדלו׳ לפי

 לגד כתנים פרשת עד מבראשית לכתוב היצרך והשליח׳ דכשחזר
פרשת עי כתנים מפרשת וכתב הכתוב׳כבר כתנים פרשת ודילג
 הכתכיס אל אמיר כחגים פ־שת :כולם יכן טמאים שילוח

 לא בי מוס יקח. לא יטמא. לא בת כתיבות כהניס שהלכות
 להודיעם קדושתם הוצרכו לעבודה הוזקקו ביים שבו ומפני •גש.

 יי״א ,לייס הלכות שבה י־בהעליתך הלייס את קח לריס פרשת
 המשכן הקמת אצל עכייכ׳ מה כי כ! ואינו תדבר תלייס ואל

 מעשר פרשת ועי־ שנה כי״ד סוף עד נהג לא ראשון דמעשר
 פרשת :לשיר שנזקקו ביים לבו הוצרכו לריס פ־שת :מיקרי הקשה

 הלכות משים אדם לנפש טמאים היו אשר אנשים ויהי טמאים א*שי
 שלוח כרשת להם והיזהר בניסן בתיןד הוקס והמשכן הפסח 6 אמא,
 מחכה מחנית ג׳ הוקבע ביום שבו המחנה מן וישלחו טמאים תלםר

 מך וחתוך להשתלח יתוזקקו ישראל ימחנה לויה מחנה שכינה ממיל
 ליככם יוכלו ולא שלוח וצריכין תואיל לישאל טמאים הוזקקי שהקריב!

ט״ו עד ליטהר היו יכיליס לוי ולר׳ ססחיהס יעשו היאך למשכן ם’’כ 'נ
:יטהרו לא כן אס אלא שני לפסח נזקקי ולא



 קמא גיטין חמישי פרק הניזקין
 שסע"» ופרשת* מות. או־זי״י ופרשת טמאים. שלוח ופרשת’

 א״ר אדומת. פרה ופרשת נרות שת* ום יק. שתייי
 שנא׳ פת על ומיעוטה בכתב רובה תורת אלעור

 ח הסיג יוחנן ור׳ נחשבו זר כמו תורתי ריבי לו *אכתיב
 ל׳ ש™ פי על כי* שנ׳ בכתב ומיעוטה פת על רובה אמר,

 רובי לו אכתוב הכתיב נמי ואידך האלה תדברי׳
 רובי לו אכתוב מתמה קא אתמוהי ההוא תורתי
 כי הכתיב נמי ואידך נחשבו ור כמו והלא תיי״תי

 היקבעו היום שבאותו המקנה מן וישלקו טמאים שלוח ופרשת
 זבי; הותרו מסעות סלוק בכל הפרוכת וכשנגללין המקנות
 יה״כ של שהיא אע״ס מות אחרי ופרשת לשם: ליככס ׳,ומצורע

 בשדל אהרן בני שמתו ומפני מות ,אקר כדכתיב נאמרה ביים בו
 עת בכל יבא ואל לאהרן אזהר' אותה נאמרה לצורך פלא ביאה

 נאסרו ואילך היום שמאיתו לסי יי; שתויי ופ־שת הקדש: אל
 בהעלותך נרות ופי־שת :רקמכא תלה מועד אהל בביאת דהא
 שביום לסי אדומה פרה ופרשת :להדליק התקילו ביים שבי לסי

 לכן וקוים לססקיהס נטהריס להיות הסרה נשרפה המקרת
 דהכי מועד אהל פני ככק אל והזה דנעינן לעשותה יכלו לא

 ושני המשכן הוקס בכיסן באקד ירושלמית מגלה במסכת אמרי'
 במדרש תלויה התורה רוב ככתב רובה ,הפרה נשרפה לו

 נדרשת שהתורה מדות ושאר שיה וגזרה וסרט בכלל ללמד׳ הכתוב
 למשה אלא בתורה לה תלמוד רמז שאין פה על ומיעוטה בהם:

 אלמא ברית ככרת פה שבעל על וגו׳ פי על כי פה: על כאמרה
לי היה תורתי רובי וכי קמתמה אתטוהי רובה: הואי איהי
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 למגמרינהו. רתקיפי משום ההיא האלה החברי׳ ע״פ

 דרשב״ל מתורגמני׳ נחמני בר יהודה ר׳ דרש
 על כי וכתיב האלה הדברים את לך כתוב כתיב

 אתה אי שבכת׳ דברי׳ כיצד הא האלה הדברי׳ פי
 אי פה שבעל כס ודברי פה על לאומרם רשאי
 ישמעאל רבי ]דבי[ בכתב לאומרם רשאי אתה
 הלכו׳ כותב אתה ואי כותב אתה אלה אלה תנא
 אלא ישראל עם כרית הקב״ה כרת לא יוחנן א״ר

הרבריכם ע״פ כי שנאמ׳ שבע״פ דברים כשביל
 ישראל: ואת ברית אתך כרתי האלה

 כס. שלו דרכי מפני ישן בכית מערכין לטפיסקא
ос שיפורא האי והא ככור משוס אילימ׳ מ״ט

 רכה כי ולכשף יהודה רב בי מעיקרא דחוה

 כתיב כמשבו: זר כמו להם שכתבתי כאותם והלא להם לכתוב
 פי על וכתיב :ככתבה אלמא האלה הדהים את לך כתוב

 בכתב לך שאמרתי דברים ככתב׳: לא אלחא האלה הדברים
 [ אי שבע״פ ודברים :ע״ס לישראל למוסרם רשאי אתה אי

 ליכתב ניתן לא שהתלמוד למד אתה מכאן לכותבן רשאי אתה
משתכמת: שהתורה מפני אלא

 בבית המצר עירוב ליתן שרגילין מצר בכי ישן בבית מעיבין
דרכי מפני אמר בבית ליתכו מקומם את משכין .אין אמד

 שיפורא ההוא והא :בית בעל של ככור משום אילימא :שלים
 ישיבה ראש שהיה יהודה רב בי הוי דמעיקרא ע״ש תקיעת של

ובתר בביתו כתכוהו רבה ומלך כשנפטר ולבסוף :בפומבדיתא
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 בי ולכסוף אביי בי ולבסוף יוסף רב כי ולבסוף

חשדא: משום אלא רבא
 סא שתחתיו מה הזית בראש המנקף עני ]פיפקא

ליקט אם תנא שלום[ דרכי מפני גזל
 להזצל קאזיל הוה כהנא רב גמור גזל ה״ז ביר ונתן

 תמרי ונתרן אופיי רהוהשדי לההואגברא חזייה
 שריתינהו דבידאי מר חזי א״ל ואכיל קמנקיט אזיל
 ”משל וצדיק* עליה קרי את יאשיה דר׳ מאתריה א״ל

עולם: יסוד
 מ ומבקרי׳ ישראל עניי עם נכרים עניי מפרנסי׳ ת״ר

 שם מתי וקוברים ישראל חולי עם נכרים חולי
שלום: דרכי מפני ישראל מתי עם נכרים

 שרירא ורב .רנא מלך והדר אביי מלך והדר יוסף רב מלך רבה
 לתוכי כותנין שהיו נדבה של שופר שיסורא תשובתו בכתב ׳,ס גאון

 משום :כמקדש היו שופרות י״ג כמו הישיבה לבכי השלומה נדכה
 לשכות באת אס הבית אותו בתוך העירוב והורגל הואיל חשרא

העירוב את שס יראו ולא הבית לאותו הנכנסין מקומו את
עירוב: בלא שמטלטלין המצר בכי את ימשדו

 ,ומט הואיל ביד קרקע ע״ג ונתן ליקט אם :מותך[ ]מנקף
מהוצל יאשיה ר׳ אופיימקלות: הוא: גמור גזל לידיה

 4לס בדיכין בקי אתת לפיכך אח יאשיה דר׳ מאתרי׳ :הוה
:ומודיען ברבים דורש שהוא

 אם נהם מתעסקין אלא ישראל בקברי לא ישראל מתי עס
ישראל: עם הרוגים מצאום
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 גניכא ואזיל חליף הוייתבי ורכחסדא הונא מאחב

 היא אוריין דבי מקמיה ניקום לחבריה חי א״ל ז □ב
 לגבייתו איתי אתא 'אדהכי ניקום פלגא׳ מקמי א״ל כל פ

עלייכומלכי מלכישלמא שלמאעלייכו להו **"^אמי
 לתו אמד מלבים איקרי דרבנן ■לך מנא ליה אמה

לך ימנא ליה אמרו וגי׳ ימלויו מלכים בי* דבתיב ח מפלי
 יהודה רב דאמר להו אמר למלכי שלמא דכפלינן
וחח* שנאמר למלך שלום שכופלים מנק ד״חאיכאמררב

 בן ועטך דוד לך השלישיכם ראש עמשי את לבשה
 מר לטעים ליה אמרי וגי׳ לך שלים שלום ישי

 לו אסור אמ׳ירב יהודה רב אט׳ הבי לחו אט׳ מידי
 שנא׳ לבהמתו מאכל שיתן עד בלים שיטעום לאדם

 : ושכעת ואכלת והדר לבהמתך בשדך עשב ונתתי* ינייסיא
כיצד פ

האומר ימן3מ
ששי פרק

 חכמים של שבחן מונה היה יהירה בן איסי הניא מב
לכשירצה; חכם יהודה ר׳ וסופר. חכם מאיר ר׳ סז

 ישמעאנל רבי .אגוזיבם ש?ל גל ט״פון יבי
 מצער שהיה הקכמיס על מולק פלגאה : תורה בן אוריין' כ־-

:כס״ק כדאמריכן דין בית אב שהית עיקבא למר
 חכם אני לבלר לו אקרתי בסוטה יכן כדאגז" ׳■סופ" הכס

 היה בדבריו ועתישב מתק להיות יונה כשהיה לכשירצה
אגיד&. של גל מה כת? דר׳ באבות יוכרש אטדס של >ל יזנס:_____



קמג גיטין ששי פיק הארמי־־
 קיפח כורי ק יוחנן ר׳ .בלום אוצר ר״ע מיוזנת. חנות

 ח׳כעדיןגרם משנת בשמים של קופה עוריה בן ר״א הרוכלים
נ׳זמי”מז י , !•

 נאה ר כך כינס זו על זו ונופלות נקבכית יהן מהן אמד נוטל אלם
 מדרש מקרא ראיה לי מביא היה דבר ושואלו תלמיד בא טרפון
 בה מיכן יינה מיוזנת חנות בימד: הכל ואגדה הלכה משכה
 כן לכס ואביא המתינו ללוקמין לומר כריך המנוני שאין תמיד
 כלום אוצר בפיו: ערוך ותלמודו לי מזומן מפיו ללמוד אדם :ליד

 לעני דומה עקיבא ר׳ היה לחה כתן דר׳ באבות מפורדת כך
 מטיס מצא בה ונתן קצר שעורים ייצא לשדה ויצא קופתו שנטל

 וחין חין כל בירר לביתו יכשכא ע־־כ־ס יכן פולין יכן בה נתן
 ואמריו מרבותיו מקרא דבר שמע חרבותיו כשלמד י״ע כך לעצמי
 סן ולגוי עליהם למזור לבו נתן אגדה ואמריו מדרש 'אמריו הלכה

 מדרש לעצמה מקרא אלמוד אחר ולא בפיו סדוייס שהיי עד
 מטבעי׳ מטבעי' התיר׳ כל עשה גדול ־יכם כשנעש אבל לעצמו

 והלכות לתלמידיו לענמס ושנאס לביס 'ספרי ספרא מדרש סדר
 חסגירית סגור בליס אוצר בעיני ונראה ם. לעני. ואגדות לעצמם

 בתיבות שעושים כמו מפסיקות( ]חמיצות[ חמיצות לבדן
 פיו כחי מכאן עדשים מכאן שע"יס מכאן מטים צייתן גלולות

 הרוכלים קופת :בלע״ז קלושי״א בבכורות מגולמות ורגליו כלים
 אפרסמון מחכו שואלים לעיר שבא זה רוכל מה התם מפרש
 כן הן אומר עמך קנחון הן אומר עמך פלייטון הן איחר עמך
 באגד׳ יכן כמדרש וכן בתלמוד יכן משיבו במקרא דבר לשאול נצרך
 מבולבל הכל ולמד תמלה לבו שנתן ר״ע לשל דימה זה שבמ יאין

אלא הריכליס לקופות דומה בשמים של קופה ז סלק יאת״ה
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 עטוי. נימוקו יוסי ר׳ ונקי. קב יעקב בן אליעזר

 משבח תנא .קמעא ומוציא הרבה טוחן שמעון ר׳
 ובן סובין. אלא מוציא אינו שמוציא ומה קמעא

 שמדותי מרותי שנו בני לתלמידיו ר״ש ןמר4
: ר״ע של מדותיו מתרומות תרומות

שאחזו מי
שביעי פיק

 ריש כי ליה מצערין הוה כי חסירא עמרם רב מג
 ליה אמרו למחר אתלגא* ליה מגנו הוו גלותא שסע״ב
 בל חני אמר ליה דלייתו למר ליה ?4ניח מאיהס״אכיל

ו, , 1 לילא  אמד כל וקושר יותר מינים מרבה בכך שאומנתו מתיך שהרוכל
 תלמוד הרבה לא ונקי קב לשואלו: מזומן להיות לבדו בברור זיי׳ממ״ב

 שהלכה הוא כקי המדרש בבית שאמר מה אלא מבריו כשאר ”הלכי
 מפרש קמעא ומוציא הרכה: שכה הרבה טוחן לעולם: כמותו ״°כש

 מוציא אינו שמוציא ומה מתלמודו: קמעא משבח הנא ליה: משמ,
 כראי שלא דברים אלא שכת לא מתלמודו ששכמ ומה סובין אלא

 תרומות שמחתי תורתי: למדו מרותי שגו כמותן: שהלכה
 עקרי מתוך ותרחתים כמרתיס ר׳יע של מחתיו מתרומות

:ברירה אמר ברירה והיינו ר״ע של משכיותיו
 ומממיר ופרוש מסיד שהית מפני העבדים ליה מצערי היו

 צכה חממת מולה לו לאמוז דרך )אתלגא :באיסורים עליהם
מייא וממרא אגומרא שמיכא בשרא ורפואתו בגמרא שס כמפורש



 קמר מטין שביעי פרק שאחזו מי
 סומקא בישרא להו אט׳ הפכי מיפך לחו דאמינא
 כישרא אינהו ליה אייתי טרקא וחמרא אגימרי
 ומעיילא ילתא שמעה הייא וחמרא אגומרי שמינא

 ער מסותא דבי במיא לי׳ ומוקמה טסותא לבי לי׳
 בישריה וקאי דמא והוו מסותא דבי מיא רמהפכי

 ששת רב ברחי□ איעסק יוסף רב פשיטי פשיטי
 שמחממת ,מלאכה גדולה אמר בכשורי מיתעסק

 לא מ״ט ששת לרב גלותא ריש א״ל בעליה את
 אאבר דחשידי עבדי מעלי דלא א״ל גבן מר סעיד

 א״ל לך מחוינא השתא א״ל יימר מי א״ל החי מן
 טחיותא כרעא חרא לי אייתי גנוב ויל לשמעיה

 דחיותא הרמי לי אהדמו לחו אמר ליה אייתי
 ג׳ בעלת הא א״ל קמיה אותיבו כרעי תלת אייתו

 קמיה אותיבו מעלמא חרא אייתו פסיק הואי רגלים
 אמר אותבה דידך לחך גמי אותבי לשמעיה א״ל
 ליעבדו הכי אי א״ל הואי רגלים חמש בת האי לחו

 מרקא כמוש: סומקא בגל(: שם כמבואר מיס מזיגת בלא סי'
 ואשת הנשיא בת והיתה נממן רב אשת ילחא :הרבה במיס מזוג

 דבי מתניה נממן דרב והרוטב בהעור כדאמרי׳ ומשובה ב״ד אב
 אדומה זיעה ממחת מתהפכים חרמץ: מסותא הוה: נשיאה
 בהרות פשיטי :מייא וממרא שמיכא בשרא ע״י ממנו היוצא

 ויזיע: שיממם כלי ברחיא לתלגא: מתעסק יוסף רב עגולות:
 הדמירחיותא לי אהרמו ומשאות: קורות לשאת בכשורי

 ערכו כלו׳ הכתימו אהדמי לכתמים הבהמה כתמי לפני פדרו
ליעכדו :הוא י דמשיד משום הכי אי :גלותא ריש א״ל :הכתמים
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 תכא קריבו לחיי ליה אמר וליבול רמר המיה

 ריסתנא קמיה אותיכו בישרא קמיה אייתי המייתו
 בסויריח כרכה ושקלא גששית חמתה דחנקא

דכספא כסא לן א־גניב‘־1'• ליה אמרי ראכיל לבתי" סח
 בסורריה דכרוכה אשכחוה ואתי מעייני רקא בהדי

 בעי קא מיכל דלא מר וי ח ליה ]אמרי[ )אמר(
 ביה וטעמי אכלי מיכל אנא להם אמר לצעירן אלא

 לן עכיד לא ן4חיור ליה אמרי א4דחיור טעמא
 חסרא רב זראמ׳ בדוכתיה בי-קו לחו אמ׳ האידנא
 היא לקיתא באוכמרחא וחיורא בחיורא אוכמא

 כירא לירה כרו נפיק קא כי אשכחירה ברוק

 בהיתר: המאכל יסדרו דמי שמעיה קמית כלומר רמיי קמיה
 קטן עצם אמכשטריי״שין חטתא דחנקא ריסתנא שלמן: תכא
 נהיו סג• ששת דרב משוס ונמכק בולעו שאדם הירך כף שעל
 עלם בלןיתו והרגיש חששה גששה :וימנק ויאכל יראנו ולא הוה
 אש» משום פירשו וכמוס׳ כסודריה: וכרכה המתיכה כל שקל

 ע״נ: לכסוף עד פירשו לח והתלמוד הכי דענד הוא דחיויא טעמא כיה
 בסודרים כורך אותו רואים שהיו דכספא כסא לן איגניב
 דרזיורא גלותא: לריש ליה אמרי מהו: לבדוק ורוצים

 לא חיורא :טעמתי וטעמו אכלי מיכלי :שמין בעלת בשר
 ברוכתא שמין: בעלת בהמה היום שמטכי לין האירנא לן עביר
 הירן בכף זו דיסתכא במקום בודקין[ ]היו בודק( )היה נעור

 באוכטתא חיורא חסרא רב דאטר :לבן שהוא בעור ותמצאכו
 העור ונהפך בבשר שם היה לקותא שמור בעיר לבן טלאי לקותא

:בו שיסול גימ׳ן מסיו כירא ליה כרו :ללק



 קמה גיטין שביעי &רק שאחזו מי
 לינח מר ליתי ליה ואמרי עילויה ציפתא ליה ושרו
 פסוק לינוקא ליה אמר מאחוריה חסרא רב ליה נחר

 כ ש״כ שמאלך על או ימינך על לך נטה* א״ל פסיקיך לי
 דשדיא ציפתא א״ל חזית קא מאי לשמעיה א״ל
 מנא חסרא רב א״ל דנפק לכתר מינה הדר א״ל
 דפסוק ועוד מר לי דנחר א״להדא מר ידע הוה

 מעלי: דלא עבדי דחשירי ועור פסוקא ינוקא לי
 מר הארס בני ותענוגות ושרות שרים לי *עשיתי

 שם מיני אלו ושרות שרים .ושדות שדה
 ומרחצאותקהל" בריבות אלו האדם בני ותענוגות זמר

 במערבא ושדתין שדה תרגימו הבא ושדות שדה
 היובשיחין שדים מיני א״ריוחקש׳ שדתא אמרי
 הבא מר אמר הוא מה יודע איני עצמה ושדה

 איבעי למאי ושדתין שדה ושדתין שדה תרגימו
 > יי״א נבנה מסע שלמה אבן בהבנותו והכית* רכתיב ליה

 יבין שלא כדי הבור ע״ם מקללת השליכו ציפתא ]ליה[ ׳»רו
 עשה חסדא רב לי' נחר במשכבו: לשכב לינח מר ליתי מושכו:

 לי פסוק לינוקא ששת רב א״ל סוסיו: נקרת כמו סימן לו
מזור מינה הדר בעשהאל: הוא פסוק לך נטה פסוקיך:

לשמאל: או לימין מעליה
 ושדתין שרה בבבל: תרנימו הכא בצונן: בהן לרמוץ כריכות

נשים למרכב עגלה שידה שרתא נקיבה: ושדה זכר שד
 טינה ומה דמותה מה היא מה ;מקום באותו בשיחין :ושרים

:הוא מה יודע איני ואמן כלן ראש עצמה שדה יי״א
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 איכא ליה אמרו איעביד היפי לרבנן להו אמר וגו׳

 חיכי להו אמר אפוד לאבני משה דאייתי שמירא
 כבשינהו ושדתין שדה אייתי ליה אמרי אשתכח
 ושדתין־שדה אייתי לך מגלו ו דידעי אפשר אהדדי

 דילמזייז ידעינן לא •אגן אמרי אהדדי כבשיגהו
 היכא׳איתא להו דשידיידעאמר מלכא אשמדאי

 ומליא בירא ליה בריא פק בטורא איתיה ליה אמרי
 יומא וכל כגושפנקי וחתימ׳ בטינרא וטכסיה מיא לי׳

 לארעא ונחית דרקיע מתיבתא וגמר לרקיעא □ליק
לגושפנקיה לי׳ סייד ואתי דארעא מתיבתא וגמר

 ואזיל: ליה וחתי׳ ליה ומכסי ושתיה לי׳ ומגלי
 שולשילתא לי׳ יהיב יהוידע בן לבניהו ליה שדריה מה
 עלה דחקיק ועזקתא שם עלה דחקיק שס

 בירא ברא אזל דחמר׳ תיקי דעמרא ונבכי שם
 בראשית ימי מששת בריה שמירא :ברזל כלי כלי אעמר חיכי
 במם׳ דאמרי׳ אפור לאבני מפניו: לעמוד יכול קשה דבר כל ואץ

 מותם פתומי שנא׳ בדיו עליהם כותבין אין הללי אבנים שוטה
 מסרים יהיו שלא במלואותס שבא' באיזמל עליהם מסרטין יאין

 והס מבמוץ שמיר להם אה ומי בדיו עליהם כותב אלא כלום
 הוא: היכן לו לומר ביסורין כסאס כבשינהו מאליהן: כגקעות

 אשמדאי. איתיה היכא בגדים: של מכבש לשון למכן כבשינהו
 כרה בירא ליה בריא פלוני: בהר פלן בטורא לכבשו: שאוכל

סייק במותמו: וחתמיהבגושפנקא אבן: טינרא שםבור: לו
גירו: לגלות בו אדם נגע שלא בודקו לגושפנקיה

כירא יין: נודות דחטרא תיקי צמר: גאות דעפרא וגככי



 קמי גיטין שביעי פרק שאחזו מי
 דעמר׳כרא בגבבא וסתמינהו למיא ושפינהו ציתתאי

 יתיב סליק זטמינהו לחמרא ושפכינהו מעילאי בירא
 אשכחיה גלייה לגושפנקא סיירי אתא בי באילנא
 משלי שוגה וכל שבר הומה היין לץ* כתיב אמר חמרא

 לא לב יקה ותירוש ויין זנות* וכתיב יחכם לא בו
 וגנא רוא אישתי ליה. סגיא לא צחי כי אישתי

 איתער כי סתמיה שולשילתא ביה שדא אתא נחית
 נקים כי עלך דמרך שמא א״ל מפרול קא הוה
 לביתא מטא שרייה כיה חף דקלא מטא ואתא ליה

 יפקרח ארמלתא דההיא כובא גבי מטא שרייה

 ושפינהו אשמדאי: של מבורו למטה ההר במורד מחתאי
 התקתון לתוך העליון בור מי הריק למחרי׳ יין השופה כגון למיא

 קרקעיתו שהראשון ומתוך רות הס שתי שבין כשפה שנקב כקב דרך
 מאליהן: לתוכו המיס כרוקו התמתון מקרקעית גבוה

 יזרב לא בעליון יין שכשישיס כדי לזה זה שבין לנקבים יסתמינהו
 של לבורו מעילאי אחרינא בירא וכרא לתקתק: תמכו

 יבין שלא כדי עפר »רות שתי אותן מילא וטמינהו :אשמדאי
 טמוכין פלשתים סתמום כדמתי־גמיכן סתמס טמינהו אשמדאי:
 :שלם ימצא לגושפנקיה סייריה :אשמדאי אתא כי :פלשתאי

 :ונרדם נשתכר יואונגא להתאפק: יכול לא ליה שגי לא
 צוארו סביב השלשלת סי.י סתמיה האילן: מן בכיתי אתא נחות

 לנתקה יחתעסק משתגע הוהקאמפתל לצאת. ראשו יוכל שלא
 קטן צריף כובא בו: כתקכך כיה חף הקב״ה: דמרך הימני:

:נו דרה היתה אלמנה דארמלתא דציידי: כובא כמי
10*  Ш.
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 איתבר• מיניה לקומתיה בפה ליה הניא* שסע״באיהי

 תשבר רכה ולשון* דכתיב היינו אמר גרמא ביה כה משלי
 אסקיה באורחא טעי קא דחוה סמיא הוא גרם

 אסקיה באורחא טעי קא דחוה רויא הוא לאורחיה
 בכרה לה מהרי קא דהוו חדוותא הוא לאורחא
 לאושכפא ליה קאמר דהוה נברא לההוא שמעיה

 קסמא ההוא חוא אחיך שני לשב מסאני לי עביר
 עיילודה לא להחם מטא בי אחיך קסים דהוה

 אמר קמא יומא יומי תלתא ער דשלמה לגביה
 לי׳ אמרו לגביה מלבא לי בעי קא לא אמאי להו

 אתו אחברתה אותיב לבינתא שקל משהיה אנסיה
 ■ הדר לכו אמר הכי אמרלהו לשלמה ליה אמרו

 ! לי בעי קא לא להוואמאי “אמי למחר אשקיוהו.
 לבינת׳ שקל מיכלא אנסיה ליה אמרו לגביה מלכא

 לשלמה לי׳ אמרו אתו אארעא אוהבה מחברתה
 לסוף מיכליה מיניה נגודו לכו אמר הכי להו אמר

 ארבעה ומשח קניא שקל עייללקמיה יומי תלתא

 לצד לקומתיה כפה בי: ימוף שלא מעליו למשוך ליה איתחנגא
 גרם תשבר רכה ולשון הבית: מן כתיסיו עובי ואסתלק אמד
 העלהו אסקיה :עצמי נשברה רך מענה שמננת רכה לשון ע״י

 חזא הדרך; אל אסקיה שכור; רויא הדרך: אל להטותו
 מרבים שתיו כלה הכנסת ראה לה מהרן דהוה חדוותא
 טיכלא נגידו :הרבה שתה טשתיא אגסיה :מאד בשממה
קנה» קניא *מעט אם כי חלהאכילו ידכם משכו מיניה



 קמז מטין שביעי פיק שאחזו מי ”
 ו4ההו טייח כי מכדי יל א קמיה ושדא גרמידי

 גרמידי ארבעה אלא עלמא בהדין ליה לירן גברא
 רכישתן עד שכעת ולא עלמא לכולי ככשתיה השתא

 בעינא מידי מינך בעינא קא לא א״ל לדידי נמי
 א״ל שמיו״א לי מבעי׳ וקא המקדש לבית דאבנייה

 ולא ליה מסירא רימא לשרא לי מסר לא לדידי
 לייאשכועתיה כראדמהימן לתרנגולא אלא לי׳ יהיב
 ישוב בהו דלית לטורי ליה ממטי ביה עביר ומאי
 ומייתי ומנקיט טורא ופקע דטורא אשינא להו ומנח

 דמתרגמינן והיינו ישוב והוי התם ושדי דאילנא ביורני
 ליה דאית ברא דתרנגולא קינא בדקו טורא נגר
 בעי את^א כי חיורתי זוגית׳ לקיניה וחפיוה בני

 עילויה ואותביה שמירא אייתי אזל מצי ולא למיעל
נפשירח חנק אזל שקליה שרייה קלא ביה רמא

:אשבועתיה
 דהוהמו סמיא לההוא חזיתיה כי מ״ט כניהו א״ל

 שם להמזירו לו כשנשבע בשבועתו מאמינו אשכועתיה ליה ימהימן
 ופקע :שם להתפרנס ואילנות זרעים של ישוב כהו דלית לו:

 האילנות זרע שם שמשליך עד מריץ כמין מעט מתכקע שורא
 שהיו עד בדקו קינא בדקו :מהם ומתפרנס שם אילנות נדלים
 זוגיתא :ברא תרכגולא דהוא דוכיפת של קן יש היכן נקיאין
 צריך ויהא אצלם להכנם יוכל ולא בניו את ׳1שירי כדי '׳כיכית
חנק קלא: שלמה של שלומו ביה רמא הזכוכית: לבקע לשמיר

;התרנגול נפשיה
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 ליה אמר לאורחיה אסיקתיה באורחא טעי קא

 דעכיד ומאן הוא גמור דצריק ברקיעא עליה מכרזי
 חזיתיה כי ומ״ט דאתי לעלמא זכי נפשיה ניח ליה

 לאורחיה אסיקתיה באורחא טעי דקא רויא לההוא
 ועברי הוא גמור ררשע ברקיע עליה מכרזי א״ל
 מ״ט לעלמא. דליכליה היכי כי נפשיה ניח ליה

 מימת בעי א״ל בכית חדוותא לההוא חזיתיה כי
 קטן ליבם מינטר ובעיא יומין תלתין בגו גברא

 רא״ל גברא לההוא שמעתיה מ״טכי שנין. תליסר
 א״ל אחיבת שנין לשב מסאני לי עביר לאושכפא

 כעי שנין לשבע מסאני ליה לית יומא ז׳ ההוא
 אחיכת קסיס דהוח קסמא לההוא חזיתיה כי מ״ט
 מאי לקסום ז4דמלכ גיא אבי יתיב דהודת א״ל

 לבית דבנייה .עד גביה תרחירת תותיה. דאיכא
 כתיב א״ל לחודיה קאי הוה חד יומא המקדש

מלאח״ש אלו כתועפות ואמרי׳ לו ראם כתועפות* כי מדני

 שיביא עד קטן ליבם מינטר ובעיא לו: מששת מה אסיקתיה
 שעתידה זה היה ויודע למליצה ראוי ויהא שערות שתי

 יחים ז׳ למיות בטומ אינו ליה ליח יומי ז׳ :שכיס י״ג להמתין
 וכסף זהב גדול אוצר היה תמתיו גזא אכי : ימות לממר שמא

 ארמי בל׳ תי־מ לאשמדאי שלמה אצלו אמרו גביה תרחיח טמון:
 הוהקא' שמואל: כיתי־מ לתרמ בב״קמאן בדאמריכן אימור

 יש להקג״ה לו ראם כחועפוח :אשמדאי אצל שלמה לחודיה
:בשלימותו פורענות וליסרע למשלמתו ראמים תועפות לו



 קמח גיטין שביעי פרק שאחזו מי
 שקול א״ל מינן רבותייכו מאי השדים אלו ראם

 רבותאי לך ואחוי עזקרזך לי ;והב מינאי שולשילתא
 בלעיה עזקתא לי׳ ויהב מיניה לשולשילתא שקליה
 פתקיה בארע׳ גפיה ולחד ברקיע׳ גפיה לחד אוהביה

 שלמה אמר שעתא ההיא על פרסי מאה ארבע
 0 קהל« השמש תחת שיעמול עמלו בכל לאדם *מהיתרון

 . נ ос מאי עמלי מכל חלקי היה[ וזה* ]וכתיב זה( )כי
 היה וח״אגונדו מקלו אט׳ חד ושמואל רב ]ו[זה )כק

 א ос אני* אמר דמטי חיכי כל הפתחים על מחזר
 מטא כי כירושלים ישראל על מלך הייתי קהלת

 מלתא בחרא שוטה מכדי רבנן אמרו סנהדרין נכי
 לך בעי קא לבניהו ליה אמרו האי מאי סריך לא

 למלכוותא להו שלחו להולא אמר לגביה מלכא
 שלחו קאתי אין להו שלחו לגבייכו מלכא קאתי

 תבע במוקיקאתיוקא להו שלחו בכרעיה בדקן להו
 אמיה שבע לבת נמי לה תבע וקא כנדותייהו להו

 שם עליה דחקיק עזקתא ליה והכו לשלמה אתיוהו
 פרח חזייה עייל כי שם עליה דחקיק ושולשילתא

 שם היה טבעתו עיזקתך :נכס הקב״ה שנשתבח רבותייכו מאי
 דרב טהרות ]ובביאורי :לבושו גונרו :דחהו פתקיה :עליה זקוק

 אינו סריך לא :ס[*מ לשתות חרס של מקידה קודו ראיתי האי
 מלך הייתי אומר שזה הימיס כל שטות של אחד דבר לומר נדבק
 שד של שרגליו בכרעיה בדקו :אחרת שטות דבר אומר ואינו

אלא יחף לשכב בא קאתיאיכו במיקי תרנגולים: לשל דומות



גיטין שביעי פרק שאחזו מי !48
 רכתיב והיינו מיניה ז4ביעתות ליה הוה זאפ״ה

 לה סביב נמרים ששים שלשלמה מטהו הנה*שג״שה
 מלחמה מלומדי חרב אחוזי כולם ישראל מגמרי

 ושמואל רב בלילות מפחד יריבו על חרבו סנה׳פ״כאיש
 ומלך; והדיוט מלך ׳אמ וחד והדיוט מלך ׳אמ ?®חד’

לכתק(: ראיתי ולא רפואות בענייני כגמרא האריכו )בכאן יש
 בליל בלבנה ולן בלפת שור בשר אכל אריב״ל ע

 אחילו אחותו תמוז בתקופת ט״ו או י״ר
 אט׳ אחילו אחזתו דבר מכל כרסו והממלא תנא
 הואיל אמינא פשיטאס״ד מתמרי אפי׳ פפא רב

 ומאשרן ומשלשלן ומשחנן משבען תמרי מר ואמר
 אלעזר א״ר אחילו מאי קמ״ל לא אימא מפנקן ולא
אמי[ ]אמר עצמות של אש מאי עצמות של אש

דגרמי: אשא
 שליש ושתה שליש אכול נתן לר׳ אליהו שסא״ל

 מלואך על תעמוד לכשתכעוס שליש והנח
 מזי לא שלמה היה והחוט מלך בלע״ז: קלצוני״ש נאנפליאות

למלכותו: שוב
 תאוותו כל ממנו ואוכל למכו ומתוק לו טוב שהוא רבר מכל

שהתחרים מר ואמר הואיל אמילו: ששמו מולי לידי מביאו
 מאשרן ;משלשלות משלשלן :חממחות משחנן :לגוף כ״כ יפיס

 אסטנים להיות הלב את מענגות אינן מפנקן ולא :כמ נותנות
מתוקות: שהן ואע״ם

 ריקם: בטנך שליש שלישוהנמ ושתה שליש מעיך מלא שליש אכול
» מליאד על תעמוד כעס בטגד וימלא ולכשתכעזס_________
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 יפה ומיעוטן קשה רובן ח׳ הוה. כחוש ההוא ומית
 בטבול :תבקע לככתכעום ושתייה אכילה מעיך המלא אס

 ידך משוך :לך שערבה שהנאתך :ביין פת או כקומץ לטבול
כריסך: תמלא שלא הימנה

 7פק או מזונות 7טירו כגון העתיד דבר על ש׳־ואג דאגה פחד
 ועמד אכל דאגה:
 מעורחשס :אמת:

לרפואה לגופו יפה

 מעים חולי לידי יבא שלא הרוצה חייא ר׳ תני
 שהנאתך סעודתך וחורף קיץ בטיבול רגיל יהא

 בשעה עצמך תשהא ואל הימנה ירך משוך הימנה
לנקכיך: צריך שאתה

 מן פחד הן ואלו אדם של כחו מכחישין דברי׳ שלשה
 שם סחרחר לבי* דכתיב פחד ועון. דרך

 לח תלים קצר כחי בדרך ענה* דכתיב דרך .בחי עזבני
 יזכ פס דברים שלשה כחי. בעוני כשל* דכתיב ימי׳עון
 א ושחר! מעומר אכל הן ואלו אדם של גופו מתישין
 למיתה קרובים חמשה מעומד. מטתו ושימש מעומד

 ועמד שתה ועמר אכל הן ואלו החיים מן יותר
 ו׳ ועמד. מטתו שימש ועמד ישן ועמד דם הקיז

 ונתייגע בדרך הבא הן יאלו מת מיד אותן העושה
 וישן ונשתכר ושתה המרחץ לבית ונכנס דם הקיז

 שעשאן והוא יוחנן א״ר מטתו ושימש קרקע ע״ג
 חלש בסדרן שלא מת כסדרן אביי אמר כסדרן

מינייהו תלת לעבד׳ ליה עבדה מעורת והא איני

 מוקף מחרחר :אייכש״א וקורץ יב
 ג כולן אותן העושה :מעט ששהה קידס מיד

מה© מעט לאדם כשיש יפה ומיעוטן :*אשי



 . גיטין שביעי פיק שאחזו מי 14?
 ושיצר, יין ומלאכה עושר ארץ ודרך דרך הן ואלו
 ד,ן ואלו הזרע את ממעטין ח׳ דם. והקזת חמין

 וגדגדניו׳ קרקע ע״ג ושינה בכייה והנתק הרעב המלח
 । תנא כפלי׳. למטה דם והקזת הזמנה שלא וכשות
 I כפלי׳ למעלה יפה כך כפלים למטה שקשה כשם

 למעלה למעלה הבצים מן למטה למטה* פפא א״ר שסע״ב
 שקשה כשם תנא בזמנה שלא יבשות .הבצים מן

 תמוושלא פפאזמנח א״ר בזמנה יפה כך בזמנ׳ שלא
:קשיא ולא מעליא לא תשרי ויומי ניסן יומי טבת בזמג׳

הזורק

שמיני פהק
 רבי משום יוחנן איר ,חנה בר בר רכה אמר פא

 כדורות שלא וראה בא אלעאי בר׳ יהודה
 הראשונים דורות האחרונים דורות הראשונים

 לי כשיש קשה ריבן אבל כלום לו יהא משלא קצת לו שיהא וטוב
 1 מיעוטי עושה :תשמיש ארץ ורייך :ב׳־רכיס להלך דרך :הרבה

 ץ4לרי חמין לבבו: ומגביה חת״ת שמבטלו קשה ורובו יפה
 גל: זרע כמו קוילכדר״א וצרנדניות צרעת: ונתק ולשתות:

 । ממעט׳ היא למטה רם והקזת :מפרש לקמיה בזמנה שלא
 I למעלה :ובשוקיו ברגליו כמו הבצים מן למטה נכילן: כפלים

ובקילנוסת: ובצואר רכתפיס
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 במעש׳ לחייבן כרי טרקסמון דרך פירותיהן מכנישין‘

גגורה דרך פירותיהן מכניסין האחרונים רודות
המעשר: מן לפוטרן כדי קרפיפות ודרך

המגרש
תשיעי פרק

 עבראדקפו דעכדא וביני כשטר יהודה רב אתקין
חרורי מן ועטיר ופטיר לעברו מוצדק

 דאיניש ורשום ומלכחא מלכא ערורי ומן עלולי ומן
 דנפיק שחין ומן מום מכל ומנוקה עלוהי אית לא

שהוא לי ודומה לפכיס ליככס מיווץ הכבושה דרך טרקסמון ררך
 הטבל אין דקי״ל במעשי־ לחייבו כרי טרקסין: כמו יוני ל׳

 שער דרך לה ודעייל הבית סכי שיראה עד במעשר מתמייב
בשעריך חואכלו יליף דלא גגות ודרך מלירות דרך לאסוקי

:בהשוכר בכ״מ
:במכיר׳ ערעור שוס שאין לעבדות פסיק דינו לעברו מוצדק

 כמו מירות מכל ומופלג ופרוש חרורי מן ועטיר ופטיר
 לא הכמות רק מלוקה שטר עיטרא כמו ועטיר :מרבו הכסטר

 ומערעור ומלכתא מלכא ערורי ומן סרומתרגמיקלאעיטרא:
 שאם ליהרג למלכות מוכתב להיות מטא שלא והמלכה המלך

 ורשום :בהשוכ׳ בב"מ כדאמרי׳ בטל מקמו למלכות מוכתב היה
 במסכת כדאמרי׳ העבדים על שעושים סימן רושם דאיניש

 ומנוקה הזה: המוכר מן מוץ אמר מאדם עלויה אית לא שבת:
דנסיק שחין ומן :בטל דחקמו מזויון לסטי© כמו מום מכל
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 אגיי אמר אסותיה מאי ועתיק חרת טצהר עד

 ומשחא דחמרא וחלא וכב^יתא ומי־תכא גינבר׳
 ראווזא: בגדפא ליד. ושביי חיורא ונטפיק דויתא

 כה שעברו עד ישראל ארץ חרבה לא אריב״ל מח
 ירבע□ הן ואלו ע״ן דינין כתי שבעה פלו

 ויהוא עמדי בן ואחאב אחיה כן ובעשא נכט כן
 לחיקם למאים שכיס שתי ער בפניו שיצא שקין ויוכל טצהרי ער

 לקאמרינן והאי שנים שתי פיסי כלשון טעוקר־ ער קמיה:
 דאתני כיון הכא אבל סתמא ל#ון היבי היינו ליכא בעמים

 ?ןוזר לו ש-ולך ׳ישן שקין ודרך שקין לו אין עכשיו וזה בטל מקקו
 אותו נו נין שאם עמו קתכה שנים כ׳ עד לפיכך שכים שתי עד

 הזה החום בו היה שכבר לסי בטל חקקו שיהא שנים שתי ער שקין
 סיגי פסולת מרתכא זנגביל; כמשמעו גינברא ראוהו: ולא

 ההרים חן קפירתו בשעת אותו שמתיכין כמקום קחנו שיוצא כסף
 כגרפא ליה ושייף גפרית; וככרית־ קוכיי״לון: לו וקורין

אווז: של בנוצה אותו וסך ראווזא
 והנך ישראל ממלכי מלכים של משפקות ז' דיגין בתי כעה0

 והוי אלו של בימיהם שהיו קשיב קא לא יהודה למלכי
 אקריו מזרעו שקמו מלכים וכל בנו ובן ובכו המלך אקל כב״ד
 מלכו שלא לפי קשיב קא לא וזכריה יבש בן שלום ב״ד קל קרי
 דינו בית שם על אקאב של אביו עקרי אבל זמרי וכן שלימה שנה

 נקרא יותר לעשות הרשיע שאקאב ומסכי כקרא אקאב של
 ומההוא השבטים עשרת גלו אלה בן הושע בימי שמו על תקלקול

שילדה השבעה יולדת אומללה[ ]דהיינו קרנה ליה קרי שעתא
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 והושע גדי בן ומנחם רמטהו בן ופקח נמשי בן
 ט> ־ימיה נפשה נפחה השבעה יולדת אומללה* שנא׳ אלה בן

 מאי אמי רב אמר וגו׳. יומם בעוד שמשה באה
 י דניים כהנא רב א״ל* בנים ובני בנים תוליד כי* קרא
 ןו^י-ג׳נמ>ם?ן׳ הלא ק בהושע* כיה כתיב לרב אסי ורב

’’נ ” עליו* וכתיב ישראל כמלכי לא רק ה׳ בעיני הרע
ОС ן ן ן ן

 פרדסיאורה אותן להו אמר וגו׳ שלמנאסר עלה
 ישראל יעלו שלא כדי הדרכי׳ על ירבעם שהושיב

 ישראל עלו לא כן ואע״פ ובטלן הישע בא לרגל
 ישראל עלו שלא שנים אותן הקכ״ה אמר לרגל
 עוקבא מר אט׳ חסרא רב אמר בשביה ילכו לרגל

 טרימר דריש ירמי׳[ ]א״ר חסדא רב אמ׳ לה ואמרי
 " יניאל צדיק כי עלינו ויביאה הרעה על ה׳ וישקוד* מ״ד

 על ה׳ וישקוד אלהינו ה׳ רצריק משום אלהינו ה׳
 עם הקב״ה עשה צדקה אלא עלינו ויביא׳ הרעה

 יכנירה גלות ועדיין צרקיהו גלות שהגלה ישראל

 המלכים כשאר תרשיע שלא מסכי עלה עליו לע״ן: מוסקות שכעת
 שנים אותן שומרים: פי־רסיאות בתמיה: נימיו הפורענות נא

 :נשני וילכו יגלו עלו לא והס בידם מוקה ואין תואיל עלו שלא
 ;אכא אומי ומתרגמינן דברי על אני שוקד כי כמו וימהר וישקוד

 היא יכניה גלות :כולם שגלו ירושלים מרבות צדקיחו גלות
 שמיהר צדקה היא וזו שכה י״א צדקיהו לגלות קדמה יהייכין
 שמכמי בעוד לבבל צדקיהו של דורו להגלות ]כדי[ ביתו והקריב

לפי אמריהם הגולים לאלו תורה שילמדו קיימים כניה’ גלות
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»3я והמסגר החרש* יכניה בגלות ביה דכתיב קיימת ני 

 כחרשין הבל נעשו שפותחין שבשעה חרש אלף
 אלף. וכמה פותחין אינן שוב שסוגרין כיון מסגר

 אט׳* לונושנתם* שנים שתי שהקדים אמר עולא ד ד»■»□
 תמניא עלמא דמרי מהרה ש'׳מ יעקב בי אחא ע״כרב שם

הוא: ותרתי וחמשין מאה
 מוצא שאתה מקום כל אומר טרפון י׳ היה מטתגיא

 כדיני שדיניהם אע״פ נכרים של אנוריאות שם
 ואלה* שנא׳ להם לחוקק רשאי אתה אי ישראלכא

 לפני ולא לפניהם לפניהם השים אשי המשפטים
הדיוטות: לפני ולא לפניהם ד״א נכרים

 והחסיר החרש בהו דכתיב כמה* עם גלי התורה חכמי שרוב
 יודעים שאינן בה סגורים שהם הלכה שסוגרץ *כיו אלן«;
 היינו אמי־ עולא אמרים: פותחים לה אין שוב לשואליהס להשיב
 ב' דהייכי וממשים מאות מ׳ לסוף הרעה להביא שמיהר צדקה
 עד שהו ואס תתנ״ב בגמטריא דהוא ונושכתם קודם שנים

 רמרי מהרה ש״מ ;תאבדון אבד כי בהם מתקיים היה ונושנתס
מהר; תאבדון אבד כי כתיב דהא ונושנתם כמבין עלמא
 אשבעיס קאי לפניהם בקיץ: אוגר כמו אסיפות אגוריאות

ואל כדכתיב תורה מתן קודם להר עמו שעלו זקנים
 תורה מתן לאמר זו פרשה שנכתבה ואע״ס וגו' עלה אחר משה

 ובאותו והשלמים העולה והעלו המזבח ובבנה באמרה ח״ת קודם
 דכתיג טינא דאאלהים ר"» ссз נתיב )>נת>ס' לברית: נכנסו דם

ממומים(: לן נפקא דמאלהים *קא נפרשה
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פט בכין בשוק חניקה בשוק גירגרה בשוק אכלה
 שישאו עד אומר ר״ע תצא אומר מאיר ר׳

 א״ב גורי בן יוחנן ר׳ א״ל בלבנה מוזרות בה ויתנו
 בעלה תחת שיושבת אבינו לאברהם בת הנחת לא

 ולהלןמריסכד דבר ערות בה מצא כי* אמרה והתורה
 י® ©е עדים שלשה עלפי או עדים שני פי על* אומר הוא

 ברור: דבר כאן אף ברור דבי" להלן מה דבר יקום
צ אלא אשתי את אדם יגרש לא אומר ב״ש ]משנה

מ יי&3ל מצא כי* שנא׳ ערוה דבר בה מצא א״ב
 תבשילו הקדיחה אפילו אומר יה וב דבר ערות כה

 אפילו אומר ר״ע דבר[ ערות בה מצא כי שנא׳
 5« חן תמצא לא אם והי׳* ]שג׳ הימנה נאה אהדת מצא

 דאר״ל בדר״ל קמיפלגי במאי ]גמ׳_| בעיניו[:
 ב״ש דהא אלא דלמא אי לשונות בד׳ משמש בי

המוות נשים בלבנה מוזרות גרון: הלכהנטייית בשיק גיי־גרה
 ולדבר בטלות שיטות לשיט וליפן הלבנה להור בשוק

קול מוציאי© אויבים וכי'שיש הנחת לא שבעיר: בטשודות
מיעט: כרמז ביזנס

 :באפי קלטה אש כי כמו במלט או אור ע״י או שרפה ]הקדיחה
 דבר שאר או ערוה או להו משמע לכ״ה רבי־ עי־ית

 כי : דבר[ ולא ערוה בה מצא לא אפילו אומי־ ר״ע :סרטון
 בתורה כי ככתב הללו לשונות ד' במקום לשונות בד׳ משמש
 א© במקו© אשר. במקום אלא כמקום פן במקום אם במקום

אלא במקום יכו׳ טמור תראה כי יקרא כי בקרבך מצא* כי כמי
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 בה מצא כי בעיניו[ חן תמצא לא אם ]והי׳ סבלי
 סבר וד״ע דבר ערות בה מצא דהא דבר ערות

 דבר: ערות בה מצא נמי אי דבי ערות בה מצא כי
 במאכל דעות שיש כשם אומר מאיר ר׳ היה תניא נ
 שזבוב אדם לך יש בנשים דעות יש כך שם

 מדת היא וזו שותהו ואינו וזורקו כוסו לתוך נופל

 לא ויאחר כמו כן אלא כן אינו לומר למעלה האמור דבר לסתור
 במקו» וכו׳ תפתח פתוח כי ידך את תקפוץ ולא וכן צחקת כי
 יכן .וכו' גו' מה© תירא לא וגו׳ רבים בלבבך תאמר כי כמו סן
 אנכי כי אף אשורנו לא תאחר כי אף לאף הסמוכים כי כל

 דאיינו דהא בלשון משמש ועוד וכו׳ תימה בלשון נדרשין כלן אעכנו
 חסני כלו׳ יראה כי צחקתי לא כמו טעם כלו׳ליתן מפני או אשר

 העם אלי שבא חפכי אלהיס לדרוש העם אלי יבא כי וכן שיראה
 כי לשונות כל משמש כארמי ארי שלשון ארי חתרגמיכן יכולהו

לאו ]הא בה שיוצא מפני בה מצא רהא :*וכו׳ באת ואם בעברי ע׳נדש״י
 שמלא מסכי מפני לשון להו משמע הכי כמי וב״ה יגרשכה לא הכי יי'”

 חן תמצא לא הילכך יגרש לא לאו ואס דבר או ערוה או בה[ ת’נ’י '
 חן משוס ולא ביה כדחפרש כה שמצא מפכי היינו קרא דקאחר

 ’הילכךתרייניל אס כלשון כי להאי ליה מפרש ור״ע נוי: של
 דבר: ערות כה מצא ואם כעיכיו כוי של חן תמצא לא אס כינהו

 מאכל של באמטניסות חליקות אדם כני דעות במאכל דעות יש
 מיעיט מיאוס מחמת כמאכל וקץ איסטניס שהוא יש יחשת'

 בכי דעות כך כלל איסטניס שאינו ויש כ״כ איסטניס שאינו ויש
שאיני ויש מועט פריצות על מקפיד יש בפריצות חלוקים אדם



 קנג גיטין תשיעי &רק המגרש
 ויש ויוצא אשתו בפני נועל שהיה יהודה בן פפוס

 ושותהו וזורקו כוסו לתוך נופל שזבוב ארם לך
 וקרוביה אחיה עם שמדברת אדם כל מדת היא יזו

 תמחוי לתוך נופל שזבוב אדבם לך ויש ומניחה
 את שרואה רע אדם מדת היא ווו ואוכלו מוצצו
 ופרומהשסע״ב* בשוק וטוה פרוע וראשה יוצאה אשתו
 אדם בני עם ארם בני עם ורוחצת צדדיה משני

 מן מצוה זו רוחצין אדם שכני במקום אלא ס״ר
 בד דני•׳ וגו׳ רבד ערות בה מצא כי* שנא׳ לגרשה התורה
 הכתוב אחר לאיש והיתח והלכה מביתו ושלחה

 זה ראשון של זוגו בן זה שאין לומר אחר קראו
 ביתו לתוך רשעה הכניס ווה מביתו רשעה הוציא

 שם וגי׳ האחרון האיש ושנאה* שנא׳ ושלחה שני זכה
 שם האיש ימות כי או* שנאמר קוברתו לאו ואם

 מביתו רשע׳ הוציא שזה במיתה הוא כדאי האחרון
 נ מלאכי ר׳ שלח שנא בי* ביתו לתוך רשעה הכנים וזה

 בעלת יהודה בן פפוס כלל: מקפיד שאינו ויש כך כל מקפיד
 שלא בפני׳ דלת נעל לשוק חביתו וכשיוצא היה אמת אשה של

 איבה כך שמתוך זו היא הוגנת שאינה וחדה אדם כל עם תדבר
 אצילי אצל צדדיה משני וסתמה תמתיו: וחזנה ביניהם ככנסת

 בגי עם מצדיהן: נראה שבשר; שבצרפת אדומיות כדרך ידיה
 במקום :לו ואסורה היא שזונה לדבר רגלים א״כ ס״ד אדם
 כשהם יציאתם אמר לעיניהם נכנסת והיא רוחצים ארם שכני

:מלאכי בנבואת הוא פסוק שלח שנא כי :בגדיהם לובשים
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 אומר יוחנן רבי שלח שנאתה אם אומר יהודה
 ן4ה ראשון □דווג הא פליגי ולא המשלח שנאוי
 ראשונה אשתו המגרש כל אלעור דא״ר שני בוווג

 שנית וזאת* שנא׳ דמעות מירידעליו מוכח אפי׳ כ *מלא;
מאין יאנקה בבי ה׳ מוכח את דמעה כסות תעשו ג’פכ(

 ואמרתם מידכם רצון ולקחת המנחה אל פנות עוד
 נעוריך אשת וכין בינך העיר ה׳ כי על מה על וכתידוש»
כריתך: ואשת חברתך והוא כה כגדת ]אתה[ אשר תלמי■

סוטה מסכת
המקנא

ראשון פרק
 לפרשת נדר פרשת נסמכה למה אומר רבי הניא כ

 בקילקולת סוטה הרואה שכל לך לומר סוטה
היין: סן עצמו יזיר

 :כב׳יש שלת המקום לפני היא שגואה אם :כר״ע שלח שגאת אם
 המקים לפני המשלת שכוי שמעתי יזו המשלת שכוי לגרסי יאית

 זווג הוא; שכוי מיהי להוציא שלא כייפיכן ללא כהי לב״ה ואפילו
 אשת בתריה כלכתיב קרא חשתעי ובה כעורים אשת ראשון

יבגוד. אל נעוריך ובאשת בריתכם ונשמרתם יכתיב נעוריך
 מתניתין כלקתכי אותה שמכיוליס ובבושתה בנמלה בקילקולה

 היין מן עצמו יזיר מדדיה. למעלה תבל קושר
I לה: גרם והוא ראש קלות *ליד מביאישהיין



ראשון פרק המקנא

 א לקיש ריש פתח הוד. כי יצחק בד שמואל רב אמר
אשהשס לאדם לו מוווגין אין הכי בס׳טהאמר

 קכה תלי׳ על הרשע שבט ינוח לא כי* שנא׳ מעשיו לפי אלא

 יוחנן א״ר חנה בר בר רכה אמר הצדיקים גידל
 סח שם מושיב אלהים* שנא׳ סוף ים כקריעת לוווגן וקשה

 מוציא תקרי )אל בכושרו׳ אסירי׳ מוציא ביתד. יחידי׳
 רב אמר יהודה רב אמר והא איני כמוציא( אלא

 בת ואומר׳ יוצאה ׳ק כ הולד יצירת קורם יום ארבעי׳
לפלוני פלוני שדה לפלוני פלוני בית לפלוני' פלוני
שני: כוווג הא ראשון כזווג הא קשיא לא

 אשה מזווגין אין :סוטה בפרשת לדרוש בא כשהיה פתח כי
כי לפרוץ: ופרוצה וצדיק לצבוע צנועה מעשיו לפי אלא

 וקשה צדיק: בגורל הרשע ממשל׳ יזדווג לא .וגו׳ שבט ינוח לא
 שנשתנו סוף ים כקריעת :מעשיו דלפי הנך לזוונם :הקב״ה לפני

 מיד* אדם ביתה יחידים מושיב :בראשית )סדרי( מעשה נו
 בית מהם ]ומיישב[ )ומושיב( ימד מזווגם והוא ואשהימידה

 במדש ממצרים ישראל הוציא בכושרות אסירים מוציא אמד:
 איני :אסירים למוציא •מידים זווג מקיש צבה ולא ממה לא כשר

 רשעו נודע שאין יצירתי מקודם והא וזכות רשע לפי זווג היי מי
 שמים בידי הכל והא לפניו גלוי וא״תהכל זוגו בת מכריזין וזכותו

 על הממונה מלאך ביה г במסכ כדאמריני שמיס מיראת יזיץ
 זו טסה לפניו ואומר הקב״ה לסבי ומביאה טסה >יטל ההריון

 אבל עשיר או עני טפש או מכס מלש אי גבוי־ עליה תהא מה
 ראשון זווג :שמים בידי זו דאין ]ליה[ קאמר לא ורשע צדיק

:זוט בת שאינה לסי לזווגן וקשה מעשיו לסי שני זווג המזל. לס׳



" Ш סוטה ראשון פיק
 אל<א קיניי אין יצחק כר ארע קינוי לשון מהו ג
צו:“לאי ה׳ ויקנא* וכה״א התראה לשון מאלי
עבירות עובר ארם אומר מאיר רבי היה תניא ב

שנאמר בגלוי עליו מכריו הקכ״ה בסתר שם
 עברה ואין אשתו את וקנא קנאה רוח עליו ועבר*""■ביה

 קול ויעבירו משה ויצו* שנאמ׳ הכרזה לשון ארא לי מש>זי
 עבירות עובר אדם אין לקיש ריש אמר במחנה

 איש איש* שנא׳ שטות רוח כו נכנסה כן אם :,אל ה במדבר
כתיב: תשטה אשתו תשטה כי

 לאשתו מקנא ארם אין ישמעאל ר׳ דבי תנא שם
 רוח עליו ועבר* שנא׳ רוח בו נכנס אא״כ נמיניה

 רוח אמרי רבנן רוח מאי אשתו את וקנא קנאה
 כמ״ר ומסתברא טהרה רוח אמר אשי רב טומאה

 את עוד ישקיתו שלא ונזם ומסיל בילק התרה לארצו ה' ויקנא
 על לארצו לעיל; פרשתא משתעי גובאי דבשילויז ארצו

 האתס אשתו על לאשתו המקום אכשי וישאלו כמו ארצו
לבעל: תריבון

 : בסתר עוברת פרוצה אשה כגון בסתר עבירת עובר ארם
 והדבר לה לקנא בעלה בלב שניתן בגלוי מכריז והקב״ה

 הקב״ה הכרזה לשון אלא גרסיק: ואיןעבי׳־ח בגלוי: מתפרסם
קיל: להעביר חתכוין

 שטן ע״י טומאה רומ או טהרה רוין מפרש ולקמן ממרום ]רוח
 אמרי אשי רב דכי :רבנן אשתו[ את להקניט להמטיאו הבא

כמ״ר טסתברא :הפריצו׳ את ששונא טהרה רוח :טימאה רומ



—והמקנא—
 דברי רשות אשתו את וקנא דתניא טהרה רוח

 בשלמא אמרת אי חובה אומר ר״ע ישמעאל ר׳
 טומאות רוח אמרת אי אלא שפיר טהרה רוח

 בנפשיה: טומאה רוח לאינש לעייולי וחובה רשות
ג לשומשמי כקריא בביתא זנותא חסרא רב אמר

 כקריאשסע׳ינ כבית׳ תוקפי ]חסדא[ )פפא( וא״ר
לית כגברא אבל כאתתא ואידי אידי לשומשמי

כה: לן
 ר ישראל שחטאו קורם כתחלה חסדא רב ואמר

ואחז־שס אחר כל עם שרויה שכינה היותה
 מ דגלים וכיון מחניך בקרב מתהלך אלהיך ה׳ כי* שנא׳

 שכינה[ ונסתלקה מסתלקת( שכינה )היתה שחטאו
שם :מאחריך ושב רבר ערות כך יראה ולא* שנא׳ מהם

 רבי דקאמר רתניא תיא טהרה ישמעאל רבי דקאמר דרוין
:טעמייהו מפרש לקמן ור״ע ישמעאל דר' סלוגתא רשות ישמעאל

:מוכה אי רשות אי שפיר
 :הבית חמריב הזנות כך האוכלתן שומשמין של תולעת קריא כי

דממרבי דאחרי׳ וזכות תוקפא ואידי אירי :כעס תוקפא
 מתעסקת שהיא לפי כעסנית או מזכה כשתאשה באתחא :ביתא

של את ומסקרת ביתה משמרת ולא מלאכה עושה ואיכה בזנוניה
למנאפים: בעלה

 בביתו: ואחר אחר כל עם בעריות: ישראל שחטאו קורס
לראות יכולה דאינה לבית© מלבא מהם שכינה נסתלקה

שבניתם: בעבירות



тарт------। ш !סוטה אשי—
 העושה כל יונתן א״ר נחמני בר שמואל הא״ר־

)ומליכתו( מקדימתו כעה״ו אחתז מצוה שם
 צדקך לפניך והלך לעה״כשנא׳ לפניו ]והולכת[ ני׳ י^י׳

 בעה״ן אחת עבירה העובר וכל יאספך ה׳ כבוד
 הדין ליום לפניו[ ]והולכדה )ומוליכתו( מלפפתו

ר׳ ויאבדו בתהו יעלו דרכם ארחות ילפתו* שנא׳1 אייע
 שמע ולא* שנא׳ ככלב כו קשורה אומר לטאלעזר ניא

בעה״ז אצלה לשכב עמה להיות אצלה לשכב אליה
הבא; כעולם הדין( )ליום עמה להיות

אמי דר׳ משמיה לה אמר ומנין עוירא רב דרש ו
 האוכל כל אסי דר׳ משמיה לה אמר וומנין ד

זונה אשה על בא כאלו ירים נטילת כלא ע״בלחם
 )ואשת לחם ככר עד זונה אשה בעד כי* שנא׳ л ™לי

 אשה בער האי רבא אמר ;תצוד( יקרה נפש איש
 זונה אשה עד לחם[ ככר ]בעד לחם ככר עד זונה

 אשדה על הבא כל רבא אמר אלא ליה. מבעי

מלפפתו ;לפניו מכרזת ]מיתתו[ )מטתו( לפני מקדימתו
כויכתו:

 בשביל לרישיה מסיסיה לה דייש השתא וגו׳ זונה אשה בער כי
גרסיכן דיכא במילתיה :זוכה של לעונש אדם בא 014 ככר

 ככי בשביל דמשמע ליה מיבעי זונה אשה עד לחם ככר כעד
 כתיב הוה אי נמי וה״ה זוכה אשה עונש כדי עד העונש רוב למס

 מסיפיה דודאי מידי לרבא לי׳ ל״ק למס ככר בעד זוכה אשה עד
ככר דגני ליה קשיא קא ובעד עד אלא קרא מדריש כמי לרישא



 קנו הוטח ראשיו פרק המקנא
 *ר אמי מוצא( )ואינו לחם ככר מבקש לסוף רנה

 נעקי ידים בנטילת המולול כל אלעזר א״ר וריקא
 מים רב אמי אשי בר חייא רב אמר .העולם מן

 אחרוני׳ מים למעלה ידיו שיגביה צריך ראשונים
 צריך ידיו הנוטל תנ״ה :למטה .ידיו שישפיל צריך

 לפרק חוץ מים יצאו שמא למעלה יריו שיגביה
 האוכל כל אבהו א״ר הירים את ויטמאו ויחזרו

 שנא׳ טמא לחם■ אוכל כאלו ידים ניגוב בלא פת
 ד יחזקאל בנוים טמא לחמם את ישראל בני יאכלו *ככה

 י משלי יקרו-, נפש איש ואשת* מאי שם אדיחם אשר
 עד: למכתב ליה הוה זוכה אשת וגבי בעד למכתב ליה הוה למס

 ,דבי■ על העובר נעקר ידים: כטילת בלא תמיד שאוכל המזלזל
 ]מים כמש: ישככו גדי־ ופורץ לכתיב מיתה מייב מכמיס

 שיתי אצבעותיו י־אשי יריו שיגביה :החזון שלפני ראשונים
 כדתכן יכו׳ מים יצאו שמא :יכי׳ זרועותיי לצד משפעין הטיס

 רש"» עי• שמייבו הסעודה שלאמר אחייונים : * וכי׳ פ״ב ידים במסכת
 נאייכיח ר-וךצ .סהעיכי את שמסחא יש סדומית שמלח מסכי מכחיס

 כגמ שהרי שבידו תבשיל של הזוהמא שת־ד כדי למטה ידיו להשפיל
 מאוס דבר ירים נגוב בלא האוכל בל :הן[ הזותמא להעביר

 לחמם אה אל“יש בני יאכלו ככה שני כטומאה: יכמשב היא
 אינז ולאפותו במאום לעשותו לימזקאל שצוה )ומפני כגיים טמא

 ,מיש" תעוגכה האדם צואת בגללי כדכתיב האדם ובגללי הבקר בצפיעי
 טמא לממס את ישראל בכי יאכלו ככת בתריה יכתיב לעיניהם

וגו׳ איש ואשת מאי טימאה; קרי 4מאוס דבר אלמא בטיס(



סוטה ראשיו פרק המקנא
 שיש אדם כל יוחנן א״ר אבא כר חייא א״ר הצור

 ואשת שני איש כאשת נכשל לסוף הרוח גסות בו
 יקרה נפש האי רבא אמר תצוד. יקרה נפש איש
 לי׳ מיבעי תצור היא ועוד ליה מיבעי גבוה נפש
 אפילו איש אשת על הבא כל רבא אמר אלא

יקרה מפניני׳ היא יקרה* בה דכתיב תורה למד ג משלי
 צדתו היא אפ״ה ולפנים לפני שנכנס מכ״ג היא

גיהנם: של לדינה
 אדם כל יוחאי בן שמעון ר׳ משום יוחנן וא״ר

 הכא כתיב ע״ו כעובד הרוח גסות בו שיש שם
 תביא ולא* התם וכתיב לב גבה כל ה׳ תועבת* שסטי

 כופר כאלו אמר ריריה יוחנן ור׳ ביתך אל תועבה י ם’ידנ
 אלהיך ה׳ את ושכחת לבבך ורם* שנא׳ כעיקר שסח

 העריות על בא כאלו אמר חנינא כר חמא ר׳
 וכתיב לב גבה כל ה׳ תועבת הכא כתיב כולם

 לרם: ככר עד זוכה אשה בעד כי ]הוא[ דלעיל דקרא סיסיה
 ואשת לרם ככר עד זוכה אשה בעד וה״ק בא״א של נכ לסוף

 אותה וצד ארריה רודף תצוד־כ׳ היא הגבוה יקרה נפש זוכה איש
 לרישיהקא דמסיפיה כיון ליה מיכעי תצור היא ורגיעה:

 תצוד היא יקרה נפש איש ואשת למכתב ליה הכיאיכעי ליה דרשת
 מכהן יקרה: הנפש את צדה איש דאשת משמע השתא אבל אותה
ולברך ראשון לפתות ע״ה לכ״ג קודם ר ת׳ ממזר דאפי' גדול

בהוריות: ליה דרשיכן קרא ומהאי ראשון
שכרת: כאלו עליך אני מעלה ושכחת לבבך ורם



קנו סרטה ראשון פרק המקנא
 יח ל»קיא הארץ אנשי עשו האל התועבות כל את כי* התם
 כ ישעיה מן לכם חדלו* שנא׳ במה בנה כאלו אמר עולא

אל הוא נחשב כמה כי באפו נשמה אשר האדם
 יא משלי ינקה לא ליר יר* מאי במה אלא במה תקרי
 ״פע>טי הקנהו אפילו איש אשת על הבא כל רב אמר

 ביה דכתיב אבינו כאברהם וארץ שמים להקב״ה
 יי ניא׳ וארץ שמים קונה עליון אל הי אל ידי *הרמותי

 ר׳ לרבי לחו קשיא גיהנם של מרינה ינקה לא
 אמרי אלא ליה מיבעי ידי ליד יד האי שילא

 ביה דכתיב כמשה תורה קבל אפילו שילא ר׳ דבי
 לג גיהנסדכיים של מרינה ינקה לא למו דת אש *מימינו

 ליה מיבעי מיד יד ליד יד האי יוחנן לד׳ ליה קשיא

 נשמה :.אשר ע״ז כמה כתיב: עריות התועבו׳האלגבי כל את
 נפשו שתשובת גאות והיינו נפש כבעל עצמו את שחתזיק באפו

 הוא לעיל דאייתי דקרא סיפיה ינקה לא ליר יד מאי בעיניו:
 גסות בו שיש כל ה״ג :ינקה לא ליד יד לב גבה כל ה׳ תועב'
 משתעי דלא איש אשת על הבא כל ול״ג וכו׳ הקנהו אפי׳ הרות
 בשבתו השליטו וכו׳ להקב״ה הקנהו הרות: בגסות אלא קרא

 אפי׳ ליד יד דהיינו וארץ שמיס קונה שקראו כאברהם הכל על
 ר׳ להולרכי קשיא וכו׳: »די הרימותי שאמר לאברהם דומה

 מבעי ינקה[ ]לא ידי ליד יד האי ה״ג דרב: דרשה אהך שילא
 לידו: הקב״ה מיד תורה שקבל רכינו כמשה הוא אפילו ליה:

 ולא ליה מוקמת תורה כמקבל קרא דהא ליה מבעי מיד יד
הוא אף מיד שקבלה יד ינקה לא מיד יד למכתב ליה והוה בנותן
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 דכתיב בסתר צדקה עשה אפילו* יוחנן א״ר אלא ה

 לא עזה חמה בחיק ושחד אף יכפה בסחר מחי* נא "שלי
גיהנם: של מדינה ינקה

 ועירא אמר רבא אמר מנין הרוח לגסי אזהרה ח
 רב תנכהו אל והאזינו "שמעו מהבא שם

 ושכחת לבבך ורם* מהבא אמר יצחק כר יי״יהענחמן
 א״ר אבין ובדר׳ תשכח פן לך השמר* וכתיב יםחידכ

 שנא׳ מקום כל אלעאי א״ר אבין דאי׳ר אלעאישס
 רב דרש תעשה לא אלא אינו ואל פן השטר
 וזמנין אמי דר׳ משמיה לה אמר ומנין עוירא
 בו שיש ארם כל אסי דר׳ משמיה לה אמר

 יכול מעט רומו* שנא׳ מתמעט לסוף הרוח גסותככדא,,
 מן נאסף בו חיזר ואס ואיננו* ת״ל בעולם ישנושס
 כאברהם יקפצון ככל והומכו* שנא׳ בזמנו העולם שס

 העני ליד מידו שנותן בסתר צדקה עושה אפילו ינקה: לא
 ביה דכתיב ינקה: לא הוא אף ליד הנותנת יד משמע והרי
 אלא דלעיל בקרא קרא האי דשייך לאו אף יכפה בסתר מתן

 ‘הרוח. גסות על מכפר אינו ומימה אף שאע״פשכופה היא רבותא
 מגובה אלמא ושכמת לבבך ורם שכא׳ רוק גס יהא שלא אזהרה

 הוא ובשכמ׳ בוראו את ששוכח שכמה לידי בא הלב
 ׳מעט רומו מחשיבותו: מתמעט תשכח: פי לך השקר מוזהר

 מזר ואם והומכו :מתקיים כעולם דשנו :מתחעטין שרומי כיק
 ’כל. בהם שנאמר כאלו ככל עצמו: את שממיך עניו מך ונעשה

ברך יה׳ כיה כתיב אברהם .ישרים חות ימיתו העולם יקסצוןמן
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 ואטנרא׳נד כל* מכל* בכל* בהו דכתיב ויעקב יצחק

 ןשםשבלת וכראש מאי ימלו שבלת וכראש* לאו
 "כ וכסאסאה£° אמר חד חסדא ורב הונא רב ימלו

 י למ״ד בשלמא עצמה כשכלתא אמר וחר דשבלחא
 שבלת וכראש דכתיב היינו דשבלחא כסאשאה

 וכראש מאי עצמה כשכלתא למ״ד אלא יסלו
 דבי תנא כן‘ ]אסי[ )אשי( רב אמ ימלו ש;ל׳

 גבוה שדהו לתוך שנכנס לאדם משל ישמעאל ר׳
 ינ יה1שי’ הונא רב רוח ושפל דכא ואת* מלקט הוא גבוה
 דכא את אני וח״א דכא אתי אמר חד חסדא ורב

 ]הניח הקב״ה שהרי דכא את אני כמ״ד ומסתכרא
 סיני הר על שכינתו השרה ו[ וגבעות הרים כל

 לעולם יוסף רב אמר .למעלה סיני הר גבה ולא
כל הניח הקב״ה שהרי קונו מדעת אדם ילמד

סיני: הר על שכינתו והשרה וגבעות הרים

 ביה כתיב יעקב .מכל ואופל ביה כתיב יצחק .בכל אברהם את
 של גבהו רשבלתא כסאסאה :כל לי יש וכי אלהים מנכי פי

 גבוה גבוה :מאליו וכופל כשבר והוא השבולת זקן שקורין שבולת
 ראשה שכראה כשבולת ימלו שבולת וכראש והיינו מלקט היא

 ששיכן עד הדכא את מגביה אכי דכא אתי מחברתה: כמעלה
 אכיארכיןאת דכא את אני דכא: את אשכון והיינו אצלי

 :הנמוכית את לאהוב קונו מדעת אדם ילמד :]אצלי[ שכינתי
 למה כדכתיב שם שבאו וכרחל תביר כטן וגבעות חיים כל
:גבנונים הרים תרצדון _
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 ראוי הרוח גסות בו שיש ארם בל אלעזר וא״ר ט
 הקומה ורמי* הבא כתיב כאשירה לגרעו שס
 אלעור וא״ר .תגדעון ואשריהם* התם וכתיב גדועים1 ׳שיניה

 שנא׳ ננער עפרו אין הרוח גסות בו שיש אדם בלל ם’ידנ
 נאמר לא עפר שובבי* עפר שוכני ורננו "הקיצו כ׳ ׳שיניה

 בחייו לעפר שכן שנעשה מי עפר שוכני אלאיט’ןיל’׳’ג
 שבינך! הרוח גסות בו שיש אדם כל אלעור וא״ר’,נככ’נסר,נ

 וגבוה יראה ושפל ה׳ רם )כי* שנא׳ עליו «ליסקלחמיללת
 אלעזר ר׳ תימא ואי עוירא רב דרש יידע( ממרחק

 מדת ורם בשר מדת הקב״ח כמדת שלא וראה בא
 את רואה גבוה ואין הגבוה את רואה גבוה ב״ו

ורואה גבוה היא כן אינו הקב״ה מדת אבל השפל
יראה: ושפל ה׳ רם כי שנא׳ השפל את

 שיש אדם כל עוקבא מר אמר* חסרא רב אמר שם

 כדכתיב אתריה לשרש שצריך כאשרה אתריו ושרש גדע כאשירה
 : המתים בתיזיית מקיץ ננער :שמס את ואבדתם

 לעפר שכן :החתים הל על דלשתמע נאמר לא עפר שוכבי
 יידע ממרחק וגבוה :מקוננת מיללת :לעפר עד עצמו משפיל
 והגבוה יידע חמרתק וגבוה יראה ושפל ה׳ רם כי דקרא רישיה

 שכיבה יידע רבים יחים הפורענות עליו שתנא מקודם חחרתק
 בהם ויודע וכמו אלמנותיו ויודע כמו עליו ומשתכרת מתאוננת

 הגבוה* את רואה :שבר לשון למעלה כמביא יודע סיכות הפסלאכשי $״ל
 בראשיתה בתאנה כבכורה כמו בעיניו ותשוב עמו ולהשתדל לקרבו יש״ל

