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ב קמא בבא ראשון פרק אבות ארבעה
קמא בבא מסכת

אבות ארבעה
ראשון פרק

 ב עש *וי שנא׳ בקרן אלא נגיחה אין יגח *כי ח״ר
ע״ג כה ויאמר ברזל קרני כנענה בן צרקיהו לו

 כא ת’”ש *בכור ואומר וגו׳ ארם את תנגח באלה ה׳ אמר
 ל,כם;ניד ינגח[ עמים ]בהם קרניו ראם וקרני לו הדר 'שורו
ילפינן לא קבלה מדברי ד״ת וכ״ת ואומר מאי

לו: הדר שורו בכור ת״ש
 שנאשם מאי וכר נגיפה היא מאי רסרן ]חולדה

נגיפה יגח כי דכתי׳ אב ליה דקרי נגיחה
 דתניא[ הוא נגיחה נגיפה האי יגוף כי כתיב נמי

 נגיחה זוהי לך לומר בנגיחה וסיים בנגיפה פתח
 ומ״ש יגח כי דכתיב אדם גבי מ״ש נגיפה זוהי
 מולא ליה דאית ארם יגוף כי דכתיב בהמה גבי

בנגיחה וסיים :רעהו שור את איש שור עוף בי בנגיפה פתה
 אלא הוא נגף שור כי כתיב ולא הוא כגת שור כי נודע או

 נגימת אלא הגוף דמיפת לאו נגיפה דהך לך לומר : נג? שור
 נגיפה זוהי ונגייזה ]אב[ הוי נגיפה דאכתי למימר וליכא קרן

 אדם גבי : היא בקרן7 אשכתן כגיקה דהא הגוף דקיפת דהיינו
 בשור שור נגיקת וגני איש את שור יגמ כי כתיב אדם נגק כשהשור

טזלא ליה דאית ארם :רעהו שור את איש שור יגיף כי כתיב
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 :וגוף כי כתיב מולא לה דלית רתמה יגח כי כתיב

 וההבער יהמבעה והבו׳ השור נזיקין אבות ארבעה ג
 והאדם מבעה אמר רב מבעה מאי וכו׳. ע״ב

 זה מבעה אמר רב השן זה מבעה אמר ושמואל
 אם לילה וגם בקר אחא שומר דכתיב*אמר אדם כא ישעי׳

 *איך השןדכתי׳ זה מבעה אמר ושמואל בעיו תבעיון א עיכלי׳
 כרמתרגס משמע מאי מצפוניו נבעו עשו נתפשו

 :מטמרוהי אתגליין עשו איתבליש איכרין יוסף רב
 שליש ער במצוה א״רהונא וירא א״ר אסי טא״ר

 מעתה אלא ביתו שליש *אילימא שליש מאי שסע״ב
 ביתיה לכוליה ליתיב מצוחא תלחא ליה אתרמי אי

 . במצוה שליש עד מצוה בהידור וירא א״ר אלא

 השור נתכוון לודאי יגח כי כתיב :גופו את לשמור לעת לו שיש
 וליזפו עומד שמצאו משמע הוי נגיסה אבל ככמ עליו ובא להרע

 )נגיסת( להוא בנגיס׳ להמיתו כימ ואינו איתלי׳מזלא ל״א בקרניו
 : נגיף קרן ובתמיכת בכוונה בכמ בנגימה א15 מעט קרן ]דמיפת[

 לילה וגם : לצל־קים גאולה בק־ אתא : הקב״ה שומר אמר
 אלמא בעיו :ממילה ותבקשו בתשובה תשובו אם :לרשעי׳ מושך

 לשון נבעו אלמא נבעו של תרגומו איגליין ;בעיו כתיב כאדם
 דהיינו הוא מגולה לשון דמבעה השן זה מבעה אמר הילכך גילוי

; מכוסה ופעמים מגולה שפעמים שן
 ס״ת או ציצית או לולב במצו׳ לבזבז אלם שמייב ביתו שליש

 במצוה שליש ער מצוה בהידור :לו שיש מה שליש
 הדמים שליש יוסף ממבירו הדור א׳ לקנות ס״ת ל מוצא שאס



 ג קמא בבא ראשון קר& אבות ארבעה
 תיקו מלבר שליש או מלגיו שליש אשי רב בעי

משלו שליש ער ןירא דך׳ משום אמרי במערבא
הקכ״ה: משל ואילך מכאן

 א רע כלב אד□ יגדל שלא מנין אומר נתן ר׳ תניא
טל בתוך רעוע סולם ועמיר ואל- ביתו כתוך

 ע״ב צבוע *תניא :בביתך דמים תשים *ולא שנא׳ ביתו
 כו'’־/י7ר לאח־־ עטלף עטלף נעשה דשנים לאחר וכר

 י נעשה שנים ו׳ לאחר ערפד ערפד נעשה שנים
 חוח חוח. נעשה שנים ד לאחר קימוש קימוש,

לאחר ארם של שדרו שד. נעשה דשנים לאחר
 במודים: כרע דלא והוא נחש געשה שנים ד

 ! ב קברי במעלה ויקברוהו אבותיו עם חזקיהו *וישכב
 ’ ע ,®ש במצות לפניו התכאה ואכיהו אלי זה א תנ7 ההדור את ויקמ
 1 כ ת ד מלמו : נאה צינית נאה טלית נאה לולב נאה ס״ת לך עשה
 מלגיו שליש דהיינו דינרים ב׳ יוסיף בשש נמכר הקיף אס כנין
 הדמים מלבר שליש או : ההדור את ויקמ הדמים שבתוך שליש

 יוסיף בו' נמכר קטן אס דהיינו משלו ג' מלק ויוסיף לב׳ מלוק’
 אותו דהיינו משלו שליש עד : בט׳ הגדול את ויקמ דיכרין ג׳

 כדאמרי׳ ׳',במי לו נפרע שאינו הוא משלו מצות בהידור שיוסיף שליש
שיוסיף מה ואילך מכאן שכרם: ליטול היום ולא לעשותם היום

:במייו הקב״ה לו יפרע שליש על יותר בהידור
 לא נטי' שןר£» מתרגמיק הצבועים גיא . אפעה בערוך פי׳ זכר )צבוע

1, ש״>צ^ : ערפדא( עטלף ירושלמי תרגום ערפד : אפעיא
בכאן : הימים דברי בספר כתיב במזקיה ונו׳ במעלה ויקברוהו
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 מעולים אצל במעלה אלעזר רבי אמר דור. בני

 *וישכיבוהו ושלמה דוד נינהו ומאן שבמשפחה ט! ד״ה
 בשמים מאי וזנים בשמים מלא אשר במשכב

 נחמני בר שמואל רב זני. זני אומר אלעזר ר׳ וזנים
 :ומה לידי בא אותם המריח שכל בשמים אומר

 רבי .לרגלי טמנו ופחים ללכדני שוחה כרו *כי ג
 בר שמואל ר׳ מזונה שחשדוהו אומר אלעזר שם

 למ״ר בשלמא איש מאשת שחשדוהו אומר נחמני ״’מיה
 עמוקה שוחה *כי רכתיב היינו מזונה «שחשדוהו ■שלי

 מאי איש מאשרת שחשדוחו למי־׳ר אלא .זונה
 כשלמא זונה מכלל נפקא מי איש אשת אטו שוחה

 *אתה דכתיב היינו איש מאשת שחשרוהו למ״ד יי׳ מיה
 למ״ד אלא למורת עלי עצתם כל את ידעוה ה׳

 לבאר שהשליכוהו למות מאי מזונה שחשדוהו
 בעת לפניך מוכשלים *ויהיו מ״ר רבא דרש .טיט שם