: ולתבבם לקרבן עיני כתתי אבותיכם את ראיתי
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 והוא אני אין ב״ה הקדוש אמר הרוח נסוח :ו
 תא תלים רעת בסתר מלשני* שנא׳ בעולם לדור ׳:ולין

 אוכל לא אותו לבב ורחב עינים גבה אצמית מותו
 אמספרי לה דמתני ואיכא .אתו אלא אותו תקרי «ל

 אלכסנדרי א״ר רעהו בסתר מלשני שנא׳ הרע שון1
 קמעא רוח אפילו הרוח גסות בו שיש מי :ל

 ט ישעיה השקט )כי נגרש כים והרשעים* שנא׳ !יכרתו
 קמעא רוח רביעיות כמה בו שיש ים ומה יופ|( י«

עאכ״ו. דם רביעית אלא בו שאין אדם ׳וכרתו
 צריך חכם תלמיד רב אמי׳• אשי בר חייא !"ר

 ונא ה רב אמר בשמינית משמנה אחד בו זיהא
דקרא דרישיה משים היע לשון פרי אמס לה דמתני יכא

 קלה פורענות עוס־תו קמעא רוח :וגו׳ בסתר מלשני
 משתעי דלעיל דקרא הרויז גסי והרשעים ימאבדתו; !ורפתו
 אריב לעו־ים לא כי וגו׳ שפלים רו? להמיות וכלכאים שפלים
 ראיתי דרכיו וגו׳ ואכהו קצפתי בצעי בעון השפלים אותם ׳י׳על

 שפלים שאינם הרשעים אבל וגו׳ שפתים ניב בורא וגו׳ ■(רפאהו
 :סביב לשפתיו וטיט רפש וגורש המשליך כים בגרש כיס נלכאיס

 עוכרתו קמעא שרויז בו רואין אני מיס של לוג רביעיות :מה
 שברביעי׳ אחר רביעית אלא בו שאין אדם :מימיו את ׳'כרת

 מסיבי למשת יזכמיס(הלכה )שיערו שיעור זהו מתקיים הוא ,ס
 ביה נא’ וקי נפש שהזא מפני באהל מטמא ]יוה[ דם ב'עית:י
 הוא קטן משקל בשמינית משמנה אחר :יניא לא מת נפש ול
ראש קלי יהיו שלא גאות מעט בו שיהא צריך כלו׳ עיכלא ט”‘
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 ל׳עבלת^ כסאסאה ליה ומעטרה יהושע דרב כריה
 ביחוכשמתאמאן דאית מאן בשמתא רבא אמר
 מינה לא יצחק בר נחמן רב אמר ביה. דלית

 :לב גבה כל ה׳ תועבת”׳ ביה מ״ד ווטרא מי מקצתה ולא ט! משלי
 אלא נשמעת אדם של תפלתו אין חוקיה אמר יא
 מרי והיה* שגא׳ בבשר עצמו משים א״ב שם

 בשר כל יבא כשבתו שבת ומדי בחדשו חדש ס, ישעיה
 בשר^תיב וירא א״ר ה׳ אמר לפני להשתחוות

 יוחנו א״ר ונרפא ביה כתיב לא אדם ונרפא* ביה ע ייתיא
 "רמה "סרוחה "בושה בשר "מי־ה "דם "אפר אדם

 מעטרה* כרתס: על עליהם מתקבלים דבריו ויהיו מסתולליןבו
 לת״ת לו והוגנת נאה מעט גסות לשבלתא כסאסאה ליה

 ראית מאן כשמחא לשבולת; המעטרת כסאשאה ומעטרתי
 לסי פורתא גסות כיח דלית מאן ובשמתא :הרות גסות ביה
 לאמינה להיכיתס; כת בו ואין מחנו יראים עירו בני שאין
 זוטרא דמי במקצתה ולא בכולה לא אדם יתפיץ לא מקצתה ולא

:לב גבה כל יי׳ תועבת קרא ביה ח״ד
 להתפלל להשתחוות קשה; שהוא כאבן ולא רך שהיא כבשר

 אכל לפני נשמעים הס כי ויתפללו יבואו כבשר שהם אותם
 ני יהיה כי ובשר ונרפא ביה כתיב בשר יבואו; לא הריח גסי

 תהיה כי צרעת נגע בשרו. בעיר יהי׳ כי ;ארם בעירושתיןונרפא
 ’שיי לחד אתה דרכך לפי מכייהו כתד נרפא כתיב לא באדם
 אנל עליו הבאים מיסורין להתרפאות קרוב כבשר ועניו רך שהוא

 עוכרתח קמעא דרוין לחכותיו רפואה אין כאדמה קשה שהוא חי
 Л30 כילי כלו׳ קרה 07 אפר שהוא אדס שחי כארא לחה ארס
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 .בשי״ן דכתיב ״רמה ״שאול ׳בושה7 דאמרי ואיכא
 לסוף הרוח גסות בו שיש אדם כל אשי רב אמר

 אלאשסע״ב שאת ואין ולספחת ולשאת** שנא׳ \פחת
יד שם ועל הרמים ההרים בל ועל* שנא׳ גבהות לשון

 כ ישעיה ׳שנא טפילת אלא ספחת ואין הנשאות הגבעות כל '
 פקש״אג לאכול הכהונות אחת י אל נא ספחני *ואמר

 ™,י5גדולים./ במה וראה בא לוי בן יהושע א״ר לחם
 ש *"'1’אדם? קיים שבה״מ שבזמן הקב״ה לפני הרוח נמוכי

 שכר מנחה מקריב בידו עולה שכר עולה מקריב
 עליו מעלה שפלה שדעתו מי אכל בידו מנחה

 נא חלים ובחי¥ שנא׳ כולן הקרבנות כל הקריב כאלו הכתוב
 תפלתו שאין אלא עוד ולא נשברה רוח אלהים
 שם :תבזה לא אלהים ונדכה נשבר לב* שנא׳ נמאסת

 המרירה מן היוצאת מרה למלומית היא מרה .יתגאה לא לכך
 ולפי העתים ושנוי הקדשים לפי הכל נאדס ומתגברת שנכבד

 יש ומכאובים ונגעים מלאים באים ידיה ועל שאוכל המאכל
 : אדומה מיה שקרוי ויש שמורה מרה הרופאים בדברי שקרוי
 פמות ונעשה ממשיבותו מתמעט נפחת ביתו: שאיל מקום שאול

 ססמת לידי בא עצמו את שמנשא ע״י ולספחת ולשאת : באנשים
 משוב שאינו דבר טפלה וטפל• נספמ אלא באנשים עיקר שאינו

 עלי בית בגזירת בא אספני נא ספחני לאמריס; ומטפל נעצמו
 כהני את שיוציאו אקרים גדולים כהניס אעמיד קרא 'קשתע
 : אצלם ולקולטם לאוספם מהם לבקש ויצטרכו מגדולתם יעך

ולא בידו עולה שכר המשמרות: מן באמת הכהונות אחת אל
;במשמע הזגמיס כל *זבח :אקר קרבן שכר _
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 בעולם אורחותיו השם כל לוי כן יהושע וא״ר*יב

 הקב״ר, של בישועתו ורואה זוכה הוה שם
 תקרי אל אלהים בישע אראנו דרך ושם* שנאמר ־ תלים

ושם: אלא ושם
 הכתוב יוסף רב אמר אחר לאיש והיתה והלכה* ״א”י

 ראשון של זוגו בן זה שאין אחר קראו ן
 רשעה הכניס וזה מביתו רשעה הוציא שזהכך דניים

[ :ביתו לתוך
 שבירושלים הגדול לב״ר אותה מעלין היו ]משנה[ ז

 עדי על שמאיימין כדרך עליה ומאיימין
 הרבה עושה יין הרבה בתי לה ואומרים נפשית
 שכנים הרבה עושה ילדות הרבה עושה שחוק

 בקדושה שנכתב הגדול לשמו עשי עושים הרעים
 דברים לפניה ואומרים המים על ימחה שלא

 אביה: בית משפחת וכל היא לשומען כדאי שאינה
 לא ; מצוה של שכרת כנגד חצות הפסד ממשב אורחותיו השם

בימין; ושם אלא בשמאל ושם תקרי
 ראשון של זוגו בן זה שאין שנושאה.־ למי אחר קראו הכתוב

ישאנה: אם
 כדאמרינן נפשות ערי על חודה; שתהא עליה ומאיימין

 נפשות דיני ממונות כדיני שלא יודעין הוו בסנהדרין
 וגורס עושה ילדות הרבה ממונות; דיני איוד נפרק יכו׳

 אל הדבר אמת ושמא קלקול לידי ]שתבא[ )שבאה( ילדה לנערה
 לסתות רעיסיודעין שכנים זו: מנוולת מיתה לידי עצמך תביאי
 לשומען ראויה איכה לשומען כראי שאינה תמיד; לה וקצויין
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 שם נפרמו אש נקרעו נקרעו אם בבגדיה אוחז וכהן
כמשני« וסותר לבה את מגלה שהוא עד נפרמו

 נאה לבה היה אס אומר יהודה ר׳ שערה את
 היה לא נאה שערה היה ואם מגלהו היה לא

 בשחורים מכסה בלבנים מתכסה היתה סותרו
 ע״ב שם וטבעות נדמים וקטליאות* זהב בלי עליה היו

 חבל מביא ואח״ב לגוזלה כדי ממנה מעבירים
 לראות הרוצה ובל מדדיה למעל׳ וקושרו מצרי

 שלבה מפני ושפחותיה מעבדיה חוץ רואה בה
 שנא׳ לראותה מותרות הנשים וכל בהן גס

שתודה כדי אלא הראשוני׳ צדיקי׳ הודאות דברי לפניה שאומרים
בוש: ולא הודה יהודה לקמן כדאמרי׳ קלקולה על

 ואם :מישש אינו נקרעו אם :שלה הצואר בבית כבגדיה אוחז
שנקרעת מקריעת גדולה פרימה ?ושש אינו נפרמו

 עד :סילקא דפרים תאי כמו בלע״ז דיממיכצייר הרב׳ לקרעי׳
 שעריה את וסותר מקרא: לה יליף ולקמן לבה את שמגלה

 כמין הוא תכשיט קטליאית מקרא: לה יליף ולקמן מקליעתו
 מן גרונה את ומקיף מלוקה את בו וסוגרת פתומ עגול מצי

 הדקל סביב תגדל מסיב דקל מצורי עשוי המצרי חבל תצדדין:
 בגדיה ישמטו שלא כדי מדדיה למעלה וקושר עליו: יכרוך

 מתגברת דעתו ביתו בני רואה כשאדם בהן גס שלבה לארץ:
 שם יממה ולא שתודה מבקשים ואנו תודה ולא תירא ולא עליו

 פריך לקמן לראותה ־ות מות הנשים וכל המיס: על הקדוש
כי׳ אנשים ואפי׳ רואה בה לראות הרוצה כל רישא תנא והא

11 III.
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 • כזמתכנה: תעשינה ולא הנשים בל וניסרו* »,*«תא

 שאירעו ומעשים הגדת דברי לפגיה אימרים ח״ר יג
יגידו חכמי׳ אשר* בגין הראשונים בכתובים שם

 מה בוש ולא הודה יתירה מאבותם בהדי **ירטיולא
 ראובן הבא. העולכם תיי יירש ובת בסופו היה

 חיי וירש וכה בסופו היה מה ביש ול<א הודה
 כדקאמרינן שכרן מה שברן ומה הבא. העולם

 נתנה לבדם להם* הוה ־ בעולם שכרן מה אלא שם
 אשכחן יהירה בשלמא כתורם ור עבר ולא הארץ
 ממני צדקרת ויאמר יהירה ויכר* דכתיב ביא׳לאדאור'

 נחמני בר שמיאל דא״ר דאידי לן מנא ראובן אלא
 ליהודה יואת ימות ואל ראובן יחי* מ״ד יונתן א״ר *ל יניי׳

 עצמותיו היי במדבר ישי״אל שתיו שנים אותן כל.
 ובקש משת שעמד עד באיון מגולגלין יהודה של

 מקרא הנשים כל וניסת לראותה: יריבות ונשים לה ומתרץ
ביעזקאל: הוא

 בימים שנעשו בתורה הכתובים בדברים היאשינים ככתובים
 על ויודו יגידו מכחיס אשר זו הגדה כגון הראשונים

 במעשה ראובן הס וטי חאמתס עונס בחרי ולא : מטאתם
 לברם להם ;מחני צדקה תמר במעשה ייהודה כדלקמן בלהה
 נטל ראיבן ׳־ברכות בתוספתא למלכות זכה יהודה הארץ נתנה

 ר׳ דרש בתוכם ‘זי עבר ולא הירדן: בעבר ]בארץ[ תעלה מלק
 יחי .לברכם משה כשבא בתיכם זר עבר לא אימתי תכעומא
 מתמל׳ השבטי׳ כל בברכת לך אין ליהוד׳ וזאת ימות ואל יאיכן

כן עצמות בארק מגולגלין יהודה של עצמותיו מזו; עוץ דאת



 קסב סימה ־אשת פיק המקנא

 שיודה לראובן גדם מי ׳ע רכש אמר רחמים עליי
 לג ׳’יהודךקדכי קול ה׳ שמע* מיד ליהודה וזאת יהודה

 לירח מעיילין нр הוי ולא .לשפא איבריה על
 ם6קא הוה לא הביאנו עמי 'ייאל דרקיע למתיבתא

 עי׳ יריו* רבנן[ ]בהרי ולמטרחבשמעתא למשקל ידע
 מ2”ןי4אליב .שמעתא ליה סלק׳ קא הוה לא לו יב

 е6 ראודי יהודה בשלמא תהיה מצריו ועזר* דהלכתא
 לג דכי•׳ ראורי לי׳ למה ראובן אלא תמר ף תשר דלא היכי כי

חטאיה. דמפרש מאן עלי הציף ששת רב והאמר

 עצמית• את והעליתם לתם אח' שיוסף והוא ממכריי העלו השבטי׳
 קיימת שלדן השבטי׳ כל עצמית והיו עצמותיכם עם אתכם מזה

 עצמו את שנידה מפני בארוכו ומתגלגלין ספורקין אבריי ייהודה
 לעיה״ב אפילו הימים כל לך ותטאתי שאמר בנימין של ■:ערבונו
 מי :בא הוא תנאי על אפי׳ מכס כדיי כמכות לן נפקא ימתכא

 כמעשה שתודה יהוד׳ אביו: יצועי במעשה שיודח לראובן גי־ס
 כשאמר תכמומא דר׳ אגדה ומדרש בידם מסורת היה כך תמר

 עכשיו ,אב יציעי בלבלת• אכי ואיג׳ ראובן עמד מחני צדקה יהודה
 מתגלגל: שהוא ליהודה וזאת מי כאלו קיימת שלדו ראובן ימי

 לישיב׳ למתיבתא ׳:,מדוכת כמו.דשף שנתקוקשס מקום לשפא
 ידיו תכסיס: שאר עם וליתן לישא ולמטרה למשקל מעלה: של

 היא מלתחה לשון ידיו דכתי׳ והאי ריבי לריב נציןון לי יהא לי י׳ב
 דגר לומר זיכה היה לא רתלכתא אליבא תורה: של מלתחתה

 כוש שאינו נראה לרבים חטאיה דמפרש מאן המתקבל:
בדבר; ינכלס

IX*
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)בהדיה(: אחותי לחשדי דלא היבי כי

П והאשה מלפניו אחד פרק אותו מכסין האיש חגן 
 מלאחריה ואחד מלפניה אחד פרקים שני

 אלא שולט הרע יצר דאין גמירי יבא אמר .וכר
רואות: שעיניו במה

 היא לו מודדין בה מודד שאדם במרה משנה יד
 מנוולת המקום לעבירה עצמה את קשטה שסע״ב

 עליה גילה המקום לעבירה עצמה את גלתה היא
 הבטן כך ואחר תחלה בעבירה התהילה הירך

 ושאר הבטן כך ואחר תחלה הירך תלקה .לפיכך
 דמדה אע״ג יוסף רב אמר גט׳ פלט: לא הגוף
 תני וכן יוסף רב דאמר בטיל לא במרה בטיל

 שבטל אע״ג המקדש בית שחרב גרום חייא ר׳
 אלא בטלו והא .בטלו לא מיתות ארבע סנהדרין

 סקילה שנתחייב מי .בטלו לא מיתות ארבע דין
 מאביהן: כמשדין אמיו שאר יהיו שלא אחוהי ליחשדו דלא

 ושאר מלפניו מתיכתבגד אהד פרק בכסקל: אותו מכסין האיש
;מרבותס בידם חמורת גמירי ;ערוה טסו כל

 כהנה הירך תשמיש[ ]דרך לשמש( כגון) בעבירה התחיל ירך
 לקלל תחלה הירך תלקה לפיכך :בשר בקירוב תמלה

 עצמה רמדה אע״ג כופלת; יריכך את ת׳ בתת דיתיב אותה
 שמודדקלהם כטיל לא במרה ב״ד: מיתות ד׳ שפסקו בטיל

 מיתה: אותה בדוגמת ומתים שמתמייבקבה כחדה עבירה לעוברי
 וכן בעלמא כמי ייסף רב דאמר קאמר תלמודא יוסף י־ב דאמר

דוגמתם: שהוא שמיס דין מיתית דקר׳ וכו׳; תני
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 שנתחייב מי דורסתו. חית או הגג מן נופל •או
 טי מכישו נחש או בדליקרה נופל או שריפה

 באק לסטין או למלכות נמסר או הריגה שנתחייב
מרת או בנהר טובע או חנק שנתחייב מי עליו.

!בסרונכי
 טו שאן־□ שבמדה מני, אומר מאיר ר היה תניא

שם בשלחה גסאסאה* שנא׳ לו מודדין בה מירר
 נ! ישעיה כקתר ׳אפי לרבות מנין סאה אלא לי אין תריבנה

 תומן רובע וחצי רובע קב וחצי קב תרקב וחצי
שסט ^שכ ןמנון כרעש ןסןא ןסאן ״>לת א^וען

 יחל"׳ אחת* ת״ל גדול לחשבון מצטרפין ופרוטה פרוטה
 שממרה בסוטה מציגו ובן חשבון למצוא לאחת

 כיתה פתח על עמדה היא לה מדדו בה שמדדה
 ומראה נקנור כשער מעמידה כהן לפיכך לו ליראות

 שתי גבוה היה הסקילה בית דתכן דסקילה דומיא הגג מן נופל
 דורסו ארי דוי־־םתו היה וכו׳: ודטפו בא העדים טן אט' קומות

 והארס מכישו לנסקלההש דומה זה וגס לארץ וטפילו בצסרכיו
 והרג בסייף ראשו מתיזין המלכות מיתת למלכות נמסה שורפי:

בגרונו; טולי והיא סרונכי בסנהדרין: כדאמרי׳ הוא סייף כמי
 לאבדון משלמה כשאתה עצמה סאה אותה בתוך כסאבאה

גדולה: עבירה כלומר סאה אלא לי ואין תריבכת:
 משקלות ועוכלא תומן קביס: ג׳ דהיינו וקב סאהתרי טצי תרקב
 :הספינה את בהמוכר בב״ב בגמר׳ מפרש ושיעורן הן קטנות
 ראשונה פעם ממנו נפרע שלא אע״ס ובו׳ פרוטה שכל ומנין
 לטשבוףליראו׳לו קצטרפקאותה אלא עליה© לו ויתר לא ושניה
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 ראשה על גאים סודרק לו פרסה היא לכל קלונה

 תחת ומניחה ראשה שעל כיפה נוטל כהן לפיכך
מוריקו׳ פניה לפיכך פניה* לו קשטה היא רגליה ט

 ьгп בולטות עיניה לפיכך עיניה לו כחלה היא
 שערה את סותר כהן לפיכד שערה את לו קלעה

 היא נושרו׳ צפרניה לפיכך כאצכעותי׳ לו הראתה היא
 וקושר מצרי חבל מביא כהן לפיכך בצלצול לו חגרה

 יריבה לפיכך יריכה לו פשטה היא מדדיה למעלה
 צבה בטנה לפיכך כריסה על קבלתו היא נופלת

 מאכל קרבנה לפיכך עולם מעדני האכילתו היא
 משובחי׳ בכוסית משובח יין השקתו היא בהמה
 במקדחה המרים מים אותה משקה כהן לפיכך

 ]בסתר )מרום( יושב בסתר עשתה היא חרס של
שמרדה נואף ועין* שנא׳ פנים בה משים עליון[ כד אייכ

 דבר ישים. פנים וסתר עין לא^תשורני לאמר נשף
 בגלוי פרסמה המקום בסתר עשתה היא אחר

כקהל: רעתו תגלה במשאון שנאה תכסה* שנא׳ מ מפלי
 פניה צעיף; כיפה כנגדו[; לו ]פיסה לנגדו( )פרכסה
 שפניה עד לשתות מספקת אינה לקחן תנן הכי מוריקות
 לו רמזה באצבעותיה לו הראתה בולטות; ועיניה מוריקות

 פיןותה חרס של במקרה : שעורים בהמה מאבל אצלה: לנא
 ושממי ממנה להפרע פנאי פנים בה משים שבכיסות: ומגונה

 עסקי מכל אני פונה לשון יכלם פני את ונתתי פני את אני
 השנאוי דבר המכסה במשאון שנאה תכסה בהם: ועוסקני

בממשך: כמשאון למקים;
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טו חשבון למצר לאחת מאחת ליה דנפקא מאחר וכי •

 לכמדרהשס לי למה ברעש סואן סאין כל *כי
 ישעיה ברעש סואן סאון כל מכי ליה דנפקא ומאחר

 כ׳ שם חנינא לכדר׳ לי למה תריכנה בשלחה *בסאסאה
 הקב״ח אין פפא בר חנינא רבי ראמר פפא בר

 בסאסאה שנא' שילוחה שעת עד האומה מן נפרע
 כוסו׳ ג׳ ]רבא[ )רכה( והאמר איני וגו׳ בשלחה
 משה בימי ששתתה אחת למה כמצרים האמורו׳

 שעתידה ואחת נכה פרעה בימי ששתתה ואחת
 וחני אודי הנך תימא וכי חברותיה עם לשתות
 המצרי גר מנימן יהודה א״ר והתניא נינהו אחריני

 המצרי גר מנימן אמר ר״ע מתלמידי חבר לי היה
 אשיא ראשונה מצרית ונשאתי ראשון מצרי אני

 )ראוי( בני בן ן4שיה כדי שנירה מצרית ז לבני
ממנו: כפרעין קטנות עכירות שאף ללמדני שבא סאון כל כי

 שמודד שבמדה ללמדנו לכמרר :נסקא לאמת מאמת לי לכזה
 ג׳ העולם: חן אבודה שילוחה הקטא: מעין הפיעון לי מודדין
 נבוכדנאצר בבא גכה פריעה כימי המשקי׳.־ שר של בקלוחו כוסות

 לימות הברותיה עם מצרים: ארץ את להכות בבל מלך
 אזרו הנך תיימא וכי ראשונה: בחכה נעדרה לא אלמא המשיק

 בארץ שנתיישבו היו אקרות מאומות ואלו כולם כלו הראשונים
 מצרית לבני אשיא נתגייר: עצמו הוא ראשון מערי מצרים:

 כדי לגיורת שניה היא שתהא מצרי וגר גיורת מצרית בת שניה
יולדו אשר בני׳ דכתי׳ ישראל בת לישא וראוי שלישי כני р שיהא
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 אתמר הכי אתמר אי אלא כקהל לבא ]מותר[

 המלך מן נפרע הקב״ה אין פפא בד חנינא א״ר
 .תריבנה בשלחה בסאסאה שנא׳ שילוחו שעת עד

אהא פפא בר חנינא דר׳ להא לה מתני אמימר
 ה׳ אני בי* דכתיב מאי פפא( בר חנינא ■לאכיגודא״ר

 לא ה׳ אני בלית׳ לא יעקב בני ואתם שניתי לא
בני ואתם בה ושניתי אומה הכיתי לא שניתי

 בם אכלה חצי* רכתיב ]היינו[ כלית׳ לא יעקב לב :יי׳
 אין המנומס א״ר כליכם. אינם והם כלים חצי

שנא׳ סאתו שתתמלא עד האדם מן נפרע הקב״ה
לו: יצר ספקו במלאת* כ איוב

 כה׳ צדיקים רננו* מ״ד פפא בר חיננא ר׳ דרש 'פ 1’כי
תחלה נאוה תקרי אל תחלה נאוה לישרים ן’ניבע

 שלטו שלא ודור משה זה תהלה נוה אלא ’
שם

 מצרת לבני משיא הייתי שאם ה׳ בקהל להם יבא שלישי דור להם לג תלי׳
 ]בכי׳ ובקדושין ביכמו׳ ואמדי׳ האס מצד שני בכי ]בן[ ראשוכ׳היה

 דאלו הס מצרים עדיין אלמא ססולן אקר הלך להם יולדו[ אשר
 דאמריכן הא ליה לית ומממן מיד בקהל לבא חותרין אומות שאר

 שכנר בקהל לבא מותרין והמצרים והמואבים שהעמוכיס בברכות
 מלתא בתרי׳דהך קתכי וה״כ האומות כל את ובלבל סכיזרב עלה

 סכמי־יב עלה שכבר טעית מממן ר״ע א״ל דקדושין בתוספתא
 במלאת כלות: מכותי כלים חצי הזה: המקרא חן אהא וכו׳:

צרה: ]תבאכו[ לו( )תבא לו יצר רצוכו: כל ספקו
שלטו שלא יהללוהו שבכו בתים כוה עסקי על תהלה נוה אלא
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 כ איכה כארץ טבעו* דכתיב דוד ידיהם כמעשה שונאיהם ־

 ראשון מקדש משנבנה מר ראמר משה שעריה
 ועמודיו בריחיו קרשיו קרסיו מועד אוהול נגנו

 החח אכימי אמר חסדא רב אמר היכי ואדניו
היכל: של מחילות

 יח ]ראוי )שלה( שאינו כמי עיניה נתנה סוטה ח״ר
שס שבירה ומה לה ניחן לא שבקש׳ מה לה[

 •שלו שאינו במרה עיניו הנותן שכל ממנה נטלו
 נוטלין שבידו ומרה לו נותנין אין שמבקש מה

 ע״> שם כמי עיניו שנתן הקדמוני כנחש מצינו וכן* הימנו
 לו ניתן לא שבקש מרה לו[ ]ראוי )שלו( שאינו

 אמרתי אני הקכ״ה אמר ממנו נטלו שכירו ומה
 ג כיא׳ )יהיה( ארור* עכשיו וחיה בהמה כל על מלך יהא

 אני השדה חית ומכל הבהמרה מכל )אתה[
 טבעו דכתיב רוד מהם: כהנין להיות וכו' שונאיהם

 בת מומת להשמית ה׳ משב כתיב מיניה לעיל שעריה כארץ
 דוד עיר היא ציון ומצודת שעריה בארץ טבעו כתיב ועלה ציון

 טבעו צדקיהו בימי צרים וכשבאו שמואל בספר כלכתיב וביתי
ישאוס שלא כדי וזהב כסף של או כמשת של שהיו השערים דלתות

אתם: נשאו לא ואכניס ועצים אויבים
 נטלו שבירה ומה :לבועל שאסורה לה ניתן לא שבקשה מה

לבעלה אסורה הודיתה ואס מתה שותה אם הימנה
 עליה ובא כמוה עיניו כתן הקדמוני נחש כתובתה: והפסידה

 נטלו הוא: ונישואין תשמיש לשון השיאני הכמש לכתיב והייני
 __1אנ_1מכל עריס עשאי שלכך מלד יהא זקיפה: קימה הימני
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 ־ אני תלך גחונך על* עכשיו זקופה כקומה ילך אמרתי ג ׳*ני

 תאכל ועפר* עכשיו אדם מאכל מאכלו יהא אמרתי סם
ואיבה* לפיכך חוה את ואשא ארם אהרוג אמר הוא סס

 וכן .ורעה ובין זי־עך ובין האשה וכין בינך אשית
 וגחוי ואחיתופול ודואג ובלעם וקרח בקין מצינו

 עיניהכש שנתנו וחמן ועוויהו ואדוניר׳ת ואבשלום
 לחבש ניתן לא שבקשו מה שלהם במה-שאינו

 התחילה הירך. ]פיסקא מהם נטלו בידם שהיה ומה
 אית ה׳ בתת* דכתיב משום אילימא מה״מ וכו׳.

 ירכה ונפלה בטנה וצבתה והכתיב וגו׳ ירכך
 בטן והדר ירך תחלה לייט לייט כי אביי אמר

 אתה אלה כל יכן למד מקללתיאתה זקופה כקומה ילך אמיתי
 הבל עס שנולדה יתירה בתאוחה עיניו נתן קין מקללתו: לחד

 שני הבל את אחיו את דכתיב והיינו עמו נולדו תאומות ששתי
 של בממונו בלעה ונבלע: הכהונה על קיח רבוייס: שני אתים

 אלף כ״ד שכר ליטול שהלך במדין ונהרג ישראל את לקלל כדי בלק
 וגדול הרועים אכיר דואג ]בעצתו[: ידו( )על מישראל שנפלו

 ואיש ]דכר[ )לחש( נבון שראהו בדוד ונתקנא היה שבתלמידים
 בית לישי כן ראיתי הכה כדכתיב כהלכה סכים ומראה תואר

 בלשון דואג אמרו הזה הפסוק כל מלק כפ׳ באגדה ואמרי׳ וגו׳ הלחמי
 אש ראה בחלק כדאחרי׳ במלוכה עיניו כתן ואדרתופל הרע:

 לא מהם נטלו שבידם ומה למלוך שעתיד וכסבור מאמתו יוצא
 במלכות אבשלום ונצטרע: נעמן של בממונו גיד־וזי ימצוימיהם:

 והצרעת בכהונה ועוזיהו ונהרג: באבישג ואדוגיהו ונהרג:
_ מיהי הפורענות תקלת היא וקללה ,בו לייט כי1 בסציזי ->חה
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 ברישא בטן בדקי אורחייהו כי ברקי כי ומיא לייט
 ולנפיל בטן לצבות כתיב נטי בקללה ירך והדר

והדר בי־ישא דבטן כחן לה דמודע ההוזיא ירך
המרים[: מים על לעז להוציא שלא ירך
 נקרויט לפיכך עיניו אחר הלך שמשק משגה

שם ויאחזוהו* שנאמר עיניו איח פלשתיכש
 ט כשערושופמי׳ נתגאה אבשלום עיניו את וינקרו פלשתים

 פלגשי עשר על שבא ולפי בשערו נתלה לפיכך
 ש״ניח ויסבו* ;שנא לונביות עשר בו נתנו לפיכך אביו

 אבשלום את ויכו יואב כלי נושאי נערים עשרה
 דיןנגמ׳איה בית ולב אביו לב לבבות* שלש שגנב ולפי
 גנכ,ת שבטים שלשה בו נתקעו לפיכך ישראל כל ולב

 תקלה נכנס! שהמעיים ברקו אורחייהו כי מיא בדקי כי
לעז להוציא שלא לירך: נופלות ואח״כ אותן ומקלקלות
 ידן[: על זו פורענות ואין האלה כסדר עשו לא שיאמרו

אביו פלגשי עשר על :לקמן כדיליף עיניו אחר הלך שמשון
 סלגשים נשים עשר ]המלך[ ויעזוב שמואל נספר כדכתיב

 אלכה לכתיב ב״ר ולב אביו לב :חביתות לוגכיות הבית: לשמור
 איש מאתים הלכו אבשלום ואת וכתיב נדרי את ואשלחה כא

 מדוד קרואים ירושלמי׳ כסוטה ואחרי׳ לתומם והולכים קריאים
 שנים עסי שילכו לי כתוב לו אחר עמו הלכו דוד מצות ידי שעל

 לשנים דוד של חותמו מראה והיה לו וכתב שאבחר אותם אנשים
 וכולם איש מאתים שכינס עד אחרים לשנים וכן אחריו לכי©והו

כדכתיב ישראל אנשי ולב ב״ד. ולב אביו לב סנהדראותהרי ראשי
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 ,כלה ויתקעם כתפו שפטים שלשה ויקה* שגא׳ שיניח

האלה בלב חי עודנו אבשלום
 שמשון ויאמר* שנא׳ מרר בעיניו שמשון כת״ר

ישרה ן4הי כי לי קח אותה אביו אל שם
 שנאמר עיניו אח פלשתיים נקי־ו לפיכך כעיני שופטי׳יד

 ып איני עיניו ארה וינקרו פלשתים ויאחזוהו*׳01 ש
 )כי הוא מה׳ בי ירעו לא ואמו ואביו* כתיב י1 שם

 ן4מיה 1אור כי מפלשתים( מבקש הוא תואנה
 שמשון אומר רבי תניא 1אור־ עיניו ישרות בתר

 )תחלה( בעזה לקה לפיכך בעזה קלקולו תחלת
 עותה שמשון וילך* דכתיב בעזה קלקולו תחלת ט! שם

 דכתיב בעזה לקה לפיכך זונה אשה שם וירא
 אותו ויורידו עיניו את וינקרו פלשתים ויאחזוהו* שם

שט וירא תמנתה שמשון וירד* והכתיב שסייעזתה
 הוה: בעזה מיהא קלקולו תחלת בתמנתה אשה

 ושמה שורק בנחל אשה ויאהב כן אחרי ויהי*כא
ЮО)С°, וכתיב בארץ שופט ישימני מי וכתיב לו להשתקוות איש בקרב והיה 

ישראל: אנשי לב את אבשלום ויגנוב
 שמשק הוא מה׳ כי בבוראו: 7מר עיניו י7י על מרד כעיגיו

 וירד והכתיב :בפלשתים להתגרות י7כ אשה באותה
 בעיני ?יטב ו פלשתים מבנות אשה שם וירא וזמנתה שמשון

 קלקולי תחלת :שבעזה לזה ס7קו נתמכת זו של ומעשה שמשק
 האי כולי הוה קלקול לאו תמכת7 ההוא7 הוה בעזה מיהא

:בזנות עליה בא ולא לאשה לו שלקמה
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 שמה נקרא לא אלמלא אומר רבי תנא ללילה

 רלדלדח דלילה שתקרין היתה ראויה דלילדח
 כהו דלדלרח מעשיו. דלדלדח ליו דלדלה כהו

 דכתיבשום»»׳») לכו דלרליח מעליו. כהו ויסר* דכתיב
 שם רלדלר־־ז לבו. כל את לה הגיר .כי דלילה א *ותו

 לאשם והוא* רכתיב הימנו שכינה דאסחלק מעשיו
 לה הגיד כי דלילה ותרא מעליו. סר ה׳ כי ידע
 א״ר ]חנן[ )יוחנן( א״ר ידעה מנא לכו כל אח

 צדיק באותו ידע׳ אמר אביי אמרח דברי ניכרי׳
 שם כי* לה דאמר כיון לבטל׳ שמים שם מפיק דלא
 קאמר קושט׳ ודאי השת׳ אמרה אני אלהים נזיר

 שם ותאלצהו הימים כל בדבריה לו הציקה כי *ויהי
 דבי יצחק א״ר ותאלצהו מאי למות נפשו ותקצר

 יג שם ועתה* מתחתיו נשמטה ביאה גמר בשעת אמי ר׳
 כל תאכלי ואל ושכר יין תשתי ואל נא השמרי

 טמאים דברים השתא ער ותו טמא כל מאי טמא
לנזיר. האסורי׳ דכרי׳ אמי ר׳ דכי יצחק א״ר קאכלה

מ! יג"! והלא ירעה מגא :שנדלדלו הר * אבני כמו עקרה שרלרלה
 ינ״פ ניכרים :שקרן ומצאתו לכן קודם לה אמר כזבים כמת

 אופניהם על ודבורם אמת דברי ומיושבי׳ מתקבלים אמת דברי
 תאקרוני׳ שהדברים והבינה יין שיתה היה ולא ג-ול שערו ראתה
 לשין ותאלצהו הן: אמת גדול כקו היה זה שבדבר לה שאמר

 דברים :מרובת אדם תאות ביאה גמר בשעת :ומצוקה יקקד
ויש במים ענבים ששרה נזיר כגון ענבים משרת לנזיר האסורין
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 ויצאו בלחי *אשי המכתש את אלהי□ ויבקע* »®«"»י

 הוא אמי רבי דבי יצחק א״ר וישת מים ממנו
 :טמא בדבר חייו נהלי לפיכך טמא לדבר נתאוה
 (14)אח א״ר ק במחנה לפעמי ה׳ רוח ככוהחל

חלדח היו□( )אותו חנינא בר׳ ]חמא[ שס
 עלי נחש ךן יהי* רכתיב אביני יעקב של נבואתו ׳יג’®»®»

 שהיתה מלמד אמי ר דכי יצחק א״ר לפעמו דרך
לפעמו הבא כתי׳ כדג לפניי מקשקשת הקדש רוח

 ובין צרעות בין ורמון. והב פעמון* התם וכתיב »מיייכיי
הרי□ שני ואשתאול צרעה אסי א״ר אשתאול

 והוא* בזה. וה וטחנן שמשין ועקרן היי מגדולים «»מי׳
 )אחא( א״ר פלשתים מיד ישי־אל את להושיע יחל

 אבימלך של שבועתי הוחלה* חנינא בר׳ ]חמא[ י
 הנער ויגדל* ולנכדי ולניני לי תשקר אם* שנאמר כא גיא׳

 רב אמר יהודה רב אמר ברכי במה ה׳ ויברכהו ’,’43®י®
 שוטף: בנחל וזרעו אדם ככני ]אמתו[ באמתו שברבי

 מכתש :היין מגפן יעשה אשר ייכל כפקא י־לא יין טעס בהס
 ככר: אל בת לישא טמא לרבי גחאוה השן קביעות מקים

:בצמא מת היה היא שאלמלא הממור למי טמא ברב״
 ללוותו לפניו מקשקשת :יעקב על ששרתה כבואה ריין ה׳ יוה

לשון בטלה אבימלך של שבועתו הוחלה :הילך באשי־
 כל ברכו במה תקנה: השבועה על שהסעברו לפי דברו ימל לא

 ימה שובע בו ומצוי המתרבה דכי רבוי לשון הוא שבמקרא ניכה
 להיות באמתו שבי־כו בשמשון: עישר כמצא לא בי נמצא ביכה

נתברך: שנתאוה למה שוטף כנמל «רעי
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וכרניכג אלהים ה׳ ויאמר ה׳ אל שמשק •ףיקתא
 ©е ואנקמה הוה הפעם אך נא וחזקני נא

 «שס יהודה( רב )אמי־ מפלשתים עיני משתי אחת נקם
 וכיד רבש״ע הקב״ה לפני שמשק אמר רב אמר

 *ישראגלס״אל את ששפטתי שנה ושתים* עשרים לי
’םיג ממקום מקל לי העבר מהם לאחד אמרתי ילא

®,"6י * ' :למקום
מאיבר שועלים מאיית שלש וילכד שמשק וילך

 ש© ניגרי בר אויבו רבי אמר בם שועלי שנא 1
 »»שועלשיפמי׳ יבא שמשק אמר אבא בר חייא רבי אמר

 משמעתם, שתורו מפלשתים ויפרע לאחוריו שחוזר
 שול כתפיו בין החסיד שמעון רבי אמי־ תנתית

 ж ©г שמשון וישכב* שנאמר היה אמה ששים שמשון
 בדלתות ויאחר הלילה כחצי ויקם הלילה חצי עד

 הבריח עם ויסעם המזוזות ובשתי העיר■ שער
 דלתות דאין[ ]וגמירי אין( )תנא כתפיו על וישם

 בבירת»© טוחן ויהי* אמח, מששים פחותות עזה
 לשק אלא טחינה אין ייחנן רבי אמר האמרים

 ל♦ מאי ועליה אשתי לאחי־ תטחן* אימר היא וכן עבירה

ושכר זו בנקמה לי תן מעיני א׳ ]שכר עיני כשתי אחת נקם
 «»5א עיני »כל לי תן דכש״ע אמי נמדרש לעה״ב[ קרת א
 לכא(: לעתיד !מתוקנת לי שמורה תהא אחרת עיני סכי ׳*נעה

 קוזר אלא לברוק חרקיק איני אותי כשצדין לאחוריו שחוזר
 משתעיקרא:על עזה בשער• העיר שער עקלקלות;

כתפיו; כשיעור כתיפיו
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 לו הביא ואחד אחר שכל מלמד אחרים יכרעון

 ממנו שתתעבר בדי האסוריכם לבית אשתי את
 חמרא דשתי קמי אינשי דאמרי היינו פפא א״ר

 יוחנן רבי ואמר דוכלא. גריו׳* קטירפיקי ממ׳אי״אחטרא
 נפתה אם* שנאמר עליו מוננת אשתו המונה בל ייידיא

תטחן וכתיב ארבתי רעי פתח ועל אשת על לכי .
 דאמרי והיינו אחרים יכרעון ועליה אשתי לאחרק ‘׳ ׳

בוצינא: בי ואתתיה קרי בי איהו אינשי
 כאביהם ישראל את רן שמשון יוחנן רבי ואמי- כה
]וגו׳[. כאחר עמו ידין רן* שנאמר שבשמים שס

 נקרא הקב״ה של שמו על שמשון יוחנן רבי ואמר מט ניא׳
מעתד־ן אלא אלהים ה׳ ומגן שמש כי* שנאמר לפ מלי׳

 הקב״ה מה הקב״ה של שמו מעין אלא ימחק לא
 בדורו הגין שמשון אף כולו העולם כל על מגן
 ברגלו חגר בלעכב יוחנן רבי ואמר 1ישראל• עלי

 שרגיל מה מביאים אדם כל לפני חמרא חמרא רשתא קמי
 לפני רובלא גריוא רפיקא קמי :יין מביאי׳ יין שותה לפני נו

 מלא סל לו מביאים ירק לאכול שרגיל בגנים ומופר אדמה עובד
 אלא הוא אמד מין ובוצינא קרי :הוא ירק מין דובלא ירק:
 עסוקה: היא עסוק שהוא במה כלומר קטנים ואלי גדולים שאלו

ושמתי כמו מומה לשון שמש :צדק שפט עולם של כימידו כאחד
 , )שכיבה משמע הקב״ה של שמו על :שחשותיך כדכד

 ]שמש[ שאין שמו מעין חמש: הקב״ה של[ בשמו ]שכינהו שם(
ומציל: חגין אלא מחש שם



קסט סוטה יאשין פרק המקנא
 נג מדני בשתי חגר שמשון שפי וילך* שנאמר חיה אחת

 כיא׳מט אורח: עלי שפיפון4'■ שנאמר היה רגליו
מעלהכו של דוגמא מעין נבראו חמשה רבנן תיו

 בצוארושס שאול בכוחי שמשון כהן לקו ובלם
 ברגליו ן4אס בעיניו י צרקיהו כשערו אבשלום

 ש)סט׳׳ג" שאוול מעליו כחו ויסר* דכתיב בכוחו שמשון

 לא ש״א עלי׳ ויפול החרב את שאול ויקח* רכוזיב בצוארו

 באלרה.ש״ניח ראשו ויחזק* דכתיב בשערו אבשלום
 כה מ״נ אסא עור צרקיהו עיני ואת* הכתיב בעיניו צדקיהו
 ’מ״א» רגליו את חלה זקנתו לעת רק* דכתיב ברגליו
 סנהייץ אמר פודגרא שאחזתו רב אמר יהודה רב ואמר

 "י”* חיכי נחמן לרב נחמן ררב כריה זוטרא מר ליה
 '' ככשר כמחט ]ליה[ )להם( אמר פודגרא דמי
 בי׳ חייש הוה מיחש דאמרי איבא ידע מנא החי

 דאמרי ואיכא ליה שמיע מרביה דאמרי ואיכא
 רב^״ל>םנת דרש להודיעם. ובריתו ליראיו ה׳ *סוד
 שעשהאנגריא מפני אסא המלך נענש מה מפני

 כפולה: ]שפייה[ )שפיפה( שפיפון חדוכתיה: דשף כמו שפי
לא כחו ויסר :לתפארת התמתוכים חן נשתנו דוגמא עין מ

 מכל ויגבה בצוארו שאול לקו: דכולן אלא ראיה חייתי
 דהיינו במרב שהורגים נחקוס עליה ויפול .ומעלה חשכחו העם

 אסא יכן לשבח מכלןדכשתכה ידענא לא בעיניו צרקיהו :בצואר
 ברגלי׳ שאומז הוא מולי שם פודגרא :מרבו שחע כך אלא ברגליו
:המלך עבודת אנגריא למלות: אסא נענש פודגרא: וקורין
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 השמיע אסא והמלך* שנאמר חכמים בתלמידי »י מ׳א

• יהודה רב אמר נקי אין מאי נקי אין יהודה בל את
מחופתה: יכלה מחדרו חתן אפי׳ רב אמי־

 חמיך הנה* וכתיב תמנתה שמשון וירד* כתיב כז
 שמשון אלעור רבי אמר תמנתרה עולו־ה שיפטי׳יי
שנתעלה יהודה ירידה ביה כתיב בה שנתגנהניא׳לח

 אמר נחמני בר שמואל ר׳ עלייה. ביה כתיב בה
 רב בעלייה וחדא בירידה חדא הוה תמנת תרתי
 ניס<א מהאי דאתי הואי תמנת חדא אמר פפא

 וורדים כנין עלייה ת4גיס מהאי ודאתי ירידה
אמר עינים בפתח ותשב* רנרש ושוקא וביבאריסש

 של בפתחו לה וישכח שהלכה מלמד אלכסנדרי ר'
 לראותה מצפות עיניס שכל מקום אבינו אברהם

 שהיה הימה אבני את רשאי הזעיק; יהודה בל אה השמיע
אפילו לאסא: ובא ■וצא תת לבלתי כרך עליו ביכה ישראל מלך

:לביתי יהיה נקי בו שכתוב חתי
 עולה ובתי׳ כירידה: תיזנת אלמא המנתה שמשון וירד כתיב

כארץ תרוייהו ויהודה ושמשו; היא עליה אלמא המנתה
 האסורו׳ פלשתי׳ מבנו׳ אשה שם שנשא כה שנתגג׳ :הוי ישראל

 ׳,מלה שהעמידו יזרק פי־ץ בוליי שמשם בה נתעלה יהודה לי:
 שסייע כאמצ׳ יושבת שהית׳ גיסא מהאי דאתי .בישראל ונביאי׳

 כגון עול': ההר מרגלי לה והבא יורד ההר מראש לה הבא ההר
 ההרים: בשסולי היושבי׳ ה; עיירו׳ וגרש וביבאייי ווי־דינ׳
 מבע והיה וללון שס להתקבל רגילים שהיו לראותה מצפות



קע סרטה יאשק פיק המקנא

 עיני□ ששמו הוא מקו□ אסר ]חנין[ )יוחנן( רבי
 ]והעינם[ )והעינים( תפוח* אומר הוא יק

 לדכרירת עיני□ שנתנה אמר נחמני *ב שמואל
 ליד", אמר׳ את נכרית שמא לה אמר כשתבעח

 פנייה ליה אמרה את איש אשת שמא אני ניירת
אני יתומה א״ל קידושין אביך בך קבל שמא אני

אני: טהור׳ א״ל את טמאה שמא
 כח מלמד לקיש ריש אמר שבע בבאר אשל *ויטע

שם נם מגדי מיני בל בי ונטע פרדס שעשה
 נא כלא׳ אמר וחד פרדס אמר חד נחמיה ור׳ יהודה ר׳

ויטע דכתיב היינו פררס למ״ד בשלמא פונדק
 «יי׳ פררסאי־י שעשה לקיש ריש ואמר שבע בבאי״ )אשל

 פינדקמאי למ״ד אלא מגדים( מיני כל בו ינטע

 היתה היתר ופתקי דונח׳ לדבריה עינים שגחנה עליה'•:
 עובדת ואיני אני גיו־־ת :נדבר עבירה שאי; לעצמה ניתכת

 פנויה לי; ראויה ואינך אח איש אשח שמא לך: וראוי ע״ז
 אחי ותשיאוני קטנה והייתי אני יתומה :אדם לכל וראוי אני

 זכות דאין כלתו משו׳ עליו ליאסר כשואין ואונן לער ואין יאקי
 את כדכתיב בה זוכה האב אלא הקטנה להשיא ים יאק לאס
 היתה שס של בתו לאו סברא ולהך לאפה הזה לאיש נתתי בתי

יותר היה כבר ויעקב שם של שנותיו כלים ליעקב ששים שמשנת
מבדה: אני טהורה שכה; ועשר[ ]מאה )ק״ך( מבן

 לשון אורקיו שס ללון פונדק :ושבים עוביים לההכות כו ונטע
מאכילם שהיה "לויה "שתייה "אכילה היא נוטריקון אש״ל



 סוטר, ראשון פרק המקנא סזז
 להר ימים בין אפרנו אהלי ויטע* כדכתיב ימאליאויטע
 אמר ס עול אל ה׳ בשם שם ויקרא* קדש כיא׳כאצבי

 מלמד ויקריא אלא* ויקרא תקרי אל לקיש בריש שסע
 עוכר כל בפה הקב״ה של שמו אברהם שהקריא

 אמר לברכו עמדו ושחו שאכלו לאחר כיצר ושב
 אכלתם עולם אל משל אכלתם משלי וכי להם

העולם: והיה שאמר למי וכרכו הודו
פניה. כסתה כי לזונה ויחשבה יהודה ויראה* בט
 א״ר לזונה השבה פניה דכסתה משום שס

שמואל דא״ר חמיה בכית פניה שכסתה אלעור לח רא׳3
 חמיה בבית שצנועה כלה כל יונתן א״ר נחמני בר

 מתמר מנלן ונביאי׳ מלכים ממנה ויוצאים זוכה
מרור מלכים אמוץ בן ישעיהו חזון* דכתיב נביאים א ישעיה

 אמוץ מאבותינו בידינו מסורת זה דבר לוי וא״ר
אל שלחה והיא מוצאת היא* . הוו אחים ואמציה א׳בר

 א״ראלעורלאחר ליה מיבעי מתוצא׳ היא חמיה
 על בדניאל הוא פסוק אפרנו אהלי ויטע אותם: ומלוה ומשק;

 ,אלה בשם לקרוא לבריות למד ויקריא אלא :מהמלכים אמד
 ועומדים משלו ושתו שאכלו לאחר כיצד :עולם אל ישראל

אכלתם: משלי וכי להם אמר לאברהם לברכו
 שגדלה הימים כל אותה ראה ולא חמיה בבית פניה כפתה כי

 מלך ואמציה ישעי׳ של אביו אמוץ :בה הכיר לא לפיכך בביתו
 נביא אמיו ואמוץ היה דוד מזרע ואמציה היו אמיס יהודה

 לשק משמע מוצאת היא מיכה: נפקו נביאים אלמא היה
בע^רמה^ הוצאה לשון משמע הוה מתוצאת היא ;מציאה



 קעא סוטה ראשון פרק המקנא
 גבריאנל בא ורחקן סמאל בא סימניה שנמצאו

 םנזל,ת רחוקים אלם יונת על למנצח* דכתיב והיינו וקרבן
 פ״ת שנתרחקו ]בשעה[ ),לאחר( יוחנן א״ר מכתם להר

 שיצאדמטלת מכתם לדור אלמת. כיונ׳ נעשית סימניה
 א'יש'נ,”שחירח מכתם ר״א לכל. ותם שמך. דוד הימנה

 כשם מכתם ר״א מהול כשהוא שנולד תמה מכתו
 ממנו שגדול מי אצל עצמו הקטין שבקטנותו

 מי אצל ווצמו הקטין בגדולתו כך תורה ללמוד
 ח!ג ׳ךלא חמיה אל שלחה והיא* תורה ללמוד ממנו שנחל
 י’ 1 ליה *ותימי הרה אנכי לו אלה אשר לאיש לאמר
 לה ואמיי רב אמר טוביה בר זוטרא א״ר טימר
 ואמרי חסירא שמעון א״ר ביונא בר חנא רב אמר

 לו נוח יוחאי בן שמעון ר׳ משום יוחנן א״ר לה

 :וס7א של שר שהוא סמאל שבא :ומטה ופתילי׳ מותם סימניה
 מלת בגיא אדום את המכה ממכה דוד יצא שתשרףולא חקןכדירי

 שנעשו הריזקה עסקי על רחוקים אלם יונת אלף: עשר נניס
 לצאת ועומדת ראויה שהיא לאותה מכתם לדור רמוקי׳: סימניה

 מקום תמה מכתו בדרכיו: תמים ותם עניו: מך שהוא דוד ממנה
 רבר :למסרו הוצרך שלא ושלם תם היה למכה ראוי שהוא מילה
 ולשון שמלך לאמי בגדלותו כך שמלך קודם שבקטנותו כשם אחר

 נמסרה לא סופה ועד מתמלת׳ ותמימה שלתה מכתו שהי׳ מכתס
 ולא לו אלה אשר לאיש וגו' ושלחה ;נשתנית ולא טתכותוע

לי׳מימר וחימר שלך: סימני׳ והכי הרה אני חמך לומר לו /מה
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 ילבה ואל• האש כבשן לתוך "עצמו שיפיל לאד□

א״ר; נא הכר* מתמר לן מנא ברבים הכירו »־י׳לחפני
 ;בשרוהו בהכר לאביו כישר ברכי־ חנינא בר חמא

 לא אם היא בנך הכתונת נא הכר* ביש" שסליכהכר
 והפתילים החותמת למי נא הכר בשרוהו בהכר

 בבקשה לו אמרה בקשה לשק אלא נא אין נא הכי־
ממני. עיניך תעלי׳ ואל ביראך ]פני[ )נא( הכר ממך

 ר דאמר היינו ממני צדקה ויאמר יהודה ויכר* לח שם
 ,יוסף חסידא שמעין א״ר ביזנא בר ]חנין[ )חמא(
 אוח לו והוסיפו וכדה בסתי- שמי׳ שם שקדש

 ביהוסף עדות* דכתיב הקב״רה של משמו פאאחת תל•©
 וכה בפרהסיא שמים שם שקדש יהודה שמו

 שהוףה כיון הקב״ה של שמו עול כולו ונקרא
 אתה ואמרה קול בת יצתה ממני צדקה ואמר
 מציל שאני חייך האור מן בני׳ ושני תמר הצלת

 □ישאל חנניה נינהו מאן האור מן מבניך ג׳ בוכיתך
 קול בת יצתה ידע מנא ממני צדקדה ועזריה.

 אמר לדעתה עור יסף ולא* כבישים יצאי ממני ואמרה חל ניא׳
ילבי! ואל סימניו: ואלו היה אני שממנו לו אמור ™לשלימ’”‘^,

 Р לו שלמה לפיכך פניו תלבין ואל לשרף לה היה נימ זו ואף פי׳
 ואל תשרף לאו ואס יגלה הדבר את עצמו הוא ויגלה יודה אס

 ני שנצטער דבר אביו את בישר בחכו־ הדבר: את היא תגלה
 אמרים אף יןאש מעוברת היא שממנו ירע מנא בשרוהו: ובהכי־

עלומים דברים כבושים :אמרה קול בת ויאמר עליה: באו



 קעב סרטה ראשון פרק המקנא
 משמי׳דרב1 אמי בר שמואל חמוהדרב סבא שמואל
 פסקממנ׳כתי׳הכא לא שידע׳שיב ביון אמי[ בר שמואל

 ת דברים :יסף ולא גדול קול* התם וכתיב לרעתה עוד יסף לא

ל אבשלו׳ ת״ר וכו׳ בשערו נתגאה אבשלום סקא*5
 שם היה ьб וכאבשלום* שג׳ מרר בשערו

 יד ש״ב ועד רגלו מכף מאר להלל ישראל בכל יפה איש
 והיה ראשו את ובגלחו מים בו היה לא קדקדו

 וגלחו עליו כבד כי יגלח אשר לימים ימים מקץ
 המלך באבן שקלי׳ מאתים ראשו שער את ושקל

 בה שוקלין ציפורי ואנשי טברי׳ שאנשי אבן הגא
 יי• שם לפני אבשלום ויקרא* שנא׳ בשערו נתל׳ לפיכך

 הפרד ויבא 'הפרד על רוכב ואבשלום דוד עבדי
 באלדה ראשו ייחוק הגדולה האלה שיכך החת
 ישמעאל ר׳ דבי תנא למפסקיה בעא ספסירא שקל

 שם יירגו* מתחתיו שנבקעה גיהנם ראה שעה :אותה
 בלכתו אמר וכה ויבך השער עלית על ויעל המלך

 אני מותי יחן מי אבשלום כני בני אבשלום גגי
 פניו את לאט והמלך בני בני אבשלום החתיך

 בני אבשלום אבשלום בני גדול קול המלך ייועק

 מיתידה אלא לצאת אפשר יא• מלכים מזו שיצאו מלפני :!נגזרו
 בהדי כמי מלך גזרת סתר דגר' כגושים יהודה. אריה כדכתי׳גור

כה שידע שידעה כיון מזקיהי: גני כברכות לך למה דקב״ה :נשי
נתכוונה: ולש״ש צדקה שהיא

אמת ודוגלת היה עולם שנזיר לשנה חשכה לימים ימים קץש
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 מן׳ דאסקיה ן׳ למדה בני ומני ה4תמני הני בני

 גופיה לגבי רישיה דקריב א״ד אידך גיהנם מדורי
ויצב לקח ואבשלום* דאתי לעלמא דאתייה וא״ד יייש״נ

 אמר, כי המלך בעמק אשר מצבה את כחייו לו
 על למצבת ויקרא שמי הזכיר כעבור בן לי אין

 מאי הזרת היום עד אבשלום יר׳ לה ויקר׳ שמו
 אחי* לעצמו רע מקח שלקח ר״ל[ ]אמר לקח שם

 פפא כר חנינא א״ר המלך כעמק אשר מצבה
 הנני* שנא׳* עולכם של מלכו 1שר עמוק׳ בעצה יא

 אומר אתה בדבר כיוצא מביתך רעה עליך מקים ע 3ש״
 ’ בעצר פפא כר חנינא א״ר חברון מעמק וישלחהו* ל! ניא׳
•!ידוע* שנא׳ בחברון הקבור צדיק אותו של עמוקה טי שס

 אמר כי להם לא בארץ זרעך יהי׳ גר כי תרע

 ראשי פתיה גופיה לנכי רישיה דקריב : קדשים עשר לשנים
 לאות׳ גרם שמו על למצבת ויקרא :וקרבו מגופו רקוק מושלך

 נקראת: היא כך אבשלום יר לה ויקרא שמו: על רעהשתקרא
 । ]לי )השררה( לקק ואבשלום קרא ת״ק לעצמו רע מקח שלקח

 המלך: בעמק אשר חצבת את לו ויצב בקייו הזאת המצבה[ את
 במעשה כן דוד על שגזר עולם מלך שהוא הקב״ה של עמוקה עצה

 מצנת וקיימה עצה אותה אבשלום הציב מקים הנני : שבע בת
 בשמים: כצב דברך ה׳ לעולם דכתיב הקב״ה של דברו

 | אצל יעקב כששלקו קרא חשתעי ביוסף חברון מעמק וישלחהו
 I צדיק אותו של : למצרים ישראל ירידת סבת תקלת והיא אקיו

: אברהם זה בחברון הקבור
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 יי ש״נ לאבשלום ויולדו* והכתיב בני ליה הוו ולא כן לי• אין

 יצחק א״ר תמר ושמרת אחת ובת בנים שלשה
 רב למלכותה הנון כן לו היה שלא אבדימי בר

 חבירו שר תבואתו השורף כל גמירי אמר חסדא
 לדיואבדכתיב קלייה ואיהו ליורשו בן מניח אינו

 שם אל יואב חלקת ראו עבדיו אל אבשלום *ויאמר
:וגו׳ והציתוה לכו שעורים שם ולו ידי
 שייו למשה המתינה מרים הטוב׳ לענין וכן* משנה

 שנתייל מרחוק אחותו ותתצב* שנא׳ אחת שעה
 "א",," שנא׳ במדבר ימים ן׳ ישראל כל לה נתעכבו לפיכך

 והעם ימים שבעת למחנה מחוץ מרים *ותסגר
 ט את לקבור וכה יוסף .מרים האסף עד נסע לא

 ב״עיוסף 1ויער־* שנא׳ מיוסף גדול באחיו אין אביו
 ע שמות פרשים[ גם רכב גם עמו ]ויעל אביו את לקבור

 >כ משה.מדכר אלא בו נתעסק שלא מיוסף גדול לנו מי
 נ ׳כיא כישראל ממנו גדול אין יוסף בעצמות וכה משה
 יג שמות לנו מי עמו יוסף עצמות את משה ויקח* שנא׳
 שנא׳ שכינה אלא כו נתעסק שלא ממשה גדול

 אמרודנייסלד כלבד משרה על ולא בגיא. אותו *ויקבור
 נח ישעי׳ צדקך לפניך והלך* שנא׳ הצדיקים כל על אלא

יאספך: ה׳ ככור
 אכיו שנקבר שמדד במדה הרי מלך שהיה ממנו גדול כאחיו אין

מי :בגמלים ג״כ היא שכקבר לו מדדו במדה ובה כגדולים
נתעסק שלא מיוסף גדול בגדולים ליקבר קבורה כבוד לעכין .נו



לו נאמן. בית לאדוני ה׳ יעשה יעשה’םי'ינ
:שלום ה' לו כה י ש ו! / שופטים!

לא אשר מצרים על חדש מלך רימם לג
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 דמי סי. .[,וכו מרים הטובה לענק וכן ]פיסקא לב
אביי אמר יומי ן׳ הבא, חדא שעתא התם יא

 וכן והא ]רבא[ א״ל כן אינו הטוב׳ ולענין אימא
 וכן ה״ק ן4רב אמר אל<א קתני הטובה לענין
 טובה מרה ולעול׳ מרה דבאותה הטובה לענין

 מרחוק אחותו ותתצב* פורענות. ממירה מרוב׳ נ שמות
 כוס ורה פסוק יצחק א״ר לו. יעשה מה לדעה

ה ויבא* דכתיב ותתצב נאמר שבינה שם על ג א ש
 לחכם׳ אמיר* אחותו .בפעם כפעם ויקרא ויתיצב ! משלי

 לרעה .לי ניאה ה׳ מרחוק* מרחוק .את לאאחותי •ימית
 מעמך ש;אל אלהיך ה׳ מה* מה .ה׳ דעות אל כי* נ ש״א

"ויקרא

את ידע
^р -ממש ש ווו וון — 1 ך*יוי

 מטש חדש מ״ר גזירותיו שנתחדשו אמר אוחדשמ)ת
 גזירותיו שנתחדשו דאמר ומאן חדש דכרהיב

 הי' ממנו גדול בישראל ואין בישראל גדול שהוא משה אלא נו
 גדיל לכו שאין לו מדדו כה גדול ע״י יוסף את לקבור 7שמד במדה

:הקב״ה אלא בו נתעסק שלא כמשה קבורה בכבוד
 דוגמא דכאותהמרה מודדמודדקלו: שהיא דיותי־חמה רן אינו

 טונה דמדה משתלם שעשה מחה יותר ומיהו עכין מאותו
 אצל שהיא לחכמה אמור :פורעניות ממדת בתשלומיה מרובה

;וגו׳ מסיו מכמה יתן ה׳ כי שנא׳ ומפיו תקב״ה
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 אק ירע לא אשר ומאי וימלוך. וימת כתיב לא
 א שמי« אל ויאמ׳* .]כלל[ לי' ידע דלא כמאן דמי רהוה יסף
 הוא תנא ממנו. ועצום רב ישראל בני עט הנה ;טו

 לפיכך עמו אל ויאמר שנא׳ תחלה בעצה החיל
 י שם עבדיך ובכל ובעמך ובכה* שנא׳ תחלה הוא לקה
 מיבעישסא להט לו נתחכמה הבה* הצפרדעים. הלו
 למושיען ונתחבמ׳ בואו הנע׳ בר׳ חמא א״ר לה

 סי ישעיה הי* בתי׳ באש נרונם נדונט במה ישראל ז!ל
 שם 1כל־ את ובחרבו* בחרב נדונכב נשפט ה׳ :אש
 נשבע שבבר במים ונדוגט בואו ח[4]אל :שר

 ־י ם6 מי כי* שנא׳ לעולם מכול מביא שאינו ]הקב״ה[
 על עוד נח מי מעבור נשבעתי אשר לי זאת יה

 אינו ט העול בל שעל יודעי׳ אינם והבט הארץ
 אינו הוא א"נ מביא אחת אומה על אבל מביא
 א וכה׳ המים לתוך ונופלים באים הם אבל מביא

 שי״יייי בתיך מצרים את ה׳ וינער לקראתו נסים "מצרים
 יי׳ שמי« אשר ברבר כי* מ״ר אלעור דא״ר והיינו זים

 ]מאי נתבשלו בה שבשלו כקדרה עליהם ,ויו
 דכתיב &4הו רקדירה לישנא זרו דהאי :שמע

 נתחכם’אמר: תמתיו וימלוך מצרים מלך וימת כתיב ילא
 ייכל שלא נדונם במה לנגדו: מכמה לכו נבקש למושיעם (

 המבולולאכשי לדור מדת כנכד מדת שמודד ירכיו שידענו נו .דיננו
 הנן כל כמים גרונם :יגמול לני יכן נשפט ה׳ באש כי .:דיס

:שכשלול׳ויזדיעקננזיד לודוגו׳:’!
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 )עחנן( א״ר אבא בר חייא א״ר נויד[. יעקב רידד* כי« י-יא׳

 ויתרו, איוב. בלעם. עצה. באותה היו ג׳ ]סימאי[
 ביסורין, נידון ששתק איוב נהרג. שיעץ בלעכם

 הגזית בלשכת וישבו בניו ]מבני[ זכו שברח יתרו
תרעתים יעבץ יושבי סופרים ומשפחו׳* שנא׳ י. א ד״ה

 אבי טחמת הבאים הקיני המה סוכתי׳ שמעתים
 כנו ונלחם* משה חתן קיני ובני* וכתיב רכב בית א שיפטי׳

כר אבא א״ר ליה מיבעי ועלינו הארץ מן ועלה א ,מייש
 באחרי׳ קללתו ותולה עצמו שמקלל כאדם בהנא

חנא ליה מיבעי עליהם מסים שרי עליו וישימו*שם
 )אמרו( שמעון כר׳ אלעור ר׳ ]רבי[ )משוס(

 וכל בצוארו לפרעה לו ותלו מלכן שהביאו מלמד

 אדסגדול יעכץ תלמידי יעבץ יושבי לו: דכתמכמה עצה באותה
 גלול' את והרבית וגי' 1י יש; יעכץלא^הי ויקרא כדכתי׳ היה בתורה

 כסהר מפרש תרעתים *. אשרשאל את אלהי׳ ויבא וגוי בתלמידי׳
 בשערי יושבי׳ שהיו שם על תרעתי׳ ל״א סיני. נהר תרוע׳ ששמעו

 משתעי ריב בן יוני־ב דרבני אביהם מלות ששמעו שמעתי׳ ירושלי':
 הקינים: המה ואזיל כדמם׳ יתרו של במו מבכי היו והס קרא

 וקי' באהלים וכשב דכתיב בסיכות יושבים שהיו שם על סוכתים
 שעי! זקני תרעתים וכן סנהדרין דהיינו סוטרים משממות להו

 מן ועלה מאי הארץ חן יגרשונו ליה מיבעי הארץ מן ועלינו
 מפניהם: ויראים הואיל מארצם שונאיהם שיצאו הלואי הארץ
 טיפ אותו שממלאים הלבנים רו שעושים דפים כמין מלכן

קין דעליהקאי לולפהעה ותלו הלבנה: והיא אותו וממליקיס
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 אומרים אני איסטניס להם שאמר מישראל אחר

 מסים שרי מפרעה. יותר אתה איסטניס כלום ל
 כסכלותבסש^א ענותו למען* )לבנים(. שמשים דבר

 בסכלותם לפרעה ענותו למען ליה מיכעי ענותם
 שם ושמואל רב לפרעה מסכנות ערי ויכן* וישראל

 שממסבנות אמר וחר בעליה׳ את שמסכנות אמר חר
 כבנין שעוסק מי מל מר דאמר בעליהם איה

 שס ושמואל רב רעמסס ואת פיתום את* מתמסכן.
 רעמסס שמה נקרא ולמה שמה פיתום אמר חד

 שמה רעמסס אמר וחד מתרוסס. ראשון שראשון
 וגו' ירכה פן לו כתיזכח' הכה וגו' עיוו אל ויאמר סליק ימיני׳
 אסטנים :וגו׳ כסכלותס ענותו למען מסים שרי עליו ישיחו

 שמשים דבר מסים שרי מלאכה: לעשות יכול ואינו מפונק
 לו שתלו המלכן אותו לעכודה ומשימין שמרגילים שומה של יידו׳
 עטתי למען כלע״ז: אחא״כמכט השחה של רידוי לישראל היה

 שמסכנות לסגול: שכס שיטו אל ישי של סכלותם כשכיל לפרעה
 נסתכנו העבודה ואותה הערים אותם שע״י בעליהם אח

 את ויכללו כדכתיב מדלדלות שממסכנות :כיס לטכוע מצרים
 גרסי׳ לא לשנא ולהאי להם דאירע הוא זו עכודה וכשכ׳יל מצרים
 מתרג׳ ליה דגרים ומאן חתחסכן כבנין העוסק כל מר אמר

 פעמים מסכנות אדס כל של כנין אכל כחי ושמואל דרכ מך
 עניות לידי האדם את שחכיא חמסככות וממית הככין שטפל
 ראשון ראשון חתחסכן: כככין העוסק כל כיכמות מר אמר

וכוכין ומוזרין יכוסל חתרוסס היה קלת כוכין כשהיו ®זהסס
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 תהום פי ראשון שראשון פיתום שמה נקרא ולמה

בן יפי־וץ ובן ירכה כן אותו יענו וכאשר* שמיאאבילעו.
 רה״ק 1ל־ רשב אמר לידה מיבעי פרצי וכן רכו

 כני מפני ויקוצו* יפרוץ יכן ירבדה בןי מבשרתן שם
ויעבירו* כקוצי בעיניהם ]דומי׳[ שהיו מלמ׳ ישראל שם

 ]אלעזר[ )אליעור( ר׳ בפרך* ישראל כני את ע״במצרים 01
בפריכה אמר נחמני בי־ שמואל ר׳ רך בפה אומר

 ובלבני כחומר קשה כעבודה חייהם את '"וימררו שה
כחומר בהחלה רבא אמר כשרה עבירה, ובכל

 כל את* כשדה עבודה ובכל ולבסוף שסיבלבניס
 בר שמואל ר א בפרך בהם עבדי אשר עבודתם

 מלאכת מחליפין שהיו ]יונתן! יוחנן איר נחמני
נמי ולמ״ר לאנשים נשים ומלאכת לנשים אגשים

בפריכה: וראי הכא רך כפה התם
 שהיו צרקניורת נשים בשכר עקיבא* י־׳ דרש לר

 מבשרתן י־ה״ק בארך :בלע בולעו תהום פי נישל: ®והוא0
 וכן תמיד •רבת כן אתכם מועיל אין למכרים ואומר לישראל רא ~>ג ,ל

 מלאים וגופם עיניהם כאלו להם דימה היה ויקוצו יפרוץ:
 משכום תך בפה ורבים: פ־ים ישראל את בראותם קינים

 הגיף בשברון כפי״יכה :בעבודה שהרגילוס עד יבשיר ב׳־בריס
 א״י נחמני בר שמואל א״ר קשת בעבודה ה״ג .ועזקה וחתכים

 למ״ר :בכך רגילים היו שלא קשה וזה וכו׳ מחליפין שהיו יונתן
והיא פריכא ודאי בתרא בכרך האי רך בפה קחא בפרך במי

:וימררו כתיב דהא
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 שבשעה ממצרים אבותינו נגאלו הדור באותו

 קטני׳ דגים הקב״ה להם מימן מים לשאוב שיוצאות
 ובאו׳ דגים ומחצה מים מחצה ושואבות בכריהם
 דגים של יאחת חמין של אחת קדרות שתי ושופתות
 אותם ומרחיצו׳ יה“לש בעליהן אצל אותן ומוליכות

 להם ונזקקו׳ אותם ומשקו׳ איתם ומאכילו אותם יסכות
 по מלים תשבבון בשכר שפתים בין תשכבון אם* שנ' שפתיי׳ בין
 כגפישס* שנא׳ מצרי׳ לביזת ישראל זכו שפתי׳ בין

 וכיון חרוץ בירקרק ואברותיה ככסף נחפה יונה
 מולריה׳ ומן שמגיע וביין לבתיהם באות שמתעברו׳

 תחתש״הח* שגא׳ תחת'התפוח בשדה ויולדות הולמת
 חבלה שטה אמך[ חבלתך ]שטה עוררתיך התפוח
 ומנקר השמים מן מלאך שלח ה והקב ילדתך
 הולד את שמשפרת זו בחיה אותם ומשפר אותם
 בררתיחיקא׳ט׳ לא איתך הולדת ביום ומולדותיך* שנא׳
 המלחת לא והמלח למשעי רחצת לא ובמים שרך

: שפיתה ליה קרי הכירה גבי על הסיר את כשמושיבין ושיפתות
 בין :בשדה בעליהם רגלי לרמוץ חמין של אחד

 גבית השדה גבול מצד צנועים מקומית השדות מצרי בין שפתים
 יונתי שנאמר ישראל יונה באמצע: ומריץ מכאן גבוה ומברו מכאן

 : יולדה מבלי ל׳ חבלתך : אמך ממעי לצאת עוררתיך תמתי:
 !לתיכוקו שעישין כתו בלע״ז תימ״לוליר משפי־ : מנקה מנקר
 כרת לא : הלידה מצער שכיתקין ולתקנם איבריהם אח ליישב
להמליק למשעי : הולד טבור למתוך מילדות לך היו לא שרך
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 של אחר עגולי׳ שני להם ונותן חתלת לא והחתל

מסלע דבש ויניקהו* שנא׳ שמן של ואחד דבש לי דניי׳
 המצרי׳ בהם שמבירי׳ וכיון צור. מחלמיש ושמן
 ונבלעיבש נס להם ונעשה להורגם עליהם באים

 שנא׳ גבם על וחורשים שוורים ומביאים בקרקע
 מבצבצי׳ שהולכי׳ ולאחר חורשי׳ חרשו גבי על*חלי׳קכט

השרה כצמח רככה* שנא׳ השדה כעשב ויוצאים יח.קא־ט.
 עדרים עדרים באים שמתגדלי׳ ולאחר מנו׳ נהחיך

 עדים. בעדי ותבואי ותגדלי ותרבי* שנא׳ לבתיהם שם
וכשנגלה .עדרים בעדרי אלא ערים כעדי תקרי אל ׳פ יזייז5

ן ו )у '>1171׳- יוה שנאמ׳ תחלה הכירוהו הם הים על "הקכ״ה”
ואנוהו: אלי

 ושמואל רב העברת׳ למילרו׳ מצרים מלך ויאמר* לה
 כלה אמר וחד ובתה אשה אמר חד שם

 ומאן ומרים יוכבד ובתה אשה ראמר מאן וחמותה א שם
 כמ״ר תניא ואלישבע יוכבד וחמותה כלה דאמר
 ו4נקר ולמה יוכבד וו שפר׳ דתניא ובתה אשה
 שפרה ר״א הולד את שמשפחה שפרח שמה
 ולמה מרים זו פועה בימיה. ישראל ורבו שפרו
 שהיתר. ר״א לולד פועה שהיותה פועה שמה נקרא
 כעשת עגול ככר כעין עגילים שעיעות: צואריו ?לקת כמו הכשר
 הארץכצממהשדה: מן גדלים השרה כצמח רבבה : כס להס

אלי זה :כבר שכינתו שראו הכירוהו הם :אביך לבית ותבואי
р . •" : כבר שראיתי

לילי סועדי שהיחה :אהרן של אשתו עמינדב בת אלישבע
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 בן שתלד אמי עתירה ואומרת הקדש ברוח פועה