 רבש״ע ח הקב" לפני ירמיה אמר בהם עשה אפך
 ארם ככני הכשילם צדקה שעושים בשעה אפילו

 שכר: עליהם יקבלו שלא כרי מהוגנים שאינם
 ישיבה שהושיבו מלמד במותו לו עשו *וכבוד ד

בשמים מיני מעי זני זני :יהוד׳ מלך באסא כמשכב וישכיבוהו °ש י
:לזכוהי למיכהו כדמתרגס הרנה

 בזונה אבל מיתה יזיוב בה אית איש דאשת למורן עלי עצתם
:מיתה ליכא פנויה

 לעסוק תלמידים ישיבה כתיב: במזקיה במותו לו עשו וכבוד
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 אמר חד ורבנן נתן רבי ברה פליגי .קברו עול

 ין וכבוד רבנן תנו שלשים. לח ואמרי ז׳ *וח״א ג׳
 לפניו שיצאו יהודה מלך חוקיה זה במותו לו עשו
 נחמיה: ר׳ א״ל יהודה ר׳ דברי כתף חלוצי אלף ל״ו

 ס״ת שהניחו אלא כן עשו אחאב לפני גם והלא
 והאידנא .בזה שכתוב מה זה קיים ואמרו מטתו על
 מנחינן. לא אנוחי אפוקימפקינן הכי עכרינן נמי

 קידהי[ אמר אמרינן. לא קיים מנחינן נמי אנוחי ואבע״א
 ’״ז״>■פיוחנן דר׳ בהדיה אזילנא הוה חנה בר בר רבה

 ’ הלם« והוה כסא׳ר ביתל לאע הוה כי שמעחא למשאל
 ЙВ ע״ן ומנח ידיה פשיטלןערדמשי לא מלתא מיניה בעינא
 לפ״א לימד אמרי׳ קיים אפילו לן אט׳ והדר ומברך ותפילין

מביא שהתלמוד ת״ת גדול מר והאמר .אמרינן לא
:לאגמורי הא למיגמר הא קשיא לא מעשה לידי
 ז׳ אטר וחר ישיבה: ]שם[ הושיבו ימים ג׳ שם: בתורה

 לאשמועיכן ולא הוא דתלחודא לשכא יהודה מלך חזקוה זה :ימים
 דחפרש אורמיה אגב אלא כתיב ניזזקי׳ קרא דהאי מזקיה דזהו
 כמו כחף חלוצי :הכי ואחר נקט במותו לו עשו כבוד מאי

 וחאירנא :כתפיהם שנראו עד בגדיהם שקרעו נעלו וחלצה
 חכיזיכן: לא חטתו על אנוחי רבה: גברא מסקיכןס״תקמי

 לבית עייל הוה כי מדא זחכא כלו' הכסא לבית עייל הוה כי
 אמרו ולימד אמריכן לא לימד אחריכן קייס הכי לן אמר הכסא

 :מקיים עדיף דלימד דיזזקיה כבודו משום לא והאידנא למזקיה
מעשה לעצמו לטנמר עדיף: מעשה אלמא מעשה לידי מביא
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 *אשריכם מ״ד יוחאי כן שמעון ר׳ משום יוחנן א״ר ה
 והחמור השור רגל משלחי מים כל על זורעי שם

 לנחלת זוכה חסדים ובגמילות בתורה העוסק כל לנ &עי׳
 אלא זריעה ואין זורעי אשריכם שנא׳ שבטים שני -'ח3

 ואין חסר לפי וקצרו לצדקה לכם *זרעו שנא׳ צדקה 'שי^
 למיס לכו צמא כל *הוי שנא׳ תורה אלא יש״אמים

I רכתיב כיוסף לכילה זוכה שבטים שני לנחלת וזוכה י הושע 
 לנחלת וזוכה שור עלי צעדה בנות יוסף פורת *בןנה £*;׳

 אויביו א״ד גרם. חמור *יששכר דכתיב יששכר™
 יחדיו ינגח *עמים דכתיבכיה כיוסף לפניו נופליןגלס-כי־
 *ומבני רכתיב כיששכר לבינה וזוכה .ארץ אפסי ע א ד״ה

וגו׳: ישראל יעשה מה לדעת לעתי׳ בינה יודעי יששכר

הרגל כיצד
שני פרק

 הדר רב אמר הונא רב אמר סחורה רב אמר כא
 להעלות צריך אין מדעתו שלא חבירו בחצר

 מר אמר שער יוכת *ושאיה שנא׳ משום שכר לו כד ישעי׳

 שבטים שני לנחלת לקמיה: כדמסרש וחסד צדקה היינו זורעי
 יוסף והחמור השור בנחלת ישולחו רגליכם משמע דהכי

 גרם חמור כילה: היינו שור עלי צערה כנות ויששכר:
 :לו הדר שורו בכור שור איקרי יוסף :בנכסי עתיר מתרגמיק

א״צ מרעתו שלא לאגרא: קיימא דלא חבירו בחצר הדר



ד קמא בבא שני פיק הרגל כיצד
:כתורא ומנגח ליה חזי לדידי אשי רב בר
 כב פשתנו נכנסת ברה״ר ועבי פשק טעון גמל ת״ש

ותדליק חנוני של בנרו ורלקו החנות לתוך
 מבחוץ נרו חנוני הניח חייב גמל בעל הביר׳ את

:פטור חנוכה בנר אומר יהודה ר׳ חייב חנוני

המניח

שלישי פיק
 ו קוצותיהם מצניעין היו הראשינים חסידים ח״ר

ל להם ומעמיקי׳ שדותיהם בתוך ווכוכיותיהם
ששת רב המחרישה יעכב שלא כדי טפחים ג׳

 פייץ רב אמר *בדגלת להר שרי רבא בנורא לתו שדי
 י׳יקל ולומ לקיים חסירא למיהוי רבעי מאן האי יהודה
טילי לה ואמרי דאבות טילי אמר רבא רנזיקין

:דברכות
 לא זה אחר זה מהלכין שהיו והזגנין הקדרין ח״ש

וג׳ בראשון השני ונתקל ונפל רדאשון נתקל
 חייב והשני שני בנזקי חייב הראשון בשני נתקל
 כו שעמד זה והלכך בו דרין אדם בכי שאין בית שערי מכתת
 מזיקין שער יוכת אדם מאין ויעיד שאוי שהוא בית ל׳'א התכהו

:שיים( )שער אותן מכתתין
 הרבים ברשות להכיק פטורשמצוה הנובה בנר ‘גדול. בית כירה

ג כיסא לפרסומי
_________________:____________■ זכוכית הלי מוכרי והזנניו
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 הראשון נפלו הראשון מחמת ואם שלישי בנזקי
 פטורין: זה את זה הזהירו ואם כלם בנזקי חייב

 שהוא השמשות בין בע״ש יהודה בן איסי ומרדה ח
 מאי בע״ש ברשות. שרץ מפני פטור ולב

 ונצא *בואו חנינא חנינארא״ר כרר׳ סע״כברשותאיכא
 ]כלה[ שבת לקראת לה ואמרי מלכתא כלה לקראת
 כלה בואי ואמר ]וקאי[ מתעטף ינאי ר׳ מלכתא

:כלה בואי

וחמשה ארבעה שנגח שור
רביעי פרק

 *חנן וכו׳ סלע לו נותן לחבירו התוקע התם תנן לו
 לקמיה אתא גברא לההוא ליה תקע בישא ע״ב
 זוזא ה״ל דזוזא פלגא ליה הב זיל א״ל הונא דרב לז

 הוה לא דזוזא פלגא מיניה ליה למיתבה בעי מכא
 ניהליה: רחביה ליהאחרינא תקע ליה משתקיל