 העבריות את בילדכן ויאמר ישראל את שמושיע
 נחנן[ )יוחנן( א״ר אבנים מאי האבנים על וראיתן 1
שכורעת בשע׳ להן ]אמר להן מסר גדול סימן1

 כדכתיב א״ד כאבנים[ מצטננות ירכותיה לילר
 יח יימיה האבני׳ על מלאכ׳ עושה הוא והנה היוצר בית *וארד

 אף באמצע וסדן מכאן וירך מכאן ירך זה יוצר מה
 בשעה )וא״ד באמצע וולד מכאן וירך מכאן ירך אשה

 קשמימא אם* כאבנים( מצטננות ירכותי׳ לילד שכורעת
 חנינא א״ר וחיה היא בת ואם אותו והמתן הוא
 למעלה פניה בת למטה פניו בן להם מסר גדול סי׳

 בדברים לתינוק ]שמשתקין[ )שחשיאין( כדרך אותו ;ומשעשעת
 היא ]פעיתא כמו זועקת פועה :ולשעשעו לפתותו ערבים

 סי' יומנן א״ר האבנים על וראיתן ה״ג : אפעה כיולדה דא[
 כאבנים חצטננות ירכותיה לילד שכורעת בשעת להן מסר גדול
 ירך זה יוצר מה וגו' היוצר בית וארד כדכתיב האבנים על ד״א

 הי׳ נפל ותאמר ותמביאנו האס תטלנו שלא גדול סי' :בו׳ מבאן
 קרי להכי ד״א ותהרגוהו תטלוהו ואז לידה של סימן לכם זה

ואשה אבנים מרס כלי יוצר גבי כדכתיב אבנים האשה למשבר
 שקורים הבצים ומגלגל רוכב שעליו עב עץ סרן :דחיא ליוצר נחי ן

 מסר גדול סי' :וקטנו גדלו לפי הכלי כדפוס לעשותם מטונ״ש
 לראות יכולות ]אתן[ שה הוא בן אם האבנים על וראיתן להם
 כדרך לארץ לטטה פניו □ן הגבהה; בלא-שום הוא כן אס מיד

בגמרא מפרש והכי תשמישה כדרך למעלה פניה כת :תשמישו
12 П1.
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 דבר כאשר עשו ולא האלהי׳ את המילדו׳ ותיראן* שמומא

 מלמד חנינא בר׳ יוסי א״ר ליה מיבעי להן אליהן
 הילת את ותחיין* נתבעו ולא עבירה לדבר שתבען ם®

 מספקות שהיו אלא אותם המיתו שלא דיין לא תנא
 לא כי פרעה אל ותאמרן־המילרות* ומוון מים להם ש®

 חיות מאי הנה חיות כי העבריו׳ המצריות כנשים
 חיה צריכרה לא חיה אטו ממש חיות אילימא
 כחיה וו אומה לו אמרו אלא לאולרד' אחריתי

 נחש דן יהי* דן יהודה. אריה גור* ירודה נמשלת יי" ׳**י
 חמור יששכר* שלוחה אילה נפתלי* דרך. *®עלי

 וטרף: ואח בנימין* לו הדר שורו בכור* יוסף .נרם שם
 ביה כתיב כיה כתיב דלא ביה כתיב ביה דכתיב שם

בתוך רבצה אריות בין לביא אמך מה ואמרת*"’יחוקא׳
גוריה: רבתה כפירים

 להם ויעש האלהים את המולדות יראו כי ויהי* לו
 בתי אמר חד ]ושמואל[ )ולוי( רב בתים שס

 כהונה בתי מ״ד .ולויה כהונה בתי אמר וחד מלכות א תשמי

 :אליה ריכא לשק ביאת עסקי על משקע אליהן : כדה חסכת
 שהיי משמע ותמיין הילדים את המיתו ולא למכתב ליה הוה ותחיין

 אותם: ומגדלות בבתיהם אותם מטמינות שהיו להמיותן מסייעות
 השדה וקיות נמשלת כחיה :מילדות ממש חיות אילימא

 ני שכתוב מי ביה כתיב בית הכתיב :למילדות צריכות איכן
 כתיב הרי בו כתיב ושאין בו כתיב הרי ויזיה בהמה בשם שנקרא

לביא: נקראת כולה אמךכנ״י לביא אמך כנסיותןימד:מה בכל
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 נמי דוד מלכות כתי ומ״ד ומשה. אהרן ולויה

 כ א ד״ה כלב לו ויקה עזובה וחמת* דכתיב קאתי ממרים
 י» שמואל איש בן ודוד* וכתיב חור את לו ותלד אפרת את

 כ א ד״ת אשן-י עזובה את הוליד חצרון בן וכלב* אפרתי
 בן וארדון ושובב ישר בניה ואלה יריעות ואת

 ע מרגלוכזכמדני מעצת שפנה בן הוא יפונה בן* חצרון
 »> יהושע קנן בן עתניאל וילכדה* הואדכתיב קנז בן ואכתי

 שופעי׳אהרקנןיהו חורגיה רבא אמר ממנו הקטן כלב אחי
 מרינשיב זו עזובה ש״מ הקנדי רכחיב נמי *הקא
 .]מתחלתה[ עזבוה שהכל עזובה שמה נקרא ולמה

 כל יוחנן א״ר לה נסיב הוה מינסיב והלא הוליד

מריס והוא כלב אשת עזובה וחמת מיוכבד: שיצאו ומשה אהרן
 זהו ותמת ומאי עזובה שמה נקראת למה מפרש ולקמן

 מזר שנתרפאה לאמר אפרה אה כלב לו ויקה :שנצטי־עה
 :אפרתי איש בן ודוד וכתיב מריס קרי אפרת אלמא לו ולקתה
 מרגלים מעצה שפגה בן הואבדה״י: פסוק חצרון בן וכלב

 כן שמו כקרא ולמה מצרקהוא בן לעולם מתרץ דקא הוא תירוצא
 בן דקגז חורגיה : הוא קנז בן ואכתי ה״ג :מעשיו ע׳יש יפונה
 גמי ריקא :מאמו אמיו עתכיאל ונמצא כלב היה קכז של אשתו

 כדכתיב קנז בן קרייה לא בכלב חשתעי כי אמרינא קרא דכתיב
 שהבל :קכז של ומגדוליו ביתו מאנשי הקניזי אלא בעתניאל

 קרי ולקמן יריעות הכא לת כדקרי וכיתה מולנית מתמלת עזבוה
: אותה חלישא ישראל במורי כל שעזבוה ועזובה מלאה נמי לה

כלב לו ויקמ עזובת ותקת לעיל דכתיב טנסיכנסיכלה
12*  Ш.
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 כאלו הכתוב עליו מעלה שמים לשם אשה הנושא
 ואלה לידיעות דומות פניה שהיו יריעות ילדה.
 את שיישר ישר בוניה. אלא בניה תקרי אל בניה

 שרירה ואררון יצרו. את ששיבב ושובב עצמו.
 ולאשחור* לורד. רומו׳ פניה שהיו על וא״ד יצרו את ד ד״הא

 אשחור ונערה חלאה נשים שתי היו תקוע אבי
 פניו שהושחרו אשחיר שמו נקרא ולמה כלב זח

 את שתקע תקוע כאב. לה שנעשה אבי בתעניות.
 מרים נעשה נשים שתי היו שבשמים לאביו לבו

 נערה ולא חלאה לא ונערה חלאה נשים כשתי
 נערה. ולבסוף חלאה כתחלוה אלןית הואי

 ונשאה קולה שהיתה זו כגון שמים לשם :הואי אתתיה אלחא
 נכים ורוב צדיקים אותם וראה וחשה אהרן באחיה שבדק לש״ש

 אדחיחות תואר בלא כוחלין:ליריעות ביש בב״ב האם לאחי דומים
 שחות אלו בוניה :בלע״ז פלד״א ירקרקת היתה חליה דחחחת

 כשואין(]בכשואין[ כשארכשיס)לשס חנוכה ועשאה שבנאה בעלה
 טעות אחר חלטעות עצמו את שיישר ואחרון בב 1וש ישר ובכיס:

 יצאנית השובבה הבת ל׳ חעצתס עצמו את ששיבב :המרגלים
 שם על אחרינא בקרא חרד ליה קרי כחי והכי אשדר״א וחורדת

 לטעות מסיתו שהיה יצרו את שרירה : מרגלים כעצת שחרד
 מעצת שינצל הרבה תעניות עליו שקבל פניו שהושחרו : עחהס

 ובמזונות ברפואות בה להתעסק כאב לה שנעשה : מרגלים
 להיות שלא שבשמים לאביו לבו את שתקע :לחולה הצריכיס

חחליה שכתרסאת נערה ולבסוף חולה חלאה : חרגליס בעצת
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 י א ד״ה צרה /?נעשית צרת ואתנן וצהר צרת חלאה *ופני

אתנן כצהרים דומות פניה שתיו צהר לחברותי׳
לאשתו: אתנן מוליך אותה הרואה שכל

 לו חנינא בר׳ יוסי א״ר לאמר עמו לכל פרעה *ויצר
שם שלש כר׳חנינא וא״ריוסי עמונור על אף

 שמזתאאותוואח״כ והמתן הוא כן אם* כתחלה גור גוירו׳
שם גור: עמו על' אף ולבסוף תשליכוהו תיאורה

 לח הלך להיכן לוי בת את ויקח לוי מבית איש *וילך
שם בתו: כעצת שהלך וכינא בר יהודה א״ר

 , ’ מךש כל פרעה שגור כיון היה הדור גדול עמרם תנא
 ,אניסרמכ״ן א4לשו אמר תשליכוהו היאורה הילוד הבן

 נמויה תישכבכ הלאמ ובניני חלאה ובני : כנערה כניס לתואר ומזרה
 " עמלני ׳רוכרותיל צרה ואתנן: צרתוצהר להיות משוביזיסהיו ינתרפאת
מתאוה שהיה לאשתו אתנן מוליך :ביופיה היו מתקנאות

: נשים למשכב
 אמרו משה שנולד יוס תכמומא ר׳ דרש גזר עמו על אף

אנו ואין ישראל של מושיען נולד היום לפרעה אצטגניניס
 מהם ובקש עמו כל וקבץ עמד מצרי אס הוא יהודי אס יודעים

 והמתן בתחלה :עמו על אף וגזר ביום בו הכולדי׳ בכיס לו ליתן
 תשליכוהו :המילדות על סמך אלא שומרים הושיב לא אותו
 כדפרישית עמו על ולבסוף לדבר: וקסדורין שוערים הושיב
העמידו לקה שלא באצטגנינות רואין ועדיין היום שעבר וכיון

ליאור: שהושלך היום עד הגזירה
לדבריו: הכלנשמעין והיו הדור גדול
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 וגרעו כולם עמדו אשתו את וגרש עמד עמלים

 יותר גוירתך קשה לוכתואכא אמרה נשותיהם.
 הוכה׳ על אלא גזר לא שפרעה הרשע פרעה משל
 אלא לאגור פרעה ועלהנקכו׳ הזכרי׳ על גורת ואתה

 פרעה הבא ולעול׳ הוה בעול׳ גורת ואתה הזה בעולם
 מתקיימת אק ספק מתקיימת גורתו ספק הוא רשע

 אומר ותמר* שנא׳ מתקיימת גורחך ודאי צדיק ואתה נב אייב
 והחוירו כלם עמדו אשתו את והחזיר עמד לך ויקם ף »יק

 בר יהודה א״ר לי׳ מיבעי ויחזיר וייקח נשותיהם’’™;
מאפריון הושיבה לקוחק מעשה לה שעשה ובינא א״רש

 אומרי׳ השרת ומלאכי לפניהם מרקדק ומרי׳ ואהרן
 ק״ל בת אפשר לוי בת את שמחה. הבנים אם*מהלי׳יןע
 שהורתה יוכבד זו חנינא בר חמא דא״ר היתה שנח

אשר* שנא׳ החומות בין ולידתה !בדרך[ )בכנען( «מדני

 אלא נקבה: ולא זכר לא ילדו שלא הנקבות ועל הזכרים על
 בעה״ז גזרת אתה ומייסלעה״ג: ותמרי׳ שהכולדי׳מתיס בעה״ן

 ושלשים מאה בת :לעה׳״ב נא אינו כולד שאין שביון ולעה״ב
 ר״י שס נתעכבו וישראל למצרים כירידתן שנולדה ואזיל בדחפרש

 ומשה כדכתיב שכה שמנים אלא כתעכבו לא משה ומשנולד שכיס
 נמצא יצאו שכה ואותה פרעה אל נדנרס וגו׳ שנה שמכים נן

 יוכבד את עמרם וכשהמזיר ק״ל משה שכולד עד מירידתן שענרו
 רא״ר בשחעתין: לקמן ממשהכדאחרי׳ מעוברת היתה כבר

 מוצא אתה מצרים יורדי של בפרטן יוכבד זו :כומלין ביש חמא
זי שבעים מצרימה הבאים אומר אתה ובכללן אמת מסר שנעים
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 ואין במצרים לידתה במצרים ללוי אותה ילדה
)בר יהודה א״ד בת לה וקרי במצרים הורת׳

נערו׳: סימני בה שנולדו (׳ביןנ
 ביהלט מיעכרא הוה והא בן ותלד האשה *וההר

שס זבינא בר יהירה א״ר מעיקר׳. ירחי תלתא
 נ שמזה בצער שלא הורתה מה להורתה לידתה מקיש

שלא צדקניו' לנשים מכאן בצעי שלא לידתה אף
:חוה של בפיתקא היו

 מ אומר מאיר ר׳ תניא הוא טוב כי אותו ■ותרא
שס שמו טוביה אומר יהודה רבי שמו טוב

 אימריכבשם אחרים לנביאות. הגון אימר נחמיה ר׳
 שנולד בשעה אומרים וחכמים מהול כשהוא נולד

 ותרא הבא כתיב אורה הבית כל נתמלא משה
 א׳נראאת אלהים ־■•וירא התם וכתיב הוא טוב כי אותו

 נ שמ!מ לדי מנו דלא ירחים שלשה ותצפנהו*. טוב כי האור

קזרה נערות סימני לעיר: בכניסתן הקשבון שהשלימה יוכבד
הקמטין: וכתפשטו פכים ותואר ככשיס באורק עלומיה לימי

 מקיש כדלקמן: דאהדרה מקמיה וכו' ביה מעבי־א הות והא
בפיתקא כך: לדרוש אלא זה הריון ככתב לא וכו׳ לידתה

והריון: דעצבון קללתה גזירות ושטר שלה דין בפסק חוה של
 ותצפנהו לנבואה: שעתיד ברה״ק ראתה לנביאות הגון

הלכו שלא להצפיכו יכלה קדשים שלשה ירחים שלשה
 והיא משהקזירה קדשים ט׳ לסוף אלא אקריה לבדוק הקצרים

:לן נפקא ומהכא מעיקר׳ ירקי תלתא ביה מיעברא .הית
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 מעברא חות והיא דאחדרה משעה אלא מצרים

 הצפינו עור יכלה ולא* מעיקרא ירחי תלתא ש»»נכי׳
 מצראי דשמעי היכא כל אלא ותיול תצפניה ואמאי

 חיכי כי התם ומעוו ינוקי ממטו ינוקא דמתיליר
 לנו אחור* דכתיב בהדייהו ונערי לקלייהו שה״שנדלשמע

כרמים: מחבלים קטנים שועלים שועלים
 א״ראלעור גמא שנא מאי גמא תכת לו ותקח*מא

 עליה□ חביב שממונם לצדיקים מכאן שם
 ידיהם פושטי׳ שאין לפי למה כך וכל מגופם יותר כ שמו«

 שיעמור רך רבו־־ אמר נחמני בר שמואל ר׳ בגזל.
 בחמר ותחמרה* קשה רבר ובפני רך דבר בפני שם

 יריח שלא מבחוץ וופת מבפנים חמר תנא ובזפת
ותשם הילד את בה ותשם* רע. ריח צדיק אותו שם

 סוף ים אומר אלעזר ר׳ היאור שפת על בסוף

 ׳,כלכת הוה במסתרים שצפון מאתר ותזיל תצפניה אטאי
 ודון שס וצועקי׳ התם ומעוו לדאוג: לה היה מה ותצפנהו

 אומרת קול בת שועלי׳ לנו אחזו לקולתנוקמברו: לצעוק תכוק
 ',הכרס ממכלים שהיו הקטנים שועלים לנו אמזו הים למי

קטן: הפרי כעוד סמדר בהיותם
 משתמי שהיה ע״פ ואף מועטין שדמיו ממונם עליהם שחביב

 הוא בזה רך דבר־ : ומזקים שקשים עצים בשל יותר גופו
 איי׳' מוליכין כשהמים הקשה שהדבר לפי הכל מן יפה משתמר
 ניתק׳ רן דבר אכל ונשבר נישוף והוא באבן נתקל הוא במזקה
:זפת של רע ריח :לאמוריו ונזדקר
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 קנהשסע״ג* אגסרכתיב* אמר נחמני בר 1שמואר־ יבי

ישעי׳♦» קטלו! וסוף
מב יוחנן א״ר היאור על לרחוץ פרעה בת *ותרד

 שסע״ב שירדה מלמד יוחאי בן שמעון רבי משום
 ב שיי׳" רחץ אם* אומר הוא וכן אביה בית מגלולי לרחוץ

 ד ישעיה ,ך הולכות ונערותיה* .ציון בנות צואת את !ה׳
 злтсמיתה לשון אלא זו הליכה אין יוחנן א״ר היאור

 יאשי׳כה את ותרא* למות. הולך אנכי הנה* אומר הוא ק
 שייימב םשהל לוצולא דקבעי דחזו כיון הסוף בתוך התיבה

 ודם בשר מלך עול׳ של מנהגו גבירתנו לה אמרו
 בניו אותה מקיימין העולם כל אין אם גזרה גוזר
 אביך גורת על עוברת ואת אותה מקיימין ביתו יכני
 פס אמתה את ותשלח* בקרקע. וחבטן גבריאל בא

 וחד ידה אמר חד נחמיה ורבי יהודה ר׳ ותקחה
 מאן אמתה דכתיב ידה דאמר מאן שפחתה אמר

 דאמר ולמאן ידה כתיב מדלא שפחתה דאמר
 בקי־קע וחבטן גבריאל בא אמרת הא שפחתה

 מלכים דבת ארעא אורח דלאו חדא לה דשייר
 הא ידה לכתוב ירה דאמר ולמאן לחודה למיקם

 מרמגלהפ״ק דאמר אשתרבובי ראשתרבב לן משמע קא
וסוף קכה והוא בלע״ז אישי"ריד דקים וקני׳ ערבה עצי של אגם

דקה: ערבה סוף .קנים קנה .דקרא קמלו .
 ומתנקה שהשב כו׳ אומר הוא וכן :גרות לשם שס לטבול לרחוץ

 ואזיל טעמא כדמסרש מיתה לשון רמוץ: קרוי מעונו
שרביט גבי מר ראמר :צדיק אותו של הצלתו כידה קומות שהיו
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 אתת וכן פרעה בת של באמתה מוצא אתה וכן

 שבלרח רשעים שני* שנא׳ רשעים בשיני מוצא ג תלים
 שרבכת: אלא שברת תקרי אל לקיש ריש ואמר

 א״ר ליה מבעי ותרא הילד את ותראהו ותפתח מג
 שכינה שראתה מלמד חנינא בר׳ יוסי שס

 נער לי׳ וקרי ילד ליה קרי בוכה נער והנה .עמו כ שמות
אמ׳לו יהודה ר׳ דברי כנער וקולו ילד הוא שכיתנא
 מום בעל רכינו למשה עשיתו א״כ נחמיה רבי

 בתיבה נעורי׳ תופת אמו לו שעשתה מלמד אלא
 עליו ותחמול* לחופתו. אוכה לא שמא אמרה שם

 יוסי א״ר ידעה מנא זה העברים מילדי ותאמר
 א״ר זה. מהול. אותו שראתה מלמד חנינא בר׳

 ואין נופל זה מדעתה שלא שנתנבאה מלמד יוחנן
 וכי* דכתיב מאי אליעזר רא״ר והיינו נופל שעיה״אחר

 הידעונים ואל האובות אל דרשו אליכם יאמרו
 צופי׳ מה יודעים ואינם צופי׳ והמהגי׳ המצפצפים

 הבשן מלך דעוג רשעים בשיני מגילה: במסכת דאיזשויוש הזהב
דאשתרבוב: לישכא שרבבת הרואה: פרק נתמלת בברכות
 את יעקב למש לא כמו עם לשון את והאי שכינה עמו שראתה

 ונפסל לוי והוא מים בעל משמע: גדול נער אתיו:
 בטלו היום שאותו ליאור נופל אחר ואין : השיר לעבודת בקול

 האובות: אל כמונו דרשו האומות אליכם יאמרו וכי גזרותיו:
 אלא שאינם לגנאי הכי להו קרי נביא והמהנים המצפצפים

ואינם בגרונם קול מוציאים כיונים ומהנים כעגוריס מצפצפים
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 של שמושיעם ראו מחגים מה יודעי׳ ואינם מחגי׳

 הילוד הבן כל וגזרו עמת לוקח הוא במים ישראל
 אמרו במיא למשה דשדיוהו כיון תשליכוהו היאורה

 לגזרותייהז בטלו סימנא ההוא כי חוינן א ק לא תו
 והיינו לוקה היא מריבה מי שעל יודעים אינם והם

 כ מיני מי המה* דכתיב מאי חנינא כר׳ חמא רבי ראמ^
 אצטגניני שראו המה ישראל בני רבו אשר מריבה
 יא שם אלף מאות שש* משה דקאמי• היינו וטעו פרעה
משה להם אמר בקרבו אנכי זמר העבם רגלי

כלכם: נצלתם בשבילי לישראל
 מד ואחר עשרים היום אותו פפא בר חנינא ר׳ אמר

שס הקב״ה לפני השרת מלאכי אמרו היה בניסן
 הים על שירה לפניך לומר שעתיד מי רבש״ע

 סימן אלא רואים איכס אצטגניני׳ דרךשל כך אומרים מה׳ יודעים
 של שמושיע□ כרעה: אצטגניני ראו דבר: של פירושו לא אכל

 לאו דקרא לה קאמר אלעזר רבי לאו מלתא והך ובו׳ ישראל
 לעיל דאמרינן אהא וקאי לה קאמר תלמודא אלא קאי אמצריס

 הלכך הוגים מה יודעים דאיכן דאחר כדר׳אלעזר נופל אמר ואין
 זמן כל כמים למשה כיוןרשדיוהו ראו: מה ידעו ולא חצרי׳ ראו

 לקייה: של הסימן וכטל חזה גדול לקותא לך אין ביאור שהיה
 שבטלו נצלת□ בשבילי לרגלי: אותך ה׳ ויברך כמו כשניל' רגלי

:גזרתם מצרים
 עולם נסדר כדתניא נאחר׳ בניסן נכ״א הים על שירה

המירות לסי ומאיתס לאיחס ומסיכות לסוכות חרעחסס
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 אט׳ חניל בי׳ אחא רבי זח. )ביום(]בים[ ילקה זה ביום
 השרת מלאכי אמרו היה בסיון ששה היום אותו
 בהר תורה לקבל שעתיר מי רבש״ע הקכ״ה לפני
 דאט׳ בשלמאלמאן זה. ביום ילקה זה ביום סיני

 מ^בן׳ דאמר ירחי ג׳ לה משכחת בסיון בששה
 משבעה משה מת באייר בשבעה משה נולד באדר
 למאן אלא הוו ירחי תלתא בסירן ששה ועד באדר
 שנה איחה לה משכחת חיכי בניסן בכ״א דאמר

 אחרון של ורובו ראשון של רובו היתה מעוברת
שלם: ואמצעי

 ,ושש קמשי העם ברק כי קצרים למלך ויוגד וברביעי ג׳ הרי
 את ויאר שכאקר ליס ירדו שביעי ליל אקריהס מצרים רדפו

 של האקרון וי״ט היה שביעי ויום שירה אמרו בשקרית הלילה
 דקדושין בפ״ק משה באררמת בשבעה מר דאמר היה: פשק

 בערבות משה את ישראל בכי ויבכו דכתיב מקראי לה ילפיכן
 את עבור קום ועתה מת עבדי קשה וכתיב יום שלשים מואב
 וכתיב הירדן את עוברי׳ אתם ימים שלשת בעוד כי וכתיב הירדן
 למפרע ל״ג מהם צא הראשון לקודש בעשו׳ הירדן מן עלו והעם
 שנאמר כולד כאדר שבז׳ ומנין .חשת מת באדר שבשבעה תמצא
 עוד אוכל לא היום אנכי שכה ועשרים מאה כן אליהם ויאמר
 תלתא ושכותי: ימי מלאו היום היום לומר תלמוד מה ולבא לצאת
 לא ראשון של רובו שהצפיכתו: קדשים שלשה והס הוו ירחי
ואמצעי :כישן דהייכו שלישי של ורובו יחים: שבעת אלא קשר

שלם: השני אדר שלם
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מה לך וקראתי האלך פרעה בת אל אחותו *ותאמר
 שם את לך ותיניק העבריות מן מינקת אשה

 נ שמ>» למשה שהחזירוהו מלמד מעבדיו׳ שנא מאי הילד
 פה הקכ״ה אמר ינק ולא בולן המצריות כל על

 רכתיב והיינו טמא דבר יינק עמי לדבר שעתיר
 נח יש׳צי׳ גמולי שמועה יבין מי ואת דעה יורה מי *את

 יבין ולמי דעה יורה למי משדים עתיקי מחלב
 כ שמו» ותאמר* משדים ולעתיקי מחלב לגמולי שמועה

 מלמד אלעזר א״ר העלמה ותלך לכי פרעה בת לה
 נחמני בר שמואל רבי כעלמה בזריזות שהלכה

 שם פרעה בת לה ותאמר* דבריה את שהעלימה אמר
 חנינא בר חמא ר׳ אמר הזה הילד את היליכי

 הי היליכי מתנבאת מה יודעת ואינה מתנבאה
 שם בר׳ חמא רבי אמר שכרך את אתן ואני* שליכי
 אבירתן להם שמחוירי׳ לצדיקי׳ ריין לא חנינא
אתן ואני שנאמ' עמה שכר להם שנותנים אלא

שכרך: את
 כימא לא דהמצריו׳ מכלל לה דקאמר העבריות מן שנא מאי

טועם והתכוק טמאים דברים שאכילתה טמא דבי לה:
 את השמן: לשד גבי ביומא כדאמריכן שאוכלת מה כל במלבה

 עצמו והפריש שגמל למי תורה הקב״ה למד למי רעה יורה מי
 משם: ויעתק כמו טמאים משדים ונעתק טמא המלב מן

 תקיף ואמץ מזק כמו עליה כמה שכל כעלמה בזריזות שהלכה
ושהיא אמותו שהיא אמרה שלא דבריה את שהעלימה :יעלים

שליכי: ליך הרי היליכי אמה: את מביאה
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 בידה התוף את אהרן אחות הנביאה מרים וחקה* מו
 רב אמר משה אחות ולא אהרן אחות י שם
רב[ ׳אמ נחמן א״ר לה ואמרי רב ]אמר עמרם »>*«»
 ואומרת* אהי־ן אחות כשהיא מתיבאה שהית׳ מלמד יג

 וכיון ישראל את שמושיע בן שתלד אמי עתידה
 אביה עמד אורה .הבית כל נתמלא משה שנולד
 נבואתיך נתקיימה כתי לה אמר ראשה על ונשקה

 ראשה על וטפחה אביה עמד ליאור שהטילוהו’ וכיון
 ותתצב* רכתי׳ והיינו נבואתיך היכן בתי לה אמר

 יהא מה לידע לו יעשה מה לרעה מרחוק אחותו
נבואתה: בסוף

 מעיקר׳ מ״ש וכו׳ אביו אח לקבור וכה יוסף פיפקא מז
 ויעלו אביו את לקבור יוסף ויעל* דכתי׳ שם
ואחיו יוסף בית וכל והדר פרעה עבדי כל אתו נ יאפי׳

 מצרימה יוסף וישב* דכתיב לבסוף ומ״ש אביו ובית שם
 אביו את לקבור אתו העולים וכל והדר ואחיו הוא

 של בכבודן ראי שלא עד בתחלה יוחנן ר׳ אמר
 בכבודן שראו ולבסוף כבוד בהן נהגו לא ישראל

 וכי האטד גרן ער ויבאו* דבתיב כבוד בהם נהגו שם
 שהקיפוהו מלמד אבהו א״ר לאטד לה יש גרן

 משה כולד שלא עד אהרן אחות כשהיתה מתנבאה שהיתר.
אהרן: אמות הנביאה והיינו

 ומאי יוסף אמי מקמי למצרים דאקדמיכהו מעיקרא שנא מאי
וכי אתו: העולים וכל והדר ואמיו הוא דכתיב לבסוף שנא
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 אטד לו שמקיפין זה כגרן יעקב של לארונו כתרים

 תנא קטורה ובני ישמעאל ובני עשו בני שם שבאו
 שתלוי יוסף של כתרו שראו כיון באו למלחמה כולם

 ותלאובס כתריהם כולם נטלו יעקב של בארונו
בארונו נתלו כתרים ל״ו תנא יעקב של בארונו

: יעקב של
 מח אפי׳ תנא מאד וכבד גדול מספד שם *ויספדו

שם למערת שהניעו כיון חמורים ואפי׳ סוסים
 שם ממרא* להו אמר מעכב וקא עשו אתא המכפלה

 לה פם ארבע קרית יצחק א״ר חברון היא הארבע קרית
 יצחק ושרה אברהם וחוח אדם היו זוגות ארבעה
 בדידיה ללאה קברה איהו ולאה. יעקב ורבקה.

 מינך( )ובניהו ליה אמרו הוא דירי דפייש והאי
 בכירותאי רזבינתירת נהי להו אמר נובינתחק[

 של גדר אטד לו שמקיפין גרן: מהן ולעשות אטדים לאסוף דרך
 דעשו אלופים וכ״ג דישמעאל נשיאים י״ב כתרים ל״ו קולים
 שני כחנה קרח וא״ת .פעמי׳ שני נחנו וקנז תיחן הס כ״ה וא״ת

מכל אהלינחה חבני ואחד אליפז חבני אחד הס קרח שני סעחי׳
ל״ו: הרי יוסף של וכתרו הס ל״ה חקוס

 שאינה שחת ארבע קרית אמר :שם יקברוהו שלא מעכב וקא
דעשוהיא לאוחלתיה דא"רילחק הא זוגות ד׳ אלא חחזקת

 הוא כך דודאי דעכובא טעחא לחיחר לה קאמר תלחודא אלא
 איהויעקב: קברים: שחונה אלא חחזקת שאינה עשו בדברי
 את קברתי ושמת כדכתיב המגיעו כחלק בדידיה ללאה קברה
שלא לבכורתי חבינתיה נהי הבכורה: כשחכרת זכינתה לאת:
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 אשר בקברי* דכתיב אין לי׳ אמרו וביני מי פשיטותי נ לאשי»

 בן ר״ש משלם יוחנן וא״ר כנען בארץ לי כריתי
 הים בכרכי שכן מכירה ל׳ אלא כירה אין יהיצדק

 אמרו איגרתא לי הבו לחו אמר כירה למכירה קורין
 ניזיל ניויל ומאן היא רמצרים כארעא איגרתא ליה

 שלוחה אילה נפתלי* דכתיב באילתא רקליל נפתלי מט שם
 אלא שפר אמרי א״ת אבהו[ ןא״ר שפר אמרי הנותן
 אורניה ליה ויקירן הוה תמן דן בן חושים ספר אמרי

 דייתי עד האי מעכב קא לי' אמרי האי מאי להו אמ׳
 נפתלי דאתי ועד להו אמר דמצרים מארעא נפתלי

 שקל כבזיון מוטל אבא אבי יהא דמצרים מארעא
 אכרעא נפלן עיניה נתרי ארישיה מחייה קולפא
 רכתיב והיינו ואחיך לעיניה יעקב פתחיוהו דיעקב

 הרשע בדם ירחץ פעמיו נקם חוה כי צדיק ישמח* נח תלים
 דכתיב רבקה של נבואתה נתקיימה שעה באותה* עיי!

 דטיתתן ואע״ג אחד יום שניכם גם אשכל למה* ׳ס ׳״םני
 אחד ביום מיהא קבורתם הואי לא אחד ^'כיוםמ

 פשוט כחלק חלקי וביני מי פשיטותי :כמותו אלא שכיס פי אטולפאפשי
 במערה חלקך זביכת כמי פשיטותך אין ליה אמת חכרתי: לאחהתדי'^גמר

 כירה ואין לי: כריתי אשר מיתה בשעת אביכו אח׳ שכך לגמרי ,זועש
 לי הבו כסף: עשר בחמשה לי ואכרה כחי מכירה לשון אלא מ ראשי׳

 משמוע: אזכיו כבדו אורניה יקירן המכיר׳: שטר לי הראו אגרת
 מקלכחו קולפא שקל אותו: קוברים איככס למה האי מאי

:בערכין מאכימי בלעי טבי קולסי
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 הוו לא מי אחוה יוסף ביה איעסק לא ואי .ר,ו.אי
 נ לאשי׳ כנען ארצה בניו אותו וישאו* והכתיב ביה מעסקי
 :מבחדיוטות יותר במלכים כבודו לו הניחו אמרו

מט אלא מ נתעסק שלא מיוסף גדול לנו מי פיסקא
שס מצות חביבות כמה וראה כא ת״ר .משה

 והוא בביוה נתעסקו ישראל שכל רכינו משה על
 ואוילמשליי מצות יקח לב חכם* שנאמר כמצות נתעסק
 היכן רבינו משה יודע היה ומנין ילבט. שפתים

 מאותו נשתיירה אשר בת סרח אמרו קבור יוסף
 היכן יודעת את כלום א״ל אצלה משה הלך הדור
 מצרים לו עשו מתכת של ארון לו אמרה קבור יוסף

 משה הלך מימיו שיתברכו כרי הנהר בנילוס וקבעוהו

 כיה מתעסקי הוו לא מי אחוה יוסף ביה איעסק לא ואי
 של לולבדואתהשם ליטול ליוסף אתיר הבימוהו היאך כלומר
 לא ואס לו משו ולא העול מעליהם פרקו וכי אביהם קבורה

 אותו וישאו והכתיב בו: חתעסקי׳ היו לא הס הוא בו נתעסק
 ומסקכא ובקבורתו במשאו מתעסקים היו הס אף אלמא בניו
 עיקר ]הי׳[ שהוא בו הדבר תלה אביו ]את[ קברו אמרי כתב

כנגד בו להתעסק לו הניחו ביניהם: אמיו אמרו הדבר:
 הוא: מלך שיוסף במלכי' אבינו: של ככורו כלבו:

שיתביכו כרי מצרים: ]של[ את( )וינצלו בביזה נתעסקו
 גשמים ממי שותה מצרים ארץ שאין לפי תמיד מימיו

 כמה המדינה סוף עד מנילוס ומריצים יאוריס עשויה כולה אלא
יאורים אותם וממלא ומתברך ומשקה עולה ונילוס פרסאות
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 עת הגיע יוסף יוסף אמר הנילוס שפת על ועמר

 השבועה והגיע ישראל את לגאול הקכ״ה שנשבע
 עצמך את מראה אתה אס ישראל את שהשבעת

 צף מיד משבועתך מנוקים אנו הרי לאו ואם מוטב
 שהרי צף ברול היאך תתמה ואל יוסף של ארונו

נפל הברול ואת הקורה מפיל האחד ויהי* כתיב ני מלכי׳
 וגו׳ שאול והוא אדני אהה ויאמר ויצעק המים אל

 ומה ק״ו דברים והלא הברול ויצף שמה וישלך
 משה של תלמידו ואליהו אליהו של תלמידו אלישע

 נתן רבי עאכ״וב רבינו משה מפגי מפניו הבי־־ול צף
 משה הלך קבור היה מלכים של בקברניט אומר
 עת הגיע יוסף אמר שלמלכים קברניט על ועמד

 השבועה והגיע ישראל את לגאול הקכ״ה שנשבע
 עצמך את מראה אתת אם ישראל את שהשבעת

 באותה משבועתך מנוקים אנו הרי לאו ואם מוטב
 והביאו משה נטלו יוסף של ארונו נודעוע שעה

 יעלה לא אשר והיה לכתיב והיינו השלות את משקים ומהם
 חצרי׳ חשפיזת ואס הגשם יהיה עליה׳ ולא וגו' הארץ משפתות מאת

 ולא אלא גשם כאן כתוב ואין עליהם ולא באה ולא תעלה לא
 ולא תרגם ויונתן ממנו. שותין שהם נהר אותו יהיה עליהם
 אלישע בתלמילי הקורה מפיל האחר ויהי :נילוס תיסק עליהם

 משה של תלמידו :לו השאילוהו שאול והוא :במלכים כתיב
 בקברניט לאליהו: למדו משה של תורתו אלא מסיו שלחל ולא
:הוא יוני ולשון מלכים של בקבורות מלכים של



קפו סוטה ראשון פרק המקנא
 היה במדבר ישראל שהיו שנים אותן וכל אצלו
 עם זה טהלכין שכינה של וארון יוסף של ארונו

 שתי של טיבן מה אומרים ושבים עוכרים והיו זה
 שכינה של ואחר מת של אחר אמרו הללו ארונות

 אמרו שבינה עכם להלך מת של דרכו ובי אמרו
 ביהשסע״ב איעסק לא ואי .כזה שכתוב מה זה *קיים

 כד יהםינואת* והכתיב ישראל ביה מיעסקו הוו לא משדה
 קברו ממצרים ישראל בני העלו אשר יוסף עצמות
 הוו לא בניו ישראל ביה איעסקו לא אי ותו בשכם

 שם אמרו לנחלה יוסף לבני ויהיו* והכתיב ביה מיעסקי

 נפרשה כמכילתא מפורשת זו אגדת בזה שכתוב מה זה קיים
 כתיב אנכי. אלתי׳ התמת בזה וכתיב אנכי בזה כתיב בשלח ויהי
 מי .תשא לא .ירא אני האלתים את בזה וכתיב לך יהיה לא בזה

 לשבת אלא זה ואין והכן. וטבומטכח השבת. יום את זכור פרעה.
 ולא הדברות עשרת כל וכן יביאו אשר את והכיני אומר היא וכן

 ואי אמיךעמך; ומי תטור. ולא תקום לא תשכאאתאמיך.
 לחשה ישראל ישכימו היאך כלומר משה כיה איעסק לא

 חשה נתעסק לא אם לשבועה משו לא וכי לכדו הוא בו להתעסק
 שנפטר לאמר אלחא וכו׳ והכתיב מתעסקים: הס היו לא בו

 הירדן: את והעבירום ישראל בהם כתעסקו מואב בערבות משה
 חי חשה שנפטר לאמר אל“ישי ביה מתעמקים הוו לא אי ותו
 העם שאר את בכיו הכימו והיאך בכיו ביה מתעסקים היי לא

 אלחא לנמלה יוסף לבכי ויהיו בשכם והכתיב ביה להתעסק
תכימו בעצמם בכיו אמרו :עליהם היה דמביב קברוהו בנמלתס
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 ותו מבמועטים יותר במרוביכם כבודו לו הניחו
 מבקטנים. יותר בגדולים כבודו לו הניחו אמרו
 חמא ]א״ר )אמרו( בשכם שנא מאי בשכם קברו

 אבדה נחויר ולשכם גנבוהו משכס חנינאן בר
 עצמות את משה ויקח* כתיב די אדר קראי קשיא יג שמות

 יוסף עצמית ואת וכתיב ונו׳ השביע השבע כי יוסף
 א״ר בשכם קברו ממצרים ישראל בני העלו אש.^
 ובא גמרו ולא דבר העושה כל חנינא ביבי חמא
 כאלו שגמרו על הכתוב עליו מעלה ונמת אחר

 מגדולתו אותו מורידין אף אומר אלעור ר׳ עשאו
אחיו מאת יהודה וירד ההיא בעת ויהי* דכתיב לי! יאש׳

 ובניו אשתו קובר אף אמר נחמני בר שמואל רבי

 :מבמועטים יותר במחבים כבודו כילם ישראל בו שיתעסקו לו
 בו להתעסק לו הניחו קייס חשה בעוד בעצחס אחרו וישראל

 גנבוהו משכם :מבקטגים יותר בגחלים ככורו לבדו חשה
 אינו ודותן רועים היו ושם שכחה ויבא חברון מעחק וישלחהו

 אתה לו אמר כך חזה נסעו האיש ויאחר דכתיב והא מקים
 ואינם הזאת האחוה מן עצחס נסעו מבקש אנכי אחי את אומר

 דותיכה נלכה אומרים שמעתי כי לך כאחים עצמם מחזיקים
 העלו אצלם: תבא אס להמיתך היאך ודין דתות בכלי לך לבקש

 אף ישראל: שארית ולא משה ויקח כתיב הא ישראל בני
 אלא נוחר ואינו למתחיל השמים חן מגדולתו אותו מורירין

 יהורה וירד הכתיב :הירדן בעבר שחת כחשה כאנס כן אס
וגומר: בצע חה כשאמר גמר ולא יוסף בהצלת התחיל שהוא וגומר
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 לח יאשי׳ וימת* וכתיב יהודה אשת שוע בת ותמת* שנאמר
שם : ואונן ער

 נ יוסף נקרא מה מפני רב אמר יהודה רב אמר
שם אבין בכבוד מקהה שלא מפני בחייו עצמות

 אמר ולא מיחה ולא אבינו עברך ליה אמרי דקא
 ר׳פי>ז ואיתימא א״ר יהודה רב ואמר מירי. ולא להר

 ואהתי רםקן ףפון מק מה ומפנ חנינא ׳בר [רןמא] ף(וןס)

 לטשיאשי’הורר חויוס* ברבנות: עצמו שהנהיג מפני אחיו

 הוריד אלא הירד תקיי אל אלעזר א״ר מצרימה
 שם פוטיפר ויקנהו* .מגדולתם פ-עה אצטגניני שהוריד

 גבריאל )בא לעצמו שקנאו רב אמר פרעה סייס
פוטיפר כתיב מעיקרא ופרעו גבייאל בא וסרסו(

פוטיפרע: כתיב ולכסוף
 נא אלא מ נתעסק שלא ממשה גדול לנו מי פיסקא

שם בית מול בגיא אותו ויקבור* שנא׳ הקב״ה
 לד דכי»׳ ביב לוי א״ר לך רב אלי ה׳ ויאמר* ע״כ. וגו׳ פעור
 ז שם לכם רב* רכתיב בישר ביב בישרוהו ביב בישר

 ט! מדבי יש רב לך רב ד״א לך רב בישרוהו ביב לוי בני

 מזה עצמותי את והעליתם שנאמר בחייו עצמות יוסף נקרא
כשסתר מגדולתן פרעה אצטגניני שהוריד קי: ועודנו

 חתוך זכור למשכב לעצמו לפתרו: ידעי לא והס הקלים את
 :גיסינן לא וסרסו גבריאל בא תכא .יתירה סרוס היינו פרעו :יסיו

מדקדק והקב״ה לוי בני לכס רב חקלוקתו בני את כישר כיב
יש רב קדה: באותה ונענש השערה כקוט הצדיקים עם
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 כמוה הרב יאמרו שלא לך רב ר״א יהושע ומנו לך

 דבי תנא למה כך וכל סרבן כמה והתלמיד קשה
 אליהם ויאמר* שיחנא׳ גמלא לפו□ ישמעאל רבי לא דניי׳

 היום ח״ל שאין היום אנכי שנה ועשרים מאה בן קימ״ן
 ללמדך ושמתי ימי מלאו היום היום ת״ל ,^^ומרה

 ליום מיום צדיקים של שנותיהם משלים שהקב״ה
 לא אמלא ימיך מספר את* שנאמד לחרש ומתיש «ח!מ6

 אילימא ולבא לצאת מאי ולבא לצאת עוד איכל
 ועשרים מאה בן ומשה* והכתיב ממש ולבא לצאת לד דביי׳

 וכתיב לחה נס ולא עינו כהתה לא כמותו שנה
 שתים ותניא נבו. הר אל מואב מערבות משה ויעל* שם

 אחת בפסיעה משה ופסעם שם היו מעלות עשרה
 לצאת יונתן ר׳ אמר נחמני בר שמואל רב אמר
 מעינות ממנו שנסתתמו מלמד תורה כדברי ולבא

מועד באהל ויתיצבי ויהושע משה וילך* החכמה לא שס

 ואפילו בקכרתה נוגעת מלכות ואין יהושע של מלכותו הגיעה לך
 נקשה: עוד תרבה אל לך די לך רב אהר דבר כימא: כמלא
 לו: ושומע מתפייס שאינו קשה כמה הרב יאמי־־ו שלא

 כי מסרבין כן הוא קכמיס ולשון מפציר סרבן כמה והתלמיד
 שיאכל מכירו בי במסרב יבשבועו' בנדרים אקותו בת את לשאת
 שהרבה מוריס4י־ נא בשמעו רב עונש מה למה כך )וכל אימעחו:

הגמל כק לפי שחנא גמלא לפום נענה(: ולא הרבה בתקנות ,מיש"
 מלאו היום אתריו: מדקדקים צדקתו לפי כאן אף נמשאו חרבין
כקי: לקלוקיח ברק לא לחה נס לא נולדתי: זה וביום
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רשות ניטלה היתה דימני של שבת שבת אותה תנא

: לוה ונתנה מזה
 אינב כתוב מקרא אלמלא יהודה רבי אמר הניא

 שס של בחלקו מת משה היכן לאומרו אפשר
 לד ׳*דכי הר אל מואב מערבות משה ויעל* דכתיב ראובן

 לי מדי-י ראובן וכני* דכתיב קיימא ראובן של בחלקו ונבו נבו
 נכו ואת קייתים ואת אלעלא ואת חשבון את בנו

 ג*ל ס״א משה נביאים שלשה מתו ששם )נבו מעון כעל ואת
דכתיב גד של בחלקו קבור משה והיכן מרים( ו אהרן
 לג דניי׳ מחלקו ספון מחוקק חלקת שם כי לו ראשית *וירא

 מילין ארבעה הוי כמה גר של חלקו ער ראובן של
 משה שהיה מלמד הוליכו מי מילין ארבעה אותן

 אומרים השרת ומלאכי שכינה בכנפי מוטל )מת(
 שם מאי והקכ״ה .ישראל עם ומשפטיו עשה ה׳ *צדקת

 צד תלים עם לי יחיצב מי מרעים עם לי יקום מי* אמר
 ת קהלת דבר פשר יודע ומי כהחכם מי* אמר אוןושמואל פועלי

 כת איוב מקום ואיזה המצא מאין והחכמה* אמר יוחנן ורבי
 לד •דניים ה׳ עבד משה שם וימת* אמר יצחק( ור״נ)בר .בינה

 דישראל: רבא ספרא משה שם וימת אמר סמליון
 נג על מיל עשר שנים אומר הגדול אליעזר ר׳ חניא
 שס ליהוש': יסופו למשה היום תקלת בת תיו לקברי׳ זוגות ל ריוזגי

מרעים עם לי יקום מי לבושו: הוד ככנף השכינה בכנפי
 פשרת לעשות יודע שהיה רבה פשה לשמי: להוכיקס

מכס: שם □מליון :]בכי[ )בכיו( ובין ביכו
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 כת היה ישראל מחנה כנגד מיל עשר שניכם

 רבאדישראל ספרא משה וימת ואמר משמיע קול
 וכתיב משה שם וימת הכא כתיב משה מת לא וי״א

 לילה וארבעים יום ארבעים ה׳ עם שם ויהי* התם לד שמית
 ומשמש. עומד כאן אף ומשמש עומד להלן מה

 פעור בית מול מואב בארץ בגיא איתו ויקבור* לד דני»׳
 איש ידע ולא ואפ״ה סימן בתוך סימן ברכיה א״ר

 גסטרא* אצל הרשע׳ מלכות קבורתגוככרשלחה את יד
 למעלה עמדו קבור משה היכן הראונו פעור בית של

 נחלקו למעלה להם נרמה למטה למטה להם נדמה
 להם נדמה למעלה העומדים אותם כתות לשתי

 לה□ נדמה למטה העומדי□ אות□ למטרה
 קבורתו את איש ירע ולא שנאמר מה לקיים למעלה

 משה אף חנינא ברבי חמא א״ר הוה היום עד
 ידע ולא הבא כתיב קבור היכן יורע אינו רבינו

 אשר הברכה וזאת* התם וכתיב קבורתו את איש נל שם
 חנינא בר חמא וא״ר האלהים איש משה ברך
 כרי פעור בית מול רבינו משה נקבר מה מפני

: פעור מעשה על לכפר
 קברו נסתתר מה מפני חנינא ברבי חמא וא״ר*) נד

 סימנים כלומר סימן בתוך סימן :דויחת( כוטרי״קון )וי״מתאן’^”’א
 כן ע״ם ואף פעור בית חול בגיא מואב בארץ הרבה אי"
 קוחום שאחר כמו חושל גסטרא :ארס הרשעה מלכות :וכו׳ ,מים״

;גסטרא קרטון ריהטון בברכות ומברו שלטון דוכוס



 קפט סוטה ראשון פרק המקנא
 וידוע שגלוי מפני ודם כשר מעיני משה של

 ולהגלות ליחרב המדש בית שעתיד הקבי׳ה לפני
 משה של לקבורתו יבואו שמא מארצם ישראל את

 ויאמרו למשה ויתחננו בבכי ויעמדו שעה באותו
 משה ועומר בעדנו בתפלה עמוד רבינו משה לו

 במיתתם צדיקים שחביבים מפני הנוירה את ומבטל
 ישראל שהיו בשעה מוצא אתה שק מבחייהם יותר

 הקב״ה קצף עגל ועשו במעשיהם ופרחו במדבר
 «דניי׳ כמת ואשמידם ממני הרף* למשה אמר ישראל על

 ואהרן משה חסידים ובמה הדור באותו היו צדיקים
 חכמים ושא" וקנים ושבעים ומירר אלדד ויהושע

 הגזירה ביטל ולא בשבילם עשה ולא ותלמידים
 שם דכתיב מאי ב״ח חמא וא״ר* משה( בשביל אלא

 ע שם להלוך לאדם לו אפשר וכי תלכו אלהיכם ה׳ *אחרי

 ה׳אלהיךאששסד כי* נאמר כבר והלא שכינה אחרי
 מדותיושל אחר הלך אלא קנא אל הוא אוכלה
 ג ראש»׳ ה׳ ויעש* רכתיב ערומים הלביש הוא מה הקב״ה

 אף וילבישם עור כתנות ולאשתו לאדם אלהים
 דכתיב חולים ביקי־ הקב״ה ערומים הלבש אתה

 חחולים.לאשי׳י בקר אתה אף ממרא באלוני ה׳ אליו *וירא
 לד דניי׳ אף בגיא אותו ויקבור* דכתיב מתים קבר הקב״ה

 פית ויתר* דכתיב אבלי׳ נחם הקב״ה מתים. קבור אתה
 ',בנו™ יצחק את אלהים ויברך אברהם מות אחרי
יש״א ברכת וברכו אביו על נקעו בנו יצחק את אלהים ויברך
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 לאדם אלהים ה׳ ויעש אבליכם. נחם אתה אף

 ח״אדבר ושמואל רב וילבישם עור כתנות ולאשתו
 ]ממנו[ )בו( נהנה שהעור דבר וח״א העור מן הבא
 חסדים גמילות תחלתה הורה שמלאי רבי דרש

 דכתי׳ חסדים גמילות תחלתה חסרים גמילות וסופה
וילבישם עור כתנות ולאשתו לאדם אלהים ה׳ ויעש* ג יאפי«

 בגיא: אותו ויקבור דכתיב חסדים גמילות וסופה
 רבינו משה נתאון־ח מה מפני שמלאי רבי דרש נה
 צריך היה מפריה לאכול וכי לא״י ליכנס שם

 משה אמר כך אלא צריך היה מטובה לשבוע או
 מתקיימות שאינם ישראל נצטוו מצות הרבה רבינו
 שיתקיימו כדי לארץ אני אכנס ]ישראל[ כארץ אלא

 אלא מבקש אתה כלום הקב״ה לו אמר ידי על
 שנא׳ עשיתם כאלו עליך אני מעלה שכר לקבל

 תחת שלל יחלק עצומים ואת ברבים לו אחלק לכן* ״ ,שעי׳
 והוא נמנה פושעים ואת נפשו למות הערה אשר
 לו אחלק לכן יפגיע ולפושעים נשא רבים חטא

 תאמר שמא שלם שכר לו מחלק שאני ברבים
 יחלק עצומים ואת ת״ל כראשונים ולא כאחרונים

 בתורה עצומים שהיו ויעקב יצחק כאברהם שלל
 עצמו שמסר נפשו למות הערה אשר תחת ובמצות

 נהנה שהעור היו: צמר של העור מן הבא דבר אבלים:
 גמילות תחלתה לעורו: סמוך לובש שאדם פשתן של ממנו

:ערומים הלביש חסרי׳



קצ סוטה ראשון פרק המקנא
 לב «)»в אין ואם חטאתם תשא אם ועתה* שנאמד למיתת

 נמנה פושעים ואת כתבת אשר מספרך נא מחני
 נשא רבים חטא והוא מדבר מתי עם שנמנה
 שבקש יפגיע ולפושעים העגל מעשרה על שכיפר
 ואין בתשובה שיחורו ישראל פושעי על רחמים
 1 יימיה העם בער תתפלל אל ואתה* שנא׳ תפלה אלא פגיעה

:כי תפגע ואל ותפלה רנה בעדכם תשא ואל הוה

מביא היה
שני פיק

 שס מצרית כפיפה בתוך מנחתה את מביא היה משנה
תניא גמ׳ *וכי• ליגעה כרי ירה על ונותנה

 )וכ״ב ]אליעזר[ אלעור רבי משום אומר חנין אבא
חסה ככה אם בה שתחזור כרי ליגעה כדי למה(

: רצונו עושי על ק״ו רצונו עוברי על התורה
 מנחתטו שתהא הוא ברין שמעון רבי אמר תניא

חוטא יהא שלא ולבונה שמן טעונה חוטא
 קרבנו יהא שלא טעונה אינה מה ומפני נשכר

 טעונה חלב חטאת שתהא הוא וכדין מהודר
 :הריק הערה :הפגיע פושעים בשביל יפניע ולפושעים

זיכתה שאס רצונו עוברי על ליגעה: טורמין אנו למה וכ״כ
:תבדק שלא שתודה ורוצה מקום של רצונו על עברה

 :מנמות משאר יותר במכיזתו להקל נשכר חוטא יהא שלא
מלב דבתר מלב מטאת קרי סתם מטאת כל חלב חטאת
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 טעונה אינה מה ומפני נשכר חוטא יהא שלא נסכים

 מצורע של חטאתו אכל מהודר קרבנו יהא שלא
חטא: על כאין שאין לפי נסכין טעונין ואשמו

 בהמה מעשה שמעשיה כשם אומר ר״ג פיסקא שס
 ר״ג א״ל תניא .בהמה מאכל קרבנה כך

 חומר כמין ואדרשנה לי הניחו סופרים לחכמים
 עולם מעדני האכילתו היא דקאמר לר״מ רשמעיה* שסע״ג

 עשירה התינח א״ל בהמה מאכל קרבנה לפיכך
 שמעשיה כשכם אלא למימר איכא מאי ענייה

: בהמה מאכל קרבנה כך בהמה מעשה
 פרה ואפר סוטה עפר שיראו צריכין ג׳ טזח״ר
 תטאת: פרשת בתריה וכתיב תאכלו לא דס וכל מלב וכל כתיב

 כמו ההין רביעית רשמן יין לכבש עשרון למכתה סולת נסכים
 בפרש׳ לכתיב טעונה איכה מה ומסכי ושלמים לעולה שמקריבין

 כסכיס טעון נדבה או בנדר הבא כלבה או כלר לפלא כסכיס
 מצורע של ואשמו חטאתו :כסכיס טעונים ואשם תטאת ואין

מלות: שתי פרק מכתות במסכת לכסכיס בהליא איתרנו
 תלוק צוארי כ׳ בו ותותמין זהב של והוא בלע״ז בוטו״ן חומר

 בחלה גבי בפ״ק וכו׳ ראמר לר״מ דשמעיה לכוי:
 מאכל מביאה לחה חעלכיס האכילתו לא ענייה חולל: שאלם
 לתשמיש עצמה שהפקירה בהמה מעשה עשתה היא אלא :בהמה

זוגה: בן שאיכו לחי
 במים: כתיב מללא עליהם שיראה החים אל לכתיב סוטה עפר

 • כללקחן פרה ואסר סוטה עפר מהללי גמירי לג״ש פרה ואפר
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 :צפור דם אף אמרו ישמעאל ר׳ משום יבמה רוק

נו ביניהם שכינה וכו ואשה איש עקיבא רבי ררש
 יז עדיפא וראשה רבא אמר אוכלתן אש זכו לא

 כיס» פ׳ .מצרף לא והאי מצרף האי טעמא מאי מדאיש
 יי,® לסוטה עפר הבא תורה אמרה מה מפני רבא אמר
 אש״רדכתיכ אבינו כאברהם הויקלהכנים זכתה שאם

 לעפרה:יאשי׳יח תחוור זכתה לא ואפר עפר ואנכי* ביה
נו ואפר עפר ואנכי* אברהם שאמר בשכר רבא דרש

שס סוטה ולעפר פרה לאפר מצות לשתי בניו וכו
 »ח ׳*יא מצות הכשר התם הרם כיסוי עפר נמי איכא והא

 אברהם שאמר בשכר רבא ררש ליכא הנאה איכא
 :וירקה וחלצה הזקנים לעיני לכתיב הזקנים לעיני יבמה ורוק
 המיס על מרס כלי אל ששמטו מצורע של צפור רם אף

צפור דם שיהיה כשיעור אלא מיס ייתן שלא וצריך א׳יס
בהם: ניכר

 : נואפת היא ולא נואף הוא יהא שלא ישרה בדרך ללכת וכו
באיש יו״ד ביניהם ושכנו שמו את חלק שהרי ביניהם שכינה

 שמו את מסלק שהקב״ה אוכלתן אש זכו לא באשה: יה״א
 אשה של אש מדאיש עריפא וראשה ואש: אש ונמצאו מניכיהס

 מצרף האי טעטא מאי :איש משל וליפרע לאכול וממהרת קשה
 מחובר אלא מפסיקתו שם של אות שאין לדלוק נוח אשה של אש

 יחד מצורפות אש של אותיות אין איש של אבל אש ונקרא הוא
מפסיקתן: שכינה של שהיו״ד

 ליכא הנאה העגל: ממעשה ישראל ולזכו׳את לטהר פרה לאפר
שלום לתת בסוטה הנאת יש כאן אבל שכר קבול זה ואין
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 מצות לשתי בניו וכו נעל שרוך ועד מחוט אם* שסיד

 14בשלמ ציצית של ולתכלת תפילין של לרצועה
 כי הארץ עמי כל וראו* דכתיב תפילין של רצועה כי׳ דכיי׳

 הגדול ר״א ותנא ממך ויראו עליך נקרא ה' שם
 מאי תכלת של חוט אלא שבראשו תפילין אלו אומר
 מכל תכלת נשתנה מה אומר ר״מ היה דתניא היא

 לרקיע רומה וים לים רומה שתכלת מפני הצבעונים
 אלהי את ויראו* שנאמר הכבוד לכסא דומה ורקיע כד >תמש

 וכעצם הספיר לבנת כמעשה רגליו ותחת ישראל
ספיר אבן כמרארה* וכתיב לטוהר. השמים א אלק,חי

: הכסא דמות
 ונזרעה כקתה ואס היא זוכה אם בישראל ממזרות ירבה ושלא
 שרוך וער מחוט אם בשכר :בכיה מעל לעז ומבטלת זרע
 ממוט. כנגד הכלח של חוט :הגזל מן עצמו שהבריח נעל

 רצועה בשלמא :רצועה דהיינו שרוך כנגד תפילין של ורצועה
 אלא :וכו׳ כדכתיב הכאה דאיכא הוא שכר קבול תפילין של

 תכלת נשתנה מה :איכא הכאה מה דציצית תכלת של חוט
 ללחמו בא לים דומה שהתכלת לציצית: הכתוב שהזקיקו

 לה תכיא והכי שכיכה סכי הקביל כאלו ציצית מצות שהמקיים
 ברקיע אלא קראי אשכמן דלא משוס הכי כל ואצטריכו בספרי
 לרקיע דומה וים לים דומה תכלת הילכך הכבוד לכסא שדומה

 קרוג תכלת כגון לדומה דומה א12 כך כל לרקיע דחי לא דתכלת
 ורקיע :הרקיע למראה קרוב דים מזיכן קא ואכן הים למראה
כמעשה ברקיע דכתיב דרשיכן קא קראי הכבוד לכסא דומה
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נוטל היה
שלישי פרק

 נח מוריקות שפניה עד לשתות מספקת אינה משנה
 □ והם גירים מתמלאת והיא בולטות ועיניה

 העזרה את תטמא שלא הוציאוה הוציאוה אומרים
 אתת שנה חולה זכות יש לה תולה זכית לה יש אם
 שלש תולה זכות ויש שנים שתי תולה זכות ויש

 בתו את ללמד אדם חייב עזאי בן אמר מכאן שנים
 רבי לה תולה שהזכות תדע תשתה שאם תורה

 תפלות מלמדה תורה בתו את המלמד אומר אלעזר
 מתשעה ותפלות בקב אשה רוצה אומר יהושע ר׳

 ורשע שוטה חסיר אומר היה הוא .ופרישות קבין
 ;כסא דמות ספיר אבן כמראה הכבוד בכסא וכתיב הספיר לבנת

 וגם גידין כמלאה ונראת כופחין שבלחייה הגידין גירין מתמלאת
 בספרי תכיא כסיחיסוהכי של שיטה שיטה נעשית במרה

 שערי העזרה את תטמא ]שלא בה: חזורקין שרביטי; כמין
 אחריכן והא פריך. ולקחיה שס דרך שתצא נשים עזרת או כקכור

 מותר ימת נשים עזרת וב״ש נתקדשו לא כקכור דשערי נעלחא
 בפרשת ותלמד תראה תולה שזכות תרע לויה: למחכה ליכנם
 ע״י וכקתה זרע ומרעה חוכקתה דילפיכן תולה שהזכות סוטה
 :כגמרא[ כדמפרש יותר וי״א חדשים ט' זרע זריעות כדי זכיות

גרסיכן ותפלות בקב אשה רוצה :בגח׳ מפרש תפלות מלמדה



סיטה שלישי פיק נוטל היה 192
 । אלו הרי פרושי□ ומכוחה פרושת ואשרת ערום

העולם: מבלי
 רדילמאמתה מ״ט וכו׳. הוציאוה אומרים שסע״גוהש

והתניא לויה במחנה אסור רמת למימרא
 מרץ טמא ולא לויה למחנה ליכנם מותר מת טמא

משן ורקח* שנאמר עצמו מת אפי׳ אלא בלבדאמי־ו ע שמית
 שמא אביי ‘אמי במחיצתו עמו עמו יוסף עצמות את

 דכתיב אין מרפייא דביעתותא למימרא נדה תפרוס
נרה שפירסרת רב ואמר מאד המלכה ותתחלחל* י יכמא

צמית פחדא דמים מסלקת חררה תנן אנן הא

 שמנה בגמרא מפרש פרושים מכות קאמר: מאי מפרש ובגמרא
וצנוע: עניו שהוא להראות בכתלים עצמו

 כקטר שער וגם נשים עזרת דהא הבית בהר לויה במחנה
 הבית: הר כשאר הן והרי עזרה בקדושת נתקדשו לא

 הקלעים מן לפנים ממנות ג׳ היו נמי ובמדבר במחיצתו עמו
 לוייה ממנה זה העדות למשכן סביב ימנו והלויס שכיבה ממנה

 וקאמי לוי היה ומשה ישראל ממנה זה פרסאות ג׳ והדגלים
 והזב והנדה המרי׳ דמים ביעתותא אגב נדה תפרוס שמא עמו:

 אלי בפרק כדילפיבן לויה בממבה אסורים קרי ובעל והזבה
 דואגת אלא פתאום באה שאי-בה דאגה צמית פחד׳ :דברים

 ואפילו דם מלהוציא המקור את צומת להורגה אויבים יבואו שמא
 שעח הגיע דקתני איתמר אדאגה דבדה וההיא וסת׳ בשעת
 אם אומר ר״מ בא בזמנו שאוו־מ מפני טמאה כדקה ולא וסתה
בדקה אם טהורה בדקה ולא ווסתה שעת והגיע בממבא היתה
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מרפיא: ביעתותא
 גט ]לא מתני׳ מני וכו׳[ לה תולה זכות לה יש ]פיסקא

 ש© כפר איש יצחק בן ר״א־ ולא חנן כן יוסי אבא
 ישלה[ ]אט )כמה( דתניא ישמעאל[ ר׳ ולא דרום

 ה מדכי ונזרעה )שנ׳״ונקת׳ עובר הבר׳ כדי חדשי׳ תול׳ג׳ ויו׳
 דש״א ע׳ דרןם כפר איש ״וכ א״ר קח ק ווסו אבא דברי ןרע(

 וכתיב ורע ונזרעה ונקתה הבא כתיב חדשי׳ ט׳ *אומי
 כג מלים לספר הראוי זרע לדור לה׳ יסופר יעבדנו זרע* התם

 ראיה שאין ואע״פ חודש י״ב אומר ישמעאל ר׳
 ד דניאל עלך ישפר מלכי מלכא להן* שנא׳ לדבר זבר לדבר

 שמרדה בא □מכו אוי־מ אמריכן ולא טהורה ומצאתה כך אמר
 שלא זו כגון פתאום עליה הבאה ביעתות׳ הדמים: את מסלקת

 באסתר וכן בצערה מרגשת היא ופתאום עכשיו עד מרדה היתה
ופותח הדמים את מרפיא :פתאום מרדכי שמועת לה שבאת

המקור: את
 הכית כרי :שכיס שלש תולה זכות יש דקתכי מתניתין שני

 כשיעור זרע וכזרעת כדי זכות ידי על וכקתה דדריש עובר
 ולבא למיות הראוי לספר הראוי במעוברת: כיכר שהעובר

 לדבר גמורה ראיה שאין פי על ואף :מקום של שבמו לספור
 איכה אמאי מפרש לקמיה לדבר זכר מדש: י״ב עד תולה שזכות
 כשפתי לנ״כ אמר דכיאל עליך ישפר מלכי מלכא להן ראיה:

 להן :ומיה בהמה עם להיות האכשיס חן כטרד שיהא החלום לי
עליך תיטב עצתי עלך ישפר מלכי המלך: אמכם טלכא

13 ш.
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 ך* עניין כמיחן דעיייתך פרוק בצדקה כאוחטייך

 על מטא כולא וכתיב לשלותך ארכא תיהוי
 עשר, חרי ירחין לקצת* וכתיב מלכא נבוכדנאצר שם

 )דתאני דאמר קרא ואשכחן היא ישמעאל ר׳ לעולם
 שלשהפשןי על ה׳ אמר כה*דכתיב ]ותני[ ומתלית( א

 שאון אע״פ ומאי אשיבנו לא ארבעה ועל אדום
 שאני למיפרךדילמא ראיכא לדבר וכר לדבר ראיה

:עלייהו דינא מיפקר דלא נכרים
 דמאי זכות .שנים שלש תולה זכות ויש פיסקא ס
 צדקה ידי על מטאיך פרוק כצדקה וחטייך :לעצתי להאמין שס

 הן עניים: במביבת ועונותיך עניין בטיחן ועוייתך פדה:
 № שלא לשלומיך זמן אורך תהיה בכן לשלוהך ארכא תהוי
 שתל ישראל עניי יוס בכל מקבץ היה עשה וכן הפורענות עליך

 זי עצה כשהשיאו דניאל ואף ומפרנסן למזונות צריכין והיו בגולה
 הפתמים: על וממזירין בגולה שנפלו ישרי! את שראה נתכוין לכך

 לקצח :נביכדנאצר אל בא הפורענות כל מטא כלא וכתיב
 לעולם :מדש עשר שנים זכות לו תלה אלמא עשר חדי ירהין

 קרא ואשכחן היא: ישמעאל רבי שבים שלש דקתכי מהכיתין
 שהקלה כתיב מקרא כלומר זמן בהארכת שובה ותני דאטר
 :שביס ג׳ להו הוו הילכך פעמ׳ס שלשה עד זמן אמר זמן מאריך

 השמים מן ממהרים אין הנכרים מן עלייהו רינא טיפקר דלא
 ליסיע ממהרים מישר?! אכל הזה בעולם עליהם עונותיהם לפקוד

אמריהם: ומדקדקין בעה״ז
ב״כ: מגינה זכות איזה דמאי זכות
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 היא ועושה מצווה אינה הא רתורה זכות אילימא

 את והתניא האי כולי מגנה ומי דמצוה זכות אלא
 משלי אור ותורה מצור. נר כי* יוסי ברבי מנחם רבי ררש זו

 לך לומר כאור התורה ואת בנר המצור. הכתוב חלה
 אינה מצור. אף שעה לפי אלא מאיר אינו נר מה

 תורה אר לעולם מאיר אור ומה שער. לפי אלא מנינה
 שם וגו׳ אותך תנחה בהתהלכך* ואומר לעולם מגינה

 עליך תשמור בשכבך בעוה״ז אותך תנחה בהתהלכך
 לאדם משל לעוה״ב תשיחך היא והקיצות מיתה זו

 ומתיירא ואפילה לילה )בדרך(באישון מהלך שהיה
 רעדה ומחיה הפחתים ומן הברקנים ומן הקוצים מן

 לו נזדמנה מהלך דרך באיזה יודע ואינו הלסטים ומן
 הברקניכם ומן הקיצים מן ניצול אור של אבוקה

 ומןהלסטים רננה מחיר. מתיירא ועדיין הפחתים ומן
 השחר עמוד שעלה כיון מהלך דרך באיזה יורע ואינו
 באיזו יודע אינו ועדיין הלסטים ומן רעה מחיה ניצול

 דכתיב מפקדה לא הא בתורה: עוסקת שהיתה רתורה זכות
 אין מצווה דאינה וכיין בנותיכם ולא בניכם את אותם ולמדתם

 זכותך: את בעדך תשיחךתליץ היא ועושה: כמצווה גדול שכרה
 חצות ׳,לקי זכה כך אור של אבוקה לו נזדמנה :גומות פחתי׳

 וטליסטי׳ רעה מחיה מתיירא ועדיין פורענותיו: ממקצת ניצול
 נו לילה ויהי משך תשת כדכתיב כי יפגעו פן בלילה לילך שדרכן
 לתורה זכה כאן ואף השחר עמוד הגיע : יער מיתו כל תרמוש

יכסנו שמא וכו׳ יורע אינו ועדיין :הייסורין ומן המטא מן ניצול
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 מכולם ניצול דרכים לפרשת שהגיע כיון מהלך דרך
 תורה מכבה עבירה ואין מצוה מכבה עבירה ר״א

אמר האהבה את לכבות יוכלו לא רבים מים* שנא׳ ״ ש״ה
 ומצלה מגנה בה דעסיק בעירנא מציה יוסף רב

 מצלה לא אצולי מגנה אטני בה עסיק דלא כעידנא
 עסיק לא ד בעידגא בין בה רעסיק בעידנא כין תורה

 דואג מעתה אלא רבא לה מתקיף .ומצלה מגנה כה
 עליית הגינה לא אמאי בתורה עסקו מילא ואהיתוסל

 ומצלה מגנה בה דעסיק בעידנא תורה רבא אמר אלא

 דרכיי לפרשת הגיע ופורעניות: הרע יצר עליו וישוב לבטל יצרו
 מן פירש ולא מיתה ליום הגיע כאן ואף דרכו את הכיר ושם

 עבירה לקחיה: לה מפרש והכי מכלם ניצול מותי יום עד התורה
 בתורת שעסק מי שכר מכבה עבירה ואין :מצרה שכר מכבה
 האהבה אח לכנות :האי כילי מגני לא מצוה אלמא לכן קודם

 סול: יין אהבה עלי ודגלו היין בית אל הביאני כל־כתיב תורה זו
 מגבה אינה ומאי הרבה הייסורין מן מגבה לעולם יוסף רב אמר

 קאחר: הרע יצר יכשילנו שלא המטא חן קמא תנא דקאמר
 מ! טגנה :דקאסל־ שעה לפי והיינו בה רעמיק בעידנא מצוה

 בעירנא :לחטוא יכשילנו שלא הרע מיצר ומצלה :הייסורין
 עגנה אגובי בחצוה עוסק ואיבו החצוה משגמר בה עסיק דלא

 בברייתא ]ודקתכי הרע מיצר מצלה לא אצולי הפורענות: מן
 מליטול אלא קאחר הייסורין חן מלהגין לאו מצוה מכבה עבירה

 שהחטיאה הרע מיצר עלייהר הגינה לא אמאי :לעתיד[ שכר
העברות: מן תצילהו לא אמאי כלוקר גמורים רשעים ועשאס
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 מצלה לא אצולי מגנה אגוני בה עסיק דלא בעידנא

 עסיק דלא בעידנא כין בה דעסיק כעידנא בין מצוה
 לעולם אמר רכינא מצלה לא אצולי מגני אגוני בה

 נהי ועושה מצווה אינה ורקאמת׳ז רתורה זכות
 ומתניין בנייתו דמקריין באגי״א מפקדי לא ופקודי
לא מי רבנן מבי ואתו עו לגכוייהו ונטי־ן בנייתו

:בהוייהו מפלגי
 סא רב אמר ורכים פרשת מאי ורכים. לפרשת

 שם נחמן רב המיתה ויום חכם תלמיר וה חסרא
 אמר זוטרא מר .חטא ויראת ת״ח זה אמר יצחק בר

 אליב^דהלכתא. שמעתא ליה זהת״חדסלקזיא

 בבכיה שטורמת אלא בתורה שעוסקת ולא לתורה זכות לעולם
 להביאן בניהן על שטורמת ומתגיין ורמקריין שיעסקו: ובבעלה

לנברייהו ונטרן :משכה ולשכות מקרא לקרות הספר בית אל
תורה: ללמוד אמרת לעיר שיוצאין בעליהן את וממתינות

 דהא דרכים לפרשת להגיע מדמה הוא מה דרכים פרשת מאי
פרשת אלא תורה היינו השמר עמוד מצוה היינו אבוקה

 ]וידע[ מותו ביום ת״מ ]והוא[ המיתה ויום :היא מאי דרכים
 ליראת זכה חטא ויראת :תורה עול מעליו לפרוק פירש שלא

 דברימצוה מלמדתו שהתורה מכלם ניצול לתורה שזכה אמר יזטא
 מלרדוף מונעו מטא ויראת לפרוש צריך הוא וממת חיסור ודברי

 עלה וה״ק רהלכתא שמעתאאליבא ליה דסלקא אמריצרו:
 ומן הרע מיצר ניצול לתורה זכה וכר׳ המית חן ניצול השמי־ עקוד

שיסייעוהו יזכה אס קהלך דרך זה באי יודע אינו ועדיין המטא
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 מכבדה עבירה ואין מצוה מבכה עבירה אחר דבר

 (]יוסי (בר׳)ייסף ר׳מנחם דרשוה יוסף רב אמר תורה.
 ואהיתיפל דואג דרשוהו ואלמלא כסיני קי־א להאי

 עובו אלהים לאמר* דכת^ב דור בתי" רדפו לא הכי »לי׳
 יראה ולא* דרוש מאי מציל אין כי ותפשוהו רדפוהו ״ דני«׳

 דעביררה ידעי הוו ולא מאחריך ושב דבי ערות בך
 בון* מאי .תורה מכבה עבירה ואין מצוה מכבה »ה»״
 כרבי ולא עזריה אחי כשמעון לא עולא אמר לו יבוזו הם י״ל

 רב אתא דכי א ושב: כהלל אלא נשיאה דבי יוחנןשמפז
 בתורת עסק הלל הוו אחי ושכנא הלל אמר רימילםלי’קלמ)ד

 יצתה ונפלוג נערוב תא א״ל לסוף עסקא עכר שכנא הייצ
באהבה תו בי הון כל את איש יתן אם* ואמרה קול בת להשמיין
ו:ל בוןובוןו אחי

 תורה בתו את המלמד אומר אלעזר רבי פיסקא ™ןהכל
 וכמשפט כהלכת לתורות מבריו נין דבריו להתקבל השמים מן 'פ,’ "?כ

 לאמר :מכולם ניצול לכך זכה ]כלומר[ דרכים לפרשת הגיע £ש’הי
 אשת על שבא עזבו אלהים עליו אומרים היו כך עזבו אלהים סב

 זכות לו אין מציל אין כי ותפשוהו רדפו עליו כעכשין אנו ואין איש כ״שסע
 ואם עבירה בך יראה לא :זכיותיו כבתה שהעבירה שיצילנו

 במשנה הוא תנא עזריה אחי שמעון :מאמריך ושב יראה
 בפרקמטיא עמוק שהיה אמיו ע״י תורה ולמד דזבמיס קמייתא

 הוא ולפיכך שמעון של תלמודו בזכות הוא שימלוק כדי ומפרכסו
 שהיה הנשיא ע״י לחד יומנן רבי וכן אמיו עזריה שם על נקרא

יומא: במסכת כדמפרש עוני חתוך בתורה עסק הלל מפרנסו:
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 ן4אל דעתך סלקא ]תפלות[ למדה .תפלות למרה
 דכתיב דר״א מ״ט אבהו א״ר תפלורה למדה כאלו
 ח ממלי חכמה בו שנכנסה כיון ערמה שכנתי חכמה *אני

 חכמות אני האי ורבנן ערמומיות בו נכנסה באדם
 יוסי לכדר׳ ליה מבעי ביה דרשי מאי ערמה שכנתי

 מתקיימין ר״ת אין׳ חנינא בר׳ יוסי דא״ר חנינא ברבי
 אני שנאמר ערום עליה עצמו שמעמיד כמי אלא

 מתקיימין ר״ת אין יוחנן א״ר ערמה שכנתי חכמה
 שנאמר )יודע( שאינו כמי עצמו שמשים במי אלא

 איוכבח אומר יהושע רבי ]פיסקא[ :תמצא מאין *והחכמה
 .מאי ופרישות קבין מתשעה ותפלות בקב אשה רוצח

 מתשעות עמו ותפלות בקב אשה רוצה ה״ק קאמר
 שוטה חסיד אומר היה הוא ]פיסקא[ ופרישות: קבין
 ן4אתת כגוןדטבעה שוטה חסיד דמי חיכי וכו׳.