 אומר יהודה בן איסי תניא שס ברייתא יהודה בן איסי )וסודה
 ואקד רץ אקד אס פירוש חשוכה שהוא חסני חייב רץ

 בואו :(וכו׳ וחודה קאי וע״ז קייב הרץ זה את זה והזיקו מהלך
:המלך סכי המקבל כאדם ונצא

 לו נוחי :חמש תקיעה ל״א מורי לשון אזנו כנגד המכהו התוקע
 שם ישכס אם ורפוי וכזקא צערא לכד בשתו דמי סלע

 סלע של שחיכית דזוזי פלנא חדיכהוהוא סלע דהוא מסיק )הנחי
 לא ליח משתקיל הוה ולא צורתו: זוזאמכאפקות צורי(:
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ט ראה ארץ וימודו־ *עמד קרא אמר אבהי ]א״ר

 לח נח כני עליהם שקבלו מצוות ן׳ ראה גוים ויתר
 חנקיק יוחנן ר׳ לישראל ממונן והתיר עמד קיימו שלא כיוון
 דניים ממונם הופיע מפארן פארן מהר *הופיע מהבא אמר

 ברתיח ליה שכיכא יהודה כי־ שמואל רב .לישראל[
 להר אמר נינחמיה גיול קום לעולא רבנן ליה אמרי

 הוא דגידופא דבבלאי נחמתא גבי לי אית מאי
 להו אפשר הא למיעבד לי אפשר מאי דאמרי

 יביים *ויאמר אי׳ל לגביה לחודיה הוא אזיל עברי למיעבד
 מלחמה בם תתגר ואל מואב את חצר אל אלי ה׳

 שלא מלחמה לעשות משה של דעתו על עלה וכי
 ומרה אמר בעצמו ק׳יו משה נשא אלא ברשות
 אמרדה מואב את לעוור אלא באו שלא מדינים

 מדכי *מואבים אותם והכיתם המרינים את *צרור תורה
 שסע דעתך על כשעלתה לא הקב״ה א״ל כ״ש לא עצמם
 להוציא לי יש טובו׳ פרידות שתי דעתי על עלתה
 דברים והלא העמונית ונעמה המואביה רות מהם

 הקב״ה חס טובות פרידות שתי בשביל ומה ק״ו
רבי של כתו החריבן ולא גדולות אומות שתי על

:להוציאו יכול הוה
 קבלוה:[ ולא האומות כל על התורה והמזיר כששינב ]מפארן

שהתמילו עצמם מואבים מעלה:( כלפי הוא )רגירופא
 אס רבי של בתו גוזלות: פרידות בלעם: את ושכרו בקלקול

שתמיה: עאכ״ו כשר לזרע ראויה
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 טיב דבר ממנה לצאת וראויה היא כשרה אם

חיה: דהוה עאכ״ו
 מקפח הקמה אין יוחנן א״ר אכא בך חייא א״ר י
דאילו נאה שיחה שכר אפי׳ כריה כל שכר שס

 1*אל־ למשה הקב״ה א״ל מואב דקאמר׳ בכירה ב דבלים
 מלחמה מלחמה כם תחני ואל מואב את תצר
 רקאמרה צעירה .בהו עביר אנגריא הא דלא הוא

 עמון בני מול *וקי־בת למשה הקב״ה א״ל עמי בן שם
 אנגריאלא כללדאפי׳ בם תתגר ואל תצו״ם אל

 כן יהושע א״ר אבא בר חייא וא״ר .בהו תעביד
 שבשביל מצור! לדבר ם אי־ יקדים לעולם קרחה
 ד' .קרמתה לצעירה בכירה שקדמת׳ אחת לילה
 צעירה ואילו ושלמה ודוד ישי עובד לישראל דורות