 מסתכלנא דקא משום לה מסיקנא לא ואמר בנהרא
 )חנינא( א׳יר ערום רשע דמי היכי ערום .ורשע בערוה

כאלו לה: קרית תפלות התורה וכי ס״ר תפלות למדה
 : בצנעה דבריה ועושה ערמימות מביכה היא שמתוכה

 עסקיו מכל שפירש עליה ערום עצמו שמעמיד :תורה חכמה
 גרסיכן עליה ערום עצמו שמשים ל״א כל ומסר עני עליה ונעשה

 מכל וללמוד יד על לקבוץ תורתו ]שיתקיים[ )לקיים( שמערים
 בקב אשה רוצה :תמצא כאין העשוי מן תמצא מאין :אדם

 מצוי תכלותה ויהא מועטים מזונות ליזון היא מפצה ותפלות
לסיכך התפלות מן לפרוש ופרישות קבין מתשעה :בתשמיש לה
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 כעל שיבא קודם לדיין דבריו המטעים זה ]יוחנן[

 רעני פרוטה הנותן זה אמר אבהו רבי ח:ירו דין
 זוז מאתים לו שיש מי דחנן זוז למאתים להשלימו

 לו היו עני ומעשר ופאה שבחרה לקט 1יטו?- לא
 כאחד לו נותנים אלף אפילו אחת חסר זוז מאתים

 למכור עצה המשיא זה יוחנן א״ר אסי רב יטול ה״ז
 יתומים יוחנן א״ר אסי רב דאמר מועטים בנכסים
 מכרו שמכרו מה מועטים כנכסים ומכרו שקדמו

 כרשב״ג בנכסים למכור עצה המשיא זה אבייאמר
 ומכר הראשון ירר לפלוני ואחריך לך נכסי דתניא
 רשב״ג רבי דברי הלקוחות מיד מוציא השני ואכל

 :בלבד הראשון ששייר מה אלא לשני אין אומר
 המכריע זה ששת חמאאמררב בר יוסף רב )אמר( סג
הונא א״ר וריקא רבי .באורחותיו אחרים שם

 סלב דמשכקבעו לדיין דבריו מטעים תורה: שתלמוד טוב אין
 ורשע ערחותו והרי לסלקם קשים זה לדברי זכיות שערי הדיין
 זוז מאתים לו להשלים :שוא שמע תשא לא על שעובר הוא

 נכסים שיטלוה: עניים קרובים לו ויש לקט יטול לא ומעתה
 חרובים שהנכסים בזמן ובנות בכיס והניח שמת חי דתכן מועטים

 והבנים יזונו הבנות מועטים בנכסים יזוכו והבנות ירשו הבנים
 לב״ד הבכות שבאו קודם ומכרו שקרמו הפתחים: על ישאלו

הבכות: בחזקת הנכסים דין בית והעמידו
 ולא בדרכי ולנו כרצוני ועשו ראו באורחותיו לאחרים המכריע

הבריות בעיני ככשר עצמו את להראות אלא זה נתכוין
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 רב( )בר עולא לאחרים ומחמיר לעצמו זהחמיקל

 כב חכמיכם תלמידי שמש ולא ושנה שקרא* זה אמר
 רבי חכמים תלמידי שמש ולא ושנה אתמרקרא

 נחמני בר שמואל רב הארץ עם זח הרי אמר אלעזר
 רב כותי זה הרי אמר ינאי רבי בור זה הרי אמר
 נחמן רב אמר .אממש זה הרי אמר יעקב כר אחא

 דאמרי יעקב כר ררבאחא מסתבי־אכותיה יצחק כר
ולא תנא תני רטין מה ידע ולא מגישא רטין אינשי

:חני מה ידע
 בתועבותיו: לבדוק אמריו ידקדקו שלא אלא כברו תוכי ואין

 תלמוד ללמוד ת״ח שמש ולא חשכה: ושנה מקרא: שקיא
 בוריו על תורתו שאין הוא רשע .הס מה החשנ׳ בטעמי סברא

 ובדיני והיתר באיסור חילוק יש הטעמים שע״י הימנו ללמוד ואין
 בכמה כדאחריכן ולטהר לטמא ובטהרות ולחייב לזכות ממונות

 )ואחרינן( ביכייהו מאי ואמריכן הכי ומר הכי מר אח' מ״ט דוכתי
 שיכה קולו את שהשומע הוא וערום וכך כך ביכייהו[ ]איכא

 :חכס כתלמיד כבוד בו וכוהגין בטעמיהן שבקי כסבור משכיותיו
 ועל הטהרות על חשוד הארץ עם זה הרי גרסיכן: איתמר

 פתו לאכול אסור כותי הארץ. מעם גרוע כור המעשרות:
 חכמים דברי על מקפיד אינו חכמים שמש דלא דכיון יינו ולשתות
 האוחז מכשף אמנוש כת״ח: עצמו להראות א1י שכה ולא לדעת'

 לוחש חגושא רטין :כן זה ואף הלבבות את וגונב העיכיס את
 כך אלא פירושן ומה הם מה מבין ואינו ליחשיו את ליחש המכשף.
 תגא תני :לוחשים אותם ידי על בא שהחכשפות שמע מעשיהם

:היא מת יודע ואינו משכתו שונה בתלמוד שמש שלא תנא ואף
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 שחרית ק״ש קורא שאינו כל ע״ה איזהו רבנן חנו סד
יהושע( ור׳ אלעזר )ר׳ דברי בכרכותי׳ וערכיה שם

 עזאי בן .תפילין מניח שאינו כל וחכ״א מאיר[ ]ר׳
 יוסף בר יונתן רבי בבגדו ציצית לו שאין כל אומר
 תורה מגי־לןלתלמוד ואינו בנים שישלו מי כל אומר

 זהו ת״ח שמש ולאי ושנה קי״א אפי׳ אומרים אחרים
 ולא קרא לא בור זה הרי שנה ולא קרא הארץ עם

 ואת ישראל כית אה וזרעתי* אומר הכתוב עליו שנה לא יימי׳
 בני ה׳ אה ירא* בהמה וזרע אדם זרע יהודה יביהכ ישליי

 ששעין אלו יצחק א״ר התערב אל שונים ועם ומ^ך
 בחטא שונים שונים מאי דתימא פשיטאמהו הלכות

 עבירה אדם שעבר כיון הונא רב דאמר הונא וכדרב !,היץ
 אימא אלא ס״ד לו )הותרה לו הותרה בה ושנה
 עולכם מבלי התנאים היי .קמ״ל כהיתר( לו ^,^נעשה

 הלכה !שמורק ]רבינא )רבא( אמר ס״ד עולם מבלי "מ׳
 ]יהושע[ )ישמעאל( א״ר הכי נמי תניא משנתן מתוך

 והמוחזק המעשרות ועל הטהרות על שכחשד הארץ עם איזהו
 ידע לא ודאי דהא ק״ש קורא שאינו כל :טמא מגעו

 הלכות ששונים :הוא ע״ה לאו וקורא לקרות ידע אכל מידי
 :משכיות הלכות משכה: טעמי על הקפידו ולא ת״ח שמשו שלא

 הותרה :כהכי לאו אי כדרשיה במאי אלא הוא דהכי סשיטא
 גורמים הס ומת ס״ר עולם מבלי :כהיתר כעיכיו דוחה לו

 עולם שמכלים קאמר משנתן מתוך הלכה שמורים :לאחרים
שמדמים פעמים החשכה טעם יודעים דאין דכיון טעות כהוראות
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 שנא׳ הם עולם מיישבי והלא הם עולם מבלי וכי

 מכקיק :משנתן מתוך הלכה שמזדיין אלא לו עולם *הליכות
סה צליינית בתולה ת״ר .וכו׳ פרושה אשה פיסקא

 שם חרשיו לו כלו שלא וקטן שובבית ואלמנה
 יראת למרנו יוחנן יר והא איני עולם מכלי אלו הרי

 חטא יראת מאלמנה שכר וקבול מבתולה חטא
 דנפלרה בתולה לההיא שמעה יוחנן דרבי מבתולה

 גיהנם בראת עדן גן בראת רבש״ע ואמרה אפה על
 בי יכשלו שלא יהר״ט צדיקי□ בראת רשעים בראת

 ארמלתןית דההיא מאלמנה שכר קבול .אדם בני
 אתתיא הוה יומא וכל בשיבבותא כנישתא בי דהואי
 בית לא בתי לה אמר יוחנן ררבי מדרשא בי ומצלה
 שכר ולא רבי לי׳ אמרה בשיבבותיך יש הכנסת

 ר' מכי תא דאמריכן הרבה משכיות יש ועוד דומה שאיכו דבר לה
 שאיכס ועוד כותית הלכתא ולית היא ויחידאה היא פלוני

 הוראות חורין הילכך מי כדברי הלכה התנאים במחלוקת יודעים
 :ובזכותו שלו העילס הלכות השוכה לו עולם הליכות טעות:

הילכת שככות בעלת שובבית ואלמנה תפלה: נעלת צליינית
 שאיכס עולם מבלי אלו הרי תמיד: שכניה ומבקרת

 יבדקו שלא כצדקכיות עצמן ומראות ומכשפות נואפות אלא
 שכר וקבול מפרש: לקחן חרשיו לו כלו שלא קטן אחריהן:

 שכר לקבל כדי הצורך חן יותר עצמת טורחת שהיתת מאלמנה
 לקבל כדי בחכות עצמו אדם שיטריח חזה למדנו ואזיל כדחפרש

 לירש רשעים בראת עדן: גן לנחול צדיקים בראת יותר: שכר
עדן מגן ע״י חלקם להפסיד ארם בני בי יכשלו שלא :גיהכס
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 :רטיכי בת יוחני כגון קאמרינן כי לי[ ]יש פסיעות

 רז״ח זה תי־גימו חדשיוהכא כאלו שלא קטן מאי סו
 שלא תלמיד זה אמר אכא ר׳ ברכותיו חמבעט שם

 הינא[ א״ר ]אבהו )אבא( דא״ר ומורה להוראה הגיע
 הפילה חללים רבים כי* דכתיב מאי רב אמר .משל.

 ת״ח זה הפילה חללים רבים כי הרוגיה כל ועצומים
 זה הרוגיה כל ועצומים ומורה להוראה הגיע שלא

ם׳ ער כמה ועד* מורח ואינו להוראה שהגיע ת״ח ע״ב שם
:כשוין אורי רבה והא איני שנה

 רטיבי כת ירחגי כגון :עולם חבלי קאמר כי :מהכס ולירש
 עוצרת היתה אשת לידת עת וכשמגיע תה הי מכשפת אלמנה

 אלך אומרת היתה הרכה שמצטערת ולאתר במכשפות רמח׳
 כשפיה וסותרת והולכת תפלתי תשמע אולי רמחים ואבקש
 הלכה והיא בביתה יום שכיר לה היה אמת פעם יוצא והולד
 מתקשקשים הכשפים קול השכיר ושמע היולדת האשת לבית
הכלי מגופת את ופתח יבא האס במעי מקשקש שהולד כמו בכלי

 היא: כשפים בעלת כי וידעו כולד והולד יצאו והכשפים
 שימיו ע״י מדשיו לו כלו שלא קטן ליה וקרי ברכותיו המבעט

 רבים כי :דמגיגת קמא בפרק כדאחריכן מתקצרים
 נוהג שאינו ולתלמיד חשתעי קא זרה באשה הפילה חללים
 הפילה וכו' הגיע שלא תלמיד זה תכי: כמי ליה קרי כשורה

 שעוצמים עיניו עיצס לשון ועצומים מדשיו: לו כלו שלא כפל לשון
 הי' כמה ועד הוראת: לכריכים חורי׳ ואינם פיהם וסוגרים

 ארבעים אלא היו לא שנותיו וכל אורי רבה והא להוראת; ראוי
בשוין^ :וכו' קאתו עלי מדנית ואביי רנה בר״ה כדאמריכן שכה
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 סן הם פרושים ז׳ ת״ר וכו׳ פרושים ומכות פיסקא
 קוןאי.שס פרוש פרושנקפי. פרוששכמי.

 פי־וש .ואעשנה חובתי מה פרוש .מדוכה פרוש
 העושה זה שכמי פי־וש מיראה. פרוש מאהבה.

 רגליו. את המגקף זה נקפי פרוש שכם. מעשה
 דבש המקיז זה יצחק בר נחמן ר אי קוזאי פרוש

 ן4שיל בר רבה אמר מחכה פרוש בכותלי□.
 הא ואעשגה חובתי מה פרוש . כמדוכה רמשפע

 תוואעשנה. חובתי דאמרמה אלא מעליותאהיא
 ורבא אביי ליה אמרו מיראה פרוש מאהבה פרוש

 חמנו: זקן בעיר שאין או להורות חותר בחכמה העיר לגדול שוה אס
 כולהו מדוכה פרוש קוזאי פי־וש גקפי פרוש שכמי פרוש

 זה אף שמיס לשס שלא שמלו שכם מעשה :להו מפרש
 .'שמיס[ ]לשם )לשמים( ולא אדם בכי שיכבדוהו להכאתו מעשיו

 מרים ואינו גודל בצד עקב בשפלות מהלך רגליו את המגקף
 מקיז :באבנים אצבעותיו את מכקף כך ומתוך הארץ חן רגליו

 בנשים יסתכל שלא עיניו כעוצס עצמו עושה בכותלים דם
 :כסיף הולך רמשפע :יוצא והדס בכותל ראשי מכה כך וחתיך

 מה פתש :כפוף וראשו כמקבת עשוי שהוא מכנא במדוכה
 טעליותא הא ואעשה: לעשות עלי חת למדני ואעשנה חובתי

 מה ללמוד: ובא החצות ובדקדוקי באיסורים בקי אינו אס היא
 ומראה עשיתי ולא עוד לעשות עלי מה ואעשנה תו חובתי

 חצות שכר מאהבת מאהבה פרוש הכל: את קייס כאלו עצמי
על חה אלא עונשין של ומיראה :בוראו מצות מאהבת ילא
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 דאמר מיראה פרוש מאהבה פרוש תתני לא לתנא

 ובמצות בתורה אדם יעסוק לעולם א״ר יהודה רב
 לשמה בא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא אע״פ
 דמגליא מטמרא דמטמרא יצחק כר נחמן א״ר

 מהני ליתפרע רבה דינא דבי )ורמטמרא( מגליא
 אל לרביתהו מלכא ינאי לה אמר גונדי דחפו

 פרושים שאינם ממי ולא הפרושים מן תתייראי
 שמעשיהם לפרושים שדומין הצבועים מן אלא

: כפנחס שכר ומבקשים ומרי כמעשה
 השכר וסוף אלהי ה' צוכי וכאשר יוצרו מאהבת לעשות האדם

 אדס מבכי כסתרות הנסתרות וכו׳ טטמרא דמטמרא :לבא
 מ! יפרע והוא גלויות כולן הגדול לב״ד ומ״ח גלויות והגלויות
 אל פרושין: ואיכן כפרושין עצמן ומראין בטליתות המכסין

 מן שהרג לפי אותו שוכאיס היו הפרושיןשהפרושין מן תתייראי
 וכשמת בקידושין כדאמריכן צדוקי להיות וכהפך הרבה היזכמים

 והיתה מבכיה המלוכה יעבירו שלא מהם יראה אשתו היתה
 מן תתיראי אל לה ואמר עליה מלפניהם לבקש לו אומרת

 מטאו שלא לבניך ולא רעה יגמלוך ולא הס שצדיקים הפרושים
 טן אלא אוהבי: שהם פרושים שאינן ממי ולא להם:

 מבמו׳ן צבועים אלא כתולדתס מראיתם שאין כלומר הצבועים
 :רשעים שהם זמרי כמעשה שמעשיהם כגרם תוכם ואין

 כפכמס לכבדם לבריות ואומרים כפנחס שכר ומבקשים
צכיעותא: לעכין לה מפרשי דקא ואיכא



ר סוטה רביעי פיק ארוסה
ארוסה

רביעי פרק
 כה ירושלים מאנשי זעירא לי סח דברים ג׳ יאשיה א״ר

ממרא ודקן מחול קנויו קינויו על שמחל בעל
 שרצו ומורח סורר ובן לו מוחלק לו למחול ׳ר ב שרצו
 1אצנך וכשבאתי לו מוחלק לו למחול ואמו אביו

לא ממרא וקץ ועל לי הודו ב׳ על שבדרום חבירי
: בישראל מחלוקת ירבו שלא כדי לי הודו
סח עקרה היותה שאם ורע ונודעה ונקתה* חגיא

 כו р אם ישמעאל ר׳ א״ל ר״ע דברי נפקדת
 ה מדני נסתרה ולא הואיל וזו ויפקדו העקרות כל יסתרו

 היתה שאם ורע ונזרעה ת״ל מה א״כ הפסידה
 נקבות יולדת( היתח )ואם בריוח יולדת בצער יולדת
שחוריכם ארוכים יולדרת קצרים זכרים יולדת

: לבנים יולדת

שהמים כשם
חמישי פרק 1

סט ובני משה ישיר אז* ר״ע דרש ביום בו משנה
 1כ על שהמרה ממרא זקן :ירושלים מאנשי שהיה זעירא לי סח

ב״ע :כמכק ומיתתו הגזית לשפת של ב״ד
 שמומעז הפסידה♦ נסתרה דלא משום עקרה צנועה כלאשה וזו)הואיל(

ניוס בו דתכי היפי דכל אמרינן ברכות במסכת דרש ביום בו
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 לאמר ויאמרו לה׳ הזאות השירה את ישראנל

 שהיו מלמד לאמר ת״ל מה לאמר ת״ל שאין
)בברייתא וכו׳. משה של אחריו שירה עומן ישראל

 בשעה ר״ע דרש* ביום! ]בו זו( )את ת״ר יותר( מפורש 5
שירה לומר עיניהם נתנו הים מן ישראל ע״בשעלז
 והם ההלל את המקרא כגדול שירה אמרו וכיצד

אשירה* אמר משה פרקים ראשי אחריו עונים טי ״>«6
 כי אמר משה לה' אשירה אומרים וישראל לה׳

 )אלעור( ר׳ .לח׳ אשירה אומרים וישראל גאה גאה
 כקטןהמקי״א אומר הגלילי יוסי ר׳ של בנו ]אליעזר[

 משה אומר שהוא מה אחריו והמעונים ההלל את
 משה לה׳ אשירה אומרים והם לה׳ אשירה אמר
 ר׳ גאה גאה כי אומרים והם גאה גאה כי אמר

 ככיהכ״ג שמע על הפורס כסופר אימר נחמיה
 שנחרבו בנשיאות עזריה בן אלעזר רבי את שהושיבו יום הוא

 כל אומר גמליאל רבן שהיה לכל ליככס רשות שנתנו תלמידים
 ורידתה המדרש לבית יכנס אל כברו תוכו שאין מכס תלמיד
 פירשוה: שלא המדרש בבית תלויה הלכה היתה ולא ביום בו תורה
 שהשכינה שבתורה לאמר לשאר דומה שאינו לאמו־ ת״ל שאין

 לומי אין כאן אבל לישראל ולאמרו למזור למשה הדבור מדברת
 ידי להוציאן לצבור מקרהו ההלל את המקרא כגדול :כן

ראפ שהוא הללויה פרקים ראשי אחריו עונין והי כיאמונתן:ה,
 תכן והכי הללויה אמריו עונין אומר שהוא דבר כל על הפרשה

בבה״ג תמיד והוא תינוקות מלמד כסופר סוכה: במסכת לה
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 ח חלים אומר ר״מ עוז.)תניא(היה יסית ויונקים עוללים *מפי
. שנא׳ שירה אמרו אמן שבמעי עוברין שאפי׳ מנין

 לא : ישראל ממקור אדני אלהים ברכו **במקהלות
 סח שם הורקנוס בן יהושע ר׳ דרש ביום בו משנה

 הגדיל פריסה לשון פורס הנועדים לעשרה שחע על ופורס
 ע״ב כך יקד כלס וקורין אקריו עונין והן ק״ש שלפני בברכיה מתקיל
 : ככתבה השירה את יקד וכוונו כילם על הקדש רוק שרתה

 ורבי :לה׳ אשירה תמיד שעונין קאי קמייחא אמילתא לאמר
 דאקור ומשמע קאי ישראל וכני אחשה ויאמרו סבר נחמיה

 ויאמרו ה״ק ברישא משה דפתח לאמר :הדדי בהדי כלהו
גדול עולל :רבס שפתק אקר דהיינו לאחר שנרשו אקר כולס

 במאיקא אחריו. עונים וחם תחלה פוחח שהוא
 ורבי קמייתא אמילתא לאמר סבר ר״ע מיפלגי
 אכל לאמר סבר הגלילי יוסי ר׳ של בנו אלעזר
 דאמר ויאמרו סבר נחמיה ורבי ומלתא. מלתא
 . ברישא משה דפתח לאמר הדדי בהדי כולהו

 מן ישראל שעלו בשעה הגלילי יוסי ר׳ דרש ת״ר
 שירה אמרו וכיצד שירה לומר עיניהם נתנו הים

 אמו משדי יונק ותינוק אמו ברכי על מוטל עולל
 וחנוק צוארו הגביה עולל השכינה את שראו כיון

ט> ש«!» שנא׳ ואנוהו אלי זה* ואמרו מפיו אמו דד שמט

 כלומר כך לומר המקרא ודרך יונה ועד מעולל כדכתיב מיונק
 במקהלות שה: ועד משור כמו הגרוע עד הקשוב חן הכל

;שנחקור אותם אף ממקור :הים על כשנקהלו
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 שנאמר מאהבה אלא המקים את איוב עבד

 מיחל אני לו שקול הדבר ועדיין איחל לו יקטלני הן* ע איוב
 תומתי אסיר לא אגוע עד* ח״ל לו מיחל איני או כ׳ שם

 יגלה מי יהושע א״ר עשה שמאהבה לימד ממנינ;״ד"יזס
 כל דורש שהיית זכאי כן יוחנן רבן מעיניך י^עפר
 שנאמר מיראה אלא המקים איוב עבד לא ימיך

 14והל מרע. וסר אלהים וירא וישר תם איש*שסא
 שמאהבה לימד תלמידך תלמיד הורקניס בן יהושע
 בלמ״ד אי כתיב חיכי לא האי ונחוי*גמ׳ לאעשה.
 הוא. לו כתיב וא״ו כלמ״ד ואי הוא לא כתיב אל״ף

 מעתה אלא הוא רא אל״ף בלמ״ד דכתיב היכי וכל
 ה״נדלא אל״ף בלמ״ד דכתיב צר לא צרתם בכל* •שעי׳«
פניו ומלאך* והכתיב נמי הכי תימא וכי הוא שם

 משמע אלא .עולם ימי כל וינשאם וגו׳ הושיעם
הכי: ומשמע הכי

 באיוב אלהים ירא* נאמר אומר מאיר רבי תניא עא

 לכאן מכריע שוה משקלו שקול המקים: את שאהב מאהבה °ש
 יקטלני הן וה״ק מיחל איני או מיחל אני לו .ולכאן

 לו כמו כדרש שהוא לא דיש עוד לו אימל לא הרגני הוא הלא
 שלא פורענות מדאגת מיראה :בגמרא כדמפרש וא״ו נלמ״ד

 תלמידך תלמיד :אלהיס אוהב ולא אלהים ירא עליו: תבא
 אמר ואמאי כו׳ לא האי ליחזי :]היה[ עקיבא רבי של תלמידו

 מושש אינו קרא וקאמר הוא דלא ה״נ :שקול הדבר עדיין
:בה צר ולא לצרתס
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 יאש>'כנ אלוהי□ ירא מה באברהם אלהים ירא* ונאמר
 אלהי□ ן4יר אף מאהבות באברה□ האמור
 רן מנא גופיה ואברהם מאהבה כאיוב האמור
 מא ישעי׳ עושה כין איכא מאי אוהבי אברהם זרע* דכתיב

 דתניא הא בינייהו( )איכא מיראה לעושה מאהבה
 יותר מאהבה העושה גדול אומר אלעור בן ר״ש

 תלוי וזה דור לאלף תלוי שזה מיראה העושה מן
 1 דניים לאלפי□ חסר ועושה* כתיב הכא דור לאלפים
 כ שיי!« דך לאלף מצותיו ולשומ״י* כתיב והתם לאוהבי

 לאלף מצותיו ולשומרי לאוהביו כתיב נמי התם
 הנהו .ליה לדסמיך והאי ליה לדסמיך האי דור
 א״ל חד דרבא קמיה קיימי רהוו תלמידי תרי

 לא »ליס ליריאך צפנת ־,אש טובך רב מה* בחלמאי אקריון
 ה שם בך חוסי כל וישמחו* בחלמאי אקריון א״ל וחד

צדיקי ]רבנן[ תחייבו לחו אמר וגו׳ ירננו לעולם
: מיראה ומר מאהבה מר אתון גמורי

 להגין לדורותיו זכותו לו תלוי -*אתה אלהיס ירא כי כאברהם
סעך לאוהביו לאלפים דור: אלפים עד עליהם

 עצותיו שוערי אל דור לאלף סעך קרא ואידך לאלפים לאוהביו
 דהוא עאהבה לפרוש עיראה לפרוש דועיס אלו ואין עיראה דהיינו

 והכך והעונשין הקללות פורענות ומיראת השכר מאהבת
 עליו: עוטלת ואיעתו וגודלו שעוראו ועיראתו העקום מאהבת

שעך: אוהבי בך ויעלצו דקרא סיפא גו׳ בך חוסי כל וישמחו



סוטה שביעי פיק נאמרים אלו 202
נאמריט אלו

שביעי פרק
 נמוך בקול שבחו אומר אדם אומר רשב״י תניא בע

 מוידוי נמוך בקול שכחו רם כקול וגנותו לב
וגנותו . בכירים ממקרא רם בקול וגנותו .מעשר ע״נ

 מה מפני רשב״י משום יוחנן והא״ר רם בקול
 עוברי את לבייש שלא מפני בלחש תפלח תקנו

 חטאת כין מקים הכתוב חלק לא שחרי עבירה
 כדתניא צערו י אימא אלא גנותו תימא לא לעולה

 לרבים צערו להודיע צריך יקרא טמא וטמא* ע ׳יקיא
: רחמים עליו מבקשים ורבים

 : ותפלה וכו׳ לשון בכל נאמרים אלו ]פיסקא עג
מצלי[ רבעי היכא כל הוא רחמי תפלה לג

 בקול עצמו: שבמ היינו שכמתי ולא ממצותיך עברתי לא שבחו
 אבי אובד ארמי כגון וגנותו ענייה: ביה כתיב נמוך־מדלא

 מפני :רשע היה הארמי לבן שאביהם שחתודיס גנות והיינו וגו׳
 וקולה במנה כדאשכמן בלמש תפלתו אומר אדם שיהא תיקנו מה
 על בתפלתם המתודיס עבירה עוברי לבייש שלא :ישמע לא

 על שעברו צרות דהיינו עליו שעברו לרות צערו :שבידם עבירות
 הכתוב חלק לא שהרי :מצרים צרת הארמי לבן צרת ישראל
 בפני מקום מטאת לשמיטת קבע לא לעולה חטאת בין מקום
 כלו׳ יקרא טמא וטמא ויתבייש: מטאת שהוא יבינו שלא עצמו

:הוא טמא כי מעליו סורו
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 אל לעולם )א״ר( יהודה והא״ר לשון בכל ותפלה
 כל יוחנן דא׳ר ארמי בלשון צרכיו אדם ישאל

 השררה מלאכי אין ארמי בלשון צרכיו השואל
 ארמי בלשון רק מכי מה״ש שאץ לפי לו נוקקין

 מכיריו מה״ש ואין כצבור הא ביחיד הא קשיא לא
 ]בה[ שמע גדול כהן יוחנן והתניא ארמי כלשון

 דאולו טליא נצחו שאמר הקדשים קדשי מבית קול
 כשמעון מעשרה ושוב כאנטוכיא קרבא לאגחא
 אומר שהוא קה״ק מבית קול כתן ששמען הצדיק
 על לאיחאה ס.אה דאמר עבידתא )סבילתו נטילת
 אותה וכתבו גורותיו ובטלו גסקלגס ונהרג היכלא

 אומר[ ]היה אומי־ים( )היו אימי ובלשון וכיונו שעה
 ואבע״א עבידא דלאשמועי שאני קול בת אבע״א

 :לשון ע׳ ולמדו גבריאל בא מר דאמר הוה גבריאל
כינהו דרמחי קרא כריך לא לשון בכל מתכיתין דקתכי ותפלה

 צריך יהיר :ליצלי לבס לכווכו דידעי לישני ובההיא
 ימאס לא כביר אל הן שכא׳ להו צריכי לא צבור מה״ש שיסייעוהו

 פרמי שהלכו וכו׳ טליא נצחו :רבים של בתפלתם מואס איכו
 הככוריס יום לפני יונים עם להלמס משחוכאי בית בכי כהוכה
 : בי״ה עבודה עובד כשהיה קול בת יומנן ושמע בי״ה יכלמחו

 גסקלגם :וגו׳ גדולה דודה ע לי מי את העביד לשון מיל עבידתא
 כך על הממוכה חדה אות׳ קול בת שאני :הוא יון מלך שם

 הלשוכות לכל משתלמת והיא להשמיע שעשויה ע׳לשקחפכי יודעת
 ליוסף ולמדו בפרקין לקחן מר דאמר :לזה ופעמים לזה פעמים

:לשון ע׳ _______



סוטה שמעי פיק נאמרים אלו 203
 איון יום ככל הירדן את ישראל עכרו כיצד ח״ר עד
 תחלה נסע היום ואותו דגלים שני אחר נוסע שסע״ב

 עוכר הא-ץ כל ארון הכרית איון הגה* יהסעגשנא׳
 האי־ון אח נושאים לוים יום בכל בירדן לפניכם

 כפות כנוח והיה* שנא׳ נשאוהו הבחנים היום ואותו שם
 .וגו׳ הארץ יל ארון ה׳ איון נושאי הכהנים רגלי
 הבחנים נשאו מקומות בג׳' אומי יוסי רבי תניא

 שסבבו ובשעה .הירדן את כשעברו .הארון את ,
 וכיון’ . למקומו שהחזירוהו ובשעה .יריחו את לד

 לאחוריהם המים חזרו כמים הבחנים רגלי שנטבלו
 לפניכם דגלי׳: מסעות גבי נשא פרשת כדכתיב רגלים שגי אחר

 קהת בכי נושאים הלוים יום ככל : כלכס לפני משמע
 את שסבבו וכשעה וגר׳: והשלחן הארון ומשמרתם כדכתיב

 אליהם ויאמר והכתבים אל נון בן יהושע ויקרא כדכתי' יריחו
 הקדשים קדשי לבית למקושו כשהחזירו הברית: ארון את שאו
 את הכהנים וישאו ישראל זקני כל ויבאו כדכתיב שלמה בימי

 פלשתי׳( )לארץ עלי בימי שכשגלה למקומו החזירוהו והיינו הארון
 שהמשכן נוטל משם משה שעשה משכן של קדשיס4ר קדשי בית מתוך
 שהרי קביע חקו׳ לו היה לא פלשתים וכשהחזירוהו בשילה נקבע

 לסוף דוד הביאו ומשם אביכדב בבית ונשתהה שילה משכן מרב
 שלמה שבנה עד דוד לעיר ומשם ]אדום[ עובד לבית שבת עשרי׳

 ואמה ההיכל חן לפנים הדביר את לו ובנה המקדש בית את
 וכדכתי׳ המיוחד מקומו קרוי והוא הפרוכת במקום מוצצת טרקסין

 וגו׳: הבית דביר אל מקומו אל ת' ברית ארון את הכתבים ויביאו
לאחוריה׳ המי׳ חזרו לתוכו בכניסתן מזרחית בשפת שנטבלו וכיון
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 ג יהשיג הכהנים ורגלי הירדן עד ארון נושאי וכבוא* וכריב
 ןדכתיב[ )וגו׳( המים בקצה נטבלו האיון נושאי

 וגו׳ אחר גד קמו מלמעלה היורדים המים ויעמדו
 י״ב על מיל י״ב מים של )רוחבן( גובהן וכמה

 א״לר׳ יהודה ר׳ דברי ישראל מחנה כנגד מיל
 מים או קל ארם וכי לדבריך שמעון ב״ר אלעור
 ושוטפים מים באים א״ב קלים מים אומר הוי קלים
 ועוליכה נגדשים המים שהיו מלמד אלא אותם

 מילין מאות משלש יותי כיפין ע״ג כיפין למעלה
 שנאמר ומערב מורח מלכי כל אותם שראו עד

 ה שם הזונה רחב ואף וגו׳ האמורי מלכי כל כשמוע *ויהי
 נ שם ה׳ הוביש אשר שמענו כי* יהושע לשלוחי אמרה

 שם לבבנו וימס ונשמע* וכתיב וגו׳ סוף ים מי את

 והמיס עומדים שם אלא ולמטה הכהכים חן יורדים היו שלא
 אמד נד קמו כדכתיב למעל׳ ועולים בגבהים תמיד הבאים
 :גרסי׳ ח־ס של גובהן כמה : כלס שעברו עד שם עמדו וכהכיס

 והס חיל י״ב על מיל י״ב שהיה ישראל מחנה כננר מיל י״ב
 י״ב רומב שהוא כמות יקד עברו חמניהס רומב כמבייתן עברו

 חמביהס אורך של מיל מהלךי״ב אלא בעברם שהו שלא נמצא מיל
 הוי החים: גבהו וכנגדם הממנה שלסוף אמרונים שעלו עד

 ב י׳ אלא גבהו לא שהמיס וא״כ האדם חן לרוץ קלים מים אומר
 המיס ובאים לעבור הספיקו לא שעדיין נמצא למקומם ומזיו מיל

 לשלוחי אמרה רחב ואף :אילמות כיפין :אותם ושוטפים
מסמדי© היו סוף ים קריעת שעל הירדן את שעברו קודם יהושע
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 דכתיב החם שנא )מאי וגו׳ רוח עור קמה ולא

 קמה ולא’ דכתיב הבא ומ״ש רוח בם היה ולא* מיי׳ אי«
 לה□ אמר בירדן עודם אקשו(. לא אקשויי דאפילוה שם

 מגת על עוברים אתם בן מנח שעל דעו יהושעשםב
 והירשתם* שנא׳ מפניכם הארץ יושבי אח שתורישו לג מדכי

לא ואם* )וכתיב מפניככם הארץ יושבי כל 'אתאינזנגמ
 והיה* וכתיב מפניכם הארץ יושבי אח הורישו *°

 א□ לכם(. אעשה להם לעשות דמיתי כאשר
 ושוטפים מים באים לאו ואם מוטב כן עושים אתם

 אותיכם אותיכם(מאי השמידו עד* )שנא׳ מאתכם יהמע
 הרימו* יהושע להם אמר כירדן עודם ואתכם אותיא״שי 'ע

 בני שבטי למספר שכמו על אתת אבן איש לכםשםי
 ישאלו! כי בקרבכם אות ואת תהיה למען ישראל
 וגו׳ לכם האלה האבנים מה לאמר מחר בניכם

 בירדן עודם הירדן את אבות שעברו לבנים סימן

 והכהניס כלכתיב וכו׳ יהושע להם אמר ביידן עודם :עדיין
 צוה אשר הדברים כל תום עד הירדן בתוך עומדים הארון נושאי

 דהכי יהושע את משה אשרצוה ככל העם אל נדבר יהושע את ה׳
 והורשתם כנען ארץ אל הירדן את עוברים אתם כי בחשה כתיב

 להורישם: ע״ח עחהס התכה הירדן את שעברו קודם כלוחר וגר'
 הס וגו׳ לכם הרימו בברייתא: גרסינן אותיכם ושוטפים
 היי הס אבנים חיני שלשה לקחן )דאחרי׳ שהקימו האבנים
 אבות שעברו סי'לבנים להיות לזכרון הכהניס רגלי חצב מ(תחת

:הירדן את
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 ד יתסע הירדן מתוך מזה לכם שאו* יהושע להם אמר

 אבנים עשרה שתים ]הכין[ הכהנים רגלי ממצב
 יכול וגו׳ במלון אותם והנחתם עמכם איתם והעברתם

 :הלילה בו תלינו אשר במלון ת״ל ומלון מלון ככל
עה מתיא בן ו]ר[אלעור חלפתא אבא יהזדה רב אמר

 אבגיכםשס אותן על עמדו חכינאי בן וחנניא
 טעונא דכל וגטירי סאה מ׳ משוי שיערוה אחת וכל

 ומכאן הואי דטעיני תילתא אכתפיה דמדליאינש
 ע מדכי בשנים במוט וישאוהו* שנא׳ לאשכול מחשב אתה

 בשנים שהוא יורע איני במוט שנא׳ ממשמע ותניא
 )מלמדאינזכגמ׳ יצחק א״ר מוטות בשני בשנים ת״ל ומה

 הא דטורטני וטורטני טורטני הוו( מוטות ששני
הס וגו׳ הכהנים רגלי ממצב היררן מתוך מזה לכם שאו

:בגלגל וקבעום וקפלים המזבמ ובכו עיכל בתר שהקימו
אמר ואין כתפו על מגביהו עצמו שאדם אכתפיה אינש דמדלי

 משאו שליש אלא אינו היא רטעוגיה תילתא מסייעו:
 משא נושא מהם אמד כל שהיה נמצא אמר כשמטעיכו נושא שהוא
 שנשאוהו באשכול היה כמה מחשב אתה ומכאן סאין: ק״כ

 על אותו כשמרימים זה את זה מסייעין והיו אנשים שקונה
 א״לס״אנמיט בשנים: שהוא יודע איני וישאוהו* שג' ממשמע כתפם:

 משאוי תמת ומשאוי משאר דטורטגי וטורטני טורטגי יצהק
 כיצד מוטית ב׳ היו אמד ובכל העליונים את מסייעין שהתמתוכי׳

 אמרים מוטות וב׳ אותם נושאים וד׳ זה אצל זה הולכין מוטות ב'
העליונים שני׳ מתקת באלכסון והס אותם כושאין אדם בכי יד׳
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 אשגול נשאו שמונה אומר( אתה )נמצא כיצד

 לא וכלב יהושע תאנה נשא וא׳ דמון נשא א׳ )שנים(
 דחשיבי משום אכע״א טעמא( )מאי כלום נשאו

 אמי רב פליגיבה עצה. באותה היו שלא ואבע״א
 בהגייתן* יהודה ר׳ לדברי ח״א נפחא יצחק שסע״נורב

 זה אחר בזה שמעין בר׳ אלעור ר׳ לרברי עבת
 בר״ש אלעור לדי בין יהודה לר׳ בין וח״א עבת

 קלים: מים מ״ס קל אדם מ״ם )מיהו( עברו כחנייתן

 באלכסון והולכין הב' לראש אמד ומוט האמד לראש האמד מוט
 ותאנה דרחין ליה דפשיטא אלא ליה שמיע מקרא לאו ילמק ור'

 לאשכול א תמני להו פשו כלום נשאו לא וכלב ויהושע בשני׳ סגי
 לא קרא אמר אמד מוט דלאו המלמדכו הראשון מדרש לא ואס

 דב׳ מיניה שמעינן אלא למשאו אדם בכי מ׳ לכוין יודעין היינו
 וכל שם היו משאות דשני לאשמועיכן ילמק ר' ואתא הוו מוטות

 משונה אשכול להביא עצה באותה היו שלא :מוטות ב׳ אמד
 משונים שסירותיה כשס לומר נתכוונו לרעת שהמרגלים כזה
 שאמר יהודה ר׳ לדברי :וגבוהים וגכוריס משונים יושביה כך
 הגייתן דרך ממניהס: כאורך מילין י״ב אלא המיס גבהו לא

 אורך היה נא הילכך ימד עברו מחכיהס רומב כל בירדן עברו
 מג׳ יותר דאמר בר״ש ר״א ולדברי מילין: י״ב אלא העברה

 הרבה ששהו נמצא איש אמר איש עברו זה אמר בזה מיל מאות
 היו לא מאדם קילי דמים משוס עברו כמנייתן דאי לעבור מאוד

 סבר ומר האדם: מן קלים הס הרבה קלים מים כ״כ; נגבהין
המים; כמו ללון קל ארם
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עו שלח לקיש[ ריש ]אמר ויתורו אנשים לד *שלח

 שם לעצמו רע חלק בורר וביארם לרעתך לך
 ע מדכי לקיש ריש אמר הדבר בעיני וייטב* דכתיב היינו
 א דניים ץהאר את נןל ווחסרו* י חמקו□ בעיני ולא בעיני

 0ש נתכרנו לא מרגלים יוחנן( )א״ר אבא בי- א״רחייא
 את לנו הבאיחפרו כתיב אי־י של לבושתה אלא

 כד ישעי׳ החמרה ומשה הלבנה וחפרה* התם וכתיב הארץ
 א״רמדכריג ומר ובן שמוע ראובן למטה שמותם *ואלה
 מרגלים מאבותינו כידינו מסורת זה דבר יצחק

 אלא בידינו עלה לא ואנו נקראו מעשיהם שם על
 הקב״ה של מעשיו שבתי־ סקור מיכאל בן סתור אחד

 נאמר אנו אף יוחנן א״ר .מך שונאו שעשה מיכאל
שלהקב״ה דבריו שהחביא נתבי בןופסי. נהבי

:הקכ״ה של מדותיו על שפסע ופסי
 שתשלמ׳ לך אומרים הם ישראל אבל אותך מצות איני אני לרעתך

על מעכב איני ואני וגומר כלכס אלי בון ותקל כדנתיב
 היה כלום לוה הקב״ה אס כלו' וכו׳ אדם יש כלום ידיך:
 ארץ של לבושתה תקלה: לידי לבא שסופו דבר לעשות לו אומר

 :המרגלים שלוק תקלה ששאלו שאילה[ ]אותו )אותם( ישראל
 הכמיש דבריו שסתר :לדרוש יודעין אנו אין כידינו עלה לא

 מך הקב״ה של שונאו שעשה בדאי; ]שלהקב״ה[ שונאו ועשה
 משם: כליו להוציא יכול אינו הבית בעל אפי׳ לקמן כדאמרי' קלש

שלא דלג שפסע שהם: כמות אמרם לא דבריו שהחביא
;הס כאשר אמרם
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 ליה׳ מיבעי ויבאו חברון עד ויבא בנגב ויעלו* עז
 מעצת כלב שפירש ־מלמד רבא אמר שם

 להם אמר אבות קברי על ונשתטח והלך מרגלים יג מדכי
 מעצרה שאנצל רחמים עלי בקשו העולם אבות

 שנא׳ רחמים עליו משה בקש כבר יהושע מרגלים
 יושיעך יה א״ל יהושע נון ק להושע משה א*ויקי*שם

 עקב כלב ועברי* דכתיב והיינו מרגלים מעצת יי שם
 ותלמי ששי אחימן ושם* וגו׳ עמו אחרת רוח היתה ע שם

 שמשים ששי שכאחיו מיומן אחימן הענק ילידי
 הארץ את שמשים תלמי כשחיתורת הארץ את

 כנה ששי ענת בנה אחימן ר״א תלמים תלמים
 שמעניקים הענק ילידי תלבוש כנה תלמי אלוש

: בקומתם חמה
 מצרים צוען לפני נבנתה שנים שבע והברון* עח
אפשר ממש נבנתה אילימא נבנתה מאי שס

 והיינו :רתמים עליו חשה כקש שיבר לילך הוצרך לא יהושעג" ימדנ
 אל והביאותיו דקרא סיפיה וגו׳ כלב ועברי דכחיב

 לכלב מברק את ויתן כדכתיב חברון היא שמה בא אשר הארץ
 הימין שיד כמו שבהם גבור מיומן לחברון: דאזיל הוא כלב ש״מ

 מרוב בארץ מעמיק רגליו שמקום כשחיתות מהשמאל: חשובה
 דמי מאי לי פורש לא ששי ולשון וכשחת כגוחא שם וכיכר כבדו

 מעמדם ומקים כבדים שהם שש עמודי לשון ונראה לשחיתות
 :בארץ ומעמיק העפר שמעלה המחרישה כתלם תלמים כיכר:
 דומין קומתם גובה חרוב בקומתם החמה את מעניקים שהיו

 בו: יוצאה שהקמה בנקב ועוכק נוקב צוארס כאלו



רז סרטה שביעי פרק נאמרים אלו
 לבנו בית שיבנה קורם קטן לבנו בית בונה ארם

 • לאשי׳ וכנען ופוט ומצרים כיש חם וכני* דכתיב הגדול
 ]ואין בצוען משבעה אחד על מבונה שהיתה אלא

 דקברי משום מחברון יותר א״י בכל טרשים לך
 מארץ יותר הארצות בכל מעולה לך ואין שכבי בה

 ע עם מעולה לך ואין מצי־ים כארץ ה׳־ כגן* שנא׳ מצרים
 ל ישעי׳ בצוען היו כי* דכתיב מצוען יותר מצרים ארץ בכל

 בצוען[ משבעה אחד מבונה חברון ואפ״ה שריו
 שיייאל ארבעים מקץ ויהי* כתיב והא הואי טרשים והברון

>ט נ ואשל□ נא אלכה המלך אל אבשלום ויאמר שנה
מומת כ י ;

 שס )ע״ן אויא רב ואמר כחברק לה׳ נדרתי אשר נדרי את
 יש״א להביא שהלך חנה בר בי־ רבה ]ואיתימא[ )אמר(
□;!ירדןה׳ כבשי ממואב אילים ותניא . מחברון כבשים

וע״ש י
 יש״א לבנים: שני ומצרים היה מס של מבכים קטן כנען קטן לכנו

 א׳ מאמר בסירות: מיושבת כלומר ממכה אבנה לשון מבונה
 רקכריבה לקה: כארץ סירות עושין שאין סלעים ]טרשים

 ואיכה היא דטרשין ותדע קאמר הכי אלא מ״ט גרסי׳ לא שכבי
 :מתים לקבורת יקדוהו לסיכך הארץ שאר ככל לסירות ראויה

 לו לעזור סרעה אל ששלקוס ישראל מלך של שי"יו בצועו היו כי
 לבקשו[: הולכין ושם יתיב בצוען סרעה אלמא אשור מלך על

 בקברון ואשלמה כא ^כה כלו' וגו׳ נדרי אח ואשלט' נא אלכה
 עבדך נדר כדר כי בתריה כדכתיב בנשוי־ נדרתי אשר כדרי את

 אס כי המזנק שם היה לא והלא בעי מאי ובקברון בנשור בשבתי
כבשים נמכקות מר דאקר לעולה כבשים להביא בגבעון:
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 רעיא עבדא ארעא דקלישא איירי מינה מחברון

: קנינא ושמין
 א״ר ויבאו וילכו* )וכתיב( הארץ מתור וישובו* עט
 לביאה הליכה מקיש רשבי׳י משים יוחנן שם

 רעה בעצה הליכה אף רעה כעצה ביאה מה יג כמדב'
 שלחתנו אשר הארץ אל באנו ויאמרו לו ויספרו* לה
העם עז כי אפס פריה וזד. היא ודבש חלב זבת וגםשם

 שאין הרע לשון דבר כל מאיר ר׳ משוס יוחנן א״ר
 בסופו: מתקיים אין בתחלתו דבייאמת אומרים

 ]רבה[ )רכא( אמר משה אל העם את כלב ס ויה* פ

 אתה מתשובתך כלומר מינה תימה: מרעה ארץ אלמא ממכרון שם
 ארעא דקליש׳ וכו׳; הארץ כשאר ע ליזי משוב׳ הית׳ שלא מסייעני

 קורשין היו לא כך ומתוך הוא ומועט וקלוש דק טרשין שלה עפר
 מצמקת א*רע עכרא אדם: מאכל תבואות אותה וזורעין
 שמן הצאן מקנה קנינא ושמין הצאן: ואוכלים עשבים ומעלה

 לקה: מארץ יותר וטרשין יבשה בארץ משכית להיות הצאן דרך שכן
 דכתיב כיון הוא יתירא וילכו וכתיב )אלא( ל״ג ויבאו וילכו רש״ל גי׳

 מקיש משה: אל ויבאו אלא למימר ה״ל לא וישובו נ״אוכמי׳
רעה בעצה הליכתן אף :לביאתן הארץ לתור שהלכו הליכתן אלא

 שממזיקיס מתקיים אין נתכוונו: דבה להוציא שמתמלה
 כדי תמלה אמת דבר אומרים לפיכך כבדאין אותם השומעים

תתלה: הארץ בשבת סתמו לכך מרגלים ואף שיאמינו
 והיו במשה לדבר שהתמיל )דברי׳(]בדברי׳[ 1י משה שיתק׳ואל ויהס

:לדבר רוצת שבגנותו סבורים



רח סוטה שביעי פרק נאמרים אלו
 יג מדכי משתעי דקא ליהושע רחזייה* כדברי׳ שהסית׳

 פמש ׳ם״אשתעעמ אי כלב אמר רישקטיע׳ימלל דין לי׳ אמרי
 והדר ברישא )אשתקינהו לי וחסמי; מלתא כי אמרי

 עמרם בן לנו עשה בלבד זו וכי להו(אמרלהם אמינא
 והלא להם אמר אישתיקו משתעי קא בגנזתיה סכרי

 את לנו והוריד הים את לנו וקרע ממצרים הוציאנו
 לו נשמע לא לרקיע ועלו סולמות עשו יאמר אם המן

 שס והאנשים לה נוכל יכול כי אותה וירשנו נעלה *עלה
 חוק כי העם אל לעלות נוכל לא אמרו עמו עלו אשר
 מרגלים דברו גדול ברפפאדבר א״רחנינא ממנו הוא

 *4אל ממנו תקי־י אל ממנו הוא חזק כי שעה באותה
 :משם כליו להוציא יכול אין בעה״ב אפי׳ כביכול ממנו

 עיכין הקב״ה אמר רבא דרש היא יושביה אוכלת *ארץ
 א׳'יש אני לרעה חשבוה והס לטובה חשבתיה אני

 פא חשיבארידהו היכאדמטומיית רכל לטובה חשבתיה
יג מדנישםוא״ד אבתרייהו לשאילו ולא דלטרדו חיכי כי

 שרצה ליהושע כלב דחזייה ואזיל: כדחפרש ברברי׳ שהסיתם
 שראשו מי ימלל קטיע ריש :לו ואמרו בנזיפה והשתיקוהו לדבר
 והטמין לפנינו: ידבר הוא בארץ מלק ליטול בניס לו שאי; קטוע

 מטנו עלינו: יצוה אס לשמי' אף נעלה עלה אותי: משתקין לי
 ממנו בין בקריאה הפרש שאין ל״ג ממנו תקרי אל הקב״ה: מן

 עצמם: על שאומרי' רבים של לממנו עליו שמדברי׳ ימיד על שנא׳
 :העולם אדון בעה״ב :שם הפקידם אס כליו להוציא יכול אינו
שמתים יושביה כאוכלת להם שהראיתיה לטובה חשבתיה אני
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 כהספדיהוהם עלמא כולי שרידו וא נפשיה נח איוב

 בעינינו ונהי היא. יושביה אוכלת ארץ לרעה חשבוה
 מתלי׳ משרשיא רב אט׳ בעיניהם. היינו וכן כחגבי׳
 וכן אלא לחיי ]כחגכי׳[ בעינינו ונהי בשלט הוו. שקרי
 מברו הוו כי היא ולא ידעי ]הוו[ מנא בעיניהם היינו

 סלוק דחוינהו וכיון להו מברי הוו ארזי תותי אכילי
 דרמו אינשי חזינא קא אמרי דקא שמעו כאילנא

ויבכו קילם את ויתנו העדה כל ותשא* באילני. לקמציד’ יידכי
 אותר, יוהנן א״ר רבכ״ח אמר ההוא בלילה העם

 של בכיה בכו הם הקב״ה אמי־ הי׳ ת״ב ליל הלילה*'מ״ל א״ס
 כל ויאמרו* לדורות. בכיה לחש אקבע ואני חנםנכע״ם'’ה

 באהל נראה ה׳ וכבוד באבנים אותם לרגים העדה שם
 וזרקום אבני׳ שנטלו מלמד אבא בר חייא א״ר מועד

הארץ דבת מוציאי האנשים וימותו* .מעלה כלפי שם
 משונה. מיתה שמתו מלמד אר״ל ה׳ לפני במגפה רעה
 כפר איש שילא רב דרש פפא בר חנינא א״ר

 דקאמר והיינו עליהם זכותו תנין שלא איוב שכיב :תדיר בת
 תותי אבילי מברי הוו כי תיא ולא ה״ג :מעליהם צלם סר כלב
 לאמוריים דאיכהושמעינתו שקרנים כזה תיו ולא מברי. הוו ארזי
 אבליהם את אמורייס מברי הוו דכי מנכים: אותם קורים שהיו

 שכיב דמטי דוכתא בכל לעיל דאמרינן הקבר מן כשמוזריס
 כר ,לנממו. הארזים תמת סעודה לאבל ומברין מנייתו משיבא

 וזרקום וכו׳: סלקו לפניהם לעמוד יראים והיו מרנלים חזינהו
בטגפח ;ה׳ אככוד כמי ]קאי[ אותם לרגום שרצו מעלת כלפי



 רט סוטה שביעי פרק נאמרים אלו
 טבורם על ונפל לשונם שנשתרבב מלמד תמרתא

 בטבורבס ונכנסים מלשונם יוצאים תולעים והיו
אמר יצחק בר נחמן רב בלשונם נכנסים ומטבורם

: מתו באסכרה
פב חזרו'מים הירדן מן אל“שבישי אחרון שעלה כיון
 שם ארון נושאי הכהנים בעלות ויהי* שנא׳ למקומן 1

 ד יתזשיג אל הבחנים רגלי כפות נתקו הירדן מתוך ה׳ ברית
 כתמול וילכו למקומם הירדן מי וישובו החרבה
 הכהנים ונושאיו ארון ונמצא גדותיו כל על שלשום

כנגד חדה להם וראויה במיוחדת משמע במגפה קריכן מדלא
ב״ח: בם׳ כדאמרינן ל״ה על בא שהוא מתו באסכרה חדה;

דתנא איידי אלא היא דלעיל דברייתא סיפא וכו׳ שעלה כיון
 מרגלים לפרשת לה נקט לאשכול מחשב אתה ומכאן בה

 עד במקומם עמדו שהכהכים למקומם המים שבו הכא:
 החרבה אל הכהכיס רגלי כפות נתקו וכשעברו העם כל שעברו

 זה מצד והכהכיס ארון נמצאו א' פסיעה לאחוריהם ונמשכו
 העם כל ]תם[ )תמו( כאשר דויהי קרא דההוא ואע״ג וכו׳

 שכי בעבר הכהכיס רגלי כפות נתקו דתאי דחשמע קדים לעבור
 כתיב כסדרן דאי ומאוחר מוקדם אין אלא הכי הוה לא כתיב

 והכהכיס ה׳ ארון ויעבור ביה דכתיב הירדן חן להו נפקי הא
 ועברו עלו וכהנים דארון וכיון עלו כבר והעם העם לפני

 תו ומאי הירדן מן להם יצאו הרי לפניהם שבאו עד אחריהם
 אין אלא הירדן מן עלו לאחר הכהנים את יהושע ויצו דקאמר
להו קאמר הכי להו לקאמי־ הירדן חן עלו והאי ומאוחר מוקדם

14 Ш.



סלטה ^יעי נאמרייש אלו——
 ועבר נושאיו את ארון נשא אח׳ מצד וישראל א׳ מצד

ויעבור לעבור העם כל ]תם[ )תמו( כאשר ויהי* שנא׳ יהושע
 עזה נענש זה דבר ועל העם לפני והכהנים ה׳ ארון

ארון אל עודה וישלח נכון גורן עד ויבואו* שנא׳ כ שם
 1 הקכ״ה א״ל הבקר שמטו כי בו ויאחז האלהים
 I :כ״ש לא עצמו הוא נושא נושאיו ארון עזה

 ר■ השל על האלהים שם ויכהו בעזה ה׳ אף ויחד* פג
 וח"^ שלו עסקי על ח״א אלעזר ור׳ יוחנן שם
 עסארוןהאלהים שם וימת* .בפניו צרכיו שעשה שם
 האלהים ,ארון עם שנא׳ לעוה״ב בא עזה יוחנן א״רשס
 ויחל* .לעוה״ב בא עזה אף קיים לעולם ארון מה שם

 אלעזר א״ר בעזרה פרץ ה׳ פרץ אשר על לדוד
דכתיב היכא כל מעתה אלא כחררה פניו שנשתנו
: אף כתיב לא הכא אף כתיב התם ה״נ ויחר

 לד״ת שקרא מפני דוד נענש מה מפני רבא דרש פד
 בבית חקיך לי היו זמירות* שנא׳ זמירות שם

בתריון וכתיב המזרמי בעבר ועודם לאמוריכם רגליכם יסלקוינ1’^מה
 הירדןלמקומם: מי וישובו המרבה אל הכהכיס רגלי כפות נתקו
 ויהי. דכתיב קמא קרא והיינו ועבר נושאיו את ארון נשא

 וגו׳:. ה׳ ברית ארון ויעבור לעבור העם כל )תמו(,]תם[ כאשר
 כיי לשון של צרכיו שעשה :בו לאמוז ששגג שגגה שלו עסקי על

 למטיז^ ממעלה ]המוטל[ )שמשיל( דבר ובשליית׳ זיתך ישל
יאשיהו.:. שגנזו ביומא כדאמרינן נגנז שהרי קיים לעולם הארון

:גמלים גבי על שאופין עוגה חררה
בבית ליחקיך היו זמירות עזה: ידו על שמת דור נענש



רי סוטה שביעי פרק נאמרים אלו
 מ משלי עיניך התעיף* כהן שכתוב ר״ת הקב״ה א״ל מגורי

 מכשילך הריני זמירות אותן קורא אתה ואיננו נו
 אותו יודעין רב! בית של תינוקורת שאפי׳ כרבי
 »כמדני עליהם הקדש עבודת כי נתן לא קהת ולבני* שנא׳

: בעגלה אתייה ואיהו ישאו בכתף
פה משום ה׳ בארון ראו כי שמש בית באנשי *ויך

 שם קוצרים ח״א אלעזר ור׳ אבהו ר׳ .ויך דראו 1
 " י ש״א אמריך מאן* אמור ]נמי[ מילי וח״א היו ומשתחוים
 כ״שסע שבעים בעם ויו* דאיפייסת פייסך ומאן דאמריית

 שם ח״א אלעור ור׳ אבהו ר׳ איש אלף וחמשים איש
 איש אלף כחמשים שקול וא׳ א׳ וכל היו איש שבעים

 משתעשע הייתי מפניו ויגורתי אויבי מסכי בוי־מ כשהייתי מגירי
 דמתרגמיכן וכפלת לשון התעיף לשעשועי: זמירות לי והיו נמקיך
 חהסתכל הדעת בהיסמ עין לסתום עיניך תכפול שאס ותעיף

 עליהם שיש לסי קהת לבכי עגלות משה נתן לא ואיננו: מיד נהם
הארון קדושת דבר על אלא ממונים הס היו לא כי ככתף לשאת

:הזהב[ ומזבת ]והמכורה והשלמן
 אלא כתיב דדוד הכאה בהך לאו וגו׳ שמש בית באנשי ויך

:לה נקט כארון דאיירי ואיידי מפלשתים הפרות כשהביאוהו
 היו ומשתחוים ים“קוצי כתמיה: ויך בו וכסתכלו רראו משום

 תראוני אל כמו כזיון לשון ראו והאי לכבודו מלאכתם בטלו ולא
 שהכעסת הכעיסך מי דאמרייח אמריך מאן שמרמורת: שאני
שנתפייסת פייסך מאן ועתה השביה מן עצמך הצלת ולא

:מאליך לבא
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 סנהדרין: כע׳ שקול היה וא׳ א׳ וכל היו אלף נ׳ וח״א

 ויוכח צעדים ששה ה׳ ארון נושאי צעדו כי ויהי* פו
אילים ושבעה פרים שבעה* וכתיב ומריא שור שם
 שור ופסיעה פסיעה כל על שמואל בר פפא א״ר ש״נ,י

ושבעה פרים שבעה פסיעות שש כל על ומייאהאטז"י
 אלא במות א״י כל מלאת א״כ חסדא רב א״ל אילים •

 כל על ומריא שור פסיעות שש כל על חסרא א״ר
 .אילים וו׳ פרים ו׳ פסיעות שש של סדרים ששה

 בהחלה יוחנן[ ]א״ר נכון* וכתיב כידון גרן* כתיב יג שם
 היו אבנים מיני ג׳ אומר נמצאת .נכון ולבסוף כידון י ש״ב

 דקרא רישיה והכי בדה״י אילים ושבעה פרים שבעה וכתיב
 ויזנקו ה׳ ברית ארון נושאי הלוים את האלהיס בעזור ויהי

 דעל מזנקות במות א״י כל מלאת אלים: ושבעה סריס שבעה
 וישלק כידון גורן עד ויבא בדה״י כירון כתיב מזבק: פסיעה כל

 שם הארון כשבא בתחלה נכון: גורן כתיב ובשמואל וגו׳ עזה
 שנשתהה לאמר ולבסוף :עזה את שהרג ההורג ככידון להם נעשה
 את שהכין נכון )להם( נעשה אדום עובד בבית קדשים שלשה
 כלותיה ושמונה אשתו אדום עובד את ה׳ ]ויברך[ דכתיב ביתי
 גו׳ השמיני פעולתי דכתיב והיינו אקד בכרס ששה ששה ילדו

 בר׳קלכו מכקס ר׳ בשם ושמעתי אדום לעובד ושנים ששים יכתיב
 נכון בתקלה ה״ג הוא וא״כ היבוסי ארונה גורן הוא נכרן גורן

 ל׳ וכידון קרב וסופו בנוי שתקלתו המזבק שם על כידון ולכסוף
 סיפא אומר נמצאת כידו: עיניו יראו כמו הוא וקורבן שבר

נעה זה דגר ועל בה דתנא משוס אלא היא דלעיל דכרייתא
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 א דניים הירק בעבר* שנא׳ הירדן בעבר משה שהקים אחד

 הואת התורה את באר משה הואיל מואב בארץ
 ם שם כל את האבנים על וכתבת* אומר הוא ולהלן לאמר
 ואחר .באר באר ואתיא וגו׳ הזאת התורה דברי

 ד יהישע עשרה ושתים* שנא׳ הירדן בתוך יהושע שהקים
 שהקים ואחד הירדן בתוך יהושע הקים אבנים
 שם האבנים עשרה שתים ואת* שנא׳ בגלגל יהושע
 :בגלגל יהושע הקים הירדן מן לקחו אשר האלה
פו אומר יהודה ר׳ התורה את ישראל כתבו כיצד ח״ר

 שס האבנים על וכתבת* שנא׳ כתבוה אבנים גבי על
 כי דכיי׳ א״לר׳ בסיד אותו סרוהו ואחי׳ב התורה דברי כל את

 הזמן[ אותו ]של אומות למדו היאך לדבריך שמעון
 בהאומות הקב״ה נתן יתירה בינה א״ל התורה את

 והשיאורח הסיר את וקלפו שלהם נוטירין ושגרו

 בערבות הירדן בעבר משה שהעמיד :הכי בכל הפסיק עזה
 המזרמי עבר וקרי כנען בארץ קאי ברייתא דתכי ותנא מואב
 ארץ קרי המסעות בשאר או מואב בערכות קאי וכי הירד; עבר

מהם שבכו לאמר בגלגל המערבי: עבר והוא הירדן עבר כנען
שם: וקבעום לגלגל והביאום קסלום עיכל בהר המזבמ

 תורה אומות למדו :היאך עיבל בהר המזמן על כתבו כיצד
לבא אלא בע׳לשון לכתבם נצטוו לא הלא התורה[ ]העתיקו

 מהיכן לכו הי׳ לא לאומו׳ פה פתיןון יהא שלא הרוצה כל וללמדה
 אותה קורים והס שלהם סופרים שלהם נוטירין ללמוד:
:העתקה ע״י משם נטלוה כלו׳ והעתיקוה והשיאו׳ :כוטר״יי
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 לבאר ע״ן( )על דינם גזר נתחחם שעה באותה

 שמעון ר׳ למדו ולא תורה ללמוד להם שהיה שחת
למען* למטה להם וכתבו כתבוה סיד גבי על אומר נ ׳’דני

 הא תועבותם ככל לעשות אתכם ילמדו לא אשר
 אמר אותם מקבלים בתשובה חוזרים שאם למרת

עמים והיו*דכתיב דר״ש מ״ט שילא )רב( בר רבא לג יגיה8י
 כסיד לך אמר יהודה ור׳ סיד עסקי על סיד משרפות

 האומות אותם אף שריפה אלא תקנה לו אין סיר מה
 דתניא הא אזלא כמאן שריפה אלא תקנה להם אין

שאם לארץ שבחוצה כנענים לרכות שביו ושבית* אכ דניי׳
 I ילמדו לא אשר למען הדף: כסוף מלמטה להם וכתבוה
 I זה ודבר תקרימס הקרס כי כתיב מיניה לעיל לעשות אתכם

 ארץ מגבול קוץ היושבים אומות לשבעה להודיע למטה צתבו
 הגכוליס שבתוך אותם )על( אלא להקרימס נצטוו שלא ישראל
 אבל קלקלותס מעשה אותנו ילמדו שלא כדי להקרימס נצטוו
 אתכם נקבל בתשובת קוזריס אתם אס לה קוצה היושבים אתם
 אתכם מקבלי׳ אבו בכס קוזרים אתם אס בתוספתא בהדיא וה״ג

 ן שמעון דר׳ מ״ט :עושים יראה שמקמת מקבלי' אין ושבתוכה
 בכתבה שהתורה סיר עסקי על :כתבוה סיד גבי על דאמר
 גיהבם שרפה אלא למדוה: ולא לעיניהם מגולה והיתה עליו
 אלא קלקס אין עמים קרויס הס מתגיירים שאין זמן שכל

 לארץ שבקוץ כנענים לרבות שביו ושבית ה״ג סיד: משרפות
 תביא והכי לק״ל הארץ מן למלקתה תצא כי כתיב בק״ל דקרא
תצא דכי מדבר הכתוב הרשות במלקמת למלקמה תצא כי בספרי
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 לו :שמעץ כר׳ כמאן* אותם מקבלים בתשובה חוזרים

פח את עברו היום באותו נעשו נסים כמה וראה בוא
 שם מס׳ יותר עיכל ולהר ידם גר להר ובאו הירדן

 העומד וכל בפניהם לעמוד יכולה כריה כל ואין מיל
 כג שמות לפניך אשלח אימתי את* שנא׳ נתרן מיד :פניהם
 כל את ונתתי בהם תבא אשר העם כל את וחמותי
 ט! שם אימתה עליהם תפול* ואומר עורף אליך אויביך

 ה׳ עמך יעבור עד כאבן ידמו זרועך בגדול יפחד
 ביאה וו קנית וו עם יעבור עד . ראשונה ביאה וו

 להם לעשות ישראל היו ראוין מעתה אמור . שניה
החטא. שגרם אלא ראשונה כביאה שניה בביאה נס

 וסדוהו המזכה את ובנו האבנים את הביאו ואח״ב
 התורה דברי כל את ]עליהם[ )עליו( וכתבו כסיד

 כנענים לרבות שביו ושבית לצאת דעתך על כשתעלה משמע
 יפת מהם ולקיים שבמ״ל כנעניים להתיר הכתוב בא שבתוכו

 יתירה קרא ושבית דהאי כשמה כל לאתמיה בכלל יהו שלא תואר
 ויקבלוס בתשובה שימזרו להם שכתבו דאמר כר״ש כמאן :הוא

כשמה כל תמיה לא בכלל לגבוליס קוץ העומדים היו לא אלמא
כשמה: כל תמיה לא בכלל כולם יהודה לר׳ אכל

 ומה הגוף וערבוב מהומה לשון וחמותי :ברעי נתקלקל נתרז
 בימי שניה ביאה :יהושע בימי ראשונה ביאה :שבתוכו

 משתעבדים יהיו ולא בזרוע לעלו׳ נם להם לעשות עירא:
 שנגזר ראשון בית בימי ישראל של עונס שנרם אלא למלכות:

עמו: מכל בכס מי כדכתיב ברשות אלא יצאו שלא עליהם
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 ושלמים עולות והעלו היטב באר* שנא׳ לשון בע׳ כי דניי׳

 האבנים את וקפלו וקללו וכרכו ושמחו ושתו ואכלו
 עמבנם אותם והעברתם* שנא׳ בגלגל ולנו יהסעיובאו

 ת״ל ומלון מלון בכל יכול במלון אותם והנחתם
 עשרה שתים ואת* וכתיב הלילה בו חלינו אשר שם

 יהושע הקים הירדן מן לקחו אשר האלה האבנים
 והכתיב ולא עמהם עברה לא צרעה תנא .בגלגל

על אר״ל וגו׳ וגרשה לפניך הצרעה את ושלחתי* «שמי«
 את וסמתה מרה בהם וזרקה עמדה הירדן ]שפת[

 ואנכי* שנא׳ מלמטה וסרסתן מלמעלה עיניהם כ עמים
 ארזים כגובה אשר מפניהם האמורי את השמדתי

 ממעלושרשיו■ פריו ואשמיד כאלונים הוא וחסון גבתו
 רמשה חדא היו צרעות שתי אמר פפא רב מתחת
 עברה: דיהישע עברה לא רמשה דיהושע וחרא

 וששה גריז־ים הר לראש עלו שבטים ששה משנה פט
 והכהנים עיבל הר לראש עלו שבטים לב

 מקיפין הבחנים באמצע למטה עומרים והארון והלוים
 ומוח מזה וישראל הכהנים את והלוים הארון את

עומרים ושופטיו ושוטרים וזקניו ישראל וכל* שנא׳ ח יהושע
 הפכו וגו׳ הלוים הבחנים נגד לארון ומזה מזה

 שלמות אבנים פרשה באיתה נצטוו שכך ושלמים עולות והעלו
ושרשיו עיניו: ממעל פריו וגו׳: עולות עליו והעלית תבנה

סירום: מתחת
 על ומכאן מכאן ומזה מזה :ההרים שבי בין באמצע למטה

 - וסתמי גרמים תר ריוד ייייי-.»■! -•*»- *------------------------
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 האיש ברוך בברכה ופתחו גדיזים הר כלפי פניהם

 עונין ואלו אלו ה׳ תועבת ומסכה פסל יעשה לא אשר
 בקללה ופתחו עיכל הר כלפי פניהם הפכו אמן.

 מ דבלי׳ ואלו אלו והיו ומסבה פסל יעשה אשר האיש *ארור
 הביאו ואח״ב וקללות כרכות שגומרים עד אמן עונין
 וכתבו בסיד וסדוהו המוכח את ובנו האבנים את

 שנא׳ לשון בשבעים התורה דברי כל את עליהם
 שם :במקומם ולנו ובאו האבנים את ונטלו היטב *באר

שחלוקקצ כדרך כתנא רב אמר והחציו* מאי גט׳
 לו אבנים שני מתיבי אפוד באבני חלוקין כאן

 ח יהושע >לןאן א>לן ברכה: בלשון תתלה אומרים היו הארורים כל בברכה
 לא לברך יעמדו אלה דכתיב והא עיבל ושבהר גרמים שבהר
 שני בין העומדים הלויס אלא ומקללים מברכי׳ השבטים שהיו

 בקללה: עיבל ולהר בברכה גריזיס להר פניהם הופכים ההרים
 עליהן וכתבת וגו' מזבח שם ובכית כדכתיב האבנים את הביאו

 האבנים את ונטלו :היטב ר63 הזאת התורה דברי כל את
 כדכתיב והשלמים העולות שהעלו לאמר המזבח את סתרו

ושם בגלגל מלונם כבית במקומם ולנו :עולות עליו והעלית
י האבנים את הקימו

 וכל דמתכיתין קרא בהאי כתיב הכי יהושע כספר והחציו מאי
חול אל והחציו גריזיס הר מול אל חציו וגו' וזקניו ישראל

 הנזכר חציו או המיוחד חציו דמשחע והחציו למכתב ל״ל עיכל הר
 עיכל ובהר גריזיס נהר השבטים שחלוקין כדרך אחר: כחקוס

 יעמדו ואלת גריזיס הר על העם את לברך יעמדו אלה כדכתיב
בהם שאמור אפור באבני חלוקין כך עיכל; בהר הקללה על
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 ואחת מכאן אחת כתפיו על לכ״ג לו חיו טובות
 ששה עליהם כתוב שבטים י״ב של ושמות מכאן

משמותם ששח* שנא׳ זו אבן על וששה זו אבן על «שו״ח
 על הנותרים הששה שמות ואת האחת האבן על

 ן4ול כתולדותם שנית כתולדוהם השניר־־ז האבן
 וחמשי□ מוקדם שיהודה מפני כתולדותם ראשונה
 ר׳ זו אכן על וכ״ה זו אבן על כ״ה היו אותיות

 בחומש שחלוקין כררך לא* אומר גמליאל כן ע״כחנינא סש
 שחלוקין כדרך אלא אפוד כאבני חלוקין הפקודים

 אחד רחל כני כסדרן לאה בני כיצד שני בחומש
 אני מה ואלא באמצע שפחות ובני מכאן וא׳ מכאן

 אביהם להם שקרא בשמותם כתולדותם מקיים

 האקת על כתובים גריזים דהר ששה דהנך וגו׳ משמותם ששה
 אותו והמצח דכתיב והיינו השנית על כתובין עיכל דהר וששה

 ששה לידתן כסדר כתולרותם האבנים.• חן באמת החקוק חצי
 סדר זהו בנימין יוסף זבולון יששכר אשר גד כסדרן האחרונים

 נפתלי דן לוי שמעון ראובן יהודה כה ככתבו ראשונים וששה לידתן
 ששה פריך לקמיה זו אבן על וכ״ה :מיהודה מיץ לידתן כסדר

 הפקודים בחומש שחלוקין כדרך לא דהווו הוא כ״ד אחרונים
 וידבר ספר הוא תפקודים במוחש שסדורין כדרך לא כלו׳

 בחומש אתכם; יעמדו אשר האנשים שמות אלת בראשו שנסדרו
 זבולון יששכר יהודה לוי שמעון ראובן שחות ואלה בתמלת שני

 מה א״ב יוסף: אשר גד נפתלי דן בנימן ובשניה מהן באמת
כסדרין: הס לידתן כדרך ולא הואיל כתולדותם ח״ל
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 ולאראובני ראובן משר להם שקרא בשמות ולא

 תיובת^ גדי ולא גד דני ולא דן שמעוני ולא שמעון
 חציו חנא והחציו מאי ואלא .תיובתא כתנא דרב
 עיכל הר מול של מחציו מרובה גריוים הר מול של

 בצרי למטה שלוי מפני אדרבה למטה שלוי מפני
 שנא׳ עמחם יוסף כני למטה שלוי אע״פ ה״ק לחו

 י> הושע לי נתת מרוע לאמר יהושע את יוסף בני *וידברו
 יש ייזפרב עם אם יהושע אליהם ויאמר גו׳ אחד וחבל גו׳

 1’עצמכם™' והחביאו לכו להם אמר היערה לך עלה אתה
 ה&יעלי׳ ורעיה ליה אמרו רעה עין בכם תשלוט שלא ביערים

 מ» ברא׳ פרת בן* דכתיב בישא עינא כיה שלטא לא דיוסף
 אלא עין עלי א״ת אברו וא״ר עין עלי סרת כן יוסף
 מח ניא׳ לרוב וידנו* מחכא אמר חנינא בר יוסי ר׳ .עין עולי

 גריזים הר סדר זח אין עלמא ?לכולי כהנא דרב תיובתא
 ויוסף יששכר ויהודה לוי שמעון גריזיס הר סדר דאלו עיכל והר

 מרוב' ונפתלי: דן זנולן ואשר גד ראובן עיכל ובהר ובניחן
 )המיומן עיבל הר מול אל והמציו דקאמר והיינו כו' מחציו

 זקני למטה שלוי מפני :שבחציו[ ממועט ]המציו שבמצאין(
 כ״ש :כדלקמן ההרים שני בין הארון עס היו ולייה כהונה
 אלא :היה מהן לוי שבט שהרי גריזיס הר של חציו לרו דבצרי

 מרובה גריזיס הר של חציר אט״ה למטה שלוי אע״פ ה״ק
 וגו'סיפיה יוסף כני וידברו היו: ומרובים עמהם שיוסף חסני

 על עולין עין עולי ה׳: ברכני כה עד אשר רב עם ואני דקרא
יעקב ברכן כך לרוב וירגו ן עליהם עולה העין ואין העין
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 עליהם מכסים מים שבים דגים מה הארץ בקרב

 העין אין יוסף של זרעו אף בהם שולטת העין ואין
 חרא נכי חמשין אותיות חמשין הני בהן שולט
 שנאמר אחת אות ליוסף הוסיפו יצחק א״ר הויין

 מתקיף .מצרים ארץ על בצאתו שמו ביהוסף ערות* פא מלים
 בכל אלא בעינן כתולדותם יצחק בר נחמן רב לה

 שלסבדכתיב בנימין הכא כתיב בנימן כולה התורה
: בנימין לו קרא ואביו* לה כיא׳

 חסידות שמעון א״ר ביזנא בר חנא רב אמר צ
 וכדה בסתר שמים שכם שקידש יוסף שס

 יהודה הקכ״ה של משמו אחד אות לו והוסיפו
 כולו ונקרא זכה בפרהסי׳ שמים שם שקידש

 ויהי* דכתיב היא מאי יוסף הקב״ה של שמו על ל» ניא׳
 א׳ר מלאכתו לעשוח הביתה ויבא הזה כהיום
 הביתה ויבא נתכוונו עבירה לדבר שניהם יוחנן

 לעשורה אמר חד ושמואל רב מלאכתו לעשות
 צרכיו לעשורה אמר וחד נבנם ממש מלאכתו

 בית אפשר שם הבית מאנשי איש ואין* שסנכנס
 כתולדוחם :קאי השנית אאבן הוו חרא בציר .׳ ואפרים למנשה

אביהם: להם קרא אשר כשמות בעינן
 יצרו: את וכבש עצמו על והעמיד הערוה עם שכתימד בסתר

 נקרא :כדלקמן הים על בפרהסי׳ ש״ש שקידש יהודה
 עבירה לדבר יהודה: של בשמו כלול אותיות ד׳ בן שם כלו
 תשמיש: צרכיו מלאכה: ממש מלאכתו תשמיש: מלאכתו והאי



רטו ,סוטה שביעי פרק נאמרים אלו
 איש. בו היה ולא רשע אותו של כביתו גדול
 היה אידם יום היום אותו ישמעאל ר׳ דבי תנא

 להכס אמר׳ והיא שלהם ע״ו לבית כולם והלכו
 לרה נזקק שיוסף יום לה אין אמרה אני חולה

 לט נרא׳ עמי שכב׳ לאמר בבגדו ותתפשהו* הוה כהיום
 כגמ׳ דאות׳איני ערומים( שניהם למטה שעלו מלמד )תנא
 בחלון לו ונראיחה אביו של דיוקנו באתה שעה
 אבני על שיכתבו אחיך עתידין יוסף יוסף א״ל

 מביניהם שמך שימחה רצונך ביניהם ואתה אפוד
 נט משלי יאבד זונוד־-ן ורועת* שנאמר זונות רועה ותקרא

 מט כלא׳ יוחנן רבי אמר קשתו באיתן ותשב* מיד הון
לאיתנה. קשתו ששבה מלמד ]מאיר[ ר׳ משום
 ]ידיו[שס )צפרניו( שנעץ מלמד ידיו ורועי *ויפוזר

 צפרני מבין ]תאותו[ ורעו( )שכבת ויצאת בקרקע
 שיכתבשמושס לו גרם מי יעקב אביר מירי* ידיו.

 רועה משם יעקב אביר אלא אפוד ]אבני[ גבי על
 ישראל רועה ונקרא יוסף וכה משם ישראל אכן

 פ מליט יוסף כצאן נוהג האזינדה ישראל רועה* שנאמר
 על זרעו שכבת קשתו :הון מכל יקר שהוא טוב שס הון יאבד

 בזה זה מתקלפין וצד״י שז״יין ויפוצו לשון ויפוזו כקץ: שיורה שס
 כדי עליה׳ ונסמך בקרקע אצבעותיו שנעץ וזעקה: צעקה כמו

 יצרו: תוקף ויעבור בצערו ויטרד ]שיתייסר[ דעתו( )שיסיק
 זכה וחשס רועה להיות זכה משס יעקב של אבירותיו מידי

 שכיכה כלפי האזינה ישראל רועה :ישראל מאבני באבן להיות
כצאכו המכהיגס יוסף כצאן )בית( קרי יוסף כצאן נוהג נאמר:
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 שבטי□ י״ב ממנו לצאת יוסף הירח ראוי תנא

תולדורה אלה* שנא׳ אביו מיעקב שיצאו כדרך לי כלא"
 צפרניו מבין זרעו שכבת שיצאת אלא יוסף יעקב

 שמו על נקראו וכולן אחיו מבנימין יצאו ואעפ״ב
 ואשבל וככר בלע בנימן ובני* שנאמר יוסף של מי שם

 בלע וארד וחופים מופים וראש אחי ונעמן גרא
 אשבל .לאמו בכור שהיה בכר האומות בין שנבלע
 שנעו□ ונעמן באכסניות. שגר גרא אל. ששבו
 וחופים מופים .הוא וראשי אחי וראש אחי .ביותר

 בחופתו. ראיתי לזית ואני כחופתי ראה לא הוא
 :לוורד דומין שפניו וא״ד אה״ע לבין שירד א״ר וארד

 פרעה שאמר בשעה יוחנן א״ר אבא בר חייא א״ר צב
 ואת ידו את איש ירים לא ובלעדיך* ליוסף . שם

 בעשרים רבו שלקחו עבד אצטגניניו לו אמרו רגלו מא לאשי׳
 אני מלכות גנוני להון אמר עלינו תמשילהו כסף

 לשון בשבעים יורע יהא א״כ לו אמרו בו רואה

 אלה הרועה: והוא יוסף של צאכו ישראל מקרי אלמא יוסף של
 לצאת ראוי כנגדן מיעקב שיצאו תולדות יוסף יעקב תולדות
 שפמתו עשרה אותם אחיו מבנימין יצאו ואעפ״ב מיוסף:
 מופים נכריה: בארץ באכסניות שגר אצבעותיו: בעשר מיוסף
שקבל בהלכות אמו יעקב כסי פיו שהיה תכקומא ר שדבר־ מפורש

ועבר: משם
 המזלות: במכמות ויודעין בככבים ומוזיס מכמיו איצטגניניו

 ויופי: וגבורה במכמה מלכות גווני מלכות גנוני
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 בא בליליא( איבדקיה למחר חכי אי להון )אמר

 הוסיף גמר קא הוה לא לשון ע׳ ולמדו גבריאל
 פא מלים ערות* שנא׳ ולמר הקכ״ה של משמו אחת אות לו

 ידעתי לא שפת מצרים ארץ על בצאתו שמו ביהוסף
 בהדיה פרעה דאשתעי לישנא כל לצפרא אשמע
 בלה״ק יוסף משתעי קא הוה לסוף איהו ליה אהדר

 האי מאי )א״ל קאמר הוה מאי ידע פרעה הוה ולא
 קאגמר הוה ולא אגמריה אגמרן א״ל לה״ק( א״ל
 כי ליה אישתבע מגלית דלא לי אשתבע א״ל

 ןולראפימנ א״ל לאמו־ השביעני אבי* יוסף ליה קאמר
 ואע״ג אדידך נמי איתשיל א״ל אשכועתך איתשיל

ם6 אביך את וקבור עלה* ליה אמר ליה ניחא דלא
: השביעך כאשר

 צג בשעה אומר מאיר ר׳ היה דתניא היא מאי יהודה
 שם היו הים שפת על עומדים ישראל שהיו

 . תחלה יורד אני אומר זה זה עם זה מדיינים שבטים
 א של שבטו* קפץ לים תחלה יורד אני אומר וזה לים

 סח מלים רודם צעיר בנימין שם* שנא׳ לים תחלה וירד בנימן
 ןחמתי אותם רוגמין יהודה שרי והיו ים רד אלא רודם א״ת

 5 נפתלי( שרי זבולן )שרי רגמתם יהודה שרי* שנא׳
 אי«ה> לגבורה אושפזיכן ונעשה הצדיק מן בני זכה לפיכך

לפ״אשחע:^ ’דעת’ לא שסת קיא7 ה’םיס שמו כייזוסף רותע
ם6 לך: שיתירוהו למכמים תשאל אשבועתך איתשיל

:ץלקו3 בנוי הקדשים קדשי שבית לגבורה אושפזיכן
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 היה כך לא יהודה א״לר׳ שכן כתפיו ובין* שנא׳ לג דניים

 וזה לים תחלה יורד אני אין ׳ אומר זה אלא מעשה
 בן נחשון קפץ לים תחלה יורד ני4 אין אומי

 אפרים בכחש סבבוני* שנא׳ תחלה לים וירד עמינדבכי הסע
 אל עם רד עוד ויהודה ישראל בית ובמרמה

 הושיעני* בקבל׳ מפור׳ ועליו נאמן קדושים הליססטועם
תשטפני ל5א* גו׳ נפש עד מים באו כי שסאלהים
 ■ עלי תאטר ואל מצולה תכלעני ואל מים שבולת

 בתפלה מאריך משה היה שעה באותה פיה באר
 1 מאריך ואתה בים טובעיכס ידידיו הקב״ה א״ל

 I לי יש מה רבש״ע לפניו אמר לפני. כתפלה
 י׳ ואתה ויסעו ישראל כני אל רבד* א״ל לעשות יד שמות

 ובקעהו היבם על ידך את ונטה מטך את הרם
 בישראל ממשלה לעשות יהודה זכה לפיכך וגו׳

ממשלותיו ישראול לקדשו יהודה היתה* שנ׳ מלי׳קיד
 משום ממשלותיו ישראל לקדשו יהודה הית׳ מ״ט

וינוס: ראה דהים
 אי אומר יעקב בן ואליעזר[ )אלעזר( ר׳ תניא צד
לוי נאמר שככר למטה לוי לומר אפשר , . שם

 למטה ׳נאמ שכבר למעלה לומר אפשר ואי למעלה
 ררעם באמונתם: וכיושו עליו לסמוך שיראו אפרים בכחש

 דיהודה ממשלותיו ישראל בהקב״ה: שכטץ על ליס ירד אל
:בהם למשול שנתקדש

 לברך יעמדו אלה בתורה כתב משה למעלה לוי נאמר שכבר
 נם&י למטה לוי נאמר שכבר וגו׳: ולוי שמעון וגו׳
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 והשאר למטרת ולויה כהונדת זקני כיצד *4ר

 למטה לשרת הראוי כל אומר ראשיה ר׳ למעלה
 עומדים למטה ואלו אלו אומר רבי למעלה והשאר

 כלפי בברכה ופתחו גריזים הר כלפי פניהם הפכו
 כי דכיי׳ בסמוך על על* והאי בקללרה ופתחו עיכל הר

 ממש על ה4אל אינו או בסמוך על אומר אתה
חוופמימיי הפרכת את הארון על וסכות* אומר כשהוא

בסמוך: על אומר
 צח בכרם ופתחו גרידי׳ הר כלפי פניה׳ הפכו פיסקא

שם ארור בפרט וברוך ככלל ברוך ת״ר וכר:
ולעשות ולשמור וללמד ללמוד בפרט ואדור ככלל

 הכהמם נגד לאדון וחזה חזה עומדים וזקניו ישראל וכל יהושע
 לשאת לשרת הראוי היו: למטה ולויס כהכים אלמא והלוים

 אלו הארון: אצל למטה כ׳: בן עד ל׳ מבן והיינו הארון את
 בספר כדכתיב היו למטה ונערים( )זקנים ולויס ישראל ואלו

 בסמוך על בתורה שכתוב עיבל הר ועל גריזים הר על :יהושע
הוי חמיצה דהא מחש על לאו בע״כ הארון על :ואזיל כדחפרש

סכך: הויא ולא פרוכת
 בהר נאמרו והקללות הברכות כל בפרט ברוך בכלל ברוך

דברי את יקים אשר ברוך ופרט בכלל עיבל ובהר גריזיס
 ואמת אמת כל וכן כלל הרי יקים לא אשר ארור *הזאת התורה

 אשר ארור וחסכה פסל יעשה לא אשר ברוך וארור. ברוך בפרט
 ולעשות לשמור וללמד ללמוד :כלס וכן וחסכה פסל יעשה

 ושמרתם אותם ולמדתם אלה ארבעה טעונות כלן החצות כל
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 הרי וח׳ ח׳ ח׳. כאן הרי וד׳ ד׳ ארבע.* כאן שסע״בהרי
 אלדה* שנא׳ מואב בערבוהז וכן בסיני וכן דכיי׳כיזט״ו

 וכתיב ונו' משה את ה׳ צוה אשר הברית דברי
אותם ועשיתם הואת הברית דברי את ושמרתם* בט שס

 ר׳ ומצוה מצוה כל על בריתות מ״ח נמצא וגו׳
 אהל ומכניס עיבל והר גריוים הר מוציא שמעון
 ר׳ רוזנים תנאי דהני ובפלוגתא שבמדבר מועד

 באהל ופרטות בסיני נאמרו כללות אומר ישמעאל
 מלות ארבעה כאן הרי בכיכס את אותם ולמדתם וכתיב לעשותם

 אס ברוך ופרט בכלל וברוך ארור כמסרו ארבעתן ועל מלוה לכל
 בכל לעשו׳ יכן לשמור וכן ללמד וכן ילמדו לא אס ארור ילמדו
 לארור ברית בפרט לכרוך וברית בכלל לברוך ברית בריתו׳ ד׳ אמד
 על וד׳ ללמוד על בריתו׳ ד' ור׳ ר׳ בפרט: לארור וברית בכלל
 בסיני וכן ולעשות: לשמור מ׳ עוד דאיכא וח׳ ח׳ מ': הרי ללמד

 :ופרט בכלל וברוך בארור כלס ניתכו למשה המצות כל כשנאמרו
 בארץ הירדן בעבר כדכתיב לישראל כשאמר׳ מואב בערבות וכן

 בתר וגו׳ הברית דברי אלה שנא׳ :וגו׳ משה הואיל מואב
 מואב ערבות כברית אלמא וגו׳ הכרית מלבד כתיב וברכו׳ קללות

 צריך לא עיבל ודהר גריזים ודהר מורב ברית כן וקללות בברכות
 לכל בריתות מ״ח איירי: ובה )תנא( קאי דעלה קרא ]לאתויי[

 לסי גריזים הר מוציא מ״מ: הוי זימכי תלתא ט״ז מישראל אמד
 ומכנים שבפרשה: מצות אלא התורה כל עליהם יהושע אמר שלא

 בישוב משה עם הקב״ה דבר המשכן שהוקם שלאמר מוער אהל
 :לאמי־ מועד מאהל אליו ה׳ וידבר כלכתיב התורה כל ולמדו

נתפרשה ולא בפיני התורה כאמרה בסתם כסוני נאמרו כללות



 רירז סוטה שביעי פיק נאמרים אלו
 כסיני נאמרו ופרטות כללות אומ׳ עקיבא ר׳ מועד
 ואין מואב בערכות ונשתלשו מועד באהל ונשנו

 נכרתו שלא בתורה שכתובה ומצוה מצוה כל לך
 כפר איש יהודה בן שמעון ר׳ בריתות מ״ח עליה

 מצורת כל לך אין שמעון ר׳ משובב אומר עכו
 מ״ח עליה נכרתו שלא בתורה שכתובה ומצוה

 מאות וחמש אלפים ושלשת אלף ת״ר של בריתות
 יהודה בן שמעון ר׳ לדברי רבי אמר וחמשי□

 כל לך אין שמעון ר׳ משום שאמר עכו כפר איש
 עליה נכרתו שלא בתורה שכתובה ומצוה מצוה
 וחמש אלפים ושלשת אלף ת״ר של בריתות מ״ח

 ת״ר מישראל אחד לכל נמצא וחמשים מאות
 וחמשי□ מאוח וחמש אלפי□ ושלשח אלף

 את עליו וזבחת כאחר נסיכי כגון לו( כתפרשה מועד )ובאהל לו
 איחורים והקטרת כיצד חתןדחיס פירש שלמיךולא ואת עולותיך
 פירשה: מועד באהל ויקרא ובספר עולה של וכליל וכיתות והפשט

 ליה סכירא ת״ק .לישראל חשה חפי מואב בערבות ינשתלשו
 שמעון ור׳ הוא חדא מועד ואהל סיכי הר הילכך ישמעאל כר׳

 מ״ח אומר יהודה בן ר״ש כיכהו: כר״עהילכן־תרי ליה סבירא
 מאות ותחש אלפים ושלשת אלף ת״ר של אתד לכל כייתוח

 כל על ערב כעשה את׳ שכל ]בחדב׳[ )בסיכי( שהיו כמכין ויזחשי׳
 כל לך אין יהודה בן שמעון ר' לדברי ר׳ אחר בתוספת' ה״ג אתיו
 ושלשת אלף ת״ר של כריתות ח״ת עליה נכרתו שלא ומצות מצות

אלפים ושלשת אלף ת״ר ואתת אתת בכל ויש ותק״ג אלפים
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 דערבא וערבא ערכא משרשיא רב אמ׳ בינייהו מאי

בינייהו: איכא
 שמעון דר׳ מתורגמניה נחמני בר יהודה רב דרש צו
 נאמרה לא כולה הפרשה כל לקיש כן שם

 האיש ארור* )שנאמר( ונואפת נואף בשביל אלא כי דנלי׳
 דעביד ונו׳ ה׳ תועבת ומסכה, פסל יעשה אשר
 עיל שבא זה אלא לי׳ סגי בארור ומסכה פסל

 אמר ע״ז ועבד הנכרים לבין והלך בן והוליד הערוה

 רב אמר סלעי: ובמאי רבי הוסיף מאי בינייהו מאי ותק״ב:
 על ערב אמד כל כעשת אס דערבא וערבא ערבא משרשי׳

 כל כעשה לא סבר יהודה בן שמעון רבי לא או מכרו של ערבותו
 ואחד אמד כל כחצא החצות את שישחרו אלא מברו על ערב אמד
 אמד ]כל כעשה לא אבל ואמד אמד כל של בריתות ח״ח על ערב

 ואתא מבירו של חובתו על אלא חברו של ערבותו על ערב ואחד[
 לו יש הערבות בריתות את לחכות שבא ר״ש לדברי לחיחר רבי

 מאלה וא׳ א׳ ובכל וא׳ א׳ לכל רבוא ס׳ של בריתות מ״ח למכות
 ערבותם ועל מוכתם על בזה זה כתעי־בי שכולם רבוא ס׳ יש

 של חובתו כשביל רבוא ס׳ של ערבות עליו מקבל אמד כל כחצא
 רבוא ס' בריתות[ עליו ]קיבל הללו רבוא חם׳ אמד ובכל חנירו
הערנות אף עליו קבל וזה מבירו על אחד שנתערבו ערבות בשביל

ערבים: של
 ונואפת בנואף אלא כאמרה לא גריזיס הר של הפרשה כל

 סלא הוא בעיקר כופר בתמי' ליה □ני בארור :איש( )אשת
 ומתוך ממזר והוליד א״א הערו׳ על הבא זה אלא בארור: לי׳



רייט סוטה שביעי פרק נאמרים אלו
 :לו גרמו שכך וה של ואמו אביו ארורים הקב״ה
לח בשם ישראל בני את תברכו כה* אידך חניא

 י נמדכי או המפורש בשם אומר אתת המפורש
 המיוחד שמי שמי את ושמו ת״ל בכנוי. אי^א אינו

 שמי את ושמו כאן נאמר כן בגבולין אף יכול לי
 בית להלן מת שם שמי את לשים להלן ונאמר

 אומר ראשיה ר׳ הבחירה בבית כאן אף הבחירה
 כ שמזה אשר מקיכם בכל* אומר ן4הו הרי צריך אינו

 אלא ס״ד מקים בבל אליך אבא שמי את אזכיר

 הנכרים בין הולך חשה מוצא ואינו ה׳ בקהל לבא שאסור בושתו
 וכן ומסכת ססל לענוד עשאוהו אשר אלה ארורים :ע״ז ועובד
 עם שוכב כגון עריות של אותן פשוטו לפי כ״א כולם את דריש

 ארורי׳ בתרי ולמיק׳ בא״א כולן אקותו ועם אביו ואשת מותבתו
 מקלה שחכאפת. בהמה מעשת שעשתה א״א בהמה כל עם שוכב
 רעים גידולים שגדלו ובאמו באביו מזלזל א״א על בא ואחו אביו

 יודעת ואיבה בדבר סומא שהיא א״א מפתה עור משגה .בביתם
 גבולו. השיג הרי אשתו על בא רעהו גבול מסיג כמוהו. עונשה

 החים בבדיקת שתמות סתריו בליזש לו גורס בסתר רעהו חכה
 המבאף אמר עוקב להיות שוחד לוקח להכות שוקד לוקח המרים.
איני יתום גר משפט מטת .מיתה לו וגורס איש אשת לו ולפתות

לדורשו: יודע
 נזכר הסיומד שם בכ״ס וכי ס״ד בכ״ט ככתבו: המיוחד כשם

וכי ועוד כקרא אבי בכתב כשאני לא זכרי וזה שמי זה הכתוב
 יימד לא והוא אליך אבא דכתיב ושורה באה שכיבה מקום ככל
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 אבא אשר מקובם בכל הוא מסורס זה מקרא
 44אב והיכן שמי את אזכיר שם וברכתיך אליך
 ארה אזכיר שם הבחירה בבית וברכתיך אליך

הבחירה: בבית שמי
 לברכת מתאוח שהקב״ה מנין לוי כן יהושע א״ר צו

 בני עול שמי ארה ושמו* שנא׳ כהני□ שסע״ב
 מנין לוי בן יהושע וא״ר אברכם. ואני ישראל מדניי

 מתברך אין מברך ושאין מתברך שמברך כהן שכל
מברכיך: ואברכה* שנא׳ ניא׳ע

 ברכה של כוס נותנין אין לוי בן יהושע ,^וא״ר
 חוא עין טוב* שנא׳ עין לטוב אלא לברך ש״)ע

 אלא יבורך תקרי אל לדל מלחמו נתן כי יבורך יש״א
 עופות שאפי׳ מנין לוי בן יהושע רבי .ואמר יברך צח
 מזורה חנם כי* שנא׳ עין בצרי מבירין )שמים( שם

 אליך אבא אשר ככ״ט מהופך: מסורס ה׳: להזכרת מקום”ס’ש
:עולמים ובבית ובשילה שבמדבר מועד באהל

 להיות ]בהן[* )בהקב״ה( הדבר הכתוב תלה שמי את יג׳ושמו
 אלא ישראל צורך עשאה ולא עמו על שחו שימת זו ברכה כמפישי

 אישראל אברכם ואני דאלו מברכיך ואברכה :המקום צורך
 יופי לישראל ברכה למדנו טרפות באלו דאחר עקיבא כרי קאי

 תר אברכם ואני אומר כשהוא למדנו לא הגבורה חפי כהכיס
עחהם: חסכים והקב״ה לישראל מברכים כהכיס

 בממונו: מסד וגומל בצע שונא עין לטוב החזון: ברכת לברך
מזורה חנם כי :משלהן אוכלים ואין עין בצרי מכירין
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 כל לוי בן יהושע וא״ר כנף בעל כל בעיני הרשת
 ״ משלי לחם את תלחם אל*שנ׳ בלאו עובר עין מצרי הנהנה

 נחמן רב ]וגו׳[ הוא כן בנפשו שער כמו כי וגו׳ עין רע
 שם תלחם אל* שנא׳ לאוין בשני עוכר אמר יצחק בר

 ערופה עגלה אין לוי בן יהושע וא״ר תתאו ואל
 דניי׳כא ואמרו וענו* שנא׳ העין צרי ‘בשביל־ אלא באה
וכי ראו לא ועינינו הזה הרם את שפכו לא ידינו

 הם דמים שיפכי דין בית שזקני עלתה לכנו על ,
א4ל מזונות בלא ופטרנוהו לידינו בא לא א4אל

לויה: בלא והנחנוהו ראינוהו
 לט תורה ספר שנפתח כיון הונא רב בר רבא אמר
 יקר הון כל וגו׳ לדם כארבה עין בצרי משתעי מיניה לעיל הרשת

 דרכם הציידים כך גפרית כוהו על יזורה לשון מזורה :נמצא
 ואלו לאכול העופות שיבואו כדי ברשתם מטיס׳ושעורים לזרות

 בעלי כל כעיני ברשתם שזורין מזונותיהם מאבדי׳ במכס עין צרי
 כמו כי :ממזונותיהם נהנים ואין בהם מכירים הס שאף כנף

 וכקודי/ו פעל לשון כימנו על זה שער הוא כן כנפשו שער
 האוכל זה כאלו מלמטה וטעמו פתמ ימציו קמץ שמציו חוכמ

 כתאנים לשון הוא וכן עין צר של כנפשי והשעיר ]מירר[ )מודד(
 משער הוא תמיד שיעור לשון פירש סרוק בן ומכמס השוערים

 כלומר מזונות כלא ופטרנוהו :מתי ועד זה יאכל כמה בנפשו
 למוטפס ובא מזונות נושא אמד וראה לו היה ולא הוצרך למזונות

מבור׳ לויה בלא והרגו: עליו זה ובא רעבונו באונס ממנו
:עמהס שילך
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 ובפתחו* שנאמר הלכד־ן בדבר אפי׳ לספר אסו׳ י׳ נחמיה
 והוחלתי* שנא׳ שתיקה אלא עמידה ואין עמדו לב *ע

 אמר וירא ר׳ עוד ענו לא עמדו כי ידברו לא כי
 התורה: ספר אל העם כל ואוני* מהבא חסרא רב ״ נחמיה

 במה שמוע בן אלעזר ר׳ אה תלמידיו שאלו צט
 עשיתי לא מימי להם אמר ימים הארכת שם

 עם ראשי על פסעתי ולא הכנסת בכית קפנדריא
 מכרך מאי כרכה ת4בל כפי נשאתי ולא קודש

 בקדושתו קדשנו אשר חסדא רב אמר וירא א״ך
 אמר מאי )למיסק( כרעיה עקר כי וכו׳ אהרן של

וכר: אלהינו ה׳ יר״מ
ה׳ אחרי* לי ת4אסבר אהינא בר א4רב שסע״באמר

שתקו: עמדו כתיב: בעזרא .וכשהתמיל ובפתחוג’ ם’דכי
 בהימים: שהארכת )עיקר( בידך זכות איזה ימים הארכת במה

 ולצאת זה בפתמ ליככם בה״כ דרך דרכו לקצר קפגרריא
 בהא איעול דרי אדמקיפנא בברכו׳ מפרש קפכדריא ולשון כנגדו

 דרכי. בזהואקצראת אככוס הללו השורות סביב מקיף שאני עד
 שהיו קודש עם ראשי על פסעתי ולא בתים: שורות דרי

 כשהם ביניהם והמהלך קרקע ע״ג בכהמ״ד יושבין התלמידים
 לשון והוא כרמו על פסיעותיו מרמיב במקומו לישב ונכנס יושבין

 או להקדים צריך ולפיכך ראשיהם על כמפסיע ונראה מפסיע
 עקר וכי היה: שכהן לברך כפי נשאתי ולא חבמוץ: לו ישב

 ‘אמר. מאי תיבה כלפי פניו ממזיר והוא למיסק בעבודה כרעיה
אהיכא בר ששמו מכס אהיכא( )בר לי אסברא אהינא בר
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 העם את טכרכים שהכהנים בוטן תלכו אלהיכם

 קג מלים ברכו* חסדא רב אמר וירא א״ר אומרים הן מה
 צבאיו כול ה׳ ברכו וגו׳ כח גבורי מלאכיו ה׳

 ככנל מעשיו כ>ל ה׳ ברכו רצונו עושי משרתיו
 במוספי ה׳ את נפשי ברכי ממשלתו מקימוח
 קלי שם המעלות שיר* אסי א״ר אומרים הן מה דשבתא

 ידים שאו וגו׳ ה׳ עבדי כל ה׳ ארה ברכו הנה
 קלה שם ירושלים שוכן מציון ה׳ ברוך* ה׳ את וברכו קדש

 בההוא דכתיב מציון ה׳ יברכך נמי ולימרו הללויה
 מתוך פוי בן דר״ש כריה יהודה אמר ן4עניינ

 בברכותיו מסיי׳ הקב״ה של בברכותיו שהתחיל
 א״ר אוט׳ מאי דתענית׳ במנחתו הקב״ה של

 יד יימי׳ למען עשה ה׳ בנו ענו עוננו אם* יעקב בר אחא
 תהי׳ למה צרה בעת מושיעו ישראל מקוה שמך
 כגבור נדהם כאיש תהיה למה וגו׳ כארץ כגר

 אומרים הם מה העם דבר: של טעמו הכינני לי אסכרא
 שהן להראות ברכותיו על לפניו ומודים פכים מסבירים שיראו
 ה׳ כרכו צכאיו כל ה׳ ברכו מלאכיו ה׳ כרכו :להן טמות

 דשבתא במוספי כרכות: ג׳ כנגד הן מקראות שלש מעשיו כל
 דברי את למדש צריך כקול שאינו ]מדש[ כפיס נשיאות שהוא
 פריך דקא והיינו מזמור כאותו אינו מציון ה' כרוך :העם
 רחעניתא במנחתא :עכ״כא כההוא מציוןדכתיב ה׳ יברכך וכימא

כדאמרי׳ שכרות משום מכמות כשאר כן שאין מה טכסים שכושאין
:כתרא בס׳ תענית נמס׳
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 דכפורא דיומא בנעילה* וגומר להושיע יוכל לא מ

 במתניתא לה ואמרי זוטרא מר אמר אומר מאי
 מציון ה׳ יברכך ה׳ ירא גבר יבורך כן כי הנה* קנח מלי׳

 בניכם וראה חייך ימי כל ירושלים בטוב וראה
ישראל: על שלום לבניך

 &4אנ ענוותנא אמינא הודה מריש אבהו א״ר ק
 אמר דאיהו עכו דמן אבא לר׳ דחזיתיה כיון שם

 קפיר ולא טעמא חד אמוריה ואמר טעמא חרא
 דר׳ ענותנותיה מאי אנא. ענווהנא לאו אמינא
 אבהו דר׳ דאמוריה דכיתהו לה דאמרה אבהו

 ליה צריך ל<ה דידן האי אבהו דרבי לדכיתהו
 דמלכותא יקרא עליה וזקיף דגחין והא דידך להאי

 אבהו לר׳ לי׳ אמרה דביתהו אולת ליה דעבד הוא
 יתקלס ומיניה מיני מיג׳ לך נפקא ומאי לה אמר

 למנוייה אבהו דר׳ עליה רבנן אימנו ותו עילאה
 )דתפסי( עכו דמן אבא לר' חוויה מתיבתא בריש

 )ס״א רבה לכו אית להו אמר חובו׳ בעלי לי׳ ]דנפישי[
 לא : הדרשה בעת לו לוקש שהוא מה לרבים המתרגם אמורית

 רמלכותא יקרא :בעלך כמו הוא מכס לרירך צריך
 נשוא במגיגה כדאמריכן המלך בבית סכים נשוא אכהו ר׳ שהיה
 כסקי דהוו אמרו ובסנהדרין .קיסר בי אבהו ר׳ כגון סכים

 מדברכא דעמיה רבא קמיה ומשרן לאסיה קיסר דבי אמהתא
 רנפישי :מעכותכותו זה ועוד עליה אימני רבנן ותו דאומתיה:

 לכו אית אבהו א״ר : ללות צריך שהיה חובות בעלי עליה
גראש שיושיגוהו כדי ממני יותר לישבנראש וראוי גדול מכס רבה
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 אתא לא אבא לרבי ליה דמצלנא עד לתו אמר

ליה(: דאציל עד
 קא לההו^א איקלעו ו4אב בר חייא ור׳ אבהו רבי

שם ור׳ שמעתא דריש אבא בר חייא ר' אתי׳
 בר *4חיי לר׳ ב״ע שבקי א4אגדת דריש אבהו
 ׳גמ>׳גאמר דעוזיה חלש אבהו דר׳ לקמיה ואתו אבא
 י״א א״ל הדבר למה משל לכם אמשול אבהו ר׳ להם

 אמ£>ללןדארן אחת לעיר שנכנסו אדכם בני לשני רומה
 מוכר ואחד ומרגליות טובות אבניכב מיני מוכר
 שמוכר מי על לא קופצים. מי על סדקית מיני
 גמיא גי׳ חייא ר׳ אזיל הוה ויומא* לומא כל .סדקית מיני

 בח^הףמלוה עד אבהו רבו ,ךון-ץרב ומלויה אב<ז בר
 א’כרא?4וומ ההוא קיסר דבי יקרא משום דאושפיזיה

חכה! לי׳ אושפיזיה עד אבא בר חייא לרבי אבהו ר׳ אלויה
 עי מיניה: דעתיה איתותב לא הכי ואפילו

 אושפחי׳ שר׳רו עלוך צבור אימת תהא םלעןיל יצחק א״ר
"ו כלפי ואחוריהם העם כלפי פניהם כהנים

 אכח״הדדור המלך ויקם* מהכא אמר נחמן רב שכינה

דבריו וישמעו משוב שיהא כדי אותו ומעשרים מתכות לו וכותכין
:אמיו משל גדלהו חאמיו הגדול והכהן כדתכיא

 וטהרות: ואיסור דינין הלכות שמעתא :באגדתא דרש אבהו ר' ה״ג
וצכורות: וממטין כגוןפלכין ועניים הנשים מלאכת כלי סדקית

 להם יש קלים שדמיהן מתוך בתמיה סדקית מוכר על לא
:כן אומר היה דעתו ולהפיס הרכה קונים
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 לב אחי אם ועמי אחי שמעוני ויאמר רגליו על

 או כך אלעור א״ר אחי למדה עמי ואם עמי
 א לי שומעים אתם אם 1לישראל־ דוד לחכם
 במקל! אתכם רודה ואני אתם עמי לאו ואם אתם
 קומו* שנא׳ במקדש אמן עונין שאין מנין שסע״נת״ר

 העולם ועד העולם מן אלהיכם ה׳ את וברכו ט נחמיה
 ומרומם* שנא׳ תהלה וברכה ברכה כל שעל ומנין שם

 תן וברכה כרכרה כל על ותהלה ברכה כל על ■
תהלה: לו

 טוב יובם מוצאי כיצד המלך פרשרח משנהגןר
 שביעי׳ במוצאי בשמיני חג של הראשון מא

 של עליה ויושב בעורה עץ של בימה לו עושין
בחג השמטרה שנת כמועד שניכם שבע מקץ* לא ׳,דכי

 לנכי הכית לבדק להתנדב מזהירם היה ועמי אחי שמעוני
 *למקום שלמים להיות לי שומעים אתם אם בהמ״ק:

 הם כשרים אס עליו לכור אימת המלך אלמא אתם ומכירי אחי
:תמתי כבושין אתם עמי

 י מנרלן שהיו ברכות שכל כתיב עזרא בספר וגו׳ וברכו קומו
 7וע העולם מן ישראל אלהי ה׳ ברוך מברכין היו כך במקדש

 ושאי כבודך שם ויברכו מתים: וקלממיה אברהם למגן העולם
 : ,ולהודיי להלל עונים שהעם מלכותו כבוד שם ברוך יענו העם

 אותה שנים שבע בסוף שנים שבע מקץ :אלמ״ברא בימה
 יק המלך בפרשת בספרי כדתניא היא מלך יד על קרייה

 ’התוריי במשנה אלא הקהל ביום קורין אין הזאת התורה משכה
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 ונותנו תורה ספר נוטל הכנסת חון וגו׳ הסוכות
 והסגן לסגן נותנו הכנסות וראש הכנסת לראש

 והמלך למלך נותנו גדויל וכהן גדול לכהן נותנו
 עמד המלך אגריפס וקורא. ויושב ומקבל עומד
 אצל וכשהגיע .חכמים ושבחוהו עומד וקרא וקבל
 । דנר>׳ אחיך לא אשר נכרי איש עליך לתת תוכל *לא
 תתיירא לא לו אמרו דמעורת עיניו ולגו הוא

 וקור« אתה אחינו אתרה אחינו המלך אגריפס
אימא ס״ר בשמיני ׳]גמ :הדברים אלה מתחלת

:בשמינית[
 קד משום תנא וכו׳. תוכל ללא וכשהגיע פיסקא

ע״ב שם שונאיהם נתחייכו שעה באותה נתן ר׳
 המלך לאגריפס לו שחנפו מפני כליה ישראל של
 שר אגרופה שגברה מיום חלפת׳ בן ר״ש אט׳

 ואין המעשים ונתקלקלו הדינין נתעוותו חנופרה
 ממעשיך. גדולים מעשי לחבירו לומר יכול אדם
 היה ישראל מלך המלך אגריפם :בישיבה וקורא ויושב וקורא
 זלגו :נימיו הבית ]שנמרב[ )שמרב( והוא הורדים של מזרעו
 אתה אחינו :המלכות מן פסלו הזה שהמקרא לפי דמעות עיניו
 שבואתמכן: שמע עד הרברי' אלה מתחלת מישראל: שאמו

 למלכות ראוי אין מישראל דאמי אע״ג מנופה של כמה אגרופה
שהמכיפו הרינין נתעוותו : חילתא וזילא הוא דעבד

 ראו שהגדולים המעשים ונתקלקלו :הדין נעלי את הדיינין
 שיכול אדם לך ואין מנופה: מפני בידם מימו ילא עבירה עוברי
ביד מימו שלא שמתוך טמעשיך גדולים מעשי לחבירו לומר
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 שמעון ר׳ תימא ואי מערבא בר יהודה רב ררש

לא* שנא׳ כעה״ן לרשעים להחניף מותי פוי בן' כל ישעי׳
 מכלל שוע יאמר לא ולכילי נריב לנבל עוד יקרא

 ן4מהכ אמר לקיש בן שמעון ר׳ שיי. דכעה״ז
דא״ר לוי דר׳ ופליגא ותרצני אלהים פני כראות* גל ,׳ראש

 לאד□ רומה הדבר למה ועשו דיעקב משל לוי
 להורגו שמבקש בו ויודע לסעודה הכירו את שזימן

 שטעמתי כתבשיל טועם שאני זה תבשיל טעם א״ל
 מסתפינא להאי מלכא ליה ירע א״ל המלך בבית

:למקטליה
 אף מביא חנופה בו שיש אדם כל אלעזר א״ר קה

 עור ולא אף ישימו לב וחנפי* שנא׳ לעולם סש
כי ישועו לא* שנא׳ נשמעת תפלתו שאין אקנליאלןית

 חנופד־ן בו שיש אד□ כל אלעור וא״ר סםאסרם.
 שנא׳ אותו מקללין אמן שבמעי עוברין אפילו

 יועמוהו עמים יקכוהו אתה צדיק לרשע אומר* כד משלי
 אקוב מה* שנא׳ קללה *4אל קוב ואין לאומים נג מדכי
ולאם* שג׳ עוברין אלא לאומים ואין אל קבה לא כה ראשי׳

 :עוברין כולן ונמצאו מעשיהם את הדורות למדו עבירה עוברי
 לקיש דריש הא ופליגא תמיד: יין שמתאוה נפשי ל'כלתה ולכילי
 כראוי' פניך ראיתי לו לומר יעקב כתכרין לעשו להמכיפו דאמר

לאיים אלא כתכוין להמכיפו לא אדר׳לוידאמר פליגא אלהי' פכי
! . : המלאכים לראות רגיל שהיה ולהודיעו עליו

 לאתועילסשועהי יסורים עליהם כשיבואו אסרם כי ישוער לא
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 חנופה בו שיש ארם כל אלעור וא״ר יאמץ מלאם

 ה ישעי׳ ולטוב טוב לרע האומרים הוי* שנא׳ בגיהנם נופל
 לםש>טידמר שמיס לחשך ואור לאור חשך שמיכה רע

 כאכול לכן אחריו כתיב מה למר ומתוק למתוק
 ׳מקאומד כמק שרשם ירפה להבה וחשש אש לשון קש

 המחניףליעמשמ׳ כל אלעזר וא״ר יעלה כאבק ופרחם יהיה
 יע לאדם לנופ בורו לנופ אינו ואם בידו נופל סוף לרשע

 יש שנא׳ כנו בן ביד נופל כנו ביר נופל אינו ואם בנו כיד
 כח ׳ימי’ כן אמן וגו׳ הנביא חנניה אל הנביא ירמיה *ויאמר

 מב ד׳ו^ ויהי** וכתיב וגו׳ דבריך את ה׳ יקים ה׳ יעשה
 לי שם р יראיה ושמו פקידות בעל ושם בנימין בשער

 וכתיב .וגו׳ הנביא ירמיה את ויתפוש חנניה בן שלמיה
 שם ואמר .השרים אל ויביאהו בירמיה יראות *ויתפוש

 כנדה מאוסה חנופה בה שיש עדה כל אלעור רבי
 סי אייג קורין הים בכרכי שכן גלמוד חנף עדת כי* שנא׳
 וא״ר מבעלה דא גמולה גלמודה מאי גלמודה לנדה

 הכא כתיב גולה לסוף חנופה בה שיש עדה אלעזרכל

 גלות על שקר נבואת שאחר הנביא לחנניה ירמיה ויאמר
 אל משיבם אכי יחים שכתיס בעוד עמו שגלו המקדש וכלי יככיה

 לומר לו שהיה זו היא מכוסה ה׳ יעשה כן אמן :הזה המקום
 כמה לאמר בנימין בשער הוא ויהי : ניבא אתה שקר כהדיא

 כמלה למלוק בכיחין אק ללכת מירושלים יוצא ירמיה היה מיס’
גמולה כופל: ת את אלהכשדיס לו ואמר יראיה ותפסו לו שכפלה

:ויגמל כמו בדילה
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 כלבבך ואמרת* התם וכתיב גלמוד חנף עדת כי מט ישעי׳

 וסודה גולה וגלמודה שכולה ואני אלה את לי ילד מי
:הם איפה אלה לבדי נשארתי אני הן גדל מי ואלה

 כתות ר׳ אבא בר ירמיה א״ר חסדא( רב )אמר קו
 שקרים כת לצים. כת שכינה פני מקבלות אין שם
 משך* דכתיב לצים כת לה״ר. מספרי חנפים.כת כת 1 הסע

 שקרים דובר* דכתיב שקרים כת .לוצצים את ירו א₽לי״המ
 לפניו לא כי* דכתיב חנפים כת .עיני לנגד יכון לא ע איוב
 חפץ אל לא כי* רכתיב לה״ר מספרי כת יבא חנף ה מלים

 יגור לא ה׳ אתה צדיק רע יגורך לא אתה רשע
: רע במגורך

מלחמה משוח
שמיני פרק

אל מדבר שהוא בשעה מלחמה משוח משנה קן
 והיה* שנאמר מדבר היה בלה״ק העם שם

משוח כהן ]ןה הכהן ונגש המלחמה אל כקרבכם כ דברים
 שמע אליהם ואמר* בלה״ק העם אל ודבר מלחמה[ שם

5ע ולא שונאיכם( )על אויביכם על וגו׳ ישראל

 יגור לא רע יגותך לא : לוצצים את מהיות הקב״ה ירו משך
 כי סרשתא בההיא דכתיב כתיב לה״ר מספר וגני רע עמך
:גו׳ הוות קרבם נכונה בפיהו אין

 הכהן ונגש שנא׳ :לכך וכמשת שנתרבה* כהן מלחמה משוח ״א0
נמניי8
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 בנימין על שמעון ולא שמעון על יהודה לא אחיכם

 כח נ הי״ ויקומו* להלן כמ״ש עליכם ירחמו בידם תפלו שאם
 ז£כ” וכל בשביה ויחולקו בשמות נקבו אשר האנשים

 וינעלוסמשמע וילבישום השלל מן הלבישו מערומיהם
 שהלכישוס כושל לכל בחמורים וינהלום ויסכום וישקום ויאכילום

 השלל יו! ןאו ברדם לותפ שאם הולכים אתם אויביכם על וגו׳
 םרפ׳׳א ואל תיראו אל לבבכם ירך אל* .עליכם מרחמים

 כ דניים מפני לבבכם ירך אל מפניהם תערצו ואל תחפזו
 הגפת מפני תיראו אל חרבות וצחצוח סוסים צהלת

 1מקוד תחפזו ואל .הקלגסים ושפעת התריסים
 אלהיכם ה׳ כי הצוחה קול מפני תערצו ואל הקרנות
 ודם כשר של כנצחונו באים הם עמכם ההולך

 באים פלשתים מקום של בנצחונו ב&ים אתם
 והם בחרב שנפל סופו היה ומה גלית של בנצחונו

 ויקומו מהכא(: לה״₽ ילין )היכי קאמר מאי פריך בגמרא
 בדברי אחז עם י־מליהו בן פקח מלחמת גבי כתיב האנשים

 שחו עודד הנביא היה ושם הרכה יהודה מבכי ששבו הימים
 בכי אחיכם על ה' בחמת להם ואחר ישראל לבכי והוכיחם

 את© ועתה מרפא לאין בהם והכיתם בידכם נתנם יהודה
 לכל השביה: את והשיבו שמעוני לעבדים אותם לכבוש אומרים

 ללכת ]יכולין[ )ראוין( שאינם שבהם הכושלים כל כושל
 בלשוןמקרא: צהלה קרוי הסוסים צנף סוסים צהלת ברגליהם:

 וסוגרין מגיפין תריסין הגפת חיילות: רמי הקלגסים שפעת
וקולם זה על זה שיבקשו כדי לזה סמוך זה התריסין ימדבקין
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 ומה שובך של בנצחונו באים עמון בני .עמו נפלו
 אין אתם אבל עמו נפלו והם בחרב שנפל סופו היה

 להלחם עמכם ההולך אלהיכם ה׳ כי* אלא כן אתם כ ,>םדנ
 הארון: ]מחנה[ זה אתכם להושיע אייביכם עם לכם

 )ל״ללמימר .ישראל שמע אליהם ואמר* פיסקא קח
 משו׳ יוחנן א״ר ישראל שמע שנא( להו(]מאי שם
 לא אפי׳ לישראל ]יוחי[א״להקב״ה )עזאי( ר״שבן שם

 נמסרים אתם אין וערבית שחרית ק״ש אלא קיימתם
 וא׳ בסכר א׳ עמהם מרבר פעמים ב׳ ת״ר .בידם

 מערכי דברי שמעו* אומר מהו בספר במלחמה ע״ב שם
ירך אל* אומר מהו במלחמה וחזרו שסהמלחמרת

 ד כנגד תערצו ואל תחפזו ואל תיראו אל לבבכם
 ורומסין: וצווחין ומריעין מניפין עושים שאוה״ע דברים

 וכו׳. גלית של בנצחונו באים פלשתים קטנפיסקא[
:הדרעזר צבא שר שובך שכנגדן: על לאיים המון כקול נשמע שס

 פעמים ב׳ זה[: בלשון חתמיל למה ישראל שמע שנא ]מאי
 שמעו מארצם: כשיוצאין בספר אחר עמהם מדבר

 יקזרו לילך ראוי ומי למזור ראוי מי המלחמה מערכי דבי־י
 । ורך וירא אשת וארס כרם ונוטע בית בונה כגון למזור הראויס

 כהןקאמי7לקמןאמריכן השוטרים ודברו בהו דכתיב ואע״ג לבב
 אל לבבכם ירך אל !לעס דבריו חשמיעין השוטרים אלא לתו

 י ארבע׳ כנגר אזהרות: ארבע תערצו ואל תחפזו ואל תיראו
 ומריע? בתריסין: מגיפין לאיים: עושים שאה״ע דברים

 ’אנל ודהרותם סוסים בצהלת ורומסין בקולם: וצווחין בקרנות:
לאיים: ואינם המלממה עיקר הס קלגסין ושפעת מרבו׳ צמצויז
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 לפני פניכם כגלוי שעמד יוחנן רבי אמר נלית

 «’ ש״א אלא איש ואין אלי וירר איש לכם ברו’ שנא׳ המקום

 »»ממזת הריני הקב״ה אמר מלחמה איש ה׳* שנא׳ המקום
 1» ש״א )הוא( אפרתי איש בן ורוד* שנא׳ איש בן ביד מפילו
 ליה נפקא פיו ןדלכ מקומות ׳בג ר״מ משום יוחנן א״ר ]הוה[
 גלימ״ש«־אם ואידך • ליא וירי איש לכם ברו א׳ רשע לאותו

 )מדלא ואידך לעבדים. לכם והיינו והכני אתי להלחם יוכל
 כרז כמ»כ אלי בא אתה כי אנכי הכלב לדור[ ליה ]רקאמר

 לכסמכם בחרב אלי בא אתה ליה קאמר נמי דוד כמקלות

 V’ כשם אליך בא ואנכי א״ל הדר דור ובכידון ובחנית
 מדבמיבחרפם אשי ישראל מערכות אלהי צבאות אלהי ה׳

 אלי !ילד לבטלם כרי יוחנן א״ר והערב השכם הפלשתי ויגש

 מ! משמע ]א״ר יום ארבעים ויתיצב .וערכית שחרית מק״ש
 שמיםה איש ןיצא התורה כהם שנותנה וןם ׳מ כנגן- יוחנן[

 ’רב אמר כינים מאי פלשתיבם ■ממחנות הכינים
 דבי שבאחיו בינוני אמר ושמואל מום מכל שמכונה

]אמי■ הכשילו( )פיו פיו לכדו :במרו ביו :פניםביזוצפת כגלוי
 דתל״ל יגבר שהוא עלי משמע אלי וירד :כשלוכו[ את פיו

 לו אוכל אני ואם אמר דהדר ואע״ג והכני ואידך :אתי יילמס
 ליה קאמר הדר דוד :הוה לרעתו פיו פתימת מ״מ והכיתיו

 נא אתה ליה דקאמר לרעה פיו פתימת זו והין וגו' בא ואני
 נשסשהכצחוכות בך למשול בא ואני ממש בו שאין ע״ידבר בי למשול

 :להתיצב כמ לו ניתן להתקבל תורה שאיקרה יום מ׳ כנגד :שלי
שבאחיו כיעור: של מוס מכל ומנוקה מתוקן מום מכל מכונה
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 כר אמר יוחנן ר׳ כבנין עשוי שהיה אמרי שילא ר׳

 יוסף רב תני מגת שמו גלית .נאנאי וחד פפי מאה
 וקרינן ממערות כתיב .כגת באמו דשין שהכל

 כתיב .באמו הערו שהכל יוסף רב תני ממערכות
 שמד, הרפה ח״א ושמואל רב הרפה* וכתיב ערפה* א יי«

נקרא ולמה שמה הרפה ח״א שמה ערפה וח״אככא׳'ש
 וח״א מאחוריה אותה עורפין שהכל ערפה שמה
 דשין שהכל הרפה שמה נקרא ולמה שמה ערפה

את ותפרוש האשה ותקח* וכה״א כהריפות אותה י« ש׳־נ
 נודע ולא חריפות עליו ותשטח הבאר פי על המסך

 במכתש האויל את תכתוש אם* מהכא ואבע״א .דבר כ» משלי
להדפה יולדו אלה ארבעת את* בעלי פות הרי בתוך כא ש״נ

 רב אמר נינהו מאן עבדיו וביד דוד ביד ויפלו בגת
חניתו וחץ* כתיב בנוב וישבי גלית ומדון סף חסרא שם

 גן נאנאי וחד פפי מאה כר :כדלקמן הוו אמיס ארבע
 מן ונתעברה אמת כלילה אמו על אנשים הרב׳ שבאו התערובות

 בלשון אב זהו כאכאי .מנאפים וכולם אביו הראשון נמצא אמד
 אנשים מבין שיצא הכינים איש ולשון פדר״שטרוש פפי פרסי.
 שם ערפה כתיב פלשתים: ממערות ממערות כתיב הרבה:
 ערפה והיא הרפה בילידי אשר הרפה וכתיב :ערפה האמת

 רות בבי ביד במרב בכיה שיפלו עליה שנגזר ]לקמן[ כדאמרי׳
 פנים כבהמה עצמה הפקירה אותה עורפין בשכינה: שדבקה

 וישבי וגלית ומדון סף כתושין: מטין כהריפות עורף: כנגד
מצי ספר שלא הכתוב הודיען מצי ל׳ חץ שמואל: בספר כולם
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 לשבחו(חנימידיפ )הגיעו לא עדיין אלעזר א״ר חניתו ועץ וקרינן

 ת ךן שאסור מכאן רשע אותו של שכחו[ לחצי ]הגיענו
נס”מ ]ליפתח )לפרסומיו־־.( ולא רשעים של בשבחן לספר

 למ״א : דוד של שבחו להודיע אלא כלל כיה[
הי ותשק*נינהו[דכתי׳ עבריו]מאי וביד דוד ביר *ויפלו

 שם יצחק א״ר כה דבקה ורות לחמותה ערפה
 כא ש״כ הדבוק׳ בני ביד ויפלו הנשוקה בני יבואו אמרהקכ״ה

 א יי« על ערפה שהורידה דמעות ארבע בשכר רבא דרש
שנאמר הללו גבורים ד׳ ממנה ויצאו זכתה חמותה

שם :עוד ותבכנה קולן *ותשאנה
 קיא .וכו׳ שובך של כנצחונו באין עמון בני פיסקא

 שם )ואמרי ושמואל רב שופך וכתיב שובך כתיב
 נקרא ולמה שמו שובך ח״א אסי( ורב אמי רב לה

 כקיתון לפניו נשפך אותו הרואה שכל שופך שמו
 שעשוי שוכך שמו נקרא ולמה שמו שופך וח״א

 ה ילמיה רב גבורים כלבם פתוח כקבר אשפתו1 .כשובך
 ח״אבשעה ורבאסי[ אמי רב לה ]ואמרי ושמואל
וש״ת חללים של אשפתו׳ אשפתות עושים חץ שזורקי׳

:כזה גבוי־ עם שכלתם דרור שבחיה לאורועי :גבורתו
 נתגיירה: שלא מעמה ליפרד לתמותה שכשקה הנשוקה כני

 קולן ותשאנה כתיב מיניה דלעיל שכייה פעם עור ותככנה
עימם: מב׳ בכיות לשתי דמעות ארבעה ותבכנה:

 אשפתו הימים: בדברי שופך וכתיב שמואל: בספר שוכך כתיב
דרב פלוגתא דכקט ואיידי כתיב כ״כ של כתיילות וגו'
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 בשעה וח״א גכורים כלם ת״ל כקרב שאומנין מפני

 זבל של אשפתות אשפתות עושים צרכיהם שעושים
 גבורים כולם ת״ל הם מעיים שחולי מפני וש״ת
 מעים חולי ובלי׳ דנפיש מאן האי ש״מ מרי רב אמר

 איש בלב דאגה* ליטרחבנפשיה. נ״מ למאי הוא יג משל»
 וח״א מדעתו יסיחנה ח״א אסי ור׳ אמי ר׳ ישחנה

: לאחרים ישיחנה
 אלהיכם ה׳ כי* אלא כן אתם אין אתם אכל פיסקא קיב
 וכל הארון. מחנה זה וגו׳ עמכם ההולך שם
 בארוןגכיוצא* מונחי׳ ו]כל[כנוייו שהשם מפני כךלמה כ דכיים

 משה אותם וישלח* אומר הוא[ ויכן אתה( בדבר מג
 פנחס ואת .סנהדרין אלו אותם לצבא למטה אלף אל מדכי

 והלוחות הארון זה הקדש כלי מלחמה. משוח זה
 לא תניא השופרות. אלו התרועה וחצוצרות פלעיאהזשבו.

ь אבי הין ליפרע אלא למלחמה פנחס הלך לחנם ייאמ 
 למימרא מצרים. אל אותו מכרו והמדנים* שנא׳ אמו )ש'שםמ&נח
לו לקח אהרן בן ואלעזר*והכתיב קאתי מיוסף דפנחס חמהלמ

 לאגבורים: אבל שאומנין מפני לה: נקט דקראי בדרשה ושמואל
 ושמא חדקאמר ש״מ :בגבורה הרבה שאוכלין חממת זבל של ל,ןנ)מ

 בטרם הרפואות לבקש בנפשיה ליטרה :הס מעיס מולי תאמר »ע״ש
:מוליו עליו יכבד ש״אי

 ה׳ כי שתבטימן זו הבטמה היא ומה להם אחר למה וכ״ב । ™ש
 היא מה עמכס אלהיכם ה׳ כי אחר ולא ההולך אלהיכס

בארון מונחים כינוייו וכל שהשם חמש: הולך דחשחע זו הליכה
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 שפיטם קאתי מיתרו לאשה]מאי[לאו לו פוטיאל מבנו׳

 שבטים והלא ביצרו שפטפט מיוסף לא לע״ז עגלים
 אמו אבי שפיטם זה קפוטי ראיתם אותו מבזק

 אי אלא מישראל )שבט( נשיא יהרוג לע״ז עגלים
 אמא ואי מיתת דאמיח אמא מיוסף דאמיה אכוה

דכתיב ריקאנמי מיתרו דאמיה אביה מיוסף ראמיה
: ש״מ משמע תרי פוטיאל מבנות

 קיג תורה למדך ארס אשר נטע אשר בנה אשר* ת״ר
מד ישא ואח״ב ברם ויטע בית אדם שיבנה ר״א

 כ דכיי׳ בחוץ הכן* בחכמתו אמר)ה( שלמה ואף .אשה
 כד’משל. ביתך ובנית אחר לך בשדה ועתרה מלאכתך

 כרם זו לך בשדה ועתרה בית זה מלאכתך בחוץ הכן
 מלאכתך בחוץ הכן ר״א .אשה זו ביתך ובנית אחר

 ביתך ובנית אחר משנה זו לך בשדה ועתרה מקו־א זו
 ומשנה מקרא זו מלאכתך בחוץ הכן ר״א .תלמוד זו

 אלו ביתך ובנית אחר .תלמוד זו לך בשדה ועתרה
הכן אומר הגלילי יוסי ר׳ של בנו אליעזר ר׳ .מע״ט

ולא אותו ]וכבש[ זלזל ביצרו שפטפט במלממה: עמהס היוצא
 הכשרסיןם״אחשמ הן כדאמריקבאלו אותו ממין שבטים והלא *משנו:
תרי הכהן: אהרן בן אלעזר בן פנקס שם לימסו הוצרך לפיכך

פוטאל: כתיב מדלא פוטי
 לתת תלמוד לך: בשדה מלאכתך בשרהלךוכצכה ועתרה

;מי כדברי והלכה המשכה גטעמי ]להבין[ סברא



סוטה שמיני &רק מלחמה משוח 228
 ועתרה ותלמוד ומשנה מקרא זו מלאכתך בחוץ

ביתך ובנית אחר .טובים מעשים אלו לך בשדה
: שכר וקבל דרוש

 ר״ע וגו׳ העם אל לדבר השוטרים ויספו* מחני׳ שם
יכול שאינו כמשמעו הלבב ורך הירא אומר כ דני>׳

 רבי שלופה חרב ולראות המלחמה בקשרי לעמוד
 המתיירא זהו הלבב ורך הירא אומר הגלילי יוסי

 כל את התורה לו תלתה לפיכך שבידו העכירות מן
 גרושה לכה״ג אלמנה אומר יוסי ר׳ בגללן שיחזור אלו

 בת לישראל ונתינה ממזרת הדיוט לכהן וחלוצה
:הלבב ורך הירא הוא הרי ונתין לממזר ישראל

 שרי ופקדו העם אל לדבר השוטרים ככלות והיה* שם
 מעמידין עם של כעקיבו העם בראש צבאות כ דברי׳

 ברזל של וכשילין מאחוריהם ואחרים לפניהם זקיפין

 לעמוד כשמתקשרים בקשרי :הכהן דברי על השוטרים ויספו
 הירא זהו שהירא לפיכך : אויבים יפרידום שלא צפופים

 שיתלה כדי בגללן למזור ואירס ונטע בכה התורה תלה מעבירות
:ומוזר ירא הוא שבידו מעבירות לומר יתבייש ולא המזרה בכך

 :הגלילי יוסי אדרבי פליג במאי מם' בגמ׳ וכו׳ אומר ר״י
 אמרוכים ימזרו שלא שעומדים עם של בסופו עם של כעקיבו

 שלצד בראשם מלפניהם זקיפין מעמירין לנום: לאמי־יה׳
 א׳ יפול שאם לכך ממונים גבוריס אדם בכי מעמידים המלממה

 בדבריהם: הצבא אנשי את ויגבירו ויזקפוהו יעמידוהו הכלממים מן
ברזל של וכשילין :מאמריהם אמרים ואנשים ]ואחרים[



עע! । 1 םוםו עיי׳ו חסה מי׳ משוה י
 את לקפח בידו הרשות לחוור המבקש וכל בידיהן
 ע״ג שם לפני ישראל נס* שנא׳ נפילה ניסה שתחלת שוקיו

 י ש״א הוא ולהלן בעם היתה גדולה מגפה וגם פלשתים
 לא שם חללי□ ויפלו פלשתים מפני ישראל וינוסו* אומר

 מצוה במלחמות אבל הרשות במלחמות כד״א וגו׳
 א״ר מחופתה וכלה מחדרו חתן אפי׳ יוצאים הכל

חובה כמלחמות אבל מצוה כמלחמות כד״א יהודה
:מחופתה וכלה מחדרו חתן ואפי׳ יוצאים הכל

ערופה עגלה
תשיעי פרק

 קיד אומר ]אליעזר[ )אלעזר( ר׳ מודרין היו מאין משנה
מה )אלעזר[ רבי מחוטמו אומר ר״ע מטבורו

 ע״ב מצוארו: חלל שנעשה ממקום אומר יעקב בן ]אליעזר[
 פ׳ ייסא הוא באפיה חיותא עיקר מ״ס מפלגי קא במאי גט׳

 ש״ע ה"’ תנאי הני כי לימא הוא בטבורו חיותא עיקר ומ״ס
 עא,,לאמיי ממעי* וכה״א מראשו נוצר הולד מהיכן

 : מריי״ש שקורים קצין כעין וכשילין יכוסו שלא לשמור בידיהן
 שהכיפה ליה חיבעי איפכא פריך כגל נפילה ניסה שתחלה

 שאיכן ויש המערכה חן שקוזריס בד״א : הנפילה תחלת היא
 כיבוש כגון מצוה במלחמת אבל הרשות: במלחמת ממקומן זזין
 :בגח׳ מפרש וכו׳ אומר יהודה ר׳ :יוצאין הכל יהושע בימי א״י

כלכתיב מיניה ומודדין מיקרי חלל עיקר חיותאכו׳הילכך עיקר



סלטה ערו^רי עגלה "דדיד"“^׳
 אומר שאול אבא והשליכי נזרך גוי* ואומר גווי אחה »ימיה!

 אבא תימא אפי׳ ואילך אילך שרשיו ומשלח מטבורו
 לענק אלא החם שאול אבא קאמר לא כאן עד שאול
 לענק ממצעחיהמיתצר[אכל ולר ]רכימיתצר יצירה

 רוח נשמח אשר כל* שנא׳ הוא באפיה דכ״ע נשמה י 'אשזי
 אומר יעקב בן ]אליעור[ )אלעור( ר׳ .באפיו חיים

 )אלעזר( דרבי מ״ט מצוארו חלל שנעשה ממקום
 צוארי על אותה לחח* דכתיב יעקב בן ]אליעזר[ ימיקאל
:רשעים חללי כא
 הבא תור׳ אמרה מפנימה שאול בן יוחנן )חניא(א״ר קטר
עשה שלא מי יבא הקב״ה אמר כנחל עגלה מר

 מי על ויכפר פירוח עושה שאין במקום ויערף פירות
 אילימןיא פירות הי .פירות לעשות הניחוהו שלא
נמו הכי ואסריס אזקן מעתה אלא ורביה פריה

: אמצות אלא ערפינן רלא
 במים ידיהם אח רוחצין העיר אותה זקני משנה קטז
 ידינו* ואומרי׳ עגלה של עריפתה מקום על מה
 מראש ]אתה[ נוזי ארזה :המלל סביבות אשר הערים אל ״גץ

 כזרךשער גזי כתיב7 היא רישא7 לשנא דגוזי תמלה ראשי יצרת כי £’פ’יכי
שאולכר״עסביראלי׳: רזימאאבא אפי׳ ראשך: רגל תלשי ראשך ןנש ,א>ןה

 הוא הצואר מן אמר7 יעקב בן ]אליעזר[ )אלעזר( דר׳ מ״ט
 ין77חו היו ממכו הילכך רשעים חללי עליצוארי ׳ דכחי ;מלל קרוי

:המלל אל כדכתיב
 שאינו במקום : ה7יל לא שנתה בת עגלה פירות עושה אין

:שהרגוהו הניחוהו שלא :קשה איתן כמל פירות עושה
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 על וכי ראו לא ועינינו הור. הרם את שפכו לא

 בא לא אלא הם דמים שופכי ב״ר שוקני עלתה לבנו
 בא לא תנא והנחנוהו. ראינוהו )ולא ופטרנוהו לידנו

 ופטרנוהו ראינוהו ולא מוונות בלא ופטרנוהו( לידינו
 מן אשר ישיאל לעמך כפר אומרים לויה״והכהנים בלא

 להם ונכפר ת״ל שאין הדם להם ונכפר וגו׳ ה׳ פדית
נכפר כך שתעשו אימתי מבשרתן רוה״ק אלא הדם

: הדם להם
 קין אין לויח ששכר ללויה כופין אומר ר״מ היה תניא

 ע״ב שם יוצא איש השומרים ויראו* רכתיב שיעור לה
 א שיפטי׳ ועשינו העיר מבוא את נא הראנו לו ויאמרו העיר מן

 שס ומה העיר מבוא את •ויראם וכתיב )ואמת( הסר עמך
 ואת חרב לפי הרגו העיר אותה שכל עמו עשו חסר

 שם ארץ האיש וילך* )שנא׳( שלחו משפחתו ואת האיש
 הואלוושצובעין תנא שמחלון ויקרא עיר ויכן החתים

לא ידינו והיינו מזונות כגמ׳מפ׳כלא ופטרנוהו בידינו בא ]לא
 והוצרך מזונות בלא שהטרנוהו ידינו על נהרג לא שפכו

 ימידי והנחנוהו ראינוהו ולא נהרג: כך ועל הבריות את ללסטם
 כדכתיב אומרים הבהנים :ראו[ לא ועינינו והיינו מכורה בלא

 שאין : נגשים הס מה על פירש ולא וגו׳ הכהניס ונגשו לעיל
 קאי ואמרו אוענו לאו בקרא דכתיב ונכפר כלו׳ ונכפר ת״ל

 שרה״ק הוא נפשה באנפי מלתא אלא אמירה בכלל זה אף שיהא
 הדס: להם ובכפר כך לכשיעשו רבינו משה יד על ישראל את בשרה
לדרך מכירו את ללוות רוצה שאינו מי את כוסין ללויה כופין

היום עד שקה הוא דקרא סיפיה לוז שמה ויקרא שילווהו:
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 ולא אשור מלך שכאסנחריב לוז הוא תכלת. בה

 ואףמה״מ החריבה ולא באנכוכדנאצר בלבלה.
 בזמן שבה זקנים אלא בתוכה לעכור רשות לו אין

 חוץ ]יוצאים[ אותן( )מוציאים בהם קצה שדעתם
 זה כנעני ומה ק״ו דברים והלא מתים והם לחומה

 ולזרעו לו הצלה גרם בפיו דבר ולא ברגליו הלך שלא
 לא ברגליו והמהלך כפיו המדבר* הדורות כל סוף ער גמ׳ גי׳

 עיקם בפיו אמר חזקוה להם הראה במה כ״שאלאה£4יש’מ
 כותיה תניא להם הראה באצבעו אמר יוחנן ר׳ להם ף’;

 הצלה גרם כאצבע להם שהראה בשכר כנעני דר״י ”
 הירח ב״ל יהושע א״ר הדורות כל סוף עד ולזרעו לו

 שנא׳״כילוית בתורה יעסוק לויה לו ואין בדרך מהלך 6 משלי
 ב״ל יהושע וא״ר לגרגרותיך וענקים לראשך הם חן

 לאברהם פרעה שלווהו ]פסיעות[ )אמות( ד׳ בשביל
 כל א״ר יהודה א״ר שנה מאות ד׳ ]כ[כניו נשתעבד)ו(

 ו4רבינ ניזוק אינו בעיר ר״א אפי׳ חברו את המלוה
 מטא בעיר ר״א יצחק בר ]לרכא[ )לרבה( אלוייה
 עיבורה ער לתלמיד הרב ואיתציל.ת״ר היזיקא לידיה

 אין לרב תלמיד שבת תחום עד לחבר חבר עיר של
 שנא׳ כ״מ כדאמרינן קרבה ולא נתבלבלה שלא יליף ומיניה הזה
 בפיו דבר שלא : הוא עולמים ולעולמי לעולם הזה היום עד

 :כדלקמן שפתים בעקימת או באצבעו ויראם אלא כתיב דלא
 פרעה שליוהו : בהם שולט המות מלאך שאין כדאמריכן ולזרעו

 אותו ניזוק אינו :אותו וישלמו אנשים פרעה עליו ויצו כדכתיב
בית והוא ממנו יוצא שהוא עיר של עיבורה עד :לדרך היוצא



 אלא אמרן ולא פרסה עד ששת א״ר וכמה שיעור לו
 רב .פרסאות ג׳ מובהק רבו אבל מובהק שאינו רבו

 ברכיכז׳פ״ק עד נהרא מפום אשי בר שימי לרב אלוייה כהנא
 הכי דאמריתו ודאי א״ל התם מטו כי רבבל צנייתא

 ועד הראשון אדם משני איתנחו דבכל צנייתא בי
יוסי ]דא״ר )דר׳( מלתא אדכרתן ליה אמר השתא

। כ ילמיה אדם ישב ולא איש בה עבר לא ארץ* מ״ר ברחנינא 
 ישב שלא )ומאחר ישב היכן דלאעבר מאחר וכי שם

 אדה״ר עליה שגזר ארץ לך לומר אלא עבר( היכן
 לישוב אדה״ר עליה גזר שלא ארץ נתיישבה לישוב

 אשי בר( )שימי לרב אלויה מרדכי רב נתיישבה. לא
 :דורא בי ער לה ואמרי .קיפאי כי ועד מהגרוניא

קיח כאלו ]ומתלוה[ מלוה שאינו כל משוםר״מ יוחנן א״ר
 שם יריחו אנשי ליווהו שאלמלא דמי□ שופך

 כ מ״נ משם ויעל* שגא׳ בתנוקות דובים גירה לא לאלישע
 מן יצאו קטני□ ונערים בדרך עולה והוא אל בית

 עלה קרח עלה לו ויאמרו בו ]ויתקלסו[ )ויקלסו( העיר
 ומאי נערים מאי .המקום את עלינו שהקרחת קרח

 המצות מן מנוערים שהיו נערים אלעזר א״ר קטנים
 דבבל צינייתא בי : העיר לבתי ושירים אמה ע' שבתוך המילון
 לא : כשרות הברזל הר ציני כמו הרבה דקלים ובו הוא מקום

 והא שם ישוב אדה״ר גזר לא שם אדם ישב לא והיינו נתיישבה
דקלים אדה״רישוב עליו שגזר משניאדה״ר איתנהו אינשי דאמרי

: אמר ]ישוב[ )דבר( ולא
הרעים המיס שכשהיו הטקום את עלינו שהקרחת קרח עלה



 נערים תנא )במתניתא( אטנה מקטני שהיו קטנים
 ודלמא יוסף רב לה מתקיף כקטנים עצמם ובזבזו היו

 וישבו גדודים יצאו וארם* כתיב לא מי מקומם ע״ש ה מ״כ
 נערה לה וקשיאלןקרי קטנה נערה ישראל מארץ

 לא התם נעורן דמן קטנה פדת וא״ר קטנה לה וקרי
 אחריו ויפן* מקומט מפרש הבא מקומה מפרש ב םש

 ראה רב אמר ויראם מאי ה׳ בשם ויקלל□ ויראם
 עיניהם חכמים שנתנו כ״מ אומר רשב״ג ממשכדתני׳

 )שנתעברה( ראה אמר ושמואל עוני או .מיתה או בו
 נפחא יצחק ור׳ ביוה״כ אמם בהן נתעברה[ ]שכול)

 ראה אמר יוחנן ר׳ כאמוריי׳ להם ראה בלורית אמר
 בזרעייהו ודלמא .מצוה של לחלוחית בה□ שאין
 בזרע□ ולא בם לא אלעזר א״ר הוה[ ]ניהוה )הוא(

 שתים ותצאן ה׳ בשם ויקללם* הדורות כל סוף עד שם
בתוך וח״אנס ח״אנס ושמואל רב* גו׳ היער מן דובים מז

 נס בתוך נס ומ״ד הוו לא דובים הוה יער נס מ״ר נם
ליהוי ולא דובים וליהוו הוו דובים ולא הוה יער לא

:דבעיתי משום יער
 שהיו אמנה מקטני ולמכור: מיס להניא פרנסתן היתה
 קטנים ורלמא המיס: שנתרפאו בשניל פרנסתן שפסקה דואגין
 הכא כעורן: מן שהיו נערים נקראו מקומם שס ועל הוו ממש

 עביד מאי יער ליהוי ולא רובים וליהוו ירימו: מקומן מפורש
 כשאין בהם להתגרות הדובים רבעיתי :נס ליה דקרי יער ליה

)ובאין( יוצאין ליער וכשקרונין ולהתמבא לנום להם קרוב מקום
בהבטמה:
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 קיט )יוסי א״ר ילדים ושני ארבעים מהם *וחבהענה

קרבנורהשס מ״ב בשביל !4חנינ בר׳(
 כ מ״כ מ״ב מישראל הובקעו מואב מלך בלק שהקריב

 "”י* יעסוק לעולם רב אמר ירודה רב והאמר איני ילדים
 ,%כ’שלא שמתוך לשמ׳ ואע״פשלא ובמצות בתורה אדם

 שהקריב קרבנות מ״ב שבשכר לשמה בא לשמה
 ממנה שיצא רות ממנו ויצתה וכה מואב מלך בלק

 וא״רמ״אג שלמה יעלה עולות אלף* ביה שכתוב שלמה
 של בנו כן עגלון של כתו רות הוני[ ]כן )כרבי( יוסי
.הואי לקללה מיהא תאותו .היותה מואב מלך בלק

 נ מ״כ העיר מושב נא הנה אלישע אל העיר אנשי *ויאמרו
 משכלת והארץ רעים והמים רואה ארוני כאשר טוב
מושב מאי משכלת והארץ רעים דמים מאחר וכי

:יושביו על מקום חן חנין א״ר טוב העיר
 קב יושביו על מקום חן הן חנות ג' I ]יוחנן )חנינא( א״ך

שם ג׳ ת״ר .מקחו על מקח וחן .בעלה על אשה וחן
בתינוקות דובים שגיירה על א' אלישע חלה חלאים

 להקריב שהרבו ושלמה דוד ממכה שיצא רות ממנו ויצתה זכה
 ישראל את למעט הוי לקללה שכרו: היה זה קרבכותאלמא

 הואיל דמקום טיבותיה מאי ואלא כאןנתקיימה: כונה ואותה
 הוא ואפי׳ יושביו על מקום חן :משכלת והארץ רעים והמיס

: טוב להס נראה רע
:בעיניו מן נושאת מכוערת היא ואפי׳ כעלה על אשה חן

בתינוקות: דובים שגירה בעון רובים שגירה אחר
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 שנאמר כו שמת וא׳ ידיו בשתי לגיחדי שרחפו ואחד

 :בו ימות אשר חליו את חלה ואלישע* ע &&
 לא מקרבת וימין דוחה שמאל תהא לעולם ח״ר קכא

 אלישע .כו׳ ידיו בשתי לגיחוי שדחפו כאלישע שם י
גו׳ ככרים קח הואל נעמן ויאמר* דכתיב היא מה חלת

 איש הפך כאשר הלך לבי לא אליו ויאמר* וכתיב
 הכסף את לקחוה העת לקראתך מרכבתו ^"מעל

ועבדים ובקר וצאן וכרמים וותים בגדים ולקחת שם
 הואדשקיל ובגדים כסף האי כולי ומישקיל ושפחות

 בשמנה עוסק אלישע היה שעה באותה יצחק א״ר
 העת הגיע רשע ליה אמר לפניו( ועמד )בא שרצים

וצרעה* שרצים שמנה שכר ליטול מבקש( )שאתה שם
 מצורע מלפניו ויצא עולם ער ובזרעך בך תדבק נעמן

 זה יוחנן א״ר מצורעים היו אנשים וארבעה* .כשלג «שם
הלך למה דמשק אלישע ויבא* בניו ושלשה גיחזי ח שם

 חוור א״ל בתשובה לגיחזי להחזירו שהלך יוחנן א״ר
 הרבים את ומחטיא החוטא כל ממך מקובלני בךא״ל

 אבן א״ר עבר מאי תשובה לעשות בידו מספיקין אין
 בין והעמידה נבט בן ירבעם לחטאת לו תלה שואבת

:בו ימות אשר ומד תרי מליו מד חלה
 ונגדים כסף דברים שמונה כתיבי קרא בהאי האי כולי שקל מי

 ובגרים כסף *. וכימים וזתיס ושסמות ועבדים ובקר צאן
 ושתימליפות מריעים בשני כסף ככרים ויצר דכתיב דשקל הוא

 עת הגיע :שבת בסם׳ שרצים שמנה בס׳ שרצים בח׳ : בגדים
 המתכת שמגבהת שואבת אבן :כעוה״ז תורתך שכר ליטול
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 שפתה על לה חקק שם זא״ד השמים ובין הארץ
 מנע רבנן זא״ד לך יהיה ולא אנכי אומרת והיתה
 י מ״נ אל הנביאים בני ויאמרו* דכתיב אלישע מקמי

 שם יושבים אנחנו אשר המקום נא הנה אלישע
 תניא ]דחיק[ הוו לא דמעיקרא מכלל ממנו צר לפניך

שמאגל תהא ואשה תנוק יצר בןאלעוראומר ר״ש
:מקרבת וימין דוחה

 קכב משבא ערופה עגלה בטלה הרצחנין משרבו משנה
שם נקרא היה פרישה בן ותחנה דינאי בן אלעזר

 ינאימלכאםומה פסקן הנואפים משרבו בןהרצחן. לקרותו חזרו
 קטליגה) 1,ע ןדקאפ א,ש* ׳נאש ם,קהפס ״ןורוב המארריכן

 כדא,{"׳ הם כי תנאפנה כי כלותיכם ועל תזנינה כי בנותיכם

 נקיחשיו איש יועזר בן ]יוסי[ )יוסף( משמת יפרדו הזונות עם
 כהאימי ירושלי׳ איש יהודה[ בן ]ויוסי יוחנן( בן )יוסף צרירה

 ‘ העמיד אבן אותו ידי ועל כגיעה בלא באויר ומעמידו הארץ מן
 התלמידים את היה דומה מנע רבנן :באויר ירבעם של העגלים

 ממנו: שפירש לאמי־ רכתיב לפניו: משמש כשהיה אלישע חלפני
 ממנו צר :רביכו של המדרש בית יושבים אנחנו אשר המקום

 תקרכנו תשמיש של ]יצר : דומה גימזי שהיה התלמידים שנתוספו
עצמו את ויאבד יברח פן תינוק וכן ורביה בפריה יקוץ שלא בימין

: רעה לתרבות תצא ירדפוה ואס קלה דעתה היא אף ואשה
 :להרוג הרגיל חי בהן היו חכירין שהרי ערופה עגלה בטלה

כסוטות לבודקן נשותיכם ניאוף על )עוד( אפקוד לא
הזוכות עם הס כי ועוד[ תזכינה כי בנותיכם על מה ]ומפכי
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 אותה בכור׳ לאכול אשכול אין* שג׳ האשכולו׳ בטלו י מיכה

 כטל הוא ואף המעש׳ הוריו׳ העבי׳ כה״ג יוחנן נפשי.
 מכה פטיש היה ימיו ער* הנוקפין ואת המעוררין ע״באת שם

 .הרמאי על לשאול צריך אדם אין ימיו כל בירושלי׳
 שהכל האשכולו׳בגמ׳מפרש :הללו כואפי׳כפרדי׳ עצמן הס יפרדו
 היו כולם ישראל כמכחי מחלוקת היה לא ימיהם עד בהם

 שנחלקו הראשונים והס מסיכי לחשה כנתינתן דברים אומרים
 מחלוקת היה והוא כדאמי־י'בחגיגת טוב ביום הקרכנות בסמיכות

 המעשר הוריות העכיר : תורה בדברי כישראל שהיה ראשון
 צויתכי אשר מצותך ככל לומר יכולין היו שלא )לפי בגח׳[ )מפי

 באותו נותנים היו והס ללויס ראשון מעשר צוהלתת לפישהקב״ת
 שכשעלה לפי הסופר עזרא של דינו בגזירת היה וזה לכהניס זמן

 ובכהכיס בעם ואריבה הכתוב שביאר כמו לוי עמו עלה לא עזרא
 ושיתנו מעשר להם יתנו שלא וקכסהלויס שם מצאתי לא לוי ובכי

 בכל אומרים תלויסשהיו )הס מפרש[ ]בגח׳ מעוררין לכהניס(:
 והוא ה׳ תישן למת עורה הקרכן על השיר קריאת בשעת יום

 הפסוק זה אומרים שהיו לפי עוד לאחרה שלא וצוה מזה שתקן
 וזה הפסוק כזה אליו צועקים ותיו השם עם מדברים היו כאלו

 הכאה ל׳ נוקפץ : מעלה כלפי ולומר לעשות ראוי שאינו מה
 להאריך צריך ואין במקדש שהיתה עבודה היא וזו באצבע נוקף כמו

 מועד של בחולו נפחים בנית בירושלים מכה פטיש בפירושם(:
 של על וגזר הוא ועמד במועד שמותר האבד דבר מלאכת לעשות
 הכל ואין למרחוק נשמע שהקול מפני תאבד בדבר אפילו נפחים
 לא ימיו כל : בח״ק לה אחרינן והכי האכד דבר שהוא יודעין

לאו אס מעושר אס הרמאי על לחבירו לשאול ארם הוצרך



-------ר־ק־ז—סחטה—ש׳ע׳1^ו ופו, עו עעו!
 מח המשתאות מבתי השיר בטל סנהדרין *משבטלה

 נד ישעי׳ לשותיו שכר יימר יין ישתו לא כשיר* שנאמר
 ותומים" אורים בטלו הראשונים נביאים משמתו
 ופסקו צופיכם ונופת השמיר בטל בה״מ משחרב

 ני מלים חסוך גמר כי ה׳ הושיעה* שנאמר אמנה אנשי
 ר״ש )משום אומר רשב״ג אדם. מבני אמונים פסו כי
 לך אין כהמ״ק משחרב יהושע[ ר׳ ]העיד הסגן( בן

 טעם וניטל לברכה טל ׳רד ולא קללה בו שאין יום
 שומן ניטל אף אומר ]יוסי[ )שמעון( רבי חפירות

 מט עטרות על גזרו אספסיינוס של בפולמוס* חפירות.
 על גזרו טיטוס של בפולמוס .האירוס ועל חתנים
 יוונית חכמת בנו את אדם ילמד ושלא כלות עטרות

 בתוך באפריון כלה תצא שלא גורו האחרון בפולמוס
 השיר בטל :מעשרין הארץ מעם הלוקחין כל שיהו התקין שהוא
 מנגינתם בחורים שבתו משער זקנים )מדכתיב מפרש בנח׳

 לך תתן עליהם הקב״ה שאמר הזקנים והס הסנהדרין וכשפסקו
 מס׳[ ]בנח׳ הראשונים נביאים :השירנ״כ( נפסק שעריך בכל

 יחלאכי וזכריה חני והם שני בית נביאי אבל ראשון בית נביאי )הס
 ]בנח׳ צופים נופח :אחרונים( נביאים אותם קירין וחבריהם
 היה צופים כקרא חא״י בא שהיה דבש מין ז״ל הרחב״ם חפ׳[)פי׳

 בהקב״ה בוטחין אמנה אנשי ובריחו(: ובטעמו כמראה נפלא מאד
 חיל ]כפולמוס לחסרון: דואנין ואין טוב לעשות עליו וסומכין

 שהביא טיטום של בפולמוס :ירושלים על אספסיינוס שהביא
 שכה ושתים חחשיס היו לזה זה ובין אחיו אאריסטוכלוס הורקכוס

ושל הבית חורבן של הוא האחרון בפולמוס בס״ע: כדאחר



 בתוך כאפריון כלה שתצא התירו ורבותינו העיר
 משמת משלים. מושלי בטלו מאיר ר׳ משמת העיר.

 בטלו וומא בן משמת .השקרנים בטלו עואי בן
 )משמת .התורה כבוד בטלה ר״ע משמת הדרשנים איני

בא רשב״ג .,משמת העולם מן טובה פסקה יהושע ר׳ ףשייב
 מן העושר פסק משמתראב״ע צרורה ורבו גוביי1

 אנשי בטלו דוסא בן חנינא ר׳ משמת .החכמים(
 החסידים פסקו קטינתא יוסי רבי משמת מעשה
 שגל קטנותן שהיה קטינתא שמו נקרא ולמדה

 כטלה זכאי בן יוחנן רבן משמרה חסידי□.
 אותת חוליכין שהיו העיר כתוך באפריון :תוה כמי טיטום
 מוזהבות וטליתות מעילים של ואסריון בעלה לבית אביה מבית

 למכמה וטעם אמתלא אות לתת משלות מושלי :לה מוקפות
 )ד׳ בסנהדרין דאמר שועלים משלות כגון ביכה בשער בה ליככס
 שחעתא תלתא דריש הוה בפירקא מאיר ר׳ דריש הוה כי ל״מ(

 בה״מ דלתות על שוקדין שוקדגים :מתלי ותלתא אגדתא ותלתא
 משקה שנפשי אעשה מת אבל ס״ג( )ד׳ ביבמות כדאחר ויום לילה

 לא כדאחר המקראות בטעמי בקי שהיה הדרשנים :בתורה
 כבור בטל קזומא: שדרשה בלילות מצרים יציאת שתאמר זכיתי
 וכ״ש אות כל של וקוץ קוץ כל לדרוש לבו כותן שהיה תורה
 )בסנהדרין דורש אני ובת בת כגון יתירות ואותיות יתירות תיבות

 אנשי לבטלה: דבר בה שאין גדול תורה כבוד וזה נ״א( דף
 בתענית כדאמר מופלאים מעשים ועושה במשיבותו בטומ מעשה

 בקרניהם: זאבים להביא ולעזיס ידלק למוחץ כשוריךואמי־ כחטי
היה והוא וכלים הולכים המסידים שהיו חסידים של קטנותם



------гт—, טוסו הש׳ע׳ ע!ק ערופה עגלה
 ומתה תורה ככור בטל הזקן ר״ג משמת החכמה. ויו

 דו כטלה פאכי р ישמעאל ר׳ ופרישו׳משמת טהרה
 יש״א גי׳ גמ׳ת״ר[*•] חטא וירא׳ ענוה בטלה ר׳ משמת הכהוג׳

 בושו בהמ״ק שחרב מיום אומר יאיר כן פנחס ר
 מעשה אנשי ונדלדלו ראשם וחפו חורין ובני חברים

 דורש ואין הרע לשון בעלי וגברו זרוע בעלי וגברו
על להשען לנו יש מי ועל שואל[ ]ואין מבקש אין

שבשמים: אבינו
 קכג האיש ונקה* ת״ר וכו׳[ הנואפין משרבו נפיסקא

מז כזמן עונה את תשא ההיא והאשה מעון
 אשתוע״ב את בודקין המיס מעון מנוקדת שהאיש

 מדניה אשתו תא קקבןד םיהמ אק ןםעו קףןטגו שן׳יאו אק
 ד ה״ע וכ״ת ואומר מאי וגו׳ בנותיכם על אפקור לא* ואומר

 על אפקוד ת״שלא לא ורבנתיה רבניה אין דידיה עון
 משמת הוא: מה ידענא לא זה החכמה זיו וסופם: מקטכיהם

 שמת שעד אמר מגילה במסכת התורה כבור בטל הזקן ר״ג
 מעומד אלא תורה למדין היו ולא בעולם בריאות היה הוא

 בטל תורהמיושבת: ללמוד והוצרכו לעולם מולי ירד הוא ומשחת
 שלמכו: על אוכלים רבים וכהכיס ועשיר מכם שהיה הכהונה זיו

 ממזרים פכים עזי יד שגברו ראשם חפו :חיומסין חורין לבני
:להם מש אין מעשה אנשי נדלדלו :עניים ואלו עשירים שהם

רמחים:[ עליהם מבקש ואין לישראל: דורש ואין
 בין שנסתר' חזו בין לו האסור׳ מאש׳ ניאוף חעון מעון מנוקה

אינו לא נואפים: שהם ורבנתיה רבניה עוץ חאמרת:
הכשים את לבדוק אפקור לא ת״ש :מלבדוק אשתו את מונע
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 ערן אין איש דאשת עון וכ״ת וגו׳ תזנינה כי בנותיכם

ועכב! יפררו הזונות עם כיהכם*ת״ש לא הפנתה י הסע
 א״ר .ילכט יבין לא ועם מאי[ ]וגו׳ יזכהו הקדשות

 מקפידים אתם אם לישראל נביא להם אמר אלעזר
מים אין לאו ואם נשותיכם בורקים מים עצמיכם על

: נשותיכם בורקים
 ונתקלקלו הרינון נתעוותו תנאה בעלי משרבו קכד
 רואי משרבו בעולם. נוח ואין המעשים שם

תכירופנים. לא*ופסק תגורו לא* כטל ברין פנים א דכריס
 ודם כשר עול עליהם ונתנו שמים עול מהם ופרקושם

 ונסתלקה אף חרון רבה ברין לחישות לוחשי משרבו
 משרבו ישפוט אלהים בקרב* שנא׳ ]משום[ שכינה מלים

 טוב לרע האומרים* רבו הולך לבם בצעם אחרי*'ננאבמי
רבו רע ולטוב טוב לרע האומרים משרבו רע ולטוב

 היהירים רבו הרוק מושכי משרבו .בעולם הוי הוי >ע״ש
תזכינה: כי בנותיכם על טעם ומה

 עצמן מטרימין אין הכאה בעלי שהם דמתוך הרינין נתעוותוגה צה^,’
 כך ומתוך לצבור להורות ובהיתר ובאיסור בדין לעיין

 עולמו ואין בעולמו כמת להקב״ה אין שכן המעשי'וכיון נתקלקלו
 הדייבין ומתלמשי'עם הדיינין עורכי לחישות לוחשי לו: בוק

 אף חרון רבה זה: של ובמובתו זה של בזכותו פתמ בהם לפתומ
 וגו׳ תעכה עבה אס שכא' כאיס וקרון אף המשפט הטיית שעל

 לרע האומרים :להבאתם בצעם אחרי הולכים אפי: ומרה
 ההיא כ הוי הוי דכתיב הוי הוי רבו :הרשעים את שמשבמין טוב

:הוא גאוה ומדת הרוק מאריכי הרוק מושכי :טובא פרשתא



 רס סוטה תשיעי פיק ערו&ה עגלה
 לומדיה על חור־ת והתורה התלמידים ונתמעטו
 ליהירי׳ להנשא ישראל בנות התחילו היהירים משרבו

 מרי( )רב והאכזר איני לפנים. אלא רואין דורנו שאין
 לא כיתיה אאינשי אפי׳ מאןדמייהר האי ]מר[

 כ חכקיק ינוה ולא יהיר נבר מגד היין כי ואף* שנא׳ מתקבל
 עלייהו אקפצי“מעיקי מתקיים( )אין שלו כנוה אפי׳

 בעלי על מלאי מטילי משרבו מתוליעלייהו. ולבסוף
 הטובה ופסקה המשפט והטיית השחר רבה בתים

 איש רבו טובותיך ומחזקני טובותיך מקבלני משרבו
 הושפלו וגבוהים הוגבהו שפלים יעשה בעיניו הישר

 טורפי רבו עין צרי משרבו ונוולא אולא ומלכותא
 ועברו מלהלוות ידים וקופצי הלב מאמצי ורבו טרף

 ט> דכיי׳ עם דבר יהיה פן לך השטר* בתורה שכתוב מה על
 הימים נתמעטו מתנות מקבלי משרבו בליעל לבבך

 של עניות הרות לגסות סימן לן כדקיימא התלמידים ונתמעטו
 ולכסוף לומדי׳: תמצא אולי מקזרת לימריה על חוזרת תורה:
 מטילין הדייכי׳ מלאי מטילי :בעיניהם נמאסו עלייהו מתזלי

 שישתכרו סמורה בטוב היודעים בתים בעלי על שלהם סרקמטיא
 שהדיין שהרואה יעשה בעיניו הישר איש רבו ידם: הדייני׳על

 שפלים :ממנו ירא אינו לו שעשה טובה מפני פנים לו מסביר
 לשפל: גבות בין ניכר ואין הקטנים על גדולי׳ אימת שאין הוגבהו

 ומתנוולת: הולכת ונולא[ ]אזלא ישראל: של מלכות ומלכותא
 גזלנים: טרף טורפי בממונם: אמרים מלההנות עין צרי

:לרמס העניי׳ מן הלב ומאמצי



 רלז סוטה תשיעי פרק ערופה עגלה
 זמראקסמאה בטל הונא רב • אסיר דגרדאי .שרי
 אתא איבעק ולא בדודא חיטי סאוי ומאה בוודא אוודי

 אשתכח ולא בהוא אוודא איבעי ביה זלזל חסרא רב
 ומרן .פריצותא נשי ועניין גברי ומרי יוסף רב אמר
 הא לבטולי נ״מ למאי בנעורת כאש גברי וענו נשי

 זמר מיני בארבעה השותה כל יוחנן א״ר הא מקמי
 ישעי׳ משכימי הוי* שנאמר לעולם פורעניות חמש מביא
 וחליל ותוף ונבל כנור והיה וגו׳ ירדפו שכר בבקר

 שם מבלי עמי גלה לכן* אחריו כתיב מה גו׳ ויקמשתיהם
 שמביאין רעב מתי וכבודו לעולם שגורמיןגלות רעת
 לתורה שגורמי□ צמא צחה והמונו לעולם רעב

 שגורמי׳ איש וישפל אדם וישח מלומדיה שתשתכח

 לקול שהולכים לתלמיה׳ השוורים את לכוין אלא ואינו שמורשין
 )ושלא במלאכתן לזרזן אלא שאינו שרי :עליהם שערב השיר

 דורו על גזר זמרא בטל לשמוק: אלא איבו דגרראי יעפו(:
 רוצים היו לא ולאאיבעיין המשתאות: ובבית בביתם יזמרו שלא

 בנעורת כאש :בידם לממות הקפיד לא בה זלזל בכך: לקנותם
 ובמצאו אמריו לעבות המזמר את לשמוע אזנו מטה שהעונה לפי

 כדכתיב ערוה באשה וקול הנשים לקול לכם כותכין האנשים
 גברי זמרי אבל בנעורת כאש יצרו את ומבעיר קולך את השמיעני

 מבעיר אין אבל ערוה באשה דקול יש פריצות קצת בשי ועניין
 לבטולי :העוכין לקול אזבם מטיס המזמרים שאין כך כל יצרו
 לבטל נקדים שביה׳ את לבטל לכו שומעין אין אס הא מקטי הא
צמווכא: קתרגמיכן צמאין צמא צחה כנעורת: כאש שהוא זה את
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 משרבו יחיה מחנות ושונא* שנא׳ משום השנים וקצרו טי משלי

 תלמידי משרבו בישראל מחלוקת רבו הלב זחוחי
 מחלוקרח רבו צרכן כל שמשו שלא והלל שמאי

 :*תורות כשני תורה ונעשית בישראל משיט
 ]מבירה השיר בטל סנהדרין משבטלה פיסקא כל,יייז

דבסנהדרין וגו׳ומנ״ל בשיר* שנא׳ המשתאות[ חת1צדי
 דאמרקרא יהושע דרב כריה הונא רב אמר כתיב

 רב אמר מנגינתם בחוריבס שבתו משער זקנים* לפנים ‘
 בביתא ומרא רבא אמר .תעקר זמרא דשמע כצ״לכגמ׳אזרנא

 כסף חורב בחלון ישורר קול* שנא׳ בסיפא חורבא א״שי '1יי
Р— בירח יצחק[ א״ר ערה ארזה כי מאי .ערה ארזה כי 

 המסוכך בית אפי׳ אלא[ הוא עיר בארזים המסוכך
 בארזים המסוכך בית אפילו )א״ד מתרועע בארזים ™ כ’,א ’

 חורבא מתחיל כי ש״מ אשי רב אמר הוא(. עיר כ צפניה
 מהכא ואבע־י׳א בסף חורב שנא׳ מתחיל כספא בביתא

 לי חזי לדידי אשי רב בר אמ׳מר יוכתשער. ושאיה* כי ׳’ישע
 ודבקרי דנגדי ומרי הונא רב אמר כתורא. ומנגח
 וסומכים רכס מסי יפה לשמוע אזניהס מטין שאין הלב זחוחי

:שמועתם על מלדקדק בינתם על
 :[לימרב כות יהא שלא הוא עיר בארזים המסוכך בית ]וכי

 בספא ערוערו: כמו גילוי( )לשון ערה לשון מתרועע
 יושב מאין השואה בית שאיה ופתמיו: הבית מאסקופת מתחיל

 שעריו: את וכותתין ומנגמין שם מרקדים שעירים כך ומתוך
בשעה שמזמרין ורבקרי במבל: ספינות מושכי דנגרי זמרא
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 זמראקסמאה בטל הונא רב ׳ אסיר דגרדאי .שרי
 אתא ולאאיבעין כזוזא חיטי סאוי ומאה כזוזא אווזי

 אשתכח ולא ברוא אוודא איבעי ביה דלדל חסרא רב
 ומרן .פריצותא נשי ועניין גברי ומרי יוסף רב אמר
 הא לבטולי נ״מ למאי בנעורת כאש גברי וענו נשי

 זמר מיני בארבעה השותה כל יוחנן א״ר הא מקמי
 ה ישעי׳ משכימי הוי* שנאמר לעולם פורעניות חמש מביא
 וחליל ותוף ונבל כנור והיה וגו׳ ירדפו שכר בבקר

 שם מבלי עמי גלה לכן* אחריו כתיב מה גו׳ ויקמשתיהם
 שמביאין רעב מתי וכבודו לעולם גלות מין שגור דעת
 לתורה שגורמי□ צמא צחה והמונו לעולם רעב

 שגורמי׳ איש וישפל אדם וישח מלומריה שתשתכח

 לקול שהולכים לתלמיה׳ השוורים את לכוין אלא ואינו שמורשין
 )ושלא במלאכתן לזרזן אלא שאינו שיי :עליהם שערב השיר

 דורו על גזר זמרא בטל לשמוק: אלא איבו רגרראי יעפו(:
 רולים היו לא ולאאיבעיין המשתאות: ובבית בביתם יזמרו שלא

 בנעורת כאש :בידם לממות הקפיד לא בה זלזל בכך: לקנותם
 ובמצאו אמריו לעבות המזמר את לשמוע אזנו מטה שהעונה לפי

 כדכתיב ערוה באשה וקול הנשים לקול לבס כותכין האנשים
 גברי זמרי אבל בנעורת כאש יצרו את וחכעיר קולך את השמיעני

 מבעיר אין אבל ערוה באשה דקול יש פריצות קצת בשי ועניין
 לבטולי העונין: לקול אזבס מטיס המזמרים שאין כך כל יצרו
 לבטל בקדים שכיה' את לבטל לכו שומעין אין אס הא מקמי הא
צמווכא: מתרגמיכן צמאין צמא צחה בנעורת: כאש שהוא זה את
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 הקב״ה אלא איש ואין הקב״ה של לשונאו שפלות

 תשפלנה גבוהי□ ועיני* .מלחמה איש ה׳* שנא׳ טז שמות
 כתיב ומה ישראל של לשונאיהם שפלות שגורמיםה גיה5ש’

:וגו׳ נפשה שאול הרחיבה לכן אחריו
 אורים בטלו הראשונים נביאים משמתו פיסקא קם
הונא[ ]א״ר הראשונים נביאים מאן ותומים. שסע״ב

 ומנין דוד בימי אמר נחמן רב ושלמה ודוד שמואל
 לו ועלתה צדוק שאל שהרי סליק לא ומנין סליק

 מתיב אביתר ויעל* שנא׳ לו עלתה ולא אביתר ]שאל[ טי ש״כ
זכריהו ימי כל אלהים לדרוש ויהי* שמואל בר רבה ־> כ ד״ה

 לא ותומים כאורים לאו מאי אלהים בראות המבין
 ערי בטלו ראשון בהמ״ק משחרב ת״ש בנביאות

 דוד מבית מלך ופסק ותומי□ אורים ופסקי מגרש

 לעולם הללו פורעניות ה׳ שהביאו לאתר נפשה שאול הי־חיבה
:בגיהנס כופלים סופם

 בידם עלה שלא ופעמים שנענו בידם עלה פעמים סליק ומנין
 צדוק שאל מירושלים ויצא אבשלום מפני דוד כשברח שהרי

 לו עלתה ולא אביתר ושאל שהשיגוהו לו ועלתה ותומיס באורים
 מפני הכהונה חן שנסתלק וגו׳ תם עד הכהן אביתר ויעל שנא׳
 ובברחו ארון גבי בס״ע תניא והכי ותומיס באורים נענה שלא

 באורים ושאל הזתיס במעלה שעלה עד עמו יצא בכו אבשלום מפני
 תחתיו צדוק ונכנס הגדולה הכהונה מן אביתר ונסתלק ותומיס

 זכריהו ימי כל וגו׳: הארון את השב לצדוק המלך ויאמר כדכתיב
הכתוב שהטעיכן ערילויס מגרש ערי יואש: כימי שהי׳ יהוידע בן
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 כ עורא אשר להם התרשתא ויאמר* לומר אדם לחשך ואם
 לאורים הכהן עמוד עד הקרשים בקרש יאכלו לא

 עד לחבירו שאומר כאדם לו[ ]אמור ותומיס
 נחמן רב אמר אלא דוד כן משיח ויבא מתים שיחיו

 ומלאכי זכריה חגי לאפוקי הראשונים נביאים מאן
 סנהדיין האחרונים נביאים משמחו דתניא אחרונים דאיקרו

*ך מישראל הקדש רוח נסתלקה ומלאכי זכריה חגי
:וכו׳ קול בבת טשתמשין היו ועדיין

 קבו שלמה בנה שבו שמיר ת״ר .השמיר בטל פיסהא
 אבןשס בהבנותו והבית* שנא׳ בהט״ק אח

 י מ״א יהודה ר׳ דברי ככתבן דברים וגו׳ נבנה מסע שלמה
 נאמר כבר והלא כן לומר אפשר וכי נחמיה ר׳ א״ל
 י שם במגירה ומגוררוח גזית כמדות יקרות אבנים אלה *כל

 בהבנוחו בבית נשמע לא מאי אלא ומבחוץ מבית
 נחמן( )רב אמר מבפנים ומכניסן מבחוץ מתקנן שהיה

 דברי ונראין מקרש באבני יהודה ר׳ דברי נראין ]ר׳[
 לי למה שמיר נחמיה ולר׳ ביתו באבני נחמיה רבי

 כבית ותוחים אורים היו אלחא וגו׳ הכהן עמוד עד :מגרשות
 האומר כאדם אלא ותיחיס אורים שהיו לא לו אמור :שכי

זכריה דמגי דתניא :היו ראשון מקדש יחי כל אלחא וכי' למכרו
: אמרוכים כקראו ומלאכי

 ההר מן שהוסעו כמה מסע שלחה אכן כמשמען ככתבם דברים
מגוררות נאמר כבר והלא ברזל: ככלי עוד סתתוה ולא

גיטין'שתביאו נחס׳ דאחריכן אתא שמיועלמאי :וגי׳ כמגירה
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 כותבין אין הללו אבנים כדתניא אפוד לאבני

מסרטי ואין חותם פתוחי* שנא׳ משום בדיו עליהם כיי ש«»׳
 )הא במלואותם* שנא׳ ]משום[ באיזמל עליהם פס

 שמיר ומביא בדיו עליהם כותבין ]אלא[ כיצד(
 כתאנה מאליהם מתבקעים והם מבחוץ להם ומראה

 ]ובבקעה כלום חסרה ואינה החמה בימות שמתבקעת
 .כלום[ חסרה ואינה הגשמים בימות שנבקעת וו

 בראשית ימי ומששת כשעורה ברייתו זה שמיר ת״ר
 וכיצד בפניו לעמוד יכול קשה דבר כל ואין נברא

ומניחים צמר של בספוגין אותו מרכין אותו מצניעין
 :שעורין סובין מלאה אבר של באיטוני אותו

 א״ר אמנה אנשי מאי .אמנה אנשי ופסקו פיסהא כחק
בהקב״ה. המאמינים ארם בני אלו יצחק שם

 ואומר בסלו פת לו שיש מי אומר הגדול ר״א דתניא
 דא״ר והיינו אמנה מקטני אלא אינו למחר אוכל מה

לצדיקים גרם מי קטנות ליום בז מי כי* מ״ר דאלעור <כייה
 שלא בהם שהיתה קטנות לע״ל שלחנם שיתבזבז

 פתוחי ;ומשן שבאפוד הללו אבנים ;דשידי מלכא אשמדאי ע״י
 מהן משרות יהו שלא שלמות שיתו כמלואותם :משמע מקק

 איטוני : תאית במרץ הדיו פכי על שמיר להם ומ־אה כלום:
:בלע״ז מש״א גוכתא אבר של

 מצות הידור לנוי ממוכס לוותר בו בוטמין בהקב״ה שמאמינים
שיתבזבז : טובים וימים שבתות ולהוצאות ולצדקה

ליום בז מי כי משמע והכי שלם שכר שאקמקבלין לע״ל שולחנם
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 רשעי בני קטנים אלו אמר רבא .בחקב״ה האמינו
 מט לפניו אומר לע״ל אביהם דין שמכובוים* ישראל
אתה למה מהם ליפרע עתיר שאתה מאחר רבש״ע

:בם שיניהם הקהית
 קכט היו דוד של תפלתו אלמלא כרכיה* כר אילעא א״ר

שם מורה ה׳ שיתה* שנא׳ רבב מוכרי ישראל כל
 "׳’ברכגמ׳א אילעא וא״ר סלה המה אנוש כס גוי ירעו להם

 ׳;יכיב’ ת״ח שני היו חבקוק של תפלתו א4אלמל ברכיה
 שמעתי" ה׳* שנא׳ בתורה ועוסקים א׳ בטלית מתכסים

 בקרב א״ת חייתו שנים כקרב פעלך ה׳ יראתי שמעך
 ברכיה בר׳ אילעא וא״ר .שנים בקירוב אלא שנים

 דין שטבזבזין :קטנים כשהן שמתו ישראל רשעי בני קטני׳
 :כו' לפניו אומרין לדוכס כשבאין אביהם דין קורעין אביהם
במותינו עלינו וצערתס האכלתם למה בם שיניהם הקהית

:במייהם מהם ונפרעת
 ונדבק ושומן מלב כמו מאום דבר הוא רבב :עניים רבב מוכרי

:עני אלא בהם מתעסק אדם לך ואין וכמאסין בבגדיה׳
 אביון ישכמ לכצמ לא כי כתיב מיניה לעיל להם מורה ה׳ שיתה
 לאותן מרות להם תן להם חורה ה׳ שיתה לעד תאבד עכי.יס תקות
 הכושים וידעו כבוד בהם נוהגים הכושי' שיהיו עושר עניים

 שלהם: וגדולה הכבוד כל שאין אלוהות ואינם אנוש שהם
 פעולה אותה שנים בקרב :עוני מרוב אחד כטלית מחכסין

 ]צריכין[ )רוצים( ששנים שנים כקירוב שהיא ד״ת דהיינו שלך
להם והרוומלהסותן רפאהו חייהו אמד: בכסוי כאמד להתקרב
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 ראוין ר״ת ביניהכם ואין בדרך המהלכים ת״ח שני

והנחת ודבר הלוך הולכים המה ויהי* שנא׳ לישרף כ »"כ
 אליהו ויעל שניהם בין ויפרידו אש וסוסי אש רכב

 ליכא הא דבור דאיכא טעמא וגו׳ השמימה בסערה
 ת״ח שני ברכיה בר אילעא וא״ר לישרף. ראוין דבור

 וא׳ מת א׳ בהלכה לוה זה נוחין ואין א׳ בעיר הדרין
 רעהו את ירצח אשר רוצח שמה לנוס* שנא׳ גולה ד דבלים
מבלי עמי נדמו* שנא׳ תורה אלא דעת ואין דעת בבלי ד הסי!

 כתורה העוסק כל חייא דר׳ כריה יהודה א״ר הדעת
ישב כציון עם כי* שנא׳ נשמעת תפלתו דוחק מתוך ל ישעיה

 וגו׳ זעקך לקול יחנך חנון תבכה לא בכו בירושלים
 אחא ר׳ לחץ "יס‘ צר לחם לכם ה׳ ונתן בתריה וכתיב

 ולא* שנא׳ לפניו ננעל הפרגוד אין אף אומר ברחנינא שם
 פני( ומקבל זוכה )אף אמר אבהו ר׳ מוריך עוד יכנף

 כתיב: לישע ובא כאליהו ודברבד״ת הלוך הולכים המה מיותם:
 ע״י מת א׳ :עליה' אש רכב בא כן מכת שעל לישרף ראוין

 סימן מיתה וא״כ* מקלט לערי גולה וא' :בשוגג שהרגו מכרו $ןם’ ״אם
 על דעת בבלי גולה: ואמד מת שאת' לגלות סימן וגלות למיתהיזנא!1ל

 מזה: זה ולמדין זה את זה מלמדים להיות דעת להם היה שלא
 ישב בציון עם כי אלהיך: תורת ותשכח דקרא סיפא עמי גרמו

 זעקך:לחם לקול יחנך חנון דקרא וסיפא תורה ישיבת יושבי אלו
 יושב עפ״כ ואף עליו קשין שמזונותיו במי מדבר הכתוב במי צר

 ממך יתכסה לא יכנף לא מיויצה: פרגוד בתורה: ועוסק
ומיזיצתו: בגדו בכנף



רט סוטה תשיעי פרק ערופה עגלה
 ל ישימה רואות עיניך וחיו* שנא׳ שכינה מדו[ אותו ]טשביעין

:מוריך את
 קל כל רבא אמר .וכו׳ קללת בו שאין יום אין פיסקא

שם שנאמר חכרו משל קללתו מרובה ויום יום
 נח דני"׳ בקר יתן מי תאמר ובערב ערב יתן מי תאמר *בבקר

 אלא הוי מאי ירע מי דלמחר בקר אילימא בקר חי
 ז4אקירוש קאי אמאי ואלאעלמא ואזיל דחליף

 ארץאי!כי* שנאמר דאגרחא רבא שמיה ואיהא דסדרא
 אופל, כמו סדריםותופע ולא צלמו׳ אופל עיפתהכמו

 1טל־ ירד ולא ]פיסקא[ מאופל תופיע סדרים יש הא
 כן שמעון רבי תניא חפירות. טעם' וניטל לברכה
וריחם חפירות טעם בטלה טהרה אומר אלעזר
 וגו׳: כתיב יככף לא בתריה וכן /.יגו׳וירוא עיניך ,והיו
אלא :הלילה מן ייטב אס ירע מי :יוס שיבא יתן מי דלמחי

 :אלא שעבר כזה[ הבא ]יוס )כליל( זה והיה יתן דחליףמי
 אקירושא ורבה: הולכת שהקללה מאמר עלמאאמאיקיים

 עוסקין ישראל כל שיהו אלא תקנוה שלא קדושה סדר דסדרא
 והס ותרגומו קרייתו שאומרים מועט דבר יוס בכל כתורת

 הארץ ובעמי בתלמידים ישראל בכל שנוהג וכיון כתורה כעוסקים
 אמן וכן .הוא מכיב השם וקדושת תורה תלמוד שתים כאן רש

 ברבים דורש שהדרשן ההגדה אמר שעונין מכרך רבה שמיה יהא
 שאינו לשמיע העם כל נקבצים היו ושם כן נוהגין היה שבת נכל
 סדרי סדרים השם וקדושת תורה כאן ויש מלאכה של יוס

 טעם בטלה :מישראל שפסקה טהרה :]דתור[ פרשיות
אף בטהרה ונוהגים טהורים שתם שמתוך וריחם הפירות
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 חמרתא אשכח הונא רב דגן שומן ביטל מעשר

 א״ל כריה רבה אתא בסודריה כרכה דחנוניתא
 טהרה בני א״ל רחנוניתא ריחא מינך מורחנא קא
 בריה ]אבא[ )רבא( אדהכיאתא ניהלי׳ יהביה בך יש

 והקהית לבי את שמחת בני א״ל ניהלי׳ יהכה שקלה
 אבני דאבא רחמי אינשי דאמרי ]היינו[ שיני את

 בר אחא רב ]ליה[ )להו( דהוה אבני רבני ורחמי
 א״ל גדל כי ברתיה בר יעקב כר׳ ביה איטפיל יעקב

 והיינו אנא ברתך בר אנא ברך אטו א״ל מיא אשקיין
אנא: ברתך בר רבי רבי דאמריאינשי ,

 בית שחרב מיום אומר הגדול[ ]ר״א יהושע( )רבי לאוכ
וספריא כספריא למהוי חכימיא שרי חמדתנו סש .

 דארעא ועמא דארעא כעמא ותלמידיא *כתלמידיא
 ביטל מעשר רעורימרע: מטעם פירותס מטהר הקב״ה

 מעשר של כשמו הדגן שומן פסק מעשרות פיסוק בעון דגן שומן
 ויש שמכה רחינוניתא :וגו׳ יצהר מלב כל כדכתיב מלב דאיקרי
 לפיכן בך יש טהרה לעצמן: הוא תמרי׳ ומין טוב בהרימ
 בריה בריה אתא :]מאצלך[ )מאכלך( רימ בטל ולא לך מרימה
 לבי את שמחת לבריה: הוכא א״לרב הוכא: רב בר דרבה

 יותר בכך על שאהבתך שהראיתכי שיני את והקהית :בטהרתך
 גדלו ביה איטפל :אהבה רחמי :לו וכתת מחכי שכטלת מעלי

 ברתך מ ברך: איכי ואעס״כ אותי גדל גדל רבי רבי בביתו:
כבן: לכבדך עלי ואין אנא

 שהם תיכוקות מלמדי ספריא :המכמיס התמילו חכימיא שרו
:הארן כעמי דארעא כעטא המכמיס: מן קטציס_________



רמא סרטה תשיעי פיק עיופה עגלה

 5ע׳׳ עלשס מבקש ואץ דורש אין ]ודלדלה[ )ומנוולת( *אזלא
 בעקכור־ן שבשמיט אבינו על להשען לנו יש מי

 תתן הגפן ]יאמירו[ )יהא( ויוקר יסגי חוצפא המשיח
 ההפך והמלכות שמשתכרין( )פי׳ ביוקר והיין פריה

 והגליל לזנות. יהיה תועד בית .תוכחת ואץ למינות1
 לעיר מעיר יסובכו הגכול ואנשי ישום והגבלן .יחרב

 ימאסו חטא ויראי תסרח סיפרים וחכמת יחוננו ולא
 גדולים ט וקני ילבינו נערים נעדרת תהא והאמת
 באמת קמת בת אב מנבל בן הקטנים מפני יעמדו

 כפני תדור פני ביתו אנשי איש אויבי בחמותה כלה
לנולתשען יש מי ועל מאביו יתבייש לא הכן הכלב

:שבשמים אבינו על אלא
 קלב ובו׳ גזרו קיסר אספסיינום של בפילמוס פיסקא

שם ת״ר יונית הכמת כנו את אדם ילמד ושלא
 ממכס משמת וכו׳ זה על זה חשמונאי בית מלכי כשצרו

 משמת"® נגנזס״ת אליעזר ר׳ משמת תי׳ר וכו׳. ד״י

 בסוף המשיח כעקבות :ומתכמלי' ודלים הולכי' ומנוולה אזלא
 :במשתאות עיסקין שהכל כיוקר והיין :משייז ביאת לפני הגלות

 ניזטא נכשלים שכולם להוכימ שיוכל אדם לך אין תוכחת ואין
 יהיה מכמיס של הועד ובית :כמוכי אתה לו אומר יכשמוכיקו

 איש מאץ קרב ויהא תורת לומד ואין המכמיס שכלו זנות לבית
 :שלהם מדרשו׳ בתי תיו לעיר שמו׳ן מפני שם מתגודדים זימת ובעלי
 וסדורות הרבה השמועה קפי הלכות בעל שהית ס״ת נגנז

תורה הרבה בסנהדרין כדאקריכן בספר כתובים כאלו בפיו
16 П1.
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 בטלו עקיבא ר׳ משמת ומחשבה עצה בטלו יהושע ר׳

 רבי משמת החכמה מעינות ונסתתמו תורה ורועי
 שעטרת חכמיכם עטרת בטלה עזריה אלעזרבן

 אנשי בטלו רוסא בן חנינא ר׳ משמת עשרם חכמים
 חסידים בטלו בןקטינתא יוסי אבא משמת מעשת
 מקטני שהיה קטינתא בן יוסי אבא שמו נקרא ולמה

 בן משמת השקדנים בטלו עואי בן משמת חסידים
 ורבו גובאי עלה רשב״ג משמת הדרשנים בטלו זומא
 בטלה רבי משמת הצרות הוכפלו רבי משמת צרות
 ענוה תיתני לא לתנא יוסף רב א״ל חטא ויראת ענוה

 תתני לא לתנא יצחק( גבר נחמן רב א״ל אנא דאיכא
 אומר יאיר בן פנחס ר׳ :אנא דאיכא חטא יראת ה>כא

 מביאה הקודש רוח וכו׳ נקיות לידי מביאה גע״«פ״אןהירות
 אליהו ע״י באה המתים ותחיית המתים תחיית ,די׳לירי יי”יל

 :אמן ב״ב בביאתו לראות יוכנו המקום לטוב וכור

 כו׳: הלכות פיס1ן שלשת שיכה שאני אלא עוד ולא מרבותי למדתי
 המלכות( )בעצת ובקי במדרשות זהיר שהיה ומחשבה עצה

 בס״ק כדאמרי׳ ברמזיהם והבין החיכין ובתשובות ]בהלכות[
 ! אמי ממיכאי עלן תיהוי מה רבנן ליה אמרו כפשיה כמ כי דקגיגה

 של מכמתם נסרקה ישראל[ ]מבכי )מבכים( עצה אבדה להם
 פה שבעל תורה טעמי ולסמוך סברא עומק תורה זרועי אה״ע:

 במקרא: המשתכים ולשוכות היתרים ואותיות מקראות מדרש על
הוה עגלי אלפי י״ג כדאמרי׳ עשיר הוה עזריה בן אלעזר ר׳

:ענותן שאכי אנא ראיכא :שתא שתא כל מעדריה מעשר



רמב קידושין ראשון פרק נקנית האשה
קידושין מסבת

נקנית האשה
ראשון פרק

 ב מאי* גמ׳ וכי'• דרכים כשלש נקנית האשת משנה
 ע״ב דקא משום שלשה ליהני שלש דחני איריא

 יח שתות והודעת* דכתיב הוא נקרה ל׳ ודרך דרך למתנו כעי
 כשבעה דתניא הא ואלא כה ילכו הדרך את להם

 דקכעי משום שכע ליחני הזב את כודקץ דרכים
 דכתיב זכר לשו׳ דאיקרי דרך ואשכחן דרך למתני
 נש דכלי׳ לפניך ינוסו דרכים וכשבעה אליך יצאו אחר *כדרך

 אהדדי מתניתין נמי וקשיין אהדדי קי״אי קשו א״ה
 ותירה קאי דבתורה הכא קשיין לא אהדדי קראי

 יט תלים משיבת תמימה ה׳ תורת* דכתיב נקבה לשון איקי־י
 קאי דבמלחמה התם נקבה בלשון לה כתב נפש

 אשה של דרכה ואין מלחמה לעשות איש של ודרכו
אהדדי מחניתין זכר כלשון לה כתב מלחמה לעשות

:וכו׳ קשיין לא

ומראה בקפיצה ובמשא במולי ובמשתה במאכל הזב את כורקין
 וטהור הוא ואנוס ראה מהי אמד חממת שמא והרהור

 כחי באונם והאשה אונס חממת ולא מאליו מבשרו אחר דרמחכא
 דמה זוב יזוב כי אומר כשהוא כותים בכות בס׳ כדאחר מטמאה

:אמור אנוס הרי
16*
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 יקח כי* תורה אמרה מר, מפני ר״שאומר הניא א
 לאיש אשה תלקה כי כתיב ולא אשה איש שם

דרכה ואין אשה אחר לחוור איש של שדרכו מפני כג ׳’דכי
 לו שאברה לארם משל .איש על לחזור אשה של

.אברתו על מחזר אכרה כעל מי על חוזר מי אבדה
 צלעתי מהו לי מיועדת מהו לי להומיוח״ת איבעיא 1

 מהו עצירתי מהו נגדתי מהו עזרתי מהו
 מהו לקוחתי מהו תפושתי מהו תחתי מהו סגורתי

 מקידשת ה״יז לקוחתי ׳האומ דתניא מיהאחדא פשיט
 תרופתי להו איבעיא אשה איש יקח כי* שנא׳ משום שם

 שק מקודשת חרופתי האומר דתניא ת״ש מהו
 ן4רוכ הויא ויהודה חרופה לאי׳וסה קירין ביהודה

והיא* שנאמר מקודשת חרופתי האומר ה״ק »דעלמא’ יחיא
:לאיש נחרפת שפחה

 בביאה דמקדש ועל כשוקא דמקדש על מנגיד רב יב
גיטא דמכטל ועל שרוכי בלא דמקדש ועל ע״כ

:מצלעותיו[ אמת ]אבדה
 שתי׳ יעדה לא אשר לשון מיוערת :אמד לבשר והיו לשין מיוחדת

אעשה לשון נגרתי עזרתי :העברייה באמה קדושין לשון
 לשון עצורתי תמתכה: בשר ויסגור לשין סגורתי כנגדו: עזר לו

 עצורה אשת כי לשין אמרו ורבותי בבית עמי כאספת שתהא עצרת
 א״ל אמיחלך דהא קאמר ממנו עצורה דהתוא כהירא ולא לכו

 עצורה אשה ליה אהדר ודוד חאשה אך הנערים כשמרו אס לדוד
:טהורים והכנו לני

 גט השולמ ניטא רטבטל ועל פריצותא: משוס בו׳ מנגיד רב



 רמג קידושין ראשון פרק כקמח האשה
 דרבנן שלוחי דמצער ועל אגיטא מודעא רמסי־ ועל
 רדייר חתנא ועל יומין תלתק עילויה שמת׳ דחלא ועל

 חתנא ההוא והא לא חליף אין דדייר בכי,המיה.
 מידם ההוא ששת רב ונגדיה חמוה דבי רחליףאבבא

 לא בכולהו אמרי נהי־דעי מיניה חמתיה דיומא הית
ד וא׳ שדובי בלא בביאה и דמקד על אלא רב מינגד

:פריצותא משום כמי בשרוכי אפילו
 ב בטיב יודע שאינו כל שמואל אמר יהודה :ר אמר

יג רב אמר עמה; עסק לו יהא לא וקדושין מטין
 המבולעי׳כחידי׳ מתר יותר■ לעולם וקשים יוה.ן א״ר אסי

 הםעדודמים פרצו ףונאו וגנוב ורצוח ובחש אלה* שגא׳
 'מולרין יוסף רב כרמתרגם משמע מאי נגעו בדמים

 לא דלמא הוא בטל לך שנתתי גט וא״ל כשליץ והגיע לאשתו
 לאמר השמת יתכנו ושתא לידה ש־כא דנטלי'קודס אנשי ליה ידעי

 המעושה כגט כגון אגיטא מורעא ימסה ועל כו. ותנשא שנטלו
 שתזמינו דרבנן שלוחי רמצער :בניה על לעז א דמול כישראל

 בבי דדייר התנא ועל ומכהו: ו על קם וזה הדיינים חפי לדין
 מר דאמר מתנה את אוהבת ממותה שסתם בת יכשל שמא ה חט!
משדוה רייטא חות מידם הראשון: ממתנה באשתך זהיר הוי

דומה: ובת דומה לשון ממנו
כקיאיס ואין בעריות הוראה המורים דיינים לעולם "קשים

 לעולם דקשין מהכא ט־״מע מאי המבול.• מדור יותר
 דתיה יוסף רב כרמחרגם איש: אאשת תאבל זאת על דקאי

דמים פרצו דהאי עוזיאל בן יונתן שתרגם נביאים בתרגום בקי



 קידושין ראשיו פרק נקנית האשה
 על* וכתיב חובקמיסיפק על חבריהקחובין מנשי ביק י הושע

 השרת ברית בה יושב כל ואומלל הארץ תאבל כן
 המכיל רדור ואלו .יאספו הים דגי וגם השמים ובעוף

 אשר מכל* שנא׳ שבים דגים על גוירה נגזרה ניא׳זלא
 דגים אפילו הבא ואלו שבים דגים ולא מתו בחרבה

 כי* דכת־ב ס״ד לא לכולהו רעביר ער ואימא «שבים ילמיה
 והנך לחור אלה אימא א־״ץ אבלדר אלה מפני

:כתי: פרצו ופרצו מיכת־ב*לחורי־הו- בע״ שם
 כמה וראה בוא אומר חנינא ביי׳ יוסי ר׳ ]תניא כ

а>^ נושא אדם .שביעית של -אבקה קשה 
 'מטלטליו את מוכר לסוף שביעית כפירות ונותן

 ממכר תמכרו וכי לי' וסמיך וגו׳ היובל בשנת* שנא׳ וקראנה
 מיר הנקנה דבר עמיתך מיד קנה או לעמיתך

 שנא׳ שדותיו את מוכר לסוף הרגיש לא ליד.

 בכין: מולדין יפרוץ יכן כמו פיצו קאי: איש כאשת נגעו בדמים
 מיכה שמעיכן מיהי כתיב בעלמא הארק אבלה אלה מפגי כי

 מהכךדקרא ק־א ת1ן דהא הארץ תאבל קאמ׳עלזאת מדא דאכל
 ראשון עכין על דמיס־ף צו*ופ כתיב מי היא[: ]קמא )האחר(
 באכפי ומלת׳ כתיב פי־צו :מילתא אכול׳ ]כן[ זאת()על דליקים

תאבל: ]כן[ )זאת( על כתיב נקודה ועלה היא נפשית
 שאסרתי מה ותקנו תמכרו אס תמכרו וכי הזאת היובל ]בשנת

 הרגיש לא ביתך: כלי וכל ממכרי־ למכור סופך בו לכס
 לא גבי שבידו מעברת בו למזור עליו הבא לפורעכות לבו שם לא

 בכולהו לידו באת לא וגבי שדותיו את חוכר לסוף גרפיכן הרגיש
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 כה יקיא לידו באת לא מאחוזתו ומכר אחיך ימוך *כי
 מושבשס בית ימכור כי* שנא׳ ביתו את שמוכר עד
 שנא ומאי הרגיש לא דאמר התם שנא מאי גו׳

 • הונא דא״ר הונא כדרב לידו כ■^ לא דאמר הכא
 לו נעשית וכו׳ כה ושנה עברה אדם שעבר כיון

שנא׳ בתו את שמוכר ער לידו באת לא כהיתר
 כא שמות לא דבתו ואע״ג לאמה בתו את איש ימכור *וכי

 ברתי׳ אינש נדבק קמ״ל הא ענינא בהאי כתיבא
 והא ונפקא מגרעא כרתי׳ מ״ט ברביתא נודף ולא

 תוברב שלוה עד לידו באת לא ואזלא מוספא
 כה יקיא לי׳ וסמיך עטך ירו ומטה אחיך ימוך ׳■׳וכי שנא׳

 שמוכר עד לידו באת לא גו׳ מאתו תקח אל
 לאשם לך ונמכר אחיך ימוך וכי”5 שנא׳ עצמו את
 לגר אלא צדק לגר ולא לגר שנא׳ לגר אלא לך

 נכרי זה גר ממשפחת תושב גר שנא׳ תושב
 הרהור בידו תבוא לא משקע והכי שחוכר עד בתוספתא גרסינן
 דקשקעאם ה־גיש לא רקתני מ״ש :אלו לכל שבא עד תשובה

 שחוכר עד לידו באתה לא לכךובכולהותנא לבוא סופו הרגיש לא
 שישוב לידו תבוא דלא בכך דדרכו לתנא ליה דפשיטא למשמע
 ענינא בהאי דבתו אע״ג : פורעניות עוד שיקבל עד בתשובה

 רבית ופרשת הואיל מ״ח פרשה סחיכת בה לדרוש כתיב לא
 יש אס בתו את חכר שכבר סהדי אכן בית ממכר לפרשת סמוכה

 אחיך ימוך וכי :וכו' לי׳ דכיקא ברבית שלוהו קודם קטנה בת לו
 : חשלפניה קשה זו וכולן דורשו הוא פרשיות סמיכת בסדר הכל

גר יד תשיג וכי לנקבי הסקוכה היא אקרר. פרשה לגר שנא׳
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 עצמה[: לע״ן הנמכר זה* לעקר אומר שסע״בכשהוא

 או רשות אומר אהה רשות אחיו ממכר את וגאל* כא
גואל לו יהיה לא כי ואיש ת״ל הוכה אלא אינו כה ־יקי׳

 שיש וה אלא מאלים לו שאין בישראל אדם יש וכי •
 יהושע ר׳ דברי בירו שהרשות ליקה רוצה ואינו לו

 אומר אתה חובה אחיו ממכר את וגאל אומר ר״א
 תתנו גאולה גו׳ ובכל* ת״ל רשות אלא אינו או חובה שס

:חובה קבעו הכתוב
 אשת ואפי׳ אשת .שביה בשעת בשביה וראית* ע״בח״ר■ שם

 כנגר אלא תירה דברה לא תואר יפת .איש =א ׳דני,
שחוטות תמותות* בשר ישראל שיאכלו מוטב יצה״ר כב

 שאינה אע״פ וחשקת .נבלות תמותות בשר יאכלו ואל
 ושאר עצים למטוב עצמה לע״ז הנמכר זה ;גו׳ עמך ותושב

; אלהות[ לשם ולא צרכיה
 גואלי׳ לו שאין בארץ מלק מכוטלי כישראל אדם לך יש וכי

 אלא לו: קרוב הוא קייס ישראל מכל אמד בעוד יעקב מזרע
 הכתוב וליחדך ליקק רוצה הגואל אין אבל גואלים לו שיש זה

 בשאי דריש גואל לו יהיה לא כי והאי הוכה הקרוב: ביד שהרשות
 אלא )עליו( מוטלת הגאולה ואין לגאול ליורשו הראוי ביד אסשר

הכל: מן הקרוב על
 התירה יופיה חממת יצרו בו שמתגרה מתוך משמע הואר יפת

 שמוטות תמותות בשד ישראל שיאכלו דמוטב אלא ובקושי לו
 ולא ביקזקאל מ־כתיב מאוסה שהיא ואע״ס שמוטה מסוככת בשר
 ויהיו שימותו לאמר תמותות בשר יאכלו ולא פגול: בשר בסי בא

 הכתוב תלה במשקו וחשקת אקורטיי״שי: תמותות נבלות:
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 לך יש ליקיחין .ולקחת ובחברתה בה ולא נאה.בה

 ואחה לו אהה נשים שתי יקח שלא לאשה לך . בה
שלא מלמד והבאתה .לבנו ואחת לו אחה לאביו

:במלחמה ילחצנה
 ג במשחה עמך במאכל עמך . עמך לו טוב כי* ח״ר

שס פת אוכל והוא נקייה פת אוכל אתה תהא שלא
 טי דניי׳ אהה חדש יין שוהה והוא ישן יין שותת אתה קיבר

 אמיו מכאן התבן נכי על ישן והוא מוכין גב על ישן
 שסע״ב ורצע**לעצמו אדון בקונה עברי עבד הקונה חכמים
 נא שמוי! דורש ב״זהיה יוחנן ר׳ וגי׳ במרצע אזנו את אדוניו
 האברים מכל אוזן נשתנה מה חומי־ כמין זה מקרא
 ," כי* סיני הר קילייעל ששמעה אוזן הקכ״ה אמר שבנוף

 ■אנ’|’”ור, והלך לעברים עבדים ולא עבדים ישראל בני לי
 כא שמ!ת וגו׳( הדלת אל והגישו )*)בה(. ירצע לעצמו אתן וקנה
 חומי־ כמין הזה המקי־א את דורש היה ]ב״ר[ ר״ש
 אמר שבבית כלים מכל ומזוזה דלת נשתנו מה

 בשעה במצרים עדים שהיו ומזוזה דלת הקב״ה
 כי ואמרתי המזוזות שתי ועל המשקיף על שפסחתי

 והוצאתים לעבדים עבדים ולא עבדים ישראל בני לי

 ליקוחין :שתים יקיז שלא ובחברתה בה ולא כאה: ואפיליאיכה
 איכס שהרי ככרית שהיתה ואע״ס תופסק קדושין כה לך יש

האתרי לצורך יקאכה שלא לאתרים ולא לך מדעתה: מתגיירה
:עליה לבא במלחמה ילחצנה שלא אביר: כגון

:לתכשיט בצואר תלוי הנושם וצרור המרגליות צרור הומר
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 לעצמו אדון וקנה זה והלך לחירותה מעבדות

:בפניהם ירצע
 יוצא עבד וחרשה אזנו על וסמאה עינו על הכהו ת״ר כד
 אונו כנגד רואה ואינו עינו כנגד .לחירות בהן ע״ב

 שמן רב אמי■ לחירות כהן יוצא עבד אין שומע ואינו
 רמי והתנא הוא כלום לאו דקלא למימרא אשי לרב
 זכוכית כלי לאויר ראשו שהושיט תרנגול יחזקאל בר

 אמרי יוסף רב ואמר שלם נזק משלם ושבת בו ותקע
 בתוך כלים ושברו שנער וחמור שצנף סוס רב בי

 דבר דכיון אדם שאני א״ל נזק חצי משלמים הבית
 את המבעית כדתייא נפשיה מבעית איהו הוא דעת

 כיצד שמים בדיני וחייב ארם מדיני פטור חבירו
 חייב: וחרשו באזנו ותקע אחזו פטור וחי״שו באזנו תקע

 לרב א״ל הברא דרב לפרקי׳ אתו לא דניוונייא סבי כה
 לא מ״ט להו אמר אזל צנעינהו זיל המנונא

 דבעינן ניתי ]אמאי[ )מאי( א״ל לפירקא רבנן אתו
 בתיזרש: או רואת ואינו בקול והבעירו לכותל שהכה עינו כנגד

 לה מוקמינן כסומכום שלם נזק משלם :בקול ושכרו
 ושברו ;שלם נזק משלם בצרורות שהזיקה בתג,ה דאמר בב״ק

 עליה דפליגי לרבנן צרורות כדין נזק חצי בקולם: הכלים את
 שאני :צרורות נזק מצי אלא משלם איבו ואמרי בב״ק דסימכים

 קמיבעית מדעתיה מיבעית וכי ניזק האי הוא רעת דבר אדם
:פתאום הבא קול פמד אל לבו שנותן

 להסגר אליהם אחור צנעינהו זיל :מקום שם רניזונייא סבי
לו לאחר מ״ק3 כיאמריגן לת״ץ כלוי לשון וזה בביתם ולישב
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 מירי מינאי כעיתו מי לןא״ל פשט מילתאולא מיניה

 בבצים רבו עבדשסדסו מיניה כעו לכי פשיט.א ולא
 מה א״ל בידיה הוה לא לא או דמי שבגלוי כמום מדו

 אתא קרנונא אלא המנונא לאו א״ל המנונא א״ל שמך
 כ״ד דתנן מינך כעו מתניתא א״ל חסדא דרב לקמיה
 מחיה סום מ מטסאין אינן כולן אבריםשבאדם ראשי
 אונים וראשי ורגלים ידים אצבעות ראשי הם ואלו

 ר׳ שבאשה דדים וראשי הגויה וראש החוטם וראש
 יוצא עבד בכולם עלה ותני שבאיש אף אומר יהודה

 אומר עואי בן הסירוס אף אומר רבי לחירות בהם
:הלשון אף

 תלויס שהרי רמי שבגלוי מום כמו בביתך: ישב הסגר כבוד דרך
 קרנוגא :הכיש בתוך וטמונים הואיל לא או בקוץ ונכרים בכיס
 גרסיכן מינך בעו מחניחא תורה: בעל ולא אתה קרנית יושב

 לה: יל-ף הסירים אף אומר רבי דחתניתין עלה דתני דחברייתא
 וממית כדכתיב הנגעים תן אמד שם מחיר. משים אקמטמאין

 כולה שתהא תכהן עיני מראה לכל בה וכתי׳ בשאת מי בשר
 צד לכל ויורד משופע במקום שהיא לממית סרט כאמ' נראית

 שפת אזגים וראשי כאמת: ורגליו הנגע ראש לראות יכול שאין
 שבאיש אבל שבאשה ררים וראשי גיד: הגויה ראש האוזן:

 רבו לו קצצו אס דכולם לחירו' שיפוע: זה ואין כ כ" בולטין אינן
 על מוסיף הסירוס אף אומר רבי מוזר: ואינו הוא שבגלוי מיס

 דבהדיא בתוספת למנו׳ לרבי אצטרי׳לי׳ לא ועין ושן אלולעכיןעבד
הלשון אף :בהא סלע לא ות״ק הוא רב בי קרי וזיל כתיב
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 ר׳ לבני קידם הוא ללמיד ובנו ללמוד הוא ח״ר ד
 ותלמודו ומיצלח* ודיו בנו אם אומר יהודה כט
 דרב בריח יעקב דרב הא כי קדמו כנו בידו מתקיים ע״ב
 אתא בי לקמיהראביי אבוה שדריה יעקב בר אחא ממ׳אי«׳

 עריפמיח אנא א״ל שמעתיה מחדרן הוה דלא חזייה לח;מ5”
אתי׳ הוה דקא אביי שמע אנא ואיזיל את תיב ממך ^זממ

 תרין עיילין הוו דכי דאביי רבנן כי מזיק ההוא הוה 'י'
 אינש ליה ליתיב לא הוומתזקיאמרלהו ביממא אפי׳

 כי בההוא בת על גיסא רמת-יחיש אפשר אושפיזא
 כריעה כל רישוותא דו׳ כתנינא ליה רבקאידמי

ן4ל אי למחי• להו אמר רישא חד נתר דכרע
: סכנתין ניסא איתרהיש

 אדם נושא הלכה שמואל אמר יהודה רב אמר ה
 אמר יוחנן ר׳ תורה לומד ואח״כ אשה שס

הוא: שבגלוי ומיס מדבר כשהוא לראותו שדרכו
 נכסים סיפוק לו ואין ממנו שיצל'מ רואת ותאב זריז בנו היה אם

ויספיקנו: מזונות אמר טרימ־ והוא בנו ילמוד שכיהס שילמדו
 איניש ליה ליתיב לא היה. הישוב מן רמיק בהח׳ד רבנן בי

 מסידותו ומתוך המדרש בבית ילין כרמו ועל אמא לרב אושפיזא
 ליה אירמי :נכנם על לן: כת המזיק: את ויהרוג נם לו יעשה
 כריעה כל גולגולות; ז׳ לו שהיו ר׳־שי רשבע כתנינא :מזיק

 סכנתין רישא.־ מד נתר מזיק אותו על ומתפלל אמא רב דכרע
אותי: סכנתם

 תורה: ולומד הולך כך ואמר הרהור בלא דהוה אשה נושא



 רמו קידושין ראשון פיק נקנית האשה
 לן הא פליגי ולא בתורה ויעסוק כצוארו ריחים

להר: והא
 ו המנונא כדרב הונא לרב חסדא רב ליה משתבח

 שם לידך כשיבא א״ל היא גדול דאדם
 סודרא פריס דלא חזייה אתא כי לידי הביאהו

 נסיבנא רלא א״ל סוררא פריסת לא מ״ט א״ל
 להו חוית דלא חזי א״ל מיניה לאפיה והדרינהו

 р דאמר לטעמי׳ הונא רב דנסכת עד לאפאי
 בעבירה ימיו כל אשת נשא ולא שנה עשרים
 .עבירה בהרהורי ימיו כל אימא אלא ס״ד כעביר׳

 עשרים עד ישמעאל ר׳ דבי הנא וכן דכא אמר
 אשה ישא מתי לאדם ומצפה חקב״ה יושב שנה
 תיפח אומר נשא ולא שנה עשרים שהגיעו כיון

 האי חסדא רב אמר האיש אותו של עצמותיו
 הוה ואי בשיתסר דנסיבנא מחבראי דעדיפנא

 ל בעיניך. גירא לשטן אמינא הוה* באדביסר נסיבנא
 ומתוך שבא״י התנאי' משכיות וגורסין הולכין היו בבל בכי לן הא

 אשה כושא עליו מוטלין הבית צרכי אין למקומם מוץ שלומדים
 א״י לבני להו תורה: ולומד הולך ואמ״כ הרהור בלא דהוה

עליו מוטלים הבית צרכי יהיו אשה כושא אס במקומ׳ הלומדים
ויבטלוהו:

 הנשואים כדרך סורר׳ פרים רלא לרבהחכוכא: הובא רב חזייה
בעיניך גיויא לשטן אטינא הוה :ראשן לכסות רגילין שהיו

שימטיאני: אירא ולא יצה״ר הוא ושטן בו מתגרה הייתי כלו׳
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 צואריה על אדידך אמי בר נתן לרב רבא א״ל

 □די מתמני לה ואמרי כ״ב וער משיתסר דברך
 יהודה ר׳ דרכו פי על לנער חנוך כתנאי כ״ר עד «מפל

 מתמני וח״א כ״ב ועד משיתסר אמר חד נחמיה ור׳
׳ כ״ד: וער סרי

**

 מעלה תורה בנו בן את המלמד כל ב״ל יהושע א״ר ז
 שנא׳ סיני מהר קבלה כאלו הכתוב עליו שם

 אשר יום ליה וסמיך בניך ולבני לבניך והודעתם* י דבייס
 אבא כר חייא ר׳ בהורב אלהיך ה׳ לפני עמדת’מ'ס

 ארישיה ריסנא דשדי לוי בן יהושע לר׳ אשכחי׳’שממ
 מאי א״ל בנישתא לבי לינוקא ליה ממטי וקא
 לבניך והודעתם מ״ד ווטרא מי א״ל האי כולי

 אלהיך ה׳ לפני עמדת אשר בם יו ליה וסמיך

 שיגדל קודם בכך על תקיפה ידיך בעוד דברך צוארי ארירךעל
 ליכנם זמן תגיע שכין שיחסר אשת: השיאו תוכמתך יקבל ולא

 כשעה דבריך צוארי על אד־דך ל״א תאמרהו. אל מכ״ב ויותר
 זמנו זת ואי תוכמת ללמדו זהיר הוי עליו תקיפת ידך שעוד

 כך כל תוכמה לקבל דעת בו אין משיתסר בציר כ״ב עד משיתסר
 וזה יבעט שלא למוש יש מכ״ב ויותר ותוכמת יסורין תכביד ואל

 בנערותו לו מבוך בו מתנהג יהא ימיו שכל דרך דרכו ע״פ עיקר:
:וכו׳ כממית ור' יהודה ר' נערותו תיא ואיזו

 אלא הראש לעטיפת ראוי שאינו סדין ארישיה ריסנא דשרי
 ולא ראש בגלוי לילך שלא ראשו על שם בעלמא כסוי

 בלא לצאת שמיהרת האי כולי מאי כסודרו: להתעטף הספיק
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 טעים לא הונא ]רב[ בר רבה ואילך מכאן כחורב
 א״ר מדרשא בי לינוקא ליה דמייתי עד אומצא

 לינוקא דמקרי ער אומצא טעים לא אבא בר חייא
 בן יהושע ה משום ספרא רב אמר ומוספיה

 י דניים אלא ושנית׳ תקרי אל לבניך ושננתם* מ״ד חנניא
 כמקרא שליש שנותיו אדם ישלש לעולם ושלשתם

 חיי כמה ידע מי כתלמוד שליש במשנה שליש
 ראשוניםסופרי׳ נקראו לפיכך ליומי. צריכא לא

 אומרים שהיו שבתורה אותיות כל סופרים שהיו
 יא »יקיא תורה ספר של אותיות של הציין דגחון *וא״ו

 ,שלשם הציק והתגלח* תיבות של חציין דרש *דרש
 פ "לים ןחציי דיער 1עי״ מיער חזיר סמנהיכר* פסוקים

 עת שם דפסוקים: חציין עוץ יכפר רחוס והוא* באיתיו׳ תהלי׳
ח הויין פסוקים ותתפ״ח אלפים ]חמשת[ )ח׳( ח״ר

שם ח׳ תהליכם ספר עליו יתר תורדה *ספ

 היו בגמלים מעט בשר אומצא טעים לא :לך ההוגנת עטיפה
 לו מהדר ומוספיה לינוקא דמקרי ער ־ בבקר לטעום רגילין

 ושלשתם אלא :יותר פסוק עוד ומלמדו אתחול שקרא מה
 ש״מ כוכי״ן בב׳ ושככתס מאי זימכא )מד ושכיתס כתיב חדלא

 ימי ליומי שישלישם: ושלשתם( והיינו פעמים שתי אותו שישמיע
 היא:ע׳ נפשיה באפיה חילתא וכו׳ נקראים לפיכך השבוע:
 במפרשי שסותרות במה ולתרצם משניות של סתימתן וטעמי סברות תלמוד

 יעיןג עין ס,םופר וחששקות כדכתיב סופרים ראשונים נקראו :זו את זו
נמק: על הולך כל דגחון וא״ו יעב׳ן: יושבי
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 ר״ת שיהיו ושננה□* ת״ר ח׳ הימי׳ דברי ממנו חסר י יגיי®

 הגמגם אל “דבי אדם לך ישאל שא□ בפיך מחודרי׳
 לחכמה אמור** שנא׳ מיד לו אמור אלא ותאמר שםע״ב
 על כתבם אצבעותיך על קשרם* ואום׳ וגו׳ את אחותי י "®לי

 הנעורים כני כן גמר כיד כחצים’ ואימר לבך לוח .
 אשר הגבר אשרי* ואומר וגף. שנונים חציך* ואומר^4

 את ידברו כי יבשי[ )לא מהם אשפתו אה מלא «ק«
 חייא א״ר *בשע אויבים אה מאי בשער אויבים

 שעוסקין ותלמידו הרב ובנו האב אפילו אבא בד
 ורה את זה שונאים נעשים אהד בשער בתורה

 זה את זה אוהבים שנעשי׳ עד משם זזים נם וא
 כסופה: אלא כסופה תקרי אל בסופה והב את* ׳שנ גמדלכא
 חיים בסם תורה נמשלה תם סם ושמתם* ח״ך ט
 עליהם חזור יהיומחורדיןבפיך תורה: ספר חמכין ממנו חסר שם
 לגמגם תצטי־ך לא אדם ישאלך שאם בעומקם: ודוק דנייסיא

 בקי שתהא את אחיתי לחכמה אמור מיד: לומר שתוכל אלא
 תקרא לבינה ומודע דקרא ■מסיפא א״כ לך שאסורה כאחותך בה

 כן אויביו עס בהם שכלמס גכור ביד כחצים לך: ידוע שתהא
 אל בכי* חזקיה כמ״ש בכיו קרוין אדם של תלמידיו הנעורים ד״הכטבכי

 מלא ,אשי וגו': לי כתן אשר והילדים אככי הכה ואומר תשולו
 את אשפה: מלוי נקט לחצים דדמיכהו חשו׳ מרם אשפתו את

 חתוך אויבים נעשו :הוא הגבר דאשרי סיפא כשער אויבי׳
 הכי בסופה והב את :זה דברי מקבל זה ואין זא״ז שמקשים

בסופה: יש אהבה ספר שע״י מלחמה מלחמות ספר לה דריש
 הצלה: שום חסר שאינו שלם תם סם דברי: את ושמתם
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 גדולה מכה בנו אח שתכה ס לאד משל
 זמן כל בגי לו ואמר מבתו על רטיה לו והניח

 ושתה שהנאתך מה בול א מכתך על זו שהרטיה
 ואין בצען כין בחמין בין ורחוץ שהנאתך מה

 מעלה היא רה אתה'מעבירה ואט מתיירא אתה
 בי״אתי בני לישראל להט “אמי הקב״ה כך נומי

 עוסקים אתם ואט תבלין תורה לו ובראתי יצה״ר
 ד כלא׳ א□ הלא* שנא׳ בידו נמסרים אתט אין כתורה
 אתט בתירה עוסקים אתם א־ן ואט שאת תטיב

 פס עיר ולא רובץ חטאת לפתח* שנא׳ בידו נמכרים
 שם תשוקתו ואליך* שנא׳ בך ומתנו משאו שכל אלא
שם ואתה* שנא׳ בו מושל אתה רוצח אתה ואכט

:בו תמשל
י שנא׳ רע קי־או יוצרו שאפילו יצה״ר קשה ח״ר

 שט יצחק א״ר מנעוריו רע האדם לב יצר *כי
 רקניא׳ח* שנא׳ יום בכל עליו מתחדש ארם של יצרו

 ישסלוי[ בן שמעון ווא״ר ר״ל< )אמר היום. כל רע
 ומבקש יום בכל עליו מתגבר אדם של יצרו

 ואפי׳ הימנו ]נימה[ )נח( שדעת־ מת כל שהנאתך מה
 סירסי״ליאש צממי נומי למכת: שקשים מתיקה מיני וכל בדש

 משאו יצר-: על תתנשא שאת טוב: לקת תטיב אם בלע״ז:
בתורת עסוק ריצה אתה ואם להקטיאו: שליצת״רבאדס ומתנו

בו: חושל ואתת
רעתו היום שעות שכל ללמדנו הוא יתירה קרא היום כל
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 להמיתו ומבקש לצדיק רשע צופה* שנא׳ להמיתו ל׳ תלים

 ה׳* שנא׳ לו יבול אינו עוזרו הקכ״ה ואלמלא שם
 אכש בני ישמעאל ר׳ דבי תנא בידו. יעזבנו לא

 בם א המדרש לבית משכהו זה מנוול בך פנע
 שיא׳ מתפוצץ הוא ברול ואם נימות הוא אבן

 יפוצץ וכפטיש ה׳ נאם כאש דברי כה הלא*יימיה«
 צמא כל הוי* שנא׳ נימוח הוא אבן ואם «סלע ישעי׳

מים[: שחקו אבנים’ ואומר למים לכו איוכיד
 אומנות וללמדו וכו׳[ בבנו חייב האב !פיסקא יא
קר№ ראמר חזקירח אמר לן ן4מנ שס

אשדה אבם אהבות אשר אישה עם חיים ראה*'ט קהל׳
 חייב כך להשיאו שחייב כשם ]היא[ ממש

 ללמדו שחייב כשם היא הורה אס אומגות ללמדו
 להשיטו אף וי״א אומנות. ללמדו חייב כך תורה
 שאינו כל אומר יהודה ר׳ היא. חיותיה מ״ט בנהי־

 כינייהו מאי לסטות מלמדו כאלו אומנות מלמדו
*. עיסקא )נמי( דאגמריה כינייהו איכא

 שהתורה מתפוצץ בך: מתגרה יצה״ר זה מנוול חתמדשת:
הברזל: את המפעפע נמשלה כאש

 :לאשה אומנות מקיש אשה עס בי שתמיה אומנות חיים ראה
 שיזיע שמצינו כשם תיא ממש אשת כאן האמור' אשה אם

 מוסיף קא מאי בינייהו מאי וכו׳: מייב כך אשה להשיאו אדם
 לר׳ מיים למדו הרי לת״ק סיזורה למדי אם עיסקא יהודה: ר׳

 פעמים שכמה דוקא אומנות ]לטעמא[ )לטעמיה( דאתי יהודה
:ימלסטס ועומד כמורה לעשות גמה לו שאין
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יב כבי* ונא׳ אמך ואת אביך את כבד* נאמר ח״ר

 שם ואם אב כבור הכתוב השוה מהונך ה׳ את
 רהיראושווותכ ואביו ןמו4 איש* *נאמ המקובם לכבוד

 י;ןשל’מוראה הכתוב השוה תירא אלהיך ה׳ את* ונא׳
 אביוני מקלל* נאמי־ המקום למירארת ואס אב

 אלהיושמ>מכא יקלל כי איש איש* ונא׳ יומת מות ואמי
 )יקיאכד לברכה ואם אב ברכת הכתוב השוה חטאו ונשא

בדין וכן אפשר אי ודאי בהכאה אבל .המקום
בו: שותפין ששלשתן

 יג ואביו הקב״ה באדם הכב שותפין שלשה ח״ר
שם אמו ואת אביו את מכבד שארם בומן ואמו

 דרתי כאלו עליהם אני מעלות הקב״דת <אמר
 לפני וידוע גלוי *אימי רכי תניא .וכבדוני ביניהם

 יותר אמו את מכבד שכן העולם והיה שאמר מי
 לא הקדים לפיכך ברבדים שמשדלתו* מפני מאביו

 מי לפני וידוע וגלוי אם לכבוד אב כבור הקכ״ה
 יותר מאביו מתיירא שהבן העולם והיה שאמר

:מעלה כלפי הכאה שאין לההישס אפשר אי בהכא׳ ודאי
 הס אף שהרי הבן על ומורא לכבוד שיוקשו כרין וכן

למקום: שותסין
 מזריע איש נדה במסכת בברייתא מפרש הם שותפין שלשה

נשמה בו נופץ והקכ״ה שבו אודם מזרעת אשה שבו לובן
 אותו מפתה טשדלתו ודבור: אוזן ושמיעת עין ומראית

ישדל: ארי יפתה כי כדמתרגמיכן



 קידושין ראשון פרק נקנית האשה 2&0
 הקכ״ה הקדים לפיכך תורה שמלמדו מפני מאמו
 דרב קמיה תנא תני האב למורא האס מורא
 אמ׳ אמו ואת אביו את מצע־־ שאדם בזמן נחמן

 שאלמלא ביניהם דרתי שלא עשיתי יפה הקכ״ה
צערוני: ביניהם דרתי

 דוחק כאלו בסתר עבירה העוכר כל יצחק ידא״ר
 השמים ה׳ אמר כה* שנא׳ שכינה רגלי שס

 אסור לוי בן יהושע א״ר רגלי הדום והארץ כסאי סי ישעיה
 שנא׳ וקופדח בקומה אמות ד' שיהלך לאים לו

 דרב בריח הונא רב כבודו הארץ כל מלא* > שם
 אמר הי־־אש כגילוי אמות ;ד׳ מסגי לא יהושע

:מראשי למעלה שכינה
 אומר אבא אליעור ר׳ את אחת אלמנה בן שאל שם

 מים השקני אומרת ואימא מים השקני
 ועשרת אמך ככור הנח א״ל קורס מהם איזה
 אביך בכבוד חייבים ואמך שאתה אביך כבור

 רבי לי אמר כך ליה אמר יהושע רבי לפני בא
 ניכר עיניך ריסי מבין ליה אמר מהו נתגרשה

 המקום אין אומר בסתר והעובר רגלי הרום )כולה( והארץ
 כדומק נמצא יודע אין לומר נסתר הוא לפיכך כאן

 משתרבב משמע הארץ כל מלא .כאן אין לומר ומקלרן רגליו
:כדומק נראה קומתו ותזוקף למטה ויורד

 נתגרשה אליעזר: ר׳ לו שהשיב כדרך השיבו יהושע ר׳ כך א״ל
 שער עיניך ריסי טבין מהו: אבי בכבוד מייבת אחי שאין
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וקעקע בספל מים להם הטל אתה אלמנ׳ שבן

כתרנגוליט: להט
טו מ״די נשיאה דבי אפיתח^א רבדה ת4עול דרש

 שם אמרי שפעו בי ארץ מלבי כל ה׳ *יורוך
 .תהלי׳קלח פיך אמיי א4אל גאמי־ לא פיך מאמי־ פיך

 אםרושמ)מכ לך יהיה ולא אנכי* הקב״יה שאמר בשעה
 כברפ=* שאט׳ כיון דורש היא עצמו לכבוד ע אה
 דדאשוני׳ למאמ״ו׳ והודו חורו אמך ואת אביך את

 רכרךתהלי׳ק׳ט ראש אמת דברך ראש* מהבא אמר רבא
שראש ניבר דברך מסוף אלא דברך סוף ולא

אמת: דברך
 ואכטטז אב כבור היכן עד עולא מרב מיניה בעו

П1СЗСשם "ן עיייך ,ריס ונשךן תיס, שתיית כיכר ,ןתע ׳
 שימע^ד" ר״ג והיה קי׳ד[ דף ]ככנהדרק )במ״ק( כדאמרי׳ תנכי
 ש״(ע אתת אלמנה שכן עיניו: סי ר שכשרו עד כנגדה ובוכה קולה

 רש״א שכבוד ל־ אומר ואני באת ללמוד אלא למעשה אתה צריך ולא
 להם קרקר וקעקע כספל מים לתש המל עליך: שיה שניהם

שאלו והוא לעשות צריך היה שלא ולפי לתרנגולין שמקרקרין כמו
 :שמוק[ כלשק תשיבו ואימא אבא *לי ]אמר לעשות שעליו כמו
 שאף בכבודו כ״ששמייבאדם הראשונות למאמרות והורו חזרו

 בידו: חסורין ומיתי ומייו ואמו כאני' בבריאתו שיתף הוא
 אלא אמת דברך ראש לומר הכתיב הוזקק לא אמת דברך ראש

 הזהיר בכבודו לומר הראשונים דבריו אמר מרננים שהיו לסי
אמת: דבריו שראש למדו דבריו סוף כששמעו ותודו מזרו זמן ילאמר
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 <החד נכרי עשדק מרק וראו צאו לה□ אמר

 אחה פעם שמו נתינה בן ודמא באשקלון לאביו
 והידק שבר רמא כס׳ פרגמטיה חכמי׳ בקשו

 *ציערו ולא אביו של מראשותיו תחת מונח מפתח ירושלמי
 עור אלי ר׳ את שאלו שמואל אמר יהודה רב אמר היי ׳,יגל

 מה וראו צאו להם אמר ואם ב כביד היכן עד שזט!ת,ס
 שמו נתינה בן ודמא באשקקץ אחר נכרי עשהאלכןל

 אבני□ חכמי□ ממנו בקשו אהדה פעם אמרו שניה
 בשמנים מתני כהנא ורב שבר רבוא בס׳ לאפוד ׳םית

 שגל מראשותיו תחרה מונח מפתח והיה רכוא
 הקב״ה לו נתן ת ־ האח• לשנה ציערו ולא אביו

 נכנסו בעדרו אדומה פרה לו שנולררק שברו
 בבס אני יודע להם אמר אצלו ישראל חכמי
 את□ שבעולם ממין כל מכם אני מבקש שאם

 אותו אלא מכם מבקש אני אץ אלא לי נותנים
 )וכששמעו אבא כביר בשביל שהפסדתי ממון

 שאינו מי ומה חנינא[ ]וא״ר אמרו( כיכר חכמים
 הנינא רא״ר עאכ״ו ועושה מצווה כך !ועושה[ מצווה

 ועושה. מצווה שאינו ממי ועושה מצווה נתל
 אט׳ מאןדהוה אמינא הוה מריש יוסף רב אמר

 מן פטור סומא דאמ■־־ יהוררק כר׳ הלכרק לי

 תחת :זהב דכרי רבוא ס׳ כה משתכר היה שכר רבוא בם׳
 ועושה מצווה שאינו מי ומה :ישן והוא אביו של מראשותיו

 טן פטור סומא ראם׳ יהוד׳ דר׳ הא הקב״השכרו: לו שילם כך



 רנב קידושין ראשון פרק נקנית האשה

 אנא אמינא לרבנן טבא יומא עבידנא המצות
 להא דשמענא השתא עבידנא וקא מפקידנא לא

 שאינו ממי יותר ועושה מצווה גדול חנינא רא״ר
כר׳ הלכה דאין לי דאמר מאן ועושה מצווה

:לרבנן טכא יומא עבידנא יהודה
לבושיו היה אחת פעם אמי" דימי רב אתא כי

 שם רומי גדולי בין יושב והיה והב של סירקון
 ראשו על לו וטפחה ממנו וקי־עתו אמו ובאתה
 «יי׳ קורדקסיןאיני )ונפל הכלימה ולא בפניו לו וירקה
 אכימי תני .תצטער( שלא לה והושיטו שלה
 וטורדו פסיוני לאביו מאכיל יש אכהו דך׳ בדיה

 לעוה״בשסע״ב ומביאו* בריחים מטחינו ויש העולם מן

יומא :נתור סגי שהיה מפקירנא לא :התוכל פ׳ בב״ק המצות
:לתלמידים סעודת לרבנן טבא

שקורי; לבוש □ירקון נתינת: כ; דמא לבוש היה אחת פעם
 תשוב עיף פסיוני זהב: בתוטי מרוקם זהב של סיכד״ר:

 עליי שנענש העולם מן וטורדו במדבר: שירד שליו מין ושמן.
 שהיא ברחים מטחינו ויש סעודתו: על עין צרות לו שמראה
 טובים דברים בדברו שתכבדו לעה״ב ומביאו קשת: מלאכה

 השעה צורך לו ומראה רכה בלשון עליו מטיל והמלאכה וכתומים
 גרסינן ירושל' בתלמוד ;ו. ביגיעת אלא להתפרנס יכולין שאינן
 פעם פסיוני לאביו מאכיל שתית באתד מעשת בשניהם. מעשת
 לך איכפת מת סבא א״ל אלת כל לך מאין אביו לו אמר שאתת
באתד מעשה ושוב לו שקשה הראתו ואכול לעוס כלי׳ ואכול טתין
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 כבוד מצות קיים ברי אבימי כיון אבהו א״ר

 וכי אביו בחיי לאבימי לי׳ היו סמכי בני חמשה
 ופתח ואזל רהיט אכבא קרי אבהי ר׳ אתי הוה
 א״ל הר יומא התם ארמטאי אין אץ ואמר ליה

 עליה קאי גחין נמנס ליה אראייתי מיא אשקיין
 אבימי ודרש מלתירח £4אשתייע דאיתער ער

א״ל בנחלתך גויס באו אלהים לאסף מזמור*עט »לים
 דאתינא דעד א:א כנין לאביי אביה בר יעקב רב

 לי מזנא ואמא כסא לי מרלא אבא רב מבי
 תקבל לא ומאכוך קביל מאמך א״ל אעביר היכי
 טרפון ר׳ .דעהיה חלש׳ הוא תירה דבר ן1דכי

 לבא אביו בשביל המלך שלמ ;קן אב לו והיה בריויס טומן שהיה
 לעבודת תמתי־ אלך ואני טמון אבא בכו א״ל המלך לעבודת

 ■לך( טב לחלקי ואס לך טב לבזיוכא )אי קצבה לה שאין המלך איני
קרי הוה כי ואפ״ה אביו כחיי לאבימי לי׳ הוו סמכי כני ה׳ שיי'נ

 מבניו לאמי־ מנימ ואייו לו ופותח רץ אבימי היה אבבא אבהו ר'
 גמי; בעודו מ־להיה אסחייעא אפתח. אפתח אין אין לילך:
 בו מבין היה שלא תהלים שבס' אמד מזמור במדרש שהבין לפניו
 לאסף מזמור דרש לבדו זה שבמקרא מפרשיס יש לדורשי לכן קודם

 כך ודרש ליה מיבעי לאסף קינה וגו׳ בנמלתיך גויס באו אלהיס
 ובאבנים בעציס יתי מ הקב״ה שכילה על שירת אסף שאמר

 נשתייר לא כך שאלמלא בישראל פליטת היתיר כך וחתוך שבביתו
 אנא כנץ בציון: אש ויצת ממתו את ה׳ כלה יכה״א שריד מהם
 : אעשה מה זאת לי ועושין לאחי ויקר לאבי ואהוב 'מיד שאר■'
 :עבודה מחנו תקבל אס רעתיה חלשה הוא תורה דבר כיון
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 בעיא דהות אימת דכל אימא ההיא ליה הוה

 דהות אימת ]וכל וסליקה גחין לפוריא למיסק
 מררשא בי משתבח וקא אתא עלויה[ נחתא נחית
 כלוכס כביר לחצי הגעת לא עדין ליה אמרי
 יוסף רב ולאהכלימתה. ליס בפניך ־נקי* א זרקה

 איקוכם אמר דאימיה כרע^ת קל שמע היה כי
 שלא מי אשיי יוחנן א״ר .דאתיא שבינה מקמי
 מתה ילדתו אביו מת אמו עברתו יוחנן ר׳ חמאן

י!יוחם׳סאסיג לי אמרה אביי והאמר ]איני אביי וכן אמו
י**א,׳ :הואי[ מרביניחא ההיא

 מ״’’,י,כיבעינית 1א״ר־ וקנה אימ^א ההתית ה״ל אסי רב
 _לךאב>י מעיין גברא בעינא לה עכר תכשיטים

 לא״ישם ואול שבקה מותך דשפיר גב־א בעינא
 יוחנן דר׳ לקמיה אתא אבתריה דקאולה שמע
 לקראת אסור א״ל לח״ל מא״י לצאת מהי א״ל

 ׳הממין’]אתרח[פ* )אחתח( יורע איני א״ל מהו אימא
 המקום לצאת נתי־צית אסי א״ל אתא הדר פורתא
 א״ל אלעןר דר׳ לקמיה אתא לשלום י יחזירך

 א״ל לך אמר מאי א״ל רתח סירתה דילמא ח״ו

הצורך ככל כבודם לקיים אפשר שאי חטאן שלא מי אשרי
:אומנת ירכיניחא :עליהם כעכש והוא

 יחזירך :לבבל למקומו למזור שדעתו היה סכור לצאת נתרצית
 ק״ו דילמא לר״א אסי ר' א״ל : מקומך עד לשלום
:יומכן ר' עלי רתמ קירתמ
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 לא ררתרז איתא ואי א״ל לשלום יחוירך המקום

 לארונד־ז שמעי והכי אדהכי לך מברך הוה
:נפקא לא ידעי אי אמר דקאתי

ос כיצד בחייו במותו ומכבדו בחייו מכבדו ח״ר 
 יאמר לא למקום אביו בדברי הנשמע

 פטרוני עצמי בשביל ,מהרוני עצמי בשביל שלחוני
 כיצר במותו .אבא בשביל כולהו אלא עצמי בשביל

 אמר כך יאמר• לא מפיו שמועה דבר אומר היה
 משכבו כפית הריני מי־י אבא אמר כך אלא אבא
 :העה״ב לחיי ו״ל אומ׳ ואילך מכאן חדש י״ב תיך וה״מ
 עומד לא מורא כבוד. ואיזהו מורא איזהו יחח״ר

 ארת כוח־־• ולא במקומו. יושב ולא במקומו שם
 מלביש ומשקה מאכיל כמר מכריעו ולא דבריו

 לתו איבע־א ומוציא. מבנים ]ומכסה[ )ומנעיל(

 שמכבדים המקים באנשי מכיר אס למקים אביו ברברי הנשמע
 אל בשחי שיאמר דברים לקבל רבוד לו למלוק אביו את

 הכבוד יתלה אלא כאביו שיכבדוהו ואפי'יודע בעצמו הכבוד יתלה
 אס אבל ]לי[ )לו( צריך שהוא אבא בשביל שלחוני :באביו
 שאינו במביו יתלה אל עצמו כדבר אביו בדבר למקיס כשמע אינו

 לבא הראוי רע כל יבא עלי משכבו כפרח הריני :גנאי אלא לו
 רשעי משפט שאין שקבל מה קבל כבר ואילך מכאן :נפשו על

: מדש י״ב אלא בגיהכס ישראל
 זקכ־ס בסוד שם לעמוד לאביו המיומד בחקוס במקומו עומר לא

 אמר ומכס אביו היה אס מכריעו ולא : בעצה מכיריו עם
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 לב “)אמי נתן רב בן משל אמי• יהודה רב מי *משל

 ]מיתיבי אב. משל ]אמר[ אושעיא ]בי־[ רב(
 מחונן- ה' את כבד* ונאמר אביך את כב~* נאמר

 ואי כיס בחסרון כאן אף כיס בחסרון להלן מה
 לבטול מיני׳ נפקא'לי׳ מאי אב משל אמרת

 כביד היכן עד אליעזר ר׳ את שאלו .מלאכה[
דינרים( )של ארנקי ש־טול בדי להם אמי ואס אב

:יכלימנו ולא בפניו לים ויטילנו
 שם איזיל אמ- בי־יה רכה כאפי ראי*ש קרע הונא רב

רתח ודילמא רתח לא אי רתח אי איחוי
 יט *)יקי ליה דמחיל מכשול תתן לא עור אלפני* וקעבר

 ־ דניים ליה דעבר תשחית כל* משום קעבר והא ליקי־יה
לירה דעבד רתח ל<ת מ״ה ורילמא כפומכייני

ריתחיה: כשעת
 רכשס אמי מתנא רב אמר שילא בר יצחק א״ר

מחול כבודו כבודו על שמחל האב חסדא
 יוסף רב מחול כבודו אין כבודו על שמחל הרב
 מחול כבודו כבות על שמחל הי־ב אפילו אמר
 הכישמןמיג רפא אמר יומס לפניהם הולך וה׳* שנא׳

מי משל :סלוני דברי נראה יאמר לא הלכת בדבר מלוקים
:ומכבדו ומשקהו מאכילו

 : הונא רב וקעבר : בריתמיה מידי לאבוה ואחר רתח ודילמא
לחטוא: לבני שגורס מכשול חתן לא עור ולפני משום

בשוליו: כגון בכך מדמיו נמסר שאינו התפירה במקום כפומביינ•
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 דיליח והויה הוא דיליה עלמא הקב״ה ההם השתא

 היא דיליה תיר׳ הבא* ליקריה ליה מחיל שסע״בהיא
 ובתורתו* דכתיב היא דילי׳ חורה אין רבא אמר הדר א "ליס

 הלולא בי משקי רכא והא ]איני ולילה יומם יהגה
 ברי׳ הונא י ולרב פפא לרב כסא לי׳ ודל דברי׳
 פנחס ולרב מארי לרב מקמי׳ וקמו יהושע דרב
 הני ואמר איקפד מקמי׳ קמו ולא חסדא ררב ברי׳
הידור אפ״ה בו׳ ותו רבנן לאו, רבנן וחני רבנן רבנן

;בעי[ לי' מיעבד
 שהיו צדוק ור׳ יהושע ור׳ אליעור בר׳ מעשה יט
גמליאל רבן של בנו משתה בבית מסיבי׳־: ~ שס

 הביס נתן יהם1ומשקהע עומד גמליאל רבן והיה
 א״ל וקבלו יהושע לר׳ נתנו נטלו ולא ליעוד א לר־

 וגמליאל יושבים אנו יהושע וה מה אליעור ר׳
 ממנו גדול מצינו א״ל עלינו ומשקה עומד ברבי

 והוא* בו וכתוב היה הדור גדול אברהם ששימש
 נדמו השרת כמלאכי תאמ~ ושמא עליהם עומד

 רבן יהא לא ואנו לערביים א1 א לו נדמו לא לו

 יכול ואין בתורה תלוי הכבוד בתחיה היא ריליה תורה זכא1
 יהגה יבתורתו : הקב״ה של שהיא התורה כבוד על לחתול

נקראת היא ]בתחילה יהגה ובתורתו חפצו ה׳ בתורת אס כי
: תורתו[ נקראת היא וגרסה וחשלחדה ד׳ תורת

 שהערביים רגליכם ורחצו להס שאחר לערביים אלא לו נדמו לא
בערביים לי אחרו בנ״ק כדאחריכן רגליהם לאבק חשתחויס
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 ציוק ר׳ להם אמר עלינו ומשקה עומד ברי גמליאל

 ואתכם מקום של כבודו מניחים אתם מתי ער
 ומעלה רוחות משיב הקכ״ה הבריות בבכור עוסקים
 שלק ועורך אדמת ומצמיח *מט ומוריד נשיאים

גמליאל ]רבן[ יהא לא ואנו ואחד אחד כל לפני
:עלינו ומשקה עומד ברבי

 שס זקן מפני אפילו יכול תקים שיבה מפני* ח״ר
יט »קיא ש:א׳ חכם אלא זקן אין זקן ת״ל אשמאי

 יא מדכי יוסי ר׳ ישראל מזקני איש שבעים לי *אספה
שנא׳ חכמה שקנדה אלא זקן אין אומר הגלילי

 ח משלי ממקום מפניו יעמוד יכול דרכו ראשית קנני *ה׳
 אלא קימה אמרתי לא והדרת תקום ת״ל רחוק

 תקים ת״ל כממון יהדרנו יכול הדור שיש כמקום
 הידור אף כיס ון*חס בה ש^ין קימה מה והדרת

 מבירה מפניו יעמוד 1יכול־ כיס חסרון בה שאין
 אמרתי לא והדרת תקום תי׳ל המרחץ ומבית הכסא

גדול אדס כלו' ברבי ר״ג רגליהם לאבק שמשתמויס משדתנו
: שבתלמוד ברבי כל וכן

 מזקני זקן גמר ישי־אל מזקני :וע״ה רשע אשם אשמאי זקן
זקני הס כי ידעת אשר דכתיב ומכמים גדולים להלן מה

 נוטריקון ולשון חכמה שקנה זה אלא זקן אין :ושיטריו העם
 הידור לו שיש במקום אלא :ת״ק היינו פריך ולק' הכתוב דבר

 עומד: הוא שמפניו מלתא דחוכיזא אחות ד׳ תוך דהיינו בעמידתו
ממק ]הידור[ )ידלוק( זה הידור יהא יטל בממון יהררנו יכול
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 עיניו יעצים יכול הדור שיש במקום אלא קימה
 המסור דבר ויראת ]תקום[ ת״ל ראהו לא כאילו

 אלעור כן שמעון ר׳ מ^היך ויראת בו נאמר ללב
 איסי ויראת וקן ת״ל יטריח שלא לזקן מניין אומר

 כל אפי׳ תקים שיברה מפני אומר יהודה כן
 איכא ת״ק היינו הגלילי יוסי ר׳ במשמע שיכה

 ר׳ לא וחכים יניק סכר ת״ק וחכים ערק בעויהו
וחכים: יניק אפילו סבר הגלילי יוסי

 ת״ח מפני לעמוד רשאים אומניורת כעלי כאין
 )תניא( והא ולא במלאכתם שעוסקים בשעה

 בפניהם עומדי׳ שלי׳( )שבידו אומניו׳ בעלי כל ]חנן[
 פריך לקמן ראהו לא כאלו עיניו יעצים יכול :בממון לכבדו

 תדבר עושה של ללבו ללב המסור דבר :עסקינן ברשיעי אטו
 הבריות מעיני להשמט שיכול לפי לאו או רואהי אס יודע הוא
 לכך ראהו לא ויאמרו זכות לכף ושידיכוהו כרשע ימזיקוהו שלא

 שלסתור בך ויודע לו גלויות ממשבות שכל מאלקיך ויראת נאמר
 אמרת דרך לילך יכול אס יטריח שלא : נתכוונת מצותי ולבטל

 לומר לזקן ויראת להכיסמך ויראת זקן : הצבור את יעמיד שלא
 ת״ק :אשמאי זקן ואפי׳ כמשמע שיבה כל : יירא הזקן שאף

 מכס שהיא זקן אלא זקן אין ת״ק וה״ק לא וחכים יניק סבר
 אשר כדכתיב היו ומכמיס מזקני איש שבעים לי אספה שנא׳
 דמשכי הגלילי ור״י :היו וידועים זקנים אלמא וגו׳ הס כי ידעת

 סבר מכמה שקנה זה ליה ודריש ממש זקנה ממשמעו לקרא ליה
: ומכיס יניק אפילו

:ירושלים בתוך כשעוברים קאי בכורים בעביאי מפניהם עומרין



ג! י קידושין יי^שין гв נקבית האשה
 אנשי אחינו לחם אומרים בשלומם ושואלים

 מפניהם יוחנן א״ר לשלום בואכם פלוני מקום
 בר ]יוסי[ )אסי( א״ר .עומרים אין תי׳ח מפני עומרי׳

 שהרי בשעתרה מצוה חביבה כמה וראה בא אבין
 שאני ודלמא עומרי׳ אין ת״ח מפני עומדים מפניהם

 לבא: לעתיד מכשילן אתה נמצאת דא״כ התם
 שם אמר דארמאי סבי מקמי קאי הוה יוחנן חבי

 רבא דהני עילוייהו עדו הרפתקי כמה
 ירא יהיב אכיי להו עכיד הידור קאים לא מיקם
 גוזאי משדר נחמן רב שלוחי׳ משדר רבא לסבי
איכזיא אבא בר נחמן כמה תירה לאו אי אמר

:כשוקא
 אנו נבזים שיאחרו עוד יביאו שלא מכשיל! נמצאת

 )הנכנסים( אדם בני ואלו הוא מצות חיבוב חשים ולאו בעיניהם
 )לן( הוה לא במצות ועוסקין )היו( בעיר משובים ]הניכרים[

:מקמייהו לחיקם
 עדו : ומופתים הרבה נסים וראו וצרות מקראות הרפתקי

פושט ידי׳]לםכי[ יתיב אביי עליהם; עברו עליהם
 הוה רכא :עליו ונשענים אצלו שעוברים כמה כל לזקנים ידו

 נחמן רב 1 לא עצמו הוא אבל יד להם לפשוט ]שלוחיו[ שולח
 הנשיא חתן שר שהיה לפי לפניו תמיד שהיו סריסים גוואי משרד

 מאן ולכיף להכות משרתים לפניו לעמוד רגילים היו ב״ד ואב
 הסריסים שולח היה לפניו עוברים זקנים וכשהיו דיכא ציית דלא

 בתורתו לזלזל ]שלא[ )הלך( לא עצמו הוא אכל בידם להחזיק
חשיבותי אין הילכך בשוקא איכא נחמן כמה תורה לאו אי דאמר
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 לעמוד רשאי ת״ת אין* ינאי א״ר אייבו כאא״ר

 שלא בדי וערבית שחי־ית אלא רבו בפני שם
 כל א״ראלעזר שמים מכביר מיובה כבודו שסע״ביהא

 רשע נקיא רבו בפני עומד שאין חכם תלמיד
 וטוב* שנא׳ משתכח ותלמודו ימים מאריך ואינו ח קהלת

 איננו אשר כצל ימים יאריך ולא לרשע יהיה לא
 מחו יודע איני זו מורא אלהיכם[ ]מלפני ירא

 קימה: זו מורא אומר הוי ויראת תקום* *אומי כשהוא ",לימיא.
 שאתכם בזמן אלהיכם לה׳ אתס בנים* תניא לו

בניס קרוים אתם בניס מנהג ס נוהגי דכלי׳יד
 קרויס אתם אין בנים מנהג נוהגים אתם ]אין

 כך בין אומר מאיר ר' יהודה ר׳ דברי בנים[
 המרה סכלים בנים* שנא׳ בנים קרויים כך ובין ד ירמיה

 ידיה יתיב אביי דמפרשי ואית . תורה בשביל אלא עצמי בשביל
 רבא עליהם הוא שישען ידו להם ופושט בזקנים עצמו מכבד לסבי

 היכא ולית׳דכל נממן רב וכן לכבודו לקראתו שיצאו שלומי' משדר
 אמרים על להשעןהוא ולא עליו אמרים להשען ידא דגרסיקיהיב

 מנה בר בר רבה אתא בירדנא סמי הוה ר״ל דיומא פ״ק כדאמר
: הכתר לשפת ויצא עליו ר״ל שישען ידא ליה יתיב

 וערבית שמרית אלא מקבל איני יוצרו פני שהרי שמים מכבוד
 מפניו לעמוד רשאי אי; שמרית רבו מפני שעומד חי הלכך

 שנאמר תורה אלא טוב אין לרשע יהיה לא וטיב ערבית: אלא
 כצל אלא ימים יאריך ולא חשתכמ תלמודו אלמא טוב לקמ כי

 כדמסרש היא קימה זו ומורא ירא שאינו לפי טעם ומה
:)מויראת( ואזיל



תו קידושין ראשון פיק נקנית האשת
 לב דכרי׳ מרעים[ ]ורי׳נ* ואומר בס אמון לא בנים* ואומר
 ה ישעיה ואמר-אש ם1קבמ ותית* ואומר משחיתים בנים
 גכ’ש’המאי חי אל בני להם יאמר אתם עמי לא לתם

 לית כי בני דמיקרו הוא סכלים תימא וכי ואומר
 בנים ואומר ת״ש כני מקרו לא הימנותייהו בתו
 תימנותייחו בתו לית כי תימא וכי בם אמון לא
 בני מקח א4ל לע״ן פלחי כי בני רמיקרו 44הו

 משחיתים בנים מרעי׳ זרע ואומר[ ]ת״ש )ואימא(
 לא מעליא בני מיקרו משחיתים כנים תימא וכי

יאמר אשר במקו□ ותירה ואומר ]תי׳ש[ מיקרו
חי: אל בני לתש יאמר אתם עמי לא להם
כב שנה ארבעים המן >את אכלו ישראל ובני* כתיב

 «Ц אבלו המן את נושבת ארץ אל בואם ער
 שמומטו עד לומר אפשר אי כנען ארץ קצה אל בואם עד

 ארץ קצה אל נאמר שכבר נושבת ארץ אל בואם
 שהרי כנען ארץ קצה אל לומר אפשר ואי כנען

הוא שטות אלא בהם כשאין בנים דמתקרי סכלי חימא וכי
 לא הימנותא נהו דלית רשעים כשהם אכל בכים דמקרו

 תשקיתון כן כדכתיב ע״ז דהיינו משחיתים בכיס: מיקרו
ח״ש : לעולם עוד מיקח לא מעליא כני :וגו׳ פסל ועשיתם

:תשובה ידי על קי אל בכי איקרי דתדרי
 סיקון מארץ קשובה שהיא ואילך הירדן מעבר נושבת ארץ אל

טיבה: לה וקרי לה לכנס מתאות שהית במשה כדאשכקן ועוג
האמורי ארץ שהיא משה מת ששם מואב בערנות כנען ארץ קצה

17 III.
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 מת באדר בו׳ ייצר הא גו׳ בואם עד נאמר כבר

 שבכליה׳ ממן מסתפקין והיו מלירר מן ופסק משה
 את אכלו ישראל ובני אירך תניא בניסן. ט״ן עד

 מ׳ והלןית אכלו שנה מ׳ וכי שנה ארבעים המן
 עוגור־ת לך לומר *4אל אכלו יום ל׳ הסר שנה

 ן4תני מן. טעכש בהם טעמו ממצרים שהוציאו
 מנין נולד באדר וכד משה מת כאדר בן׳ אידך
ה עבד משה שם וימת* שנא׳ מת באדר דניי׳לדשבן׳

 ]בערמרת ,“משר־ את ישראל בני ויבכו* וכתיב 0’’
 משה מות אחרי ויהי* וכתיב יום[ שלשים מואבשעא’ה’

 עכור קום ועתה מת עברי משה* וכתיב ה׳ עכר ש®
את וצוו המחנה ]בקרב[ )כתוך! עברו* וכתיב וגו׳ ש®

 שלשת בעוד כי צידה לכם הכינו מר ]לא העם
עלו והעם* וכתיב הירדן[ את עוכרי׳ אתם ימים י ש®

 ל״ג ממנו ת4צ הראשון לחדש בעשור הירדן מן
 משה. מת כאדר שבז׳ למדת הא למפרע ימים

 שכסתפקו ל׳ חסר :ארץכנען כניסת קצת שהוא הירדן שפת ועל
 עדת כל ויבאו מאילים ויסעו דכתיב מעצרים שהוציאו מעוגות

 עשר בקמשת סיני ובין אילים בין אשר סין מדבר אל ישראל בכי
 וכתיב וגו׳ הבשר סיר על בשבתנו בתריה וכתיב השני לקדש יום

 התקיל המן באייר בי״ו אלמא השמים מן לקה לכס ממטיר הנני
 לבכי מואב בערבות עמדו יום שלשים ישראל בני ויבכו :לירד

 את עברו ובשלישי ימים ג' צדה הכינו להסיעם יהושע ומשכצטוה
 הראשון: לקדש בעשור וכתיב יחים שלשת בעוד כדכתיב הירדן

באדר ז׳ והוא למפרע דאדר דכיסןכ״ג י׳ והם למפרע ל״ג צא



רנח דרשין !ק ראשון פיק נקנית האשדז

 לא דכיי׳ אליהם ייאמר* שנא משה נולד באדר שבז׳ ומנין
 עוד אוכל לא היובש אנכי שנה ועשרים מאה בן

 היום ת״ל מה היום לומ~ תלמוד שאין ולבא לצאת
 הקב״דה שיושב מלמד ושנותי( ימי מלאו )היום

ומחדש לייבב מיום שלצדיקים שנותיה׳ וממלא
 כג שמ>מ אמלא: ימיך מסבר את* שנא׳ לחדש

כג ומאריכין לו מטיבין אחת מצוה העושה כל משנה
 לט עושה שאינו וכל הארץ את ונוחל ימיו לו

 ימיוע״נ לו מאריכין ואין לו מטיבין אין אחת מצוה
 דברים אלו ורמינהו גט׳ הארץ: את נוחל ואינו

 ]לו[ קיימת והקרן בעה״ז מכירותיה׳ אוכל שאדם
 חסריכם וגמילות ואכם אב כבוד הן אלו לעה״ב

 לחבירו אדם כין שלום והבארה אורחי׳ והכנסת
 1כד ה״ק יהודה א״ר כולם. כנגד תורה ותלמוד
 לו בין מטי זכיותיו על יתירה אחת מצוה העושה
 דהנך מכלל בולה התורה כל שמקיים כמי וחמה

 היתה שאם לומר שמעיה רב ׳אמ נמי בחרא אפי'
יתירוה אחת מציה העושה וכל מכרעת שקולה

:הוה מסר שאדר כ״ט הרי וכ״ג מחכו עכרו ימים ו'
 עלחא: בהאי משמע לו כגמ׳:מטיבין מפרש אחת מצה העושה

 דאוכל הוא הכי וכו׳ דברי׳ אדו :העה״ב חיי הארץ את ונוהל
 ונוחל אכןתכןמטיכיןלו4לי אחריתי חצו׳ אכל פירותיהקקק־יחת

 שאר קייס לא ואפילו *גט חרא אפי׳ רהגך מכלל הארץ: את
מכרעת שאםהיתהשקול׳ הוא: עונות רוכא והא כתמיה מצות

*17
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 מרובין שזכיותיו כל ודמעתו לו מטיבין זכיותיו על

 התורה כל ששרף כמי ודומה לו מריעין מעונותיו
 וסל אחת אורה אכילו ממנה שייר י4ול כולה

 כמי ודומה לו מטיבין מזכיותיו מדוכים שעונותיו
 אחרה אות חיסר ואה כולה התורה כל שקיים
 טוב יום ליה רעכרין מתניתין אביי אמר ממנרה

 דאמר היא יעקב ד׳ מני הא אמר דכא ביש ויום
ריכא: עלמא בהאי מצוד, שכר

 ומצור, מצור, כל לך אין אומר יעקב ר׳ א דתיי כד
 בצדה שכרה שמתן בתורה שבתוכה שס

 ואם אב בכבוד בה. תלויה המתי□ תחיית שאין
 קאמר זכיות ומקצת עינית במקצה דברים אלו דקתכי הא
 רובא הוי ו1כי הכף את מכרעת מאלו אקד זכיות במקצה ויש

 חתני קדא בת לית וכי דמתכי׳ יתירה לחצות צריך ואינו זכיות
 מעונותיו לנקותו בעה״ז לו מריעין יתירה: למצות צריך

 כקייו חצותיו שכר לו לשלם לו מטיבין שלס: שכר שיטול
 ליה דעבדין *. ומריעין מטיבין דקתני מתניתין :לטורדו כדי
 זכיות רובא דהוי יתירה מלות שעושה מי כיש ויום טוב יום

 יום תיקון וזה עונותיו ממנו שכפרעין טוב יום בעה״ז לו מתקנין
 לו חריעין דקתני מזכיותיו מרובים שעונותיו וכל לעה״ב. לו טוב

 כאן מלותיו שכר לו שחשלחין דש יום הזמנת ליה דעבדינן היינו
 לעה״ב לו מטיבין דקתני דידן )ותנא רע יום לו מתוקן להיות

 לו מטיבין מעיקרא כדאמרן לעולם אמר רבא :דקאמר( הוא
 היא: יעקב ר׳ מריעין מתני'דקתני ותך קיימת וקרן פירות בשכר
 שאין להודיעך שכר מתן באותו תלויה המתים תחיית שאין



רנט קידושין ראשון פרק נקנית האשה
 ה דביי׳ בשלוח לך ייטב ולמען ימיך יאריכון למען* כתיב

 ככ חרישם ימים והארכר־ז לך ייטב למען* כתיב הקן
 ועלה גוזלות לי והבא לכירה עלה אביו לו שאמר
 ובחזרתו הכנים את ונטל האם את ושלח לבירה

 אריכות והיכן זה של ימיו טובות היכן ומת נפל
 שכולו לעולם לך ייטב למען אלא זה של ימיו
 ודלמא ארוך שכולו לעולם ימיך יאריכון ולמען טוב
 מהרהר ודלמא חוא מעשה יעקב ר׳ הוה הכי לאו

 מצרפות הקב״ה אין רעה מחשבה הוה בעבירה
 למעףחוקאליד* וכתיב הוה בע״ו מהרהר ודלמא למעשה

 אי ה״ק נמי איהו בלבם ישראל ]בית[ את תפוש
 מצוה אנין לא אמאי עלמא בהאי מצרה שכר ס״ד
 אירע לא הכי הוי לא ורילטא לעה״ב: אלא שכר מתן

 ורילמא :ממש ושנותיו ימיו מאריכי; אלא לעולם הזה הדבר
 ומשכי .לשמים לבו היה ולא הוה בעבירה מהרהר שעה אותה

 ולא למעשה מצרפה הקב״ה אין עשה לא ומעשה רעה מחשכה
 רעה חמשבה איפכא ובאות״ע בתום' וכתבו .ללקות ]לו[ הוה

 בושה תכסך יעקב אמץ־ מממס דכתיב למעשה מצרפה הקב״ה
 אלא רעה שוס ליעקב עשו שעשת מציכו ולא לעולם ונכרת

 וממשכה למעשה הקב״ה מצרפה עליי משב אשר הרעה ממשנתו
 בדניאל כדכתיב למעשה מצרפה הקב״ת אין אוה״ע של טובה

 דריוש שהיה פירוש לשזבותי׳ משתדר הוה שמשא מעלי עד ודריוש
 שהצילו אע״ג אלמא אריות מגוב דניאל להציל כמו ככל עושה

 חדכתיב להצילו מבקש אלא הצילו שלא קרא קאחר הערב עד
כלב© שתפסו תפוש למען ע״כ: כתיכושזביה לשזנותיהולא
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 והא״ר הרהור לידי ליתי דל<א היכי כי עלירה
 בהליכתן ]התם ניזוקין אינם מצוה שלוחי אלעזר
 לא ניווקין[ אינן מצוה שלוחי אלעזר והא״ר שאני

 הורה רעוע סולס התם בחזירתן ול^ז בהליכתן
 פמכינן לא הזיקא דקכיע היכא וכל הויקא דקביע

 ושמע אלך איך שמואל ויאמר* דכתיב ש״אטזאנים<ת
 דרשירה אלמלא יוסף רב אמר והרגני. שאוול

 חטא לא ברתיה בר יעקב כר׳ קרא להאי אחר
 לישנא וא״ד חזא גוונא האי כי א״ד חזא מאי ואחר

 דהוה חוא המתורגמן[ ]דחוצפית רבא( )דגברא
 מרגליות שהפיק פה אמר אחר רבר ליה גריר

וחטא: נפק עפר ילחך
 כל חנן לרבא קיסנא רב בר טובי רב ליה רמי כי׳
 לא אין עשה לו מטיבין אחת מצוה העושה שם

 נותנים עבירה עבר ולא ישב ורמינהו לא עשה
 דבר שבא כגון התם א״ל .מצוה כעושה שכר לו

 בר חנינא דר׳ הא כי .הימנה 'וניצל לידו עבירה

 אמרי והיכי בו' ר״א והאטי־ :קרא חשתעי בהא7 ע״ז הרהורי
 הוה דמריה דבשלייןותא אלךואע״ג איך מזא: מעשה יעקב ר׳7

 קרא לו־,אי אחר דרשיה אלמלא :קביעא7 מהיזיקא מסתפי
 אין אמר מזא כה״ג כמי איהו7 קטא לא לעה״ב לך ייטב דלמען

מזיר: אחר רבר רעה: לתרבות ויצא בעולם שכר
 קאמ׳7 עבירה עבר ולא ישב ההוא לידו עבירה רבר שבא התם

אין עבר ולא יצרו וכפה לידו שבא כעבירה שכר עליו נוטל
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 ומלי מלתא אמר מטרוניתא ההיא תבעתיה פפי

 ואיתסי מלתא היא אמרה וביבי שיחנא נפשית
 עיילין הוו רבי כני בי בההוא טשא ערק )שבקה(

 אמרי למחר מתוקין הוו כיממא אפי׳ בתרין ביה
 מ קיסר נושאי* שני להד אמר מאןנטרך רבנן ליה

 המי׳ גי׳ עבירה* דבר שמא ליה אמרי הלילה כל שמרוני
 היי1י עביירהיכי דבר הבא כל דתניא הימנה ונצלת לידך כא

 מלי׳ עושי כח גבירי* נס לו עושים הימנה וניצל לידו
 ]וחביריו. צדוק ר׳ כגון דכרו כקול לשמוע דברו

 חלש לה אמר מטרוניתא ההיא תבעתיה צדוק[ ר׳
 ליה אמרה למיכל מירי איכא מצינא ולא לבאי לי

 דעביר מיניה נפקא מאי לה אמר טמא דבר איכא
 סליק ליה מנחת קא תנורא שנרא הא אכיל הא

 דעביר לה אמר האי מאי ליה אמרה בגויה ויתיב
 לא האי כולי ידעי אי ליה אמרה בהא נפיל הא

 תבעתידח דיקולי מזבן הוה כתנא רב צערתיך.
 בית כני בי נטמן: טשא לזכות: תבעתיה מזו: יתירה מצוה

 כ? שלבש צרוק ר׳ כגון :מזיקין בו שמצוין מחזקי הוי :המריק
 מלתאע׳ דהא*נ׳׳מ מאי אמר קונו: בקפצי להתגבר יצרו לכיף
 כהיי״ן האי דעביד מכאן ללמוד לי יש טמא מאכל אלא לי נזדמן דלא

 הנכרית אותה תגורא שגרא טמא: למאכל ראוי ארמי׳ הבועל
 היתה גדולה ואשה כ ש הטמא דבר לצלות התנור את הסיקה

 ליה טגחא קא להורגו: בידה ומסור ממכה להפטר יכול שאין
 אלו ידעי אי :גיהכס של באור בהא נפיל :בתוכו צלי לאותו
---------------מררמירז ריהולי^יח כ׳׳ר: בר7ק עליכס שקמור ידעתי
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 נפשאי אידלאיקשיט לה אמר מטרוניתא ההיא
 אליהו אתא לארעא מאיגראה נפיל ן4וק סליק

 גרם מי א״ל פרסי מאות ד׳ אטרחתן א״ל קבליה
דדינרי: שיפא ליה יהב עניותא לי,לאו

 שאדם דברים אלו תנן נחמן לרב רבא ליה רמי בו
 והקרן בעה״ן פירותיהבם אוכל אותן עושה שם

וגמילות ואם אב כבור הן ואלו לעה״ב לו קיימת מפני! פ׳
 כנגד ות״ת להכירו אדם שבין שלום והבא׳ חסדים ש.

 ימיך יאריכון למען* כתיב ואם אב בכבוד .מלם ה ,׳דכר
 רודף* כתיב חסדים בגמילות .לך ייטב ־ ולמען אכ משלי

 ובהבאת .וכבוד צדקה חיים ימצא וחסר צדקה
 אתיא אבריו וא״ר .ורדפהו שלום כקש*־ כתיב שלום לד מלים

 ורדפהו ס שלו בקש הבא כתיב רדיפה רדיפה
 כי* כתיב בת״ת וחסר. צדקה רודף התם יכתיב ל דניים

 נמי הקן בשלוח הכי אי ימיך ואורך חייך הוא
נמו ליתני ימים והארכת לך ייטב למען* כתיב כב שם

 אמרת ואת דברים אלו תנא תני .ושייר תנא ]הא[
אמרו* לי אידיאסברא ר׳ רכא אמר ושייר תנא ג ישעיה

 מאות ד׳ רמוק אמר במקום שהייתי אטיחתן מלכיהן: שס
 להיות הוצרכתי לא העניות לא אם בתמיה עניותא לאו פרסי:

זהובים: דיניי כלי: שם שיפא נשים: במלאכת עסקי
 לעה״ב: חיים ימצא במייך: לך ייטב לעה״ב: ימיך יאריכו!

 ימים ואורך בעה״ז: חייך בעה״ז: וכמר צדקה
 ל אסברא וליתנייה:ר׳אירי וכו' הקןנמי בשליחות לעה״ב:

- ונמצא ממנו נקני? הבריות יולקו -------
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 צדיק יש וכי יאכלו מעלליהם פרי כי טוב כי צדיק
 ולבריות לשמים טוב אלא טוב שאינו וצדיק טוב
 צדיק זהו לבריות ורע לשמים טוב טוב. צדיק והו

 ג ישעיה גמול כי רע לרשע אוי* כדבר כיוצא טוב שאינו
 שאינו רשע ויש רע רשע יש וכי לו יעשה ידיו
 .■רע רשע והו לבריות ורע לשמים רע אלא רע
 רע. שאינו רשע זהו לכריות רע ואינו לשמים רע

 צדיק אמרו שנא׳ פיחת לה ויש קרן ישלה הזכות
 לה ואין קרן לה יש עבירה וגו׳. פרי כי טוב כי

 מקיים אני מה ואלא וגו׳ רע לרשע אוי שנא׳ פירות
 א זמשל עבירה ישבעו וממועצותיהם דרכם מפרי *ויאכלו
 פירות עושה ושאין פיחת לה יש פירות שעושה

 מצרפות הקכ״ה טובה מחשבה פירות. לה אין
 ג מלאכי רעהו אל איש ה׳ יראי נדברו אז* שנא׳ למעשה

 ליראי לפניו זכרון ספר ויכתב וישמע ה׳ ויקשב
 אסיאפי׳ א״ר שמו ולחושבי מאי שמו ולחושבי ה׳

 מעלה עשאה ולא ונאנס מצוה לעשות אדם חשב
 ]יאכלו[ מעלליו פרי כי כתיב ובההיא לבריות וטוב לשמים

 אכל במייו יאכל מעלליו[ פרי כי טוב ,כ כתיב קרא ]דבהאי
 ביה כתיב ולא לבריות טוב כאן ואין הוא לשמים טוב הקן בפלומ

 :בעה״ז פירותיהן אוכל תכייהגבי לא הילכך יאכל מעלליו פרי כי
 לשטים רע וגנב: וגזלן רוצמ כגון לבריות ורע לשמים רע

 אין מלבו אוכל מועדים מבזה עריות מגלה לבריות רע ואינו
 שעושה עבירה רשעו: מכדי יותר מחכו כפרעין אין פיחת לו

למדין ואמרים עבירה עוכר משוב שאדם השם מלול כגון פירוח
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 הקב״ה אין רעה מחשבה עשאה כאלו הכתוב עליו

 לא בלבי ראיתי אם און* שנא׳ למעשה מצרפה ס! תלים
 אל מביא הנני* מקיים אני מה ואלא ה׳ ישמע י ירמיה

 העושה מחשבה מחשביהם פרי רעה הוה העם
 בה שאין מחשבה למעשה מצי־פה הקב׳יה פירות

 האדכתיב ואלא למעשה מצרפה אקהקב״ה פרי
 רב אמר בלבם ישראל ]בית[ את תפוש למען*יי״קאליד

 מר ראמר דכתיב הוא בע״ז ההוא יעקב בר אחא
 התירה בכל כמורה בה הכופר שכל ע״ז חמורה

 כיון הונא רב דאמר הונא כדרב אמר עולא כולה
 הותרה לו הותי־ה בה ושנה עבירה אדם שעבר

 משום אכהו א״ר כהיתר. לו נעשית אלא ס״ד לו
 בסתר עבירה שיעבור לארס לו נוח חנינא ר׳

למעלה שכתוב כמו וכו׳ שמים שם יתחלל ואל
:*חגיגה במסכת &יקאין
 ואחד שוגג אחד השם בחלול מקיפין אין התם תנן 1’ד,יש

שאין זוטרא מר אמר מקיפין אין מאי .מזיר ד’ימאמ
 לומר דרבינא בריח מי־ אמר .המקיף כחנוני עושין
 ממשנתו שקיים פיחת שעושה מחשבה כן: לעשות הימנו
 עולא :הממשדה על אף ממנו ונפרעין למעשה מצרפה :ועשה
 הדר כי כתיב ושונה בעובר ממשבותס פרי דכתיב הא אמר

 מזרתו אין לה עביד לא ואפילו למעשה מצטרפת לעשות מהרהר
 נעשית דאמר הובא כלרב לה הוצרך שלא אלא שמיס לשם

:כהיתר לו
 כל וגינה רבות סעקים לאדם המקיף כרונוני לו עושין אין
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:מכרעת שקולר. היתד. שאם

 חייבכח חציו כאלו עצמו אדם יראה* לעולם ח״ר
שס שהכריע אשריו אחת מצור. עשה זכאי וחציו

 שסע״ב שהכריע לו אוי אחת עבירה עבר .זכות לכף עצמו
 ט קהלת יאבד אחד וחוטא* שנא' חובה לכף עצמו את

 ממנו איבד שחטא יחידי חטא בשביל הרכה טובה
 שהעולם לפי אומר שמעון כר ר״א הרכה טובות

 מצוה עשה רובו אחר נידון והיחיד רובו אחר נידון
 העולם כל ואת עצמו את שהכריע אשריו אחת
 שהכריע לו איי אחת עבירה עבר זכות לכף כולו
 וחוטא שנא׳ חובה לכף העולם כל ואת עצמו את

 שחטא יחידי הטא בשביל הרבה טובה יאבד אחד
 שמעון ר׳ .הרבה טובות העולם ומכל ממנו אבד זה
 ומרד ימיו כל גמור צדיק אפי' אומר יוחאי בן

 г יחזקאל הצדיק צדקת* שנא׳ הראשונות את אבר באחרונה
 ימיו כל גמור רשע ואפי׳ פשעו ביום תצילנו לא

 אלא השם לחקללי מלמעלה כך עושי; אין ניקד הקפותיו
 נאמד ויש שקולת המאזנים כף היתה שאם מיד: נפרעין
 לשון מקיפין והאי לקובה תכף את מכרע־ן השם קלול העונות

אצל זאת שמקרב ואידקו אקפיכהו בבועי מקיפין אין כמו עיוני
דומות: אם ומעיין זאת

 שקול כאלו עצמו אדם יראה וכו׳ רובו אחר נירון שהעולם לפי
וכאלו רשעים ומקצת וקסידיס צדיקים מקצה העולם כל
 זכיותיו נמצאו אקת מצות עשת מקצה על במקצה שקולים מעשיו

רונן להיות הוכרע העולם כל ידו ועל צדיק ונמצא מכריעין
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 רשעו שום לו מוכירין אין כאחרונה ותשובה ועשה

 שובו ביום בה יבשל לא הרשע ורשעת* יגשנא׳ יחזקאל
 אמר וכיות ומחצה עונות כמחצה וניהוי מרשעו

הראשונות: על בתוהא לקיש ריש
 ארץ ובדרך ובמשנה במקרא שישנו כל כטמשנה

המשולש והחוט* שנ׳ חוטא הוא במהרה לא שם
 ולא במקרא לא שאינו וכל ינתק. במהרה לא ד קהלת

הישוב: מן אינו ארץ בדרך ולא במשנה
 בעה״ן נמשלי׳ צדיקים למה צדוק בר אלעזר א״ר ל
 נוטה ונופו טהרה במקום עומד שכולו לאילן שם

 במקום עומד כילו )נמצא( נופו נקצץ טומאה למקים
 בעה״ו צדיקי׳ על יסורים מביא הקב״ה כך .טהרה

 מצער ראשיתך והיה* שנא׳ העה״ב שירשו י-כדי איה
 בעה״ן דומים רשעים ולמה מאד ישגה ואחריתך

 למקום נוטה ונופו טומאה במקום עומד שכולו לאילן
 כך טומאה במקום עומד כולו נופו נקצץ טהרה
 לטורדן כדי בעה״ז טובה להם משפיע הקב״ה

 ולמה זכיות והממצה עונות כממצה שמרד צדיק וניהוי :צדיקים
 : שעשה הטובות הל על מתמרט בחוהא : הראשונות את אבד

 ונופו : עליהם הבאים ביסורין בעה״ן דומים צדיקים למה
 מן נפרעים כך :נופי ממנו נקצץ :ממנו מעט כלומר

 ולמה :נקיים כולם ונמצאו שבידם עונות מיעוט הצדיקים
 מעט נופו : להם שמשפיעים בטובה בעוה״ז דומים רשעים

 קבול נופו נקצץ : וזכיות טובות מיעוט בידם יש אלו ואף מחנו
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משלייי יש* שנא׳ גיהנם של התחתונה למדרגה ולהורידן
:מות דרכי ואחריתה איש לפני ישר דרך
 לא בית בעליית מסובין וזקנים טרפון ר׳ היה וכבר

שם תלמוד בפניהם זו שאלה נשאלה בלוד נתור.
 מעשה ואמר טרפין ר׳ נענה גדול. מעשה או גדול
 מלם נער גדול. תלמוי ואמר עקיבא ר׳ נענה גדול

.מעשה לירי מביא שהתלמיד גדול תלמוד ואמרו
 מ׳ לחלה שקדם תלמוד גדול אומר יוסי ר׳ הניא
 .ס״א לשמיטים נ״ד. ומעשרות לתרומות שנה.

 מתהלתו יובל קסבר הויין ק״ד ק״ג ק״ג. ליובלות

 שעושין כדרך אשילוי״ת למדרגה ; כוסס קציצת היא שכיס
 ]כשמגביהין[ )שמגביהין( המגדלים שסביבות למריצים מדרגות

 שלוותן הרשעים כשרואין איש ,לפג ישר דרך יש : קרקעותם
הזמנת שלוה אותה של ואקריר. ישרת בעיניהם דרכן נראה

: היא מות דרכי
 נמצא מעשה לירי מביא שהתלמיד :האיש שם נתזה בית

שגה ארבעים לחלה שקרם ת״ת גדול :בידו שניהם
 לא ובמלה השלישי במודש תורה להם בתנה ממצרים כשיצאו

 ביאת משונה מר ואמר בבואכם לכתיב לארץ שנכנסו עד בתיזייבו
 בבואכם נאמר וכאן תבואו כי בהו דכתיב שבתורת ביאות מכל זו

 דכתיב ויזילוק כיבוש לאיזר ומעשרות ובתרומות לה משנכנסו
 כ״ד הרי שנה י״ד והן מלקו מכיר א-זד כל שיהא זרעך תבואת

 לסוף שמיטה ועשו בערכין כדאמרי׳ שמיטין למנות תתמילו ומשם
טתחלתו :ק״ג הרי יובל עשו נ׳ ולסוף שנים ס״א הרי שבעה
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 למעשה קודכס שהתלמוד ורשם משמט. הוא
 רב דאמר המנונא כדרב למעשה קורם דינו כך

 דברי על אלא אדם של דינו תתלה אין המנונא
 שדינו וכשם מדון ראשיה מים פוטר* שנא׳ תורה יז משלי

 ויתן* שנא׳ למעשה קורם שכרו רך למעשה קודם קה מלי■
 ישמרו בעבור יירשו לאומים ועמל גויס ארצית להם
 ье שאינו כך־' נ״יסהא ינצורו: ותורותיו חקיו

 יוחנן א״ר הישוב. מן אינו במשנה ולא במקרא
 דומה זה הרי כשוק האוכל ת״ר לעדות. ופסול
 אכין בר אידי רב אמר .לעדות פסול וי״א לכלב

 כידו עלתה לא* רגוז קפרא בר דרש .כי׳יא הלכה מא
 מפרי איתו מטעימים טוב ולארם רנזוניהו אלא

 תחרות ושדות נפטרים עבדים מיוה״כ השנת מתקלת משמט
 בסוסה משמטתאלא אינה שביעית אבל מ״ט ואנא עבו לא ועדיין

х כל לפיכך שנים שבע לסוף שמטת תעשה שנים שבע מקץ דכתיב
 תביעות תקלת הדין ליום דינו החלת ס״א: במנין שביעית שנת

 תורה: עול פורק מים פוטר בתורה: עסקת לא מה מסכי שעליו
 הוי דכתיב תורת אלא מיס ואין דינו תקלת הוא מדון ראשית

 לדין קודס תירה פורענות שדינו וכשם : למים לכו צמא כל
 מעשת: לשכר קודם בתורה עסק אס שב־־־ו כך מעשה: פורענות
 ינצרו : ׳::שנה זה תשמרו לעיל מר ואמר הקיו ישמש בעבור
 על מקפיד אין היישוב מן שאינו דכיון לעדות ופסול :יקיימו

 ואין הואיל בשוק האוכל : פכיס בושת בו לו ואין שקר עדות* רש״י גי׳
 בידו עלה לא :וליפסל כבודו לזלזל בוש אין כבודו על מקפיד אי! גיי׳כ

פנים משש לו ואין עצמו מץפידעל
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 במשנה ולא במקרא לא שאינו וכל .כעח״ז מעשיו

א מלים ובמושב* שנא׳ ממנוי הנאה דור ארץ בדרך ולא
לצים: מושב מושבי ישב לא לצים

מקדש האיש
שני פרק

 כצורתילב ספוק המתרגם אומר יהודה ר׳ תניא
זדרמט הדי עליי והמוסיף בדאי זרה הרי

:ומגדף מחרף
 שם יוחנן ור׳ חלבית אמר חזקיהו שונה שאני ע״מ

הלכות אומ׳ ר״מ משנה איזהו מתיבי תירה אמר

 : כדיר דור : כלום כשתכי־ ולא ברנזכותו בשרו כמש אלא ישכרו
במה מאלו באמד שאינו וזה ישב לא לצים ובמושב שנא׳

: בליצנות לא אס יתעסק
אתרנם לא לומר שלנו התרנו׳ תוספת למסר שבא כצורתו פסיק

תכהד לא ריב על תעית לא כנו; כצורתו אלא זה פסיק
 לאורת הדק להוציא היא מצות )דאדרבת בדאי זה הרי דיכא על

 מינך דמתבעי למאן מלאלפא תתמנע לא מתרנטיכן הכי אלא
 להוסיף רשות וניתן הואיל לומר שבא עליו והמוסיף :בליכא(
 את מבזה מהרף זה הרי :שארצה מקום כל א?י נס אוסיף

 הוסיף מדעתו לא כשהוסיף ואוכקלוס דבריו את ומשכת המקום
כדאמרי׳ ויסדו וחזר שכשתכמ אלא )התרגום( כיתן בסיני שהרי

:תרנוס זת שכל ושום במנילה
שבכתב: תורה קס״ד תורה מפיני; למשה הלכה הלכות



קידושין שני פיק מקדש האיש 264
 תורה מדרש תורה מאי* מדרש אומר יהודה שסע״בר׳

 תנא לה אמר אם אבל תנינא לה דאמר וה״מ
 ותוספתא וספרי סיפרא הילכתא דחני עד אנא
 ]כשמעון )כבן( אומרים אין תלמיד שאני ע״מ
 ששואלים כל אלא זומא בן ]בשמעון[ או עואי בן[

 ואפילו ואומרו בתלמודו אחר דבר בכ״מ אותו
 כחכמי אומרי׳ אין חכם שאני ע״מ כלח במסכת

 דבר אותו ששואלים כל אלא וחבריו כר״ע יבנה
 אין נבור שאני ע״מ ואומרדח מקום בכל חכמה

 כל אלא צרויה בן וכיואב נר בן כאבנר אומרים
 מנחה על גבורתו מפני ממנו מתייראין שחביריו

 ]אלעזר[ )אליעור( כרבי אומרים אין* עשיר שאני
 שבני כל אלא עוריח בן אלעור וכרבי הרסום בן

 צדיק שאני ע״מ עושרו מפני אותו מכבדים עירו
 תשובה הרהר שמא מקודשת גמור רשע אפילו
 ויקרא( )ספר מדרשי של הלכות שהן וספרי ספרא מדרש

 זומא ובן עזאי כן תורת: מדרש תורה מאי ה״ג ]מקראות[:
 בימיהם היה ולא סמיכה לכלל באו ולא ובמורים תיו תלמידים

 בכל השקדנים: בטלו עזאי בן משמת כדתנן בתורה כמותס
 בה עומק שאין כלה במסכת ואפי׳ המקומות: חן מא׳ מקום

 לבעלה אסורה ברכת בלא כלת שנוייה היא וכך תיא וברייתא
 חרסום בן ר״א בסברא: דתליא חילתא חכמה דבר כנדה:
 וכנגדן ביס ספינות אלף אביו לו שתניח יומא במסכת אמרי׳

 מעדרו מעשר היה עגלים אלפי׳ ראב״עי״ב ביבשה: עיירות אלף
:שמא כל
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מקודשת גמור צדיק אפי׳ רשע שאני ע״מ בדעתו

בלבו: ע״ן דבר הרהר שמא
 לג נטלה תשעת לעולם ירדו חכמה קבין עשרה

שם קבין עשרת כולו תעולכם כל ואחת א״י
 כל ואחת ירושלים נטלה תשעת לעולם ירדו יופי

 תשעה לעולם ירדו עשירות קבין עשרה כולו העול׳
 העולם כל ואחד קדמונים[ ]רומיים )רומי( נטלה

 נטלת תשעה לעולם ירדו עניות קבין עשרה כולו
 ירדו הרוח גסות קכין י׳ כולו העול׳ כל ואח׳ בבל

 וגסות כולו העולם כל ואח׳ עילם נטלה ט׳ לעולם
 זכי״הה והנה ואראה עיני ואשא*• והכתיב נחית לא לבבל
 *4 *דוריר«ה פ׳ כנפום ולהנח בכנפייח׳ ורוח יוצאות נשים שתים
 הארץיש״א בין האיפה את ותשאנה החסידה ככנפי

 הדובר המלאך[ ]אל )למלאך( ואומר השמים ובין
 אלי ויאמר האיפות את מוליכורת המה אנה בי

 חנופה זו יוחנן וא״ר שנער בארץ בית לה לבנות
 נחירת 44לתכ אין לבבל שירדת הרוח וגסורק

הרשעה זאת כתיב מיניה לעיל האיפה ודרךארץ: תורה חכמה
 השליכו בידם שנחסר יצה״ר האיפה תוך אל אותה וישלך

 נשים שתי ואלו דאברא בדודא שדיוה בסנהדרין כדאחרי׳ בתוכה
 היא בכנפיהם ורוח כדכתע הרוח וגסות חנופה של יצה״ר נשאו

 החסידה חכנפי לה דדייק בעיני בראה וחנופה הרוח גסות
להכא טרפות: באלו כדאחרי׳ חברותיה עם חסידות שעושה
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 נמי דיקא להתבם דאשתרברב !4הו ואשחדבובי

 מר אמר והא איני ש״מ. בית לה לבנות רכתיב
 ראיכא הוא בבבל ועניות עניות הרוח לגסות סימן

 קטנה לנו אחות* דבתיב דתורה עניות עניות מאי שיי
ללמוד שזכתה עילם זו יוחנן וא״ר לה אין ושדים י׳ ׳יז’

 ט׳ לעולם ירדו גבורה קבים י׳ ללמד. זכתה ולא
 ט׳ לעולם ירדו כנים קבין י׳ וכוי. פרסיים נטלו

 ט׳ לעולנש ירה כשפים קבין י׳ ובו'. מדי נטלה
 ט׳ לעולכס ירדו נגעים קבין י׳ וכו? מצרים נטלי
 ט׳ לעולכם ירדו זנות קבין י־ וכו׳. חזירים נטלו
 ט׳ לעולם ירדו עזות קבין י׳ וכו׳. עו־ביים נטלו

 ט׳ לעולם ירדו שיחה קבין י' וכו׳. מישן נטלה
 גגי בית לה לבנות הכתיב נמי ויקא לעילם: להתט לכבל:
 בית לבכות כשבאו תא קביע וגבי נשים שתי להן כתיב הילכה
 בכו: ולא לבכות ל״א לקויה קטפה דהייכו לה כתיב בבבל לקבוע

 דאינה התורה עניות :היוק לגסות שיזכה דהו״ל עניות מאי
 יהי; רכן צ כל משמשין אין גסותן דמתיך הרוק גשי על נוקה

 עביות אלמא קטנה לנו אחות הכתיב שמועתם: על מקזיי־יס
 בשושן היית־ ואני כדכתיב דניאל בה שהיה הוא בעילם דתורה
 עוסקין דורס היה ילא מרדכי וכן המדיכה בעילם אשר הכירה
 שדים להם היה לא כאלו ללמד קכמיס אלו זכו ולא בתורה
 את )ה׳ הכין כי בעזרא כדכתיב ללמד זכתה בבל אבל להכיק

 )לישראל( וללמד ה׳ תורת[ את לדרוש ]לבבו בתורה( להבין לבו
 רובן מישן נטלה ט' ממזרות: עזות ומשפט: קק ]בישראל[

 :דיבמות פ״ק ובשילהי קו׳ יוקשין גבי לקמן כדאמריכן ממזרים
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 ט׳נ״^שכי)׳ לעולם ירדו שחרות* קבין י׳ וכר. נשים נטלו

ט׳ לעולם ירדה שינה קבין י׳ וכר. כושן נטלה
כולו: העולם כל נטלו וא׳ עבדים נטלו

 הק״שיס האשה את המקדם כגמרא פלוגתא איתא !ה מלזמר ]קידם
ר׳ וקאמר קידש אמד >ה!דה >ר׳ קידש לא אומר מאיר רבי

 היא עדיין אמי רכ1 קידש לא כקדשים המקדש וגמרו נמנו עלה »זמכן
ליכ[; סיוע ׳גמ וקאמר וכו' כמחלוקת

 נג והנרגרני׳ ידיה׳ את מושכין הצנועין תניא ]והא[
כרקתני חוטפים חולקים כאי חולקים

 והיו חכירו יחלק חלקו שחטף כא׳ מעשה סיפא
 רבדח אמר מותי יום עד חמצן בן אותי קודאין

 עא הלי' מכף רשע מיד פלטני אלהי* קרא מאי שילא כר
 >שעיהא למדו* מהבא אמר ]רכה[ )רבא( וחומץ מעול

שכיס מ׳ תניא הפכים למס גבי מסכו ידיהם משכין הצנועין
 וכל הפכים בלמם ברכה כשתלמה תצדיק שמעון ששימש

 ואילך מכאן ומותיר אוכל יש ושבע אוכל יש כזית תמגיעו כתן
 הצכועין ככול הסכיעו כהן וכל הפנים כלמס מארה כשתלמת

 מולקיס והגרגרנים מידי להו מתני דלא חסכו ידיהם חושכין
 כיון קאיזר הסגיעו מלקו ליטול לאו מולקין דתאי וקס״ד

 מכי? עילוי דרך יוולקין אלא קזי למאי כפול מארה בו דכשתלמה
 דין בהו אית אלסא אכזר במקום כנגדו ונוטל למכירו מלקו

 אין לעולם ומשני הוא־ ממונו דאמר ק הי ’ר״ הא וע״כ מלוקה
 לו שוה וכשאינו קאמר תקגיעו מלקו מולקין ומאי מלוקה דין יו

 קולקים הככנסי' סוכה במם׳ דתכן ותא ואוכל מכירו מלק קוטף
קרא מאי ברכת: בו תה כת ובעוד קאמר תמגיעו מלקי בצפון
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חמוץ: אשרו משפט דרשו היטב

 העטסוני[ נחמיה לה ]ואמרי העמסוני שמעון תניא לד
 שהגיע כיון שבתורה אתין כל דורש היה נז

 תלמידיו לו אמרו פירש תירא אלהיך ה׳ לאת*’יי׳בי
 אמר עליהבש תהא מה שררשו־ה אתין כל רבי

 אקבל כך הדתשה על שכר שקבלתי כשם להם
 את ולמד עקיבא ר׳ שבא עד הפרישה על שבר

ת״ח: לרבות תירא אלהיך ה׳
 ר׳ להם אמר מאיר ר׳ של פטירתו לאחר ת״ר לה
 ר״ט תלמידי יכנסו אגל לתלמידיו יהוד־רה נב
 הם תורה ללמוד ולא הם שקנתרנים מפני לכאן ע״ב

 דחק כאיכס הם בהלכורח לקפחנו אלא כאיכס
 מאיר ר׳ לי שנה כך להם אמר ונכנס סומכים
 בקדשים ובין קדשים ,בקדש׳ בין בחלקו המקדש

 להם אמר ]עליהם[ יהודה ר׳ כעס קדש לא קלים
 לכאן מ ר" תלמידי יכנסו אל לכם אמרתי כך לא

 אלא באים הם תורה ללמוד ולא הם שקנתרני׳ מפני
 מנין בעורה אשה וכי באים הם כהלכות לקפחנו

 עושקו מיד להצילו הנגזל יד המזיקו חמוץ אשרו :ממס; ל׳ דיזמצן
 :לתובע שכזקקין מבין גבי בב״ק אלא הכא כרסי׳ לא מומ׳ן אשרו ולא

 לרבות שנתיירא פירש :לרבויא שבחורה אחין כל דורש היה
למוראו: להשוותו דבר שים

 רגלינו לקצץ שוקו את לקפמ כמו לקפחנו :מקניטים קנתרנים
 :כנגדם עומד ואין מריפים שהם להודיענו בהלכו'

 מוץ יוצאים אס והרי קדשי׳ קדשי דקתני מנין בעזרה אשה וכי



רסז קידושין שני פרק מקדש האיש
 ממין כי כעס יחוררח שכיב מאיר יאמרו יוסי רבי אמר
 ,כא Т. אין וכי עליה תהא מה תורה ]דברי[ שתק יוסי

 34, אשה ואין בעזרה לבתו קדושין לקבל עשוי אדם
»כל י״לה בעזריה קדושיה לקבל שליח לה לעשות עשויה

יש״א מאי.־ ונכנסה דחקה ועוד

האומר
שלישי פרק

 לי אבא ר׳ אזיל ארעא. בההוא מהפך הוה גידל רב
גט אזיל וירא לר׳ קבליה נידל רב אזיל ובנדה

 עד המתן א״ל נפחא יצחק לר׳ וקבליוה וירא ר׳
 אשכחיה סליק כי לרגל ]אצלנו[ )עמנו( שיעלה

 הימנו ונטלה אחר ובא בחררה המהפך עני א״ל
 עביר טעמא מאי מר ואלא רשע נקרא א״ל מאי
 ניתבה נמי השתא ידענא הודה לא א״גל הבי

 נכנסות אין ונשים ביוצא נפסלים הם נשים לעזרת אפי׳ לעזרה
 או קטנה לכתו :כלים דחס' בפ״ק הטומאות באבות כדתנן לה

מה בבהמ״ד לשאול הוצי־כנו לא וכי מהו ונכנסה דחקה :נערה
לאו: אס הס קדושין אס קדשה ]אס[ יאמרו

 עליה קבל קכלוה :לקנותה עליה ממזר ארעא בההיא מהפך
בהלכות כש׳־ורשיס לרגל :זירא לר׳ צעקתו דברי סיפר

 אמריה ממזר בחררה המהפך עני הרב: פני חקבלין היו הרגל
 רשע נקרא הכית: כעל לו שיתנכה או ההפקר חן בה לזכות
בה: מתעסק גידל ידענאשרב הוה לא מברו: למיי שיורד
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 ו4דארע לה מובינא לא ובוני א״גל מר ניהליה
 לדה בעי אי מלתא מסמנא א4ל היא קמייתא
 רכתיב לה נחיה לא גידל רב נישקליה במתנה

משום לה נחיה לא אבא ר׳ יחיה מתנות ושונא* עי משלי
 מר ולא לה נחית מר לא 5גיר רב בה דהפך

דרבנן: ארעא ומתקריא לה נחיה
 גד בני כתנאי שאינו תנאי כל אומר ר״מ מחני׳ סא

אליהם ויאמר* שנא' תנאי אינו ראובן וכני נל מדכי
 לא ואם וכתיב ראובן ובני גד כני יעברו אם

 צריך אומר גמליאל בן חנינא ר׳ חלוצים יעברו
 שאפי׳ במשמע יש כן שאלמלא לאומרו הדבר
 דכתיב היינו לר״מ בשלמא* ינחלו לא כנען שסע״בבארץ

חטארח לפתח תטיב לא ואם שאת תטיב אם* י ׳*יא
 אגרא תטיב אם סד״א ל״ל חנינא לר׳ אלא רובץ

 בשלמא קמיל. דינא ולא אגרא לא תטיב לא אם
 מסמנא ]לא מעולם: שלקמתי ראשונה קטייתא דארעא
 ארעא הראשון: מקמו אדם שימכור טוב סימן איכו מלתא[

לתלמידים: הסקר דרבנן
 וכל: פליג כפול אתכאי אומר רחב״ג כפול: שאינו תנאי כל

 פורענות לפתה תיטיב לא ואם שכר: משאת שאת
 י'ס אמר מכי כפלה לא ואס בעיכא כפיצה אלחא לבא מיככת
 דתכאי שאת כמי תיטיב לא אס דאסי' שמעינן הוה שאת תיטיב

 כשמע תטיב לא אס לי למה מתכת: מבטל איכו כפלו שלא
 ביטול אלא לן כפקא הוה לא מכללא כלו' וכד׳ סד״א מכללא:

 תשקול לא כמי ופורענות פכר תשא לא תטיב לא אס הא מתנה



רסח קידושין שלישי פרק האומר
 כד ר^׳ בשלמא וכו׳ וד׳ מאלתי תנקה אז* דכתי׳ היינו לר״מ
 מ ייתיא בחקותי ואס* תלכו בחקותי אם* דכתיב היינו לר״מ

 £םאם סד׳יא אצטריך ל״נל לרחב״ג אלא תמאסי
 לא תמאסו .בחקותי ואם ברכה תלכו בחקותי

דכתיב היינו לר״מ בשלמא קמ״ל קללה ולא ברכה
 אלאי^יהא ומריתם תמאנו ואם ושמעתם תאבו *אם

 ואם טוב תאבו אם סד״א אצטריך לי למה לרחב״ג
 סב תאכלו חרב* מאי קמ״ל רעה ולא טובה לא תמאנו

 דשעריאקישא ונהמא גללניתא מילחא רבא אמר
ובצלי׳ במלח חריכה פורני פת מר דאמר ובצלי

לגוףכחרבות: קשים
לן שבמדבר לכוחלית שהלך המלך בינאי מעשה תמא

 ןס שמח היה ובחזרתו כרכים ששים שם וכבש
 אמר ישראל חכמי לכל וקיא שלח גדולה שמחה

 שהיו בזמן מלוחים אוכלים היו אבותינו להם
 זכר מלוחים נאכל אנו אף כהמ״ק בבנין עסוקים

 ואכלו זהב של שלחנות על מלוחים והעלו לאבותינו

במקותי אס לי למה :דפורעכותא דיכא בפילה אצטריך להבי
נסה: גללניתא קללה: ברבה מכלל כשמע תמאסו

 שסמדינה לכוחלית הוה: יישמוכאי של הבהכיס מן המלך ינאי
]כמי[ ארמי בלשון ’קקול ושמן הן ירקות טלוחין שבמדבר:

 שני כיח כבנין עסוקים כשהיו שיין: עלי מלומ הקוטפים
 אנו ואף :במלאב׳ הוצאו׳ מוציאין והיו עניי׳ והיו הנול׳ מן שבאו

הקב״ה לסכי ולהודות אבותינו לעוני זכר להיות מלוחים נאכל
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 ואלעור ובליעל רע לב לץ איש אחד אדם שם היה

 לינאי פועירא בן אלעזר ויאמר שמו פועירא בן
 ומה עליך פרושים של לבם המלך ינאי המלך
 להם הקים עיניך שבין בציץ להם הקם אעשה
 גרידא* בן ויהודה אחד וקו שם היה עיניו שבין עמ׳אימ׳בציץ

 המלך ינאי המלך לינאי גרידא בן יהוד׳ ויאט׳ שמו גדידא
 של לורעו כהונה כתר הנה מלכות כתר לך רב

 ויבוקש במודעית נשבית אמו אומרים שהיו אהרן
 ויאמר בזעם ישראל חכמי ויברלו נמצא ולא הדבר
 הדיוט המלך ינאי המלך לינאי פועירא בן אלעדר

 כך גדול וכהן מלך אתה דינו הוא כך שבישראל
 לעצתי שומע אתה אם אעשה ומה דינך הוא

 ומונחת כרוכה הרי עליה תהא מה ותורה רומסם
 ואין הס שונאיך עליך פרושים של לבם והעשירנו: שהצלימנו

 להם הקם הוא: שכן לידע אעשה ומה שמעיןבהצלמתך:
 רגליהם על ויעמדו מצמך על הקודש ציץ תן עיניך שבין בציץ

 כהן מהיות בך למקות לבם את יגלו והס בו כתיב שהשם לפי
 בגדי שני בם׳ כדאמרינן עבודה שעת דלאו גב על ואף

 בטורעית נשבית אמו אומרים שהיו : להכות נתנו כהונה
 בהר כשבית אמו עליו אומרים הפרושים שהיו בו מימו לכך

 לכהונה פסולה ושבריה היה משמונאי בית של כרך החודעית
 שכעס בזעם ישראל חכמי ויבדלו :מלל ונמלא אביו ונשאה
 דינך הוא וכך מרפתו: לסבול דינו הוא כך עליהם: המלך
 עליה תהא מה הורגם: רומסם מהם: תנקם שלא בתמי־

ובתוכן ומונחת כרוכה תורה ספר הרי א״ל משתכמ: שמא



 רסט קידושין שלישי פרק האומר
 רב אמר וילמוד יבא ללמוד הרוצה כל וויה בקרן
 דהול״ל אפיקורסות בו נזרקה מיד יצחק בר נחמן
 ותוצץ מיד מאי שכע״פ תורה שבכתב תורה תינח

 חכמי כל ויהרגו פועירא בן אלעזר ע״י הרעה
בן שמעון שבא ער משתומם העולם והיה ישראל

:ליושנה התירה את והחזיר שטח
לח אמר מנ״ל כשרה דעכורתו חלוצה ובן גרושה בן

 ע״ב שם והיתר,* קרא דאמר שמואל אמר יהודה רב
 אבורןבמדכ׳כה פסול זרע ובין כשר זרע כין אחריו ולזרעו לו

 ודיודגריסלג ופעל חילו ה׳ ברך* מהכא אמר דשמיאל
 מהבא אמו־ ינאי ר' תרצה שבו חולין אפי׳ תרצה
 כי דבי״ס תעלה וכי ההם כימים יהיה אשר הכהן אל *ובאת

 בימיו היה שלא כהן אצל הולך שארם דעתך על
 פסולה דעכורתו מום בעל .ונתחלל כשר זה אלא
 קרא אמר שמואל אמר יהודה רב אמר מנ״ל

 ויצץ לשק צמתה הרעה וחוצץ ישתכמו: ולא המצות כתובות
גמלת: המבעיר כניצוץ נוצצים לשון בערה שקדיםל״א ויגמול ציץ

והמביאתו: היה אשל־׳ו אמי שטח בן שמעון
 ]לא[ ולכתמלה מלל פסול זרע בין וגו' אחריו ולזרעו לו והיחה

:כהן מקדושת שנתמלל רממנא קרייה ממולל דהא קאחר
 כתיב; לוי בשבט דקרא לוי שבשבט מללין[ ]שבו מללין שבו חולין
 במזיד דאלו בשוגג עבד אם טנ״ל פסולה רעבורתו מום ובעל
 עבד אלא מקדשי את ימלל ולא וגו׳ יבא לא הפרכת אל אך כתיב

ולזרעו לי דוהיתה קרא מהאי דלאמכשרינןליה מנ״ל ידיעה בלא
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כשהוא שלום בריתי את לו נותן הנני אמור לכן* כה כמדב'

 נחמן א״ר כתיב שלום והא חכר כשהוא ולא שלם
 היא: קטיעא דשלום וא״י

יוחסין עשרה
רביעי פרק

 לויי כהני לאי׳י מבבל עלו יוחסין עשרה ]משגה טל
 עלו איריאדתגי מאי ׳גמ ובו': וישראלי סט

 קמ״ל אורחי׳ אגב מלתא לא״י הלכו נתני מבבל’’°’ידכ
יבחר אשר המקום אל ועלית וקמת* כד[תניאע׳ב0ש

 ישראל ארץ מכל גבוה שבהמ״ק מלמד אלהיך ה׳
 מכל גבוה בה׳־מ בשלמא הארצות מכל גבוה וא״י

 וקמת בשערוך ריבות דברי* דכתיב היינו א״ישם
 דכתיב מנ״ל הארצות מכל גבוה א״י אלא .ועלית

חי עוד יאמר לא ה׳ נאם באים ימים הנה לכן*« ימיה’
:וגו׳ הביא ואשר העלה אשר ה׳ חי אם כי וגו׳ ה׳

 בשלמים מא1? כתיב ולזרעו לו בוהיתה לעיל לו נותן הנני אמריו;
: ]דאפשר[ )דכשר( הוא

 : קרא משתעי בא״י דהא מיניה כשמע גבוה כהמ״ק בשלמא
 שהמקדש מכאן גו׳ ועלית וקמת בשעריך ריבות דברי

 ]וגו׳[ העלה אשר ועלית: כתיב סתם צדדיה א״ידמכל מכל גביה
 וכתיב שם הדקתיס אשר הארצות ומכל בבל דהיינו צפין מארץ

:העלה אשר
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שעשאהמ עד מבבל עזרא עלה לא אלעזר א״ר
 שס העוליכב אלה* כתיב* .ועלה נקייה בסולת

 ץ יכלו ולא ואימת אדן כרוב חרשא תל מלח מתל
 תלנחמיה» הם. מישראל אס וזרעם אבותם בית להגיד
 סדום למעשה מעשיהם שרומין אדם כני אלו מלח

 אבא שקורא זה חרשא תל מלח. לתל שנהפכה
 וזרעם אכותם בית להגיד יכלו ולא .ואמומשתקתו

 שאינו השוק מן שנאסף אסופי זהו הם מישראל אם
 ואימר ארן כרוב אמו את ולא אביו את לא מכיר
 לפני ישראל יהיו אמרתי אני אדון אמי־ אבהו א״ר

לפי נתכוין בכל את לנק׳ת עזרא של עצמו כל עזרא עלה לא
 עולין הדור מכמי שהיי וראה באומות שנתערבו אותם שראה

 והפריש עמד לימסן בהם לבדוק שיתעסק בכבל עוד ואין עמו
 ולא בהס הכירו הפרשתן שראו והדור עמו והוליכם פסיליהם

 הבאים ילדורות העולים ]הפסולין[ אלו בהם שיתערבו מששו
 כהונה חיומסי יושבים היו ששם הגזית לשכת מר דאמר כיון כמי

 שהיו □רום[ ]למעשה : בפסולים זהירי מזהר יום בכל ולויה
 בממונם ומטאיס בגופם רעים ומטאיס רעים דכתיב עריות מגלי

 תהוי ליה אמרי ומפילה דמבריה לאיתתא דממי במלק ראמריכן
 חרשא :ישראל ]לגבי[ ממזרים ]הרי[ )ור\ו( דמעברא עד גבך
 אסופי זה :אמו וזרעם :אביו אבותם בית :ממרישין לשון

 אס רעו י לא והכא מישראל שהיא אמו להודיע מכיר שתוקי דאלו
 .אדון כמו אדן ודרש המקרא מסרס אדון אמר : הס מישראל

: הקב״ה אדון . אמר כמו אימר
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 א״ר א״ד כנמר עצמם שמו והם ככרוב חשובים

 חשובים כנמר עצמם ששמו אע״פ אדון אמר אכהו
ככרוב: לפני

 שאינה אשה הנושא כל חנה בר בר רבה אמר מא
 חרשו כאלו הכתוב עליו מעלה לו הוגנת שם
העולים אלה* שנא׳ מלח ודרעו כולו העולם לכל נחמיה!

 ׳אמ אדא רב בר רבה אמ׳ חרשא תל מלח מתל
 הוויין ממון לשם אשה הנושא כל ]רב[ )רכא(

 בנים וכי בגדו בה׳* שנא׳ מהוגנים שאינם בנים לו ה יג6ה»
 עתה* ת״ל פלט ממון תאמר ושמא ילדו[ שסזרים

 ולא חלקו תאמר ושמא חלקיהם את חדש יאכלם
 ת״ל מרובה לדמן תאמר ושמא חלקיהם ת״ל חלקה
 נכנם חדש יצחק בר נחמן א״ר משמע מאי חדש

 אדא רב בר רבה ואמר אבד וממונם יצא וחר״עז
 כל המנונא רב אמר סלא רב אמר ליה ואמרי
 והקב״ה כופתו אליהו לו הוגנת שאינה אשה הנושא
 פכי כיה דכתיב הקודש כמיית הקדש ככרובי קדושים ככרוב
 |: ]בזוג מברתה )בזווג( מקפדת שאיכה זו כמיה כנמר הכרוב:

 מלק תל להו ימיססקרי להגיד יכנו דלא משוס כר׳ חרשו כאלו
וחשו© לו פסולה חאשה זרים בנים : קורש לשון מרשא

 ממון מלקיהס את קדש יאכל© קרא כדמסייס כסכה ממון
 כגון חלקו תאמר ושמא :אמד בקדש יאכלם לשמו שנשאה

 איסורא לאו דה׳א מלוג נכסי כגון חלקה ולא :ברזל צאן נכסי
 :לו פסילה הוגנת שאינה :למיומס ליכשא שמזרה עבדה
 מכות כמם׳ העמוד על ידיו שתי כוסתין דין בבית הלוקה כופתו



 רעא קידושין רביעי פרק יודוסץ עשח־ן
 חותם וחקב״ה כותב אליהו כולם על ותנא רוצעו

 משפחתו את ופוגם זרעו את שפוסל למי לו אוי
 כופתו ]אליהו לו הוגנרה שאיגדה אשה ולנושא
מדבר ואינו פסול הפוסל וכל רוצעו[ והקב״ה
 פוסל: במומו שמואל ואמר עולם של בשברו
מב מטבחיו לבי רעל ]דמנהרדעא[ גברא ההוא

 שם בשרא לי הכו להו אמר בפומבדיתא
 יניקיים יהודה דרב שמעיה דשקיל עד נטר ליה אמרו

 יהודהמ״גפ׳ינה מאן אמר לך וניתב )ברישא( יחזקאל בר
 אזלו קמאי מן דשקיל לי דקרים שויסקאל בר

 שיפורא( אפיק )איקפיר יהודה לרב ליה אמרו
 אכריז עבדי אינשי דקרי רגיל ליה אמרי ושמתיה

 כהכיס כלם ועל : ברצועה מלקהו רוצעו :קושרו כופתו
 לו אוי :ואזיל דקאמר מאי כותב אליהו : וישראלים לוים

 שאיכה אשה שכשא כגון משפחתו את ולפוגם זרעו לפוסל
 דא״כ הוא במקרא דכתיב אליהו לאו אליהו ]האי לו הגונה
 שופר שהוא מלאך שמא אלא כפתיה מאן אתי דהוה מקמי

 עצמו הוא החשפמות את תמיד מגדף הפוסל כל : למעלה[
פסול של דרכו אין עולם של בשבחה מדבר ואינו :פסול

: לעולם הבריות בשבק לדבר
 שלומו שיטול עד המתן יהודה דרב שמעיה רשקיל ער נטר

 גכאי לשין שויסקאל בר :ליטול כאן שעומד יהודה רב של
 מצרים פשמ באימורי בפשמיס כדאמרי׳ צלי שויסקי אוכל גרגרן
 שמתיה :הלוי רביכו בשם עבדיכהו שוישקי דלא לן ליחא מאן

יהודה לרב ליה אמרו במ״ק: הרב לכבוד דמנדין אשכמן7כ
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 לדינא אזמניה גברא ההוא אזל הוא דעבדא עלית

 רב אול דהזמנתא פיתקא אייתי נחמן דרב לקמיה
 איזיל לא או איזיל א״ל הונא דרב לקמי׳ יהודה

 דגברא משום למיול לך מיבעיא לא מיןל א״ל
 ויל קום נשיאה רבי יקרא משום אלא את רבא
 מר סבר לא א״ל מעקה דקעכיד אשכחיה אתא
 כיון שמואל אמר אידי־ בר הונא רב דאמר להא

 בעשיורת אסור הצבור על פרנס אדם שנתמנה
 דקא הוא דגונדרי׳ פורתא א״ל ג׳ בפני מלאכה
 או כאוריית׳ דכתיב מעקה סניא מי א״ל עכירנא
 א״ל אקרפיטא מר ליתיב א״ל רבנן דאמו׳ מחיצה

 לימלך הונא ר־ב לקמיה :עבדי לאנשי דקרי גברא ההוא רגיל
 לפני ימהל לך איבעי לא :נממן רב לפני לילך לו יש אס בו

 ניזק ורב בפומבדיתא ראש ואתה מיונו גדול שאתה נממן רב
 כדאמרי׳ נשיאה דבי ומתניה גלזתא לראש ודיין בכהרדעא ראש

 מזלזל הוא נשיאה דבי מתניה נממן דרב משוס והרוטב בהעור
 : הנשיא מתן שהוא נשיאה רבי יקרא :יומנן דר׳ בשחעתיה

 ושפלות )לו( הוא שגנאי שלשה בפני מלאכה לעשות אסור
 היינו דגונדריא :מלאכתו שיעשה מי לו שאין לזה שכפופין לדור

 ל״תורה ושנוי מכוער מי כלו׳ סניא מי : הלשונות באמד מעקה
 רב היה ומתכוין שפה בעמקי מדבר שאתה אדס בני שאר ולשון

 עליו להכשא לו היה שלא להודיעו ולקנטרו בדבריו לתופשו יהודה
:ספסל אקרפיטא ;לפניו להזמינו



 רעב קידושי? רביעי &יק יוחטק עשרה

 דאמרי ספסל או רבנן ראמור אצטבא סניא ומי
 אמר הכי א״ל אתרונגא מר ליכול א״ל אינשי

 ]תילתא[ )תלת^א( אתרונגא האומר כל שמואל
 כדקריוה אתרוג או לימא( ביה )דאית רוחא ברמות

 מר לישתי א״ל אינשי כדאמרי אתרוגא או רבנן
 או רבנן דקריוה איספרגוס סניא מי א״ל אנבגא
 א״ל תשקינן דונג וזיתי ל א" אינשי דאמרי אנפק

 היא באשה.קטנה משתמשין אין שמואל אמ׳ הכי
 כלל באשה משתמשין אין שמואל אמר בפירוש

 לילתא שלמא מר לה נשרר .קטנה בין גדולה בין
 אפשר ערוה. באשה קול שמואל אמר הכי א״ל

 שואליןסיז אין* שמואל אמר הכי א״ל שליח ידי על
 חפרגליס לאןשמ אמר הכי א״ל בעלה ידי על .אשה בשלום

 ע״ש
 יפי׳א בדיבורי: משכת הוא גסה רומו ששליש מתוך רוחא כרמו׳ תילתא
 שסע״ב ממשקה אמד כוס לשתות רגילין ותיו רביעית שהיא כוס אנכגא

 אנפקא : ברכות במס׳ אספרגוס וקורתו שמר־ת לשתותו העשר
 תכא רונג וזיתי .־ בפיהם שגור היה אנפקא ולשון רביעי׳ של כוס
 רגילה להיות ילמדכה שלא באשה טשתמשין אין שמה: שכך בתי
 שם לילתא : ליה קאחר נממן רב היא קטנה : האנשים בין

 אשאל ואס קולך את השמיעני שנא׳ ערוה באשה קול :אשתו
 שלום שאלת לה לשלימ אפשר נממן רב א״ל תשיבני: בשלומה

 שאלת מתוך שמא אשה בשלום שואלין אין :שלימ ע״י
 :מיכה לידי ויבאו שלומם ע״י זה עם זה רגילין יהיו שלום
:לדבר שלימ אני אהיה כעלה ידי על נחמן רב א״ל
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 ליהדביתהו שלחה אשהכלל כשלום שואלין אין

 ]ע״ה[ )אינשי( כשאר נשווך דלא תיגריה ליה שרי
 רהומנותא טשקא א״ל הבא רמר שיאטיה מאי א״ל

 לא רמר שותא השתא א״ל אכתראי מר שדר
 אפיק למר משדרנא דהומנותא טסקא גמירנא
 א״גל ליה ואחזי חדייה מבי דהזמנותא דיסקא

 להכא מר ואחא הואיל א״ל טסקא והא גברא הא
 רבנן מחניפי לימדו דלא חיכי כי מיליה לישתעי
 ציער . גברא לההוא מר שמתיה מ״ט א״ל אהדדי
 מאן על מנגיד דרב מר ונגדיה .דרבנן שלוחא
 ליה עבדי מיניה דעדיף דרבנן. שלוחא דמצער

 דקרי דרגיל א״ל הוא דעבדא עליה מר אבריו מ״ט
 )לימשך( ודעתה לבה שמרגיל כלל אשה בשלום שואלין אץ

 תיגריה ליה שריי :נממן לרב ילתא ליה שלחה :אצלו
 ■ תיגריה ליה משרי לומר התלמוד לשון זה מלפניך אותו פטור

 :ממנו להפטר כדי דינו או האיש בקשת לעשות כשממהר
 הלום לשוט אדוני של דרכו מה הכא רמר שיאטיה מאי
 ש״מתו ידענא לא רמר שותא :הנה אדוני בא למה כלו'

 מימינא לדינא לשונו: בצמות לדבר מבין איני אדוני של
 הזמנה שטר הוציא ראזמנותא דיסקא אפיק : בתחיה ליה

 מיקו: מתוך חרייה מבי :לפניו שיבא נממן רב לו ששלמ ממיקו
 : האיש אותו של ריבו על זכותו דברי ידבר מיליה מר לימא
 דרב :מלקות ויריב לפניו שלומו ביזה דרבנן שלוחא מצער
 בם"" כדאחריכן דרבנן שלוחא דמצער אמאן מנגיד

:לקנסו לי עשיתי ממנה ממורה מיניה דעדיפא



 רעג קידושין רביעי פרק יוחסין עשי־״ה
 מדבר ואינו פסול הפוסל כל ותניא עבדי אינשי

 פוסלאימר במומו שמואל ואמר עולם של בשבחו
 אמר מי עליה לאכרווי למיחש שמואל דאמר
 א״ל מנהררעא דיניה בר ההיא אתא והכי אדהבי
 עבדא לי קרית לרירי יהודה לרב דיניה בר ההוא

 אמר הכי <ת״ל מלכא חשמונאי מבית דאתינא
 עבדא קאתיג׳ חשמונאי מרבית דאמר כל שמואל

 רב אמר אבא דא״ר להא מר סבר לא א״ל הוא
 ואמרה ובא הלכה שמורה ת״ח כל רב אמר הונא

 אין לאו ואס לו שומעין אמרה מעשה קורם אם
 כוותי רקאי מתנה רב איכא הא א״ל לו שומעין

 ההוא שני תליסר חוייהלנהרדעא לא מתנה רב
 כי שמואל דאמר מאי מר דכיר א״ל אתא יומא
 א״ל במביא כיעא וחדא אגודא כרעא חדא קאי
 קאתינא חשמונאי מבית דאמר כל שמואל אמר הכי

 מבית דאתיכא לדירי יהוד' לרב דיניה בר ההוא אט׳ אדהכי
 עבד אנא חשמונאי מבית דאמר כל עבד: לי קרית משמוכאי

 בכו וקרא ומלךתמתיהס היה ועבד הורדים הרגם זרעו שכל הוא
 הס דכזהרי׳ כסיב ישראל בכות לאו ומסתמ' קשמוכאי בית שס על

 שבא קורם אם : עבדים כולם להו והיו לעבדי׳ בכותס להשיא
 לאומר׳ כאמן רבי בשס לתלמידיו שמועה לירואטרלהאי מעשה

 מממת שמא רבו בשם להעיד כאמן איכו לאו ואס מעשה בשעת
אמברא : הכהר שפת איורא :כן אמר הוא לידו הבא מעשה

18 III.
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 רביתא ההיא אלא מינייהו אשתייר דלא הוא עבדא
 מבית דאמר כל ואמרה קלא ורמיא לאיגרא דסלק׳

 ומיתה מאיגרא נפלה הוא עבדא אנא חשמונאי
 כמה אקרען יומא ההוא הוא דעברא עליה אבדון

 אבתרירת נפקו נפיק ן4ק כי בנהר־רעא כתובתא
 א4ל ואי 'שתיקו שתיקו איי להו אמר למרגמיה

 זרעייתא תחתי שמואל דאמר הא עלייכו מגלינא
 וחד<ת יונרה דבי מיקרי חדא כנהרדעא איכא

 א4טמ טמןית וסימניך עורכתיית דכי מיקרי
 וקם מירייהו ריגמא לההוא שדיוה טהור טהור

 בפומבריתא יהודה רב ]מכריו .מלכא בנהר אטמא
 בר בטי ממזרי פפא כר יהידא עבדי ויונתן אדא

 :דחרותא[ גיטא שקיל לא רוחא ברמות טובי׳
 עבדים מאות ד׳ שמואל ,אמי־ יהודה רב אמר מג
 לפשחור לו היו עבדים אלפים ד׳ לה ואמרי שם

 בו שיש כהן וכל בכהונה נטמעו וכולם אימר בן

 כמה איקרען : הנהר לעבור הספינה בתוך א״נ הגשר על
 : יהודה רב נפיק קא כי *. המשפמה אותה מנשי כתובחא

 וקם : משפמית זרעייחא : פסילם את שגילה לפי למרגטיה
 עמד בנהר שהשליכו׳ האבנים באותן מלכא כנהר אטמא
סתימה אטמא להלוך. המים את ומנע הנהר במי סתימה מכשול

:טמונין סתמום כדמתרגמינן
 גרסי׳ ולא בכהונה נטמעו :היה ירמיה בימי איטר כן פשחור

ממזיקים שהיו כהנים בנות נשאו נדמעו נטמעו : גדולה



 רעד קידושין רביעי פיק יוחסין עשרה
 יתבי כולהו אביי ]אמר מתם אלא אינו פנים עוות

 דא״רנ״א אלעזר דר׳ ופליגא דבנהרדעא[ יבשוריא
 ,א’ייכםתהרהר אל מצח בעזות כהן ראית אם אלעזר
 *י2ה״’רב בר אבין א״ר כהן כמריבי ועמך* שנא׳ אחריו

 ‘לו הוגנת שאינה אשה הנושא כל רב אמר ארא
 השבטים כל על מעיד שכינתו משרה כשהקב״ה

 יןכנ מלים שבטי שבטים עלו ששם* שנא׳ עליו מעיד ואין

 בזמן לישראל עדות הוי אימתי לישי״אל עדות יה
 י״ה כשהקכ״השם חנינא בי חמא א״ר יה. שבטי שהשבטי׳

 הכל,למשפחור־ז על אלא משרה אין שכינתי משרה
 י׳^אשה נאם יא׳הר מגת* 'שנאמ שבישראל מיוחסות

 כש״כין לכל ישראל בית משפתו׳ לכל לאלהים להם אהיה

 >ק״ל יהיו )והם משפחות לכל אלא נאמר לא יש^אל
יש״א לעם(: לו

 הונא׳ייש רב בר רבה אמר לעם[ לי יהיו והמה*]
 "ד לגרים ישראל יש^בין יתירה מעלה זו

 ,יןאל° ,לאלהים להם והייתי* בהו כתיב בישראל דאלו

 אל :בהן עבדי חממת תרומה אובלין שהיו מתוך בכהכיס עצמן
 כמריבי כדבתיב מרינה בכי שהם משסמותס אמר אחריו תחרחר

 עליהם מעיד הוא ישראל שהם אותן לישראל ערות :בהן
 : גמורים ישראל שהם משפמות ישיאל משפחות :משלו שהם

לעס לי שאינם אע״ס לאלהיט להם והייתי‘כתיב בישראל
 אין גרים אכל לעס לי יהיו הס מקרכן שאני ומתוך

תמלה עצמם מקרבין הס א״ב אלא השמים חן אותן מקרבין
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. טי* כתיב כגרים ואלו לעם לי יחיו ]והמה[ )והם( ל יימיה

 , )והיו( ה' נאום אלי לגשת לבו את ערב זה הוא
 )להם(׳' אהיה ]ואנכי[ )ואני( לעם לי ]והייתם[

 לישראל גרים קשים חלבו רבי אמר לאלהי׳. ]לכם[
 בית על ונספחו עליהם הגר ונלוה* שנא׳ כספחת יי ישיניה
 לשארת* התכם וכתיב ונספחו היא כתיב יעקב יד ייקיא

 מטהר* כשהקכ״ה חנינא בר׳ חמא א״ר ולספחת עא
וישב* שג׳ תחלה מטהר לוי של שבטו השבטי׳ את ג יילאכ,

 אותם וויקק לוי בני את וטהר כסף ומטהר מצרף
 אמר בצדקה מנחה מגישי לה׳ והיו ]וככסף[ כזהב
 ומטהר מצרף וישב שנא׳ ממורים מטהר כסף ריב״ל

 צדקה יצחק א״ר בצדקה מנחה מגישי מאי בסף
 :נטמעה שנטמעה שמשפחה ישראל עם הקב״ה עשה

עיסה הארצות כל שמואל אמר יהודה רב אמר מה

 והרגילים במצות זהירים שאינם גרים קשים :טובים להיות
השבטים מטהר *. ממעשיהם ולומדים אצלם נמשכים אצלם ’’’מד£

 מממת בישראל המוטמעיס ממזרים מטהר כסף מימסס:
 הקב״ה אין לבא שלעתיד שיטהרו להם גורס והוא ממונם

 וישב שנא׳ :הרבה ישראל משסמות בהם שנדבקו מאמר חבדילם
 וסיפיה .עשרס מממת שנטמעו אותם כסף ומטהר מצרף
 הוא הקב״ה של צדקתו בצדקה מבמה מגישי לה׳ והיו דקרא
 האי ליה סבירא וריב״ל נטמעו שנטמעו הואיל אלא מבדיל' שאינו
כולם! ימכשירס מטהרס קאמראלא ססוליה׳ מבדיל לאו מטהר
שארי מיומסיס שאינם ל )ר" מעורבת שהיא כעיסה עיסה
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לבבל: עיסה וא״י ישראל לארץ

 מו בן שם יוחנן רבי אמר חנה בר כר רבה " אט
 שס לתלמידיהם אותו מוסרי׳ חכמי׳ אותיות ארבע

 אמר בשבוע פעמים לה ואמרי בשבוע אחת פעם
 אחת פעם כמ״ד מסתכרא יצחק בר נחמן רב

 כתיברבאשמימג לעלם לעולם שמי זה* דכתיב בשבוע
 כתיב לעלם סבא ההוא א״ל בפרקא למדרשית סבר

 אמר זכרי זה וכתיב שמי זה כתיב רמי אכינא ר׳
 ביו״ד אני נכתב נקרא אני נכתב כשאני לא הקכ״ה

 כן שם בראשונה ת״ר באל״ףדל״ת. ונקרא ה״א
 אדם לכל אותו מוסרים היו אותיות עשרה שתים

 שבכהונה לצנועים אותו מוסרי׳ היו הפריצי׳ משרבו
 אחיהם בנעימות אותו םומבליע שבכהונה והצנועים
 עליתי אחת פעם טרפון רבי אמר תניא הכהנים

עכביס כפסולת עיסה שמעתי מרומי ר״ח וחשס כא״י( הארצות
:שלהם משקה שכסקט

 מוסים מכמירם ופירושו ככתיבתו קריאתי אותיות ר׳ כן שם
זכרי זה וכתיב שטי זה כתיב :להעלים לעלם יכו': אותו

 שקי זה לו ואמר שמות ב׳ ו7שלח משמע וזכרי שמי כתיב זדלא
 לכו: פירשו לא מ״ב ובן י״ב בן שם כזכר: אכי השכי ובזה מיומד

 בו לברך שבכהונה לצנועים בו: המשתמשין הפריצים טשרבו
 מבליעין :שקר של תמיד של לכור עבודת לאקר במקדש העם
 בו בקיאין היו שלא אותם הכהנים אחיהם' בנעימת אותו

בנעימת קולס את מושכין כשהיו אותיות ׳7 בז בשם ומביכין
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 ושמעתי כ״ג אצל אזני והטיתי לרוכן אמי אחי אחר

 יהודה א״ר הכהנים אחיו בנעימות שם שהבליע
 אותו מוסרים אין אותיות מ״ב בן שם רב אמר
 כרעם ראינו ימיו כחצי ועומד ועניו שצנוע למי אלא
 היודעו ובל מדותיו על מעמיר ואינו משתבר ואינו

 ונחמד למעלה אהוב בטהרה והמשמרו בו והזהיר
עולמי׳ שתי ונוחל הבריות על מוטלת ואימתו למטה

והעה״ב: העה״ז
 דחוה יוהנן רר׳ מיניה משתמיט קא הוה זעירא מו

קאזלי הוו חר יומא ברתי נסיב ליה אמר ע״ב שם
 יוחנן לר׳ ארכביה רמיא לעורקמא מטו באורחא

 לרבים כשמע היה ולא י״ב בן השם את להבליע ממהרין אלו היו
 :טרוכפ״י שקורין קול ביסוס בנעימת מכיריהן כעימות מקול
 טרפון ור׳ ]כהן[ מדות.( במסכת )לוי שהיה .אמי אחי אחר
 כשיס ש׳ שקדש טרפון בר׳ מעשה דכתובות בתוספתא כהן היה

 תשיר לוים )שאומרים לרוכן תרומה: להאכילן כדי בצורת בשני אינו
כפיס בנשיאות חברך היה וכ״ג היין כיסוך בשעת עבודה אמר ־מיפ״

 במליל להכות או תלוי אמר עלה טרפון ורבי היום אותו שעבד
 * שהיה או בערכין כדאחריכן בהם כשרים שהכל שיר כלי ושאר
 בערכין( כדאחריכן הלויס צוערי אמיו עם בקול ומריעין קטן

 איבת לנטור מו־ותיו על מעמיד ואינו :כתנים[ ברכת ]לברך
:להכקם בו ישתמש שמא

 שהוא מפני בה מפץ היה ולא ברתאי נסיב יוחנן ר׳ א״ל דחוה
מבבל: היה והוא מא״י
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 בנתין כשרן אורייתין א״ל ליה מעבר וקא אכתפיה

 יוחסין עשרה מדתנן אילימא דעתיך מאי כשרן לא
 כולהו וישראלי לויי כהני אטו ]וני[ מבבל עלו

 מהני נמי אשתייר מחני ראשתייר היכי כי סליקו
 עזרזיין עלה לא אלעזר דא״ר הא אשתמיטתיה

 עולא ועלה. נקירה כסולת שעשאדה ער מבבל
 יצחק לרב חזייה יהודה רב לבי לפומבדיחא איקלע

 לי׳ קמנסיב לא מ״ט אמר נסיב ולא דגדל כרי׳
 אנסביה מהיכא .ירענא מי א״ל לבדיה אתתא מר

 מחנך רלמא קאתינן מדרכן ידעינן מי אנן אטו א״ל
 א«כה וכ׳ית יהוד׳ ,*בער בתולות ענו בציון נשים* דכתיב

 ודלטא כשר הולד ישראל בת על הבא ועבד נכרי
 עמים על וסרוחים שן מטות על חשוככי׳* רכתי׳ מחנך

 אדכס בני אלו חנינא בר יוסי וא״ר ערסותם.
 בה ומגדף ערומים מטותיה׳ בפני מים המשתינים

 שם עתה לכן* דכתיב היינו מעתהא״ה אלא ר׳אבהו
 בפני מים דמשתינים משום גולים בראש יגלו

 א״ר אלא גולים בראש יגלו ערומים מטותיהם
 זה עם זה ושותים שאוכלים אדם בני אלו אבהו

 זה נשותיהם ומחליפים בזה זה מטותיהם ומדבקין
 שלהם שאינה זרע בשכבת ערסותם ומסריחים לזה

 לך כשרה ותורתי אתה תלקידי כשרן לא ברתין כשרן אורייתין
 דתכן בקיומסי׳ בבל ממזיק שאתה דעתך מאי קפץ: אינך ובתי

גסיכנא מהיכא :הססולי׳ כל שעלו אתה וסבור וכו׳ יוקסין עשרה
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 הא כי שתיקותא בתר ויל א״ל נעביד חיכי א״ל

 הדדי כהרי תרי בי מינצו כי מערבא בני דבדקי
 מיוחס האי אמרי ושתיק דקרים מינייהו הי חוו

 איני יחוסא היינו דבבל שתיקותא רב אמר טפי
 )חיכי בהו ובדק הלא שפי בר לבי רב והאאיקלע

 לא אי שתקי אי לא ליוחסים לאו ]מאי[ בדק(
 שני ראית אם רב אמר יהודה רב אמר שתקי

 יש פסול ]שמץ[ בזה זה שמתגרים אדם כני
 בהכירו אחד לדבק אותם מניחים ואין מהם באחד

 מתגי־ות משפחות שתי ראית אם לוי בן יהושע א״ר
 מניחים ואין מהם באחת יש פסול שמץ בזו זו

בחברתה: לדבק אותה
 יוחנן רבי אמר שיניה בין בפומה עלעין וחלת* מח
 שפעמיכם ונציבין ודחדייב חוליזון זו עב
 משסחה לן שאל שתיקותא בחר זיל :מיוחסת אשת זו אי !דניאל

 פורשין שהיו פסולן שמתוך פסולין הס חריכה כני שסתם שתקנית שם
 שתיקותא היינו דבבל ומיוחסת במריבה והחזיקו איבה נטרו מהם
 אינו בנבל לבדוק הבא בחיוחםיןא״כ הוחזקו שתקנים שהה חתוך
 חלי^< שסי האיש שס חלא שפי בר לבי :בשתקניס אלא בודק
השמי׳ חן אותו מניחין ואין :לתחרי׳ יין השיסת כמו חומץ שופה

 ביניהם: מריבה השמים חן טילו4ר לכך כחברו לידבק
 שבמראה ]השביה[ )הראשונה( בחיה בפומה ותלתעילעין
 משמע בסומא שיניה בין בפומה :בבל והיא כתיב דניאל

 והרייב חליזון )זו :מבחוץ שפולטת משמע שינית בין מבפבי' אינו
עשרת הכחרג שנקם הס מקומות מפורש בגל שק ונציבין
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 תניינא אחרי חיוא וארו* פולטתן ופעמים בולעתן

 ושותי שאוכלי׳ פרסיי׳ אלו יוסף רב תני לדוב דמיא
 להם ואין כרוב שער ומגדלים כרוב ומסורבלי׳ כדוב

 דרכיב פרכי חזי חוה כי אמי ר׳ כדוב מנוחה
 פרסיים הראני ללוי ר׳ אי׳ל ניידא דוכא היינו אמר
 חברים הראיני דור בית של לחיילות דומים א״ל
 א״ל ישמעאלי׳ הראיני חבלה למלאכי דומים א״ל

תלמידי הראיני הכסא בית של לשעירים רומים
:השרת למלאכי דומים א״ל שככבל חכמים

 מט !4איכ הומניא אמר דרבי נפשיה ניחא הוה סי
 שס ומסויבלין : עליהם מושל׳ בולעתן :( שם דרך השבטים

 קטן אמריכן כמי ובעלמא הוא ושומן עובי לשון בשר בעלי כרוב
 כשהוא מנוחה לו אין רוב :כסרבל כשר המלובש בבשר מסורבל

 :נודד דוב ניידא דוכא :סביבותיו תמיד ובא הולך קשור
 רבי ליה וקאמר לוי היה ודומיות משלות בעל פרסיים הראיני

 :גבורי׳ דוד בית של כחיילות : דוחק הן למה פרסיים לי משול
 הס וטרפכיס הס וחשאיתיס לפרסיים הסמוכה אימה חברים

 : לשדים ודוחים שמורים מלובשים לשעירים : מפרסייס יותר
 כמלאכי ילבכיס( ועטופים לבנים לבושים השרת למלאכי דומי!
 על ב״מ בפ׳ אחריכן כמי והכי הכדים לבוש והאיש דכתיב השרת

 )המצויירין( החצוייציץ בסדיכין ]ויושב[ מתעטף שהיה יהודה ר׳
 רבנן השרת מלאכי חאן אחריכן כמי ובנדרים וכו׳ למלאך ודומה

השרת כמלאכי דחצוייכין משוס השרת מלאכי להר קרי מאי יא
:כאיס במלבושים

ששמה עיר הומניא :בפיו כבואה נזרקה נפשיה ניחא הוה כי
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 בבבל איכא ססגריא היא. דעמונאי כלה בכבל
 אחים שגי בכבל איכא בירקא .היא דממזראי כלה

 בירתא לזה. זה נשותיהם שמחליפיבם שם יש
 דאקפי ה׳ כאחרי סרו היום כבבל איכא דסטיא

 שמתינהו כשבתא בתו וצדו ואזלו דכוורי פירא
 איכא דאגטא אקרא .ואשתמוד יאשיה בר אחי ר׳

 בחיקו יושב היום* בה יש אחכה בר אדא שסע״נבבבל
 דאטר בכבל יהירה רב נולד היום .אברהם של
 נולד רבי כשמת .רבי נולד עקיבא ר׳ כשמת מר
 כשמת .רכא נולד יהודה רב כשמת יהודה רב

 מן נפטר צדיק שאין ללמדך אשי רב נולד רבא
 השמש וזרח* שנא׳ כמותו ■צדיק שנכרא עד העולם א קהלת

 זרחה עלי של שמשו כבתה שלא עד השמש ובא
 טרם אלהים ונר* שנא׳ הרמתי שמואל של שמשו א ש״כ

וגו׳: שוכב ושמואל יבבה
 :כינהו מקומות כלהו הנך וכל היא עיר ססגריא : כך

 היאך רבי ופירש המקום מאמרי שסרו שם על דסטיא גירתא
 הביכר הציף כשבתא וצרו ]ואזלו דכוורי פירא ראקפי :סרו

 ויצף כדחתרגמיכן הציף דאקפי : וצדו[ והלכו הרבה דגים
 '(,ובלע דגים לקבל העשויה בריכה פירא : פרזלא וקפא הברזל

 אביהם של בחיקו יושב היום :כשתמדו ואישתמיר :ביבר
 יושב דהאי וכראה שבתלמוד אדא רב זה אין א״כ1 היום מת י״א

 בר אדא רב וזה חילה לברית שכככס אבינו אברהם של במיקו
 בימי אמרוכיס דורות עד רבי משחת הרבה ימים שהאריך אהבת

:בב״ב כדאמרי׳ יצמק בר נממן רב
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נ אומר יהודה רב צריו סכיביו ליעקב ה׳ *צוה

שס ופלטיהו ויהייכהנכאי* נהרא לפום הומניא כגון
 א איכה ]ואזעק כקול( )ואקרא פני על ואפול מת כניהו בן

 חדיחוקא׳יא ושמואל רב אלהים ה׳ אהה ואוט׳ גדול קול[
 הא כי לטובה מ״ר לרעה אמר וחד לטובה אמר

 שלח הוה דנבוכדנאצר חתניה דטישן ראיכתנדרי
 לן שררת לא לך דאייתית שכייא האי מכולי ליה

 פלטיהו א״ל מישראל ליה לשרורי בעי לקמן רקאי
 ועברין הכא קמך ניקום דחשבינן אנן בניהו בן

 לישראל טובה שעשה מי נביא ואמר לחתם ניולו
 שם אותי ותבא* דכתיב לרעה מ״ד .ימיו בחצי ימות

 והנה קדימה הפונה הקדמוני ה׳ בית שער אל
 ולמזבח( האולם בין ההיכל )שער ]השער[ בפתח

 יאזניה את בתוכם ואראה איש וחמשה עשרים
 וכתיב העם שרי בניהו בן פלטיהו ואת עוור כן

 מ שס הפנימית ה׳ בית ]חצר[ )שער( אל אותי *ויבא
בארצם אותם סיבביס שהיו נרים צריו סביביו ליעקב ה׳ צוה

 כדאמרי׳כחלק הכל חן יותר להם שהצרו וחואב עמון דהיינו
 סובכין שיהיו צוה אותם היו דירושליס בישי שכיני ומואב עמון

 היא דעמונאי דכולה דבבל הומכיא כגון בגלותם אף אותם
 לישראל מצירים והיו בכבל סנחריב הושיבם לעיל כדאמרינן

 :עליו הנביא מיילל היה לטיבה אטר הר :כהרא שבסוס
 דאיסתנרריא יפה: מיתה שחת בעיניו רע שהיה לרעה אמר וחד

 את שהציל הזאת הטובה שעשה טי :חישן של שלטון רמישן



 עשרים( ולמזבח האולם בין ההיכל )בפתח והנה
 כעשרים! המזכה ובין האולם בין ה׳ היכל ]פתח

 ק־״מה ופניהם ה׳ היכל אל אחוריהם איש וחמשה
 שאחוריהם יודע איני קדמה ופניהם שנא׳ ממשמע

 מלמד ה׳ היכל אל אחוריהם ת״ל מה מערב כלפי
 וקאמר מעלה כלם' ומתריזין עצמם מפריעין שהיו
 על ימות בישראל הזאת הרעה שעשה מי נביא

:מטתו
 דברי לבוא לעתיד טהורים ונתיני ממזירי ת״ר שם

 ר׳ א״ל טהורים אין אומר מאיר ר׳ יוסי ר׳
 טהורים מים עליכם וזרקתי* נאמר כבר והלא "קאללייוסי”

 טומאותיכם מכל אומי" כשהוא ר״מ א״ל וטהרתם
 כשהוא יוסי ר׳ א״ל הממזרות מן ולא גלוליכס ומכל
 הממזרות מן אף אומר הוי אתכם' אטהר אומר

 באשדוד ממזר וישב*דכ.תיב היינו לר״מ !נייהטבשלמא
 גם“כדמתי באשדוד ממזר וישב מאי יוסי לר׳ אלא

 בארעהוןדהוו לרוחצן ישראל בית יתבון יוסף רב
 שמואל *אמי יהודה רב אמר .לנוכראין בה דמו

 אל שאחוריה□ יודע איני :לעבדותו עבדים מלהיות הגולה
 אחוריה׳ אחוריהם ת״ל מה : העזרה במערב שהוא ההיכל

 :לגנאי אחוריהם להראות חתכווכין שהיו חפירע כשהוא מחש
 :עצמן בפני וישבו הממזרים יבדלו באשדוד ממזר וישב

 דהוו :וישב של תרגום לרוחצן ישראל בית ויתבון
שהית העם וישב וה״ק מחזר של תרגומו לגוכראין בה דמיין



 —ד־עס—ש׳ 1 1 קי—ע׳ и י ץ ״׳—ן וטי 11 י ! 1 עש!
 יהודה רא״ר לאו אי יוסף א״ר יוסי כר׳ הלכה
ומפיק אליהו אתי היה יוסי כר׳ הלכה שמואל אמר

צוותי: צוותי מינן
 נא ולא ולמעלה המוכח מן לא כורקין אין משנה

 ער ולמעלה סנהדרין מן ולא ולמעלה הדוכן מן
 צדקה וגבאי הרכים משוטרי אבותיו שהוחזקו וכל

 יוסי ר׳ אחריהם לכרוק צריך ואין לכהונה טשיאין
 צפורי של הישג׳ כערכי עד חתום שהיה מי אף ׳אומ

 א״י מגכול הוא גס באשדוד כממזר וכי־מרד ארצו מגבול מכוכר
 זקנת אתה כדכתיב בימיו נכבשה שלא להסאע״ם מלקה ויהושע

 ה׳ ואזיל וקמשיב לרשתה מאד הרבה נשארה והארץ בימיס ובאת
מבורות צוותי צוותי וגו': והאשדודי העזתי פלשתים סרצי

: מבורות
 ומצא כאמהות לבדוק ה״מיל ולמעלה המזבח מן כורקין אין

אבי׳ אבי באם לבדוק )א״צ המזמן על שמש אביה שאבי
 מן ולא *. הוא שמיומס בידוע המזבח( על שמש דבבה דכיון

 לשורר בדוכן הלויס אצל שעמד עליו הועד אס ולמעלה הדוכן
 א״צ בסנהדרין נחנה אס ולמעלה סנהדרין מן ולא :שיר

 בנותיהן חשיאין צדקה וגבאי הרבים שוטרי וכן אחו את לבדוק
 :בגח׳ מפרש דכולהו מזעחא אמריהם לבדוק צריכין ואין לכהני׳

 סמוכה עיר צפורי של הישנה כערכי התום שהיה מי אף
 שביהודה מדשה בעיר בעירוכין כדאמרי׳ ישבה ששחה לצסורי
 שהיה כערכי : וחדשה צנן כדכתיב חדשה ששמה עיר דהיינו
שהיו לדון הראויס את ליימם רגילין שהיו הדייכין בסדרי כתוב
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 מוכתב שתית מי אף אומר אנטיגנוס בן חנינא ר׳

:מלך של כאסטרטיא
 רב רתני מ״ט .ולמעלה מסנהדרין ולא פיסקא נב
 בצדק מנוקים דין שבית כשם' יוסף רב שסע״ב

 כלך* קרא מאי מרימר אמר מום מכל מנוקים ש״היכך
 ממש מומא מום אימא בך. אין ומום רעיתי יפה

 ותתיצבושם* קרא אמר יעקב כר אחא רב אמר יא מדבי
 אמר שכינה משום ורלמא לך בדומים עמך עמך

:לך ביומים אתך ונשאו45 קרא אמר נחמן רב י" שמות
 שהיה מי אף אומר אנטיגנוס בן חנינא ר׳ פיסקא נג
 אמר יהודה אי׳ר וכר. באסטרטיא מוכתב שס

 מאי יוסף רב אמר דוד בית של בחיילות שמואל

 רגילין שאי; הס מיוחסין ופלוני פלוני הסדר על וכיתבין מיוחסין
 מלך של באיסטרטיא : מיוחס שאינו דיין למנות המקו' בני

: לה מפרש בגמ׳
 קטנה בין גדולה בין קאמר ובסנהדרין יוחסין פסול מום מכל

 : כמותך מיוחסים עמך :כדלקמן לא בעלמא דייכין אבל
 להיות הוצרכו שעה שבאותה סנהדרין שכינה משוט ורילמא
 ואצלתי כדכתיב שם נאספו בבואה שלשם שכינה משוס מיוחסים

 חותן דיתרו סנהדרין כגון לדון שהס סנהדרין אבל וגו׳ הרוח מן
 אסנהדרין אצא העם במשא ול״ג גרסיבן אתך ונשאו : לא משה

אתך: ונשאו מעליך והקל קאי דיתרו
 חדש ]בחלוקה[ )במחלוקות( באים שהיו דור בית של בחיילות

 וכותבין איסטרטיא לשון והוא חליל.: וחוזרין נחדש



------5ד קיירושין 4ייטע עע! יוחסין עשרה
 «* ד״ה ׳יטעמא במלחמה בצבא אז והתייחסם* דבתיב קרא
 וכותש שתהא כדי רב אמר יהודה רב אמר מאי

 שמואל מאי העמוני צלק* והאיכא מסייעחם אביתם ווכות
 כג אוריה* וו׳איכא .בעמון דיתיב לא מעמון דאתי לאו

 שם והאיכא בחת דיתיב לא מחת דאתי לאו מאי החתי
 א״ר והא בגת די־תיב ה״נ תימא וכי חגתי אתי

 רב אמר ועוד לע״ן ובטלה בא חגתי אתי נחמן
 וכולם לדוד לו היו ילדים מאות ד׳ רב אמר יהודה

 ומגדלי קומי מסתפרים וכולם היו תואר יפת בני
 והיו זהב של בקרוניות יושבים וכולם היו בלורית

אגרופים בעלי הם והם גייסות בראשי מהלכים
:עלמא לבעותי דאזלי דור בית של

 לימסן זהירין והיו פלוני בקדש ופלוני פלוני חשפמת בשטות
 כא לי ותו . במלתחה אבותס זכות שתסייעם כדמפרש מום מכל

 : כמנה לדוד אשר גבורים בראשי העמוני צלק :גרסי׳ לא
 אמר והא : הגרים על הקפיד לא אלמא ונתגייר מעמק דאתי

 לע״ז ובטל׳ נכרי שהיה הגתי אתי בא :ע״ז במסכת גחמן ר־ב
 היו במורים ילדים : עמוכיס שקוץ שם והוא מלכם עטרת של

 שלקמו נשים תואר יפת בני :בניו היו ולא בחיילותיו לדוד
 היו כך וחתוך ביתך תוך אל והבאתה כדכתיב במלתחה ישראל

 בלורית ומגדלי קומי מספרים ; הנכרים כמשפטי נוהגים
 בתוך יורדין היו לא אכל עלמא לבעותי : ערפם מאמורי

:ישראל עם המלתחה
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 ואפילו נאמן אינו ממור זה בני האומר משנה נד
 ממור שבמעי׳ העובר על מודים שניהם עח
 :נשים שתי עם אדם יתיחר לא .נאמנים אינם הוא ע״ב
 כול דתניא שאול כאבא דלא מתני׳ לימא* גט׳ פ
 וב׳ אחת באשה ונקבר בחיק יוצא יום שלשים ע״ב

 שאול אבא נשים ושתי אחר באיש לא אבל אנשים
 תימאאבא אפי׳ נשי׳ ושתי אחד כאיש אף אומר

 כר׳ סכרי ורבנן יצרי׳ תביר אנינות בשעת שאול •
 על גבר חי יתאונן-אדם מה* יצחק דא״ר יצחק ג איכה

 מתגבר יצרו אדם של אנינותו בשעת אפי׳ חטאיו
 מתחיו על כמתרעם ההוא כתיב כי שאול ואבא עליו

 הוא דקרוב נאמן אינו :כריתות מקייבי לו שנולד הוא ממזר
 :והאס האב שניהם ואפי׳ :עליו להעיד כשר ואינו אצלו

 ולא להתפתות כוקות ושתיהן קלה שדעתן מפני נשים שתי עם
 יום שלשים כל :כמותה תעשה היא שאף מקברתה זו תירא

 לקבורה להוציאו במותו לכבדו צריך אין יום שלשים בתוך שמת ולד
 וב׳ אחת באשה ונקבר : בירק אלא בכליבה ולא במטה לא

 אחר באיש לא אבל :ג׳ אלא ללות רבים צריך ואין אנשים
 לעיר: סמיכות הקברות בתי היו שלא יקוד משוס נשים ושתי

 מלהזהר כך על לסמיך לאדם אנינות מועיל מה יתאונן מה
 יהא שאל״ב קטאיו על נבר להיות צריך קי שהוא זמן כל ביצרו
 הקורות קורותיו על מרותיו על :ויקטיאכו עליו גובר יצרו

 הקורות על אדם יתרעם למה קי אדם יתאונן מה .אותו
 ולא קייס לו שנתתי עמו עושה שאני המסד כל אקר עליו הבאות



 רפא קידושין רביעי פרק יוחסין עש״ה
 גבר וכי מדותיו על יתרעם מה קאמר והכי כתיב

 מתגבר )אין ורבנן לו שנתתי חיים דיו חטאיו על
א4אתת דההיא מעשה ההוא בי באנינות( אפי׳

ואפיקתיה: עובדא דחוה
 שנישס עם ]מתייחדת אחת אשה אבל נפיסקא[

לא רב אמר יהודה רב אמר .[אנשים
 בעשרה אפי׳ בפרוצים אבל בכשרים אלא שנו
 א״ר במטה עשרה והוציאוה מעש' הוה לא. נמי

ולא כשורא וגנבי עשר׳ בי דמחברי תדע יוסף
:מהדדי מכספי

 פא ]הוה )אתא( באורחא קאולי הוו יהודה ורב רב
 לי חטא שלא הוא חטאיו על גבר וכי : מיתה עליו הבאתי

 כדקאמרת יצריה תביר אפילו ורבנן : בתחיה חי הוא ובצדקתו
 משאין באלו עצמן שין*וע אכיכות שס שאין שפעמים למוש יש

 בההיא עוכדא דהוה עובדא ההוא כי לעבירה ויוצא־ן חת תיניק
 עם עבירה לעשות חת במזקת מי לתינוק ואפיקתיה אתתא
 כולה אלא ורבנן ל״ג הזקן חמורי ל״א .לקוברו עמה ההולך
 דההיא עובדא ההיא כי לו שנתתי מיי׳ דיו וגרס שאול באבא

 ז׳ שחתו עד חדאי יותר חתה על שקוננה בח״ק דאחרי׳ איתתא
דהוה . מדותיה על יותר שנתאיננה חממת אמריהם והיא בניה

:ל״ג ואפיקתיה עובדא
 איש ואשת עמה וקלקלו מתה שהיא בחזקת במטה והוציאוהי׳

משאוי בה שיש כשורא -־גנבי י׳ בי דמחברי היתה:
:לעשרה
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 יהודה לרב רב א״ל קמייהו אתהא ההיא קאזלה[

 בכשרים אמר מר והא א״ל גיהנ׳ מקמי׳ כרעיך דל
ואת אנא כגין רבכשרי׳ יימר מי א״ל דמי שפיר

:וחבריו פפי בר חנינא ר׳ כגון אלא
 רב לבי ארקינהו לנהרדע׳ דאתאן שכוייתא הנך גת
 מקמייהו דרגא שקולו אמר חסירא עמרם 1 שס

 באיפומה נהורא נפל מנייהו חדא חלפה בהדי׳רקא
 עשרה בי יכלין הוו דלא לדרגא עמרם רב שקליה
 לפלגא מטא כי ואויל סליק לחודיה דלייה למידל׳
 אתו עמרם בי נורא אמר קלא רמא אפשח דדרגא

 תיכספו מוטב להו אמי־ בסיפתינן ליה אמרו רבנן
 לעלמא מיני תיכספו ולא הדין בעלמא עמרם בי

 כי מיני׳ נפק מיני׳ דינפק )ליצרי׳( אשבעי׳ דאתי

 חנינא ר׳ בתמיה: אנן כגון שכקדמכה: ללכת מהר כרעיך רל
מ(: ד׳ )בפ״ק כהנא ורב צדוק ר׳ וחביריו פפי בר

 רקא בהדי :כעלייתו ונתכוס לפדותם עליהם שצוה אסקינהו
 הארובה פי אצל עוכרת שהיתה מינייהו חרא חלפא

 דרך בבית אור נפל באיפומה נהורא נפל : לבית העלייה שמן
 אפשח :לתובע׳ סליק וקא : מאירות פנית שהיו העלייה פי

 :יצרו על להתגבר כמיזק במקומו לעמוד רגליו ופיסק הריזיב
 לכבות ולבא לאסוף השכונה בכי הזעיק עמרם בי נורא אמר

 סבורין שהיו רבנן אתו :מהם שיתבייש מיצרו שיקדל כדי הדליקה
 ליצה״ר עמרם אשבעיהרב : ליקה הי־ את לכבות דליק׳ שם שיש

:ממנו שיצא



------רעב—ן שי ו ר קי—,עע י עיק יוחסין עשרה
בשרא ואנא נורא דאת חזית א״ל דנורא עמודא

:מינך עדיפנ׳ ואנא
 נו חרא יומא עבירה בעוכי׳־י מחלוצי! הוה מאיר רבי

רנהראשס גיסא בחך שטןכאתתא ליה אידמי
 מטא כי ואזיל עבר מצר׳וקא נקט מבר׳ הוה לא

 מכריוין רקא לאו אי אמר שכקיה פלגאדמצרא
 שויתינהו ותורתו מאיר בר׳ הותרו ברקיע עלך

 בעוברי מתלוצץ הוה עקיבא ר׳ .מעי בתי־תי לרמך
 כריש כאתתא שטן ליה אירמי חרא יומא עביר׳
 מטא בי ואזיל סליק וקא לדקלא נקטיה רקלא

 דמכריוין לאו אי אמר שבקיה דרקלא לפלגא
 שויתין וחוררו עקיבא בי׳ הזהרו ברקיעא עלך

:מעי בחרתי לדמך
 נו בעיניה נירא יומא כל למימר רגיל הוה פלימו

שם הוה רכפורי יומא מעלי חר יומא דשטנא
 ליהקללזנעי! אפיקו אבבא קרא אחא בעגיא ליה אירמי
 ראא^ש ואנא מגואי עלמא בולי האידג׳ כי יומא א״ל רפחא

 לעמרה כי יומא א״ל ריפתא ליה וקריבו עייליה אכראי
 יא’גך’’יצרו על להתגבר הוא שנקל אומר עבירה בעוברי מחלוצץ

 0",0ה"יצ״ת י ר״יצה אדהן ןשט יהל ירמיא : רולה היא אם
 רש״א מברא הוה לא : המיס שמעבר השני לצד דמברא גיסא בהך

 אל הנהר משפת מתוק מכל מצרא גקט : המעברת ספינה
 , שבקיר• : הנהר בלומב המוטל קצר דף על לבא בו ואומדן שפתו

к : מאיר לר׳ יצר
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 אתיוה לחוראי ואנא אחכא עלט׳ מלי חאידנא
 וכיבו שיחנא נפשיה מלא והוה אתכא אותבוה

תיב* א״ל דטאיסא טילי ביה עביר וקא עליה ב ע׳ שם
 אכטר כסא ליה יהכו כסא לי הבו א״ל שפיר

 דהיו שמעיה וטיח שקא ביה נחרו כיחו ביה שדי
 הכסא בבית וטש ערק יבי״א קטל פליטו קאמרי

 מצטער דחוה חזייה כד קמיה נפל בהריה אול
 היכי אלא הכי אמרה ט״ט א״ל נפשית ליה גלי

 בשטן: כיה ניגער רחמנא מר ליטא א״ל אימא
 נפיל דחוה עידן כל רגיל הוה בראשי חייא רבי נח

.מיצה״ר יצילני אמרררחמן הוה אפיה על 0ש
 כמה הא מכדי אמר' דביתהי שמעתינהו חד יוטא
 המוציאין ולנ״ץ וכיב" :אוכלין השלקן על אתכא עלמא כולי

 :תמאשנו שלא כהוגן שב שפיר ב*ת :ומאושין ליקה
 השליך כיח ביה שדא אכטי־ :בוש ליה מזגו כסא ליה יהבו

 : בלע״ז טישיר אכמר' הריאה מן היוצא ליקה כיקו את בתינו
 : כמת עצמו הקזיק הוא ומית שקא *. בו גערו ביה נחרי
 גברא קטל פלימו דקאמרי שמעיה :שקל כמו הלקיק שקא

 קטל סלימו שאומרים מנקוץ יוצא קול ביתו[ ]לאנשי השמיע
 :להרגו המלך נוגשי עליו שנאים קסבור פליחו ערק : גברא
 לסלקו שטן חזייה : לעיר קוץ הכסא בבית י. נקבא טשא

 היכי אלא :לקללני הורגלת למה הכי אמרת ט״ט :למצטער
תקטיאני: שלא מעלי לדקותך אימא

I



 חדא יומא הכי מ״טקאמ׳ מינאי ליה דפריש שני
 וחנייה חלפה נפשה קשטה גריסבגינתיה הוהקא

 דהדרי חרוהא אנא אמרה אח מאן לה אמר קמיה
 רומנא לחך ניהליה אייתי ליה אמרה תבעה מיומא
 לבירזיה אהא כי ניהלה אייתה אול צוצית׳שיור דריש

 בטיה יתיב וקא סליק תנירא דכיתהו שגרא קא הוה
 מעשה הוה והכי הכי לה אמר האי מאי ליה אמרה
 דיהבה עד בת אשגח לא הואי אנא ליה אמרה

 אימוני לאיכירא מיהא אנא לה אמר סימנא ליה
 באות׳ שמת ער מצטע׳ היה צדיק אותו של ימיו כל

 ל מדני הכתוב במה לה יסלח דת׳ הפרם אישה* מיח׳רתניא
 לה והפי■ בעלה ושמע בנזיר שניר׳ .באשה מדבר
יין שותה והיתה בעלה לה שהפר ירעה לא והיא

למתים: ומטמאה

 נפשה קשטה :מיצה״ר ירא ומה זקנה מממת מינאי הפריש
חלפה ואפרסמון: בשמים נשים בקשוטי בתכשיטיה

 שס חרותא אנא פעםשניה: ושנתה לפניו עברה קמיה וחנייה
 צוציתא לום:4ר־ ר\וס שמזרתי מיומא ההררי בעיר: ניכרת זונה
 להמית בגויה יתיב וקא .קפץ שוור :הדקל שבגובה קטן ענף
 מדבר הכתוב כמה :מלימה צריכה הפרם אישה עצמו: את

 זה הוא ומה אכלה בהיתר שאכלה ומה הפרס שאישה מאמר
 שהיא כיון שבהיתר ואע״ס חזידה יין שוחה והיא הסלימה:

סליקה: צריכה נתכוונה לאיסור
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 בכי הוה פסוקא להאי מטי הוה כי עקיבא רבי נט
ועלה חרר בשר לאכול שנתכוון מי ומה אמר שם

 וסליחה כפרה צריכה תורה אמרה טלה בשר בידו
 חויר כשר בידו ועלה חזיר כשר לאכול שנתכוין מי

]ולא[ לא( )והוא*■ אומר אתה כרכר כיוצא !יקיאהעאכ״ו
 זה לפסוק מגיע ר״ע כשהי׳ עונו ונשא ואשם ידע
 ועלרה שומן לאכול שנתכוין מי ומה בוכה היה
 ונשא ואשם ירע לא והוא חורי אמרה חלב כידו
 עאכ״ו חלב כידו ועלה חלב לאכול שנתכוין מי עונו

 ונשא ואשם ירע לא והוא אומר יחידה בז איסי
:הדוויים כל ידוו וו רבד על עונו

 חתניה חסדא רב לבי איקלע אבא בר אחא* רב שם
 א״ל בכנפיה ]אותבוה כרתיה לבת שקליה ת נ״א

 אררב לך עברת א״ל דמקדשה “מ.־ לה סבר לא ינ !ני׳
אלעור ר׳ ואיתימא רב אמר יהודה רב ראמרינא

 ער קטנה כשהיא בתו את שיקדש לאדם אסיר
 עבר נמי מר רוצח[ אני בפלוני ותאמר שתגדיל

 באשה משתמשין אק שמואל ראמר אדשמואל ליה
 "ראמר ]לי[ )ליה( סבירא רשמואל כאידך אנא א״ל

שמים: לשם הכל שמואל

 ויש מתכוין שאיני זה על ידוו לדוות לב להם שיש כל הרוויים כל
:עון נשיאת כאן

 ויש מקודשת שהיא יודע אדוני אין רמקרשה מר לה סכר ]לא
דעתו ואין שמים לשם הכל איש[: מאשת להתרקק לו
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ס בנו את אדם ילמד לעולם אומר מאיר ר׳ משנה
 פב שהעושר למי ויתפלל וקלה נקיה אומנות

 ועשירות עניות בה שאין אומנות שאין שלו והנכסים
 האומנות מן עשירות ולא האומנות מן עניות שלא
 אלעור בן ר״ש אדם( )של וכוחו לפי הכל אלא

 אומגות להם שיש ועור חיה מימיך ראית אומר
 אלא נבראו לא והלא בצער שלא■ ומתפרנסים

 נמי׳ אינ> אלן )ומה קוני את לשמש נבראתי ואני לשמשני
 ואני בצער שלא מתפרנסים הם לשמשני שנבראו

 שאתפרנס דין אינו קוני( את לשמש שנבראתי
 את וקפהתי מעשי את שהרעותי אלא בצער שלא

 אבא משום אומר ציידן איש נוריין אבא .פרנסתי
 ספן קדר גמל חמר בני את ארם ילמד לא גוריא
 אומר יהודה ר׳ לסמי׳ אומנו׳ שאומנותן וחנוני רועה

 כשרים. והגמלי׳רובם רשעי׳. רובם החמרי׳ משמו
רוק קורת ולעשות קורבה לתיבת אלא אישות לתיבת אתריה

בתה: את חתבב כשאני לאמה
 מעשרת איכה זה אומנות בלבו יאחר ואל בנח׳ חסרש וקלה נקיה

קר ספן ימל חמר שלו: שהעושר ממי רתמים יבקש אלא
 כשלהי! לסטיות אומנותן אלו כל קרנות[ ]בעלי קדרות( בעל )

 ועוד וסירות הכרמים מן עציס ולוקטין נכנסים הס בדרכים
 שמעבירין שלו בהמות רועה תנאם: על ומעבירין לאדס שכשכרי׳
 כיין מיס להטיל באונאה מלומד חנוני :אתרים בשדות לרעות

 רשעים רובן החמרים :גוריא אבא של משמו :בתטין וצרורות
למדבריות שפורשים כשרים רובן הגמלים לסטיות: מסכי



 קידושין רביעי פרק יוחסין עשרה 284
 .לגיהנם שברופאים טוב .חסידים רובם הספנים
 רבי ■ עמלק שותפו שכטכחיכם והכשר
 ואיני שבעולם אומניות כל אני מניח אומר נהוראי
 משכרה אוכל שארם ,תורה אלא בני את מלמד
 אינן אומניות כל ושאי־ לעח״ב קיימת והקרן בעה״ז

 לירי או וקנה לידי או חולי לירי בא וכשאדם כן
 מת הוא הרי במלאכתו לעסוק יכול ואינו יסורין
 מכל משמרתו אלא כן התורה,אינה אבל ברעב

 בנערותו בזקנותו ותקוה אחרי׳ לו ונותנת בנערותו רע
 אומר מהו בזקנותו כח יחליפו ה׳ וקוו* אומר מהו יי ישעיה
 ואברהם* אבינו באברהם וכה״א בשיבה ינובון עוד*צנ תלים
שעשה מצעו בבל אברהם את ברך זה׳ וגו׳ זקןכי׳’יאש

 ?4של עד כולה התורה כל את אבינו אברהם
 וישמור בקולי אברהם שמע אשר עקב* שנא׳ ניתנה ישסכ

ותורותי: חקותי מצותי משמרתי
 :למקום לבם ומשברי׳ לכסשס ויראים ולסטים ממת גדודי למקים

 הס ותמיד הסככה למקום שפורשין חסידים רוכן הספנים
 מן ירא אינו לגיהנם שברופאים טיב :הגמלין מן יותר ברעדה
 ופעמים למקום לבו משכר ואינו בריאים מאכל ומאכלו הקולי

 שבטבחים טוב מרפא: ואינו העני לרפאות בידו ויש שהורגנפשו׳
 התורה אכל ומאכילן: ממונו על וקס לידו כאות טרפות ספיקי
 בה לעסוק יכול ואינו יסורין או זקנה לידי הבא שאף כן אינה

:בשיבה יכובון עוד דכתיב שכרה ממתן אוכל הוא
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 שם הצורפים כגון רע סורו הנשים עם שעסקו כל ח״ר

 והספרי׳ והגרדיים והנקורו׳והרוכלין והסריקין
 מעמידין אין והבורסקי והבלן ותגרע והמכסים

 דפסולי משום לאו מ״ט כ״ג ולא מלך לא מהם
 נאמרו דברים י׳ ח״ר .אומנותייהו חיל משום אלא

 )ואינו יושב ונחלה גסה ורוחו צדו על מהלך בגרע
 קמעא ומוציא הרב׳ אוכל רעה ועינו צרה ועינו יושב(

 אליו סר שיהא עמו להשתדל רעת קרבתו רע מנהגו רע סורו
 שירים לנשים העושים זהב צורפי הצורפים :לביתו ובא

 פלוקייר״דא: לנשים בגדים סורק הפריקים וטבעות: נזמים
 כדתנן בהם טומנות שנשי׳ יד של רמיים מנקרי הנקורות
 ואמרי׳ ואופה טומנת לבעלה שהאשהעושה מלאכות ו1? ככתובות
 לנשים: בשמים קישוטי מוכרים והרוכלין דידא; ברימייא

 אומן והגרע בניהם: בשביל להם צריכות תנשים והפפרין
 עורות להם מעבד הבורסקי :הדס את שעגרע ע״ש דם המקיז
 ורוחו צרו על מהלך :מרמצאות מממס והבלן :ולבעול ללבוש
 זו אין אבל גאות סימני שלשתן יושב( )ואינו יושב ונתלה גסה
 יושב ואיבו יושב בתלה הכשרים ממדת מלוק הוא ובכולן לוו דומה
 שהבריות ובשביל גאוה דרך צדו על או לאמוריו או בסמך אא״כ

 להוציא בממונו צי־ה ועינו :מתגאה הוא לידו נפשם מוסרין
 מלומד ואיבו המקיזין אצל לאכול מלומד שהוא מפני כלום

 צריכים ויהיו שימלו הבריאים על עיניו נותן רעה ועינו :להוציא
 יום: בכל אנשים כמה עם לאכול שמלומד הרבה אוכל לו:

שממעטין שמן ובשר נקי יפהבלמס קתוךשמאכלו קיטעא ומוציא
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 דמים: שפיכות ועל הגול ועל העריות על והשוד

 העולם מן שעוברת אומנות לך אין אומר רבי תניא סא
מעולה באומנות הוריו את שרואה מי אשרי שסע״ב

 אי פגומה כאומנו׳ חוריו את שרוא׳ למי לו אוי
 מי אשרי בורסקי ובלא בשם בלא לעולם אפשר

 א״א בורסקי שאומנתו לטי לו ואוי בשם שאומנתו
 שבניו מי אשרי נקבות ובלא וכרים בלא לעול׳
 לעול׳ אומר ר״מ .נקכו׳ שבניו לכד לו ואוי וביים
 ויבקש וקלות נקיה אימנות כנו את אדם ילמד

 מן עניות שאין שלו והנכסים שהעושר לטי רחמים
 שהעושר למי אלא האומנות מן עשירות האומנו׳ולא

 :צבאות ה׳ אמר הזהב ולי הכסף לי* שנא׳ שלו כ מגי
 תניא וכו׳. מימיך ראית אומר רשב״א סכפיסקא

 קייץ צכי ראיתי לא מימי אומי־ רשב״א שם
 בצער שלא מתפרנסים והם חנוני ושועל סבל וארי

 על וחשוד בריאה: מאכל הקזה לסעודת מכין שאדם הזבל את
 הגזל ועל עמהן: ועסקו לו צריכות שהנשים מתוך העריות
זמכין דמים שפיכות ועל לו: ונותנות מבעליהן גוזלות שהנשים

מרביעית: לפמות לדמא ליה דשפיך
 שהיא בין נקיה שהיא כין העולם חן שבטילה העולם מן 'שעוברת

.אקר ילמדנה זה למדנה’ לא ואס כורך בת יש מאוסה
 באימנות ילדיו ואת יולדיו הוריו את שרואה מי אשרי )ומ״מ(

בשמים: מוכר בשם נקיה:
;משאות נושא סבל בשדה: קציעות מייבש קייץ צבי
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 לשמש נבראתי ואני לשמשני אלא נבראו לא והם
 לשמשני אלא נבראו שלא אלו ומה קוני. את

 את לשמש שנבראתי אני בצער שלא מתפרנסים
 שהי־עותי אלא בצער שלא שאתפתס דין אינו קוני
 ה ׳ימיה עונותיכם* שנא׳ פרנסתי את וקפחתי מעשי אח

:וגו׳ אלה. הטו
 סג אומנות כל אני מניח אומר נהוראי ר׳ פיסקא

שם כל אני מניח אומר נהוראי ר׳ תניא וכו׳.
 תורה אלא בני את מלמד ואיני שבעולם אומנות

 בימי אלא לו עומדות אין שבעולם אומניות שכל
 אבל בי־עב מוטל הוא הרי זקנתו כימי אבל ילדותו
 ונותנת ילדותו בעת לאדם לו עומדת כן אינה תורה

 מדת ילדותו בעת זקנותו בעת ותקוה אחרית לו
 מ ישימה . כנשרים אבר יעלו כח יחליפו ה׳ וקוי* אוט׳ הוא

 צכ מהלי׳ כס דשני כשיכה ינובון עוד* אומר מהו בזקנותו

יהיו: ורעננים
 להם המצוי שכר אלא זמן לאקר שכרן מתן להם אין אומנות כל

לקולה ואף ימים לאורך מאליו בא שכרה מתן תור׳ אכל בשעתן
 עור שנא' הקודמת: מן אוכל עכשיו בה לעמוק יכול שאינו ולזקן

 לשנים שיבתן לעת שכרן ויתיקד צמק יצמקו בשיבה ינובון
יהיו: ורעננים

-ежеег