 : העמונית נעמה אמו *ושם דבתיב רחבעם עד 7> מ״א
 העמסוני נחמיה לה ואמרי העמסוני שמעון תניא יא
 שהגיע כיון שבתורה אתין בל דורש היה מא
 תלמידיו לו אמרו פירש תירא אלהיך ה׳ *לאת ע״ב
 להם אמר עליהן תהא מה שדרשת אתין כל רבי י יכלים

 שבר קבלתי כך הדרישה על שכר שקבלתי כשם
 ה׳ ארה ולימד עקיבא ר׳ שבא עד הפרישה על

:חכמים תלמידי לרבות תירא אלהיך
 להשתעבד אנגריא מאביה: שהוא פריצות לשון מואב דקאמרה

ומזון: מים להם להביא בהם
 ידע לא תירא אלהיך ה׳ לאת כשהגיע :ריבוין וכמין אתין
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 מו אלא שמירה לו אין אומר אליעור ר׳ נפיסקא[

 ראמר דר״א מ״ט רבה אמר וכו׳ סכין
 א״לשמזמכא לוה שמירר. לו אין שוב ישמרנו *ולא קרא
 שס לו אין שוב יכסנו *ולא דכתיב מעתה אלא אביי
 לתוכו ונפל כראוי כיסהו והתנן ה״נ וכ״ח לזר. כסוי
 היינו אביי אמר אלא פטור ומת חמור או שור

 יגדל שלא מנין אומר נתן ר׳ דר״אכדתניא טעמא
רעוע סולם יעמיד ואל ביתו כתוך רע כלב אדם

דניי׳ננ בביתך: דמים תשים *ולא שנא׳ ביתו בתוך

חפרה את שנגח שור
חמישי פי־ק

 שסע״ב עליו מחבירו להמוציא מנין נחמני בר ר״ש אמר
 כד שמ!מ אליהם יגש דברים בעל *מי שנא׳ הראי׳

 ל״ל הא אשי רב לה מתקיף אליהם ראיה יגיש
 א©יא לכי אדיל כיכא ליה רכאיב הוא סברא קרא
 דאמר אבוה כר רבה אמר לכדר״נ קרא אלא
 מי שנא׳ תחלה לתובע אלא נזקקין שאין מנין

 :הוא יקיימנו לא ישמרנו לא האי ה״כ וכו׳ אדם יגדל
משמעון תונע יאונן כגון תהלה לתובע אלא נזקקין שאין

 תפסת משיבו ושמעון בשטר( או יס7)בע שהלוהו מכה
 מיו7ק ונפקת ך7בי היה משכון או שתפסת מה לי העזר משלי

 מנה לו ימוציאין ראובן לטענת כזקקין בתקלה בו שנשתמשת
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 אמרי אליהם דבריו יגיש אליהם יגש דברים בעל

 דמי והיכי תחלה לנתבע שנזקקין פעמים נהרדעי
:נכסיה וילי דקא

 האשה את והבה להכירו מתכוין שהיה אדם ]משנה מה
משלם כיצד ולרות דמי משלם ילדיה ויצאו ע״ב

 עד יפה היא כמה האשה אח שמין ולדות[ דמי
 רשב״ג אמר משילדה יפה היא וכמה ילדה שלא
 את שמין ]אלא משבח׳ יולדת משהאשה מט*א״כ

 )רב( אמ׳ קאט׳ מאי גט׳[ וכר* לבעל ונותן הולדות
 ]יותר שתלד קודם משבח׳ אשה וכי ה״ק ]רבה[

 שתלד לאחר משבחת אשה והלא שתלד[ מלאחר
 לבעל: ונותני׳ הולדר' את שמין אלא שתלד מקורם יותר

 שנפלה שיחין חופר נחוניא של בבתו מעשה ח״ר יב
 התפיס דבר על לדון שמעון לטענת כזקקין ואמ״כ משמעון נ

 נדמים שיקכוהו תגרים כאן שיש נכסיה זילי דקא ינמףוהמשכון:"
 זו תביעה ע״י זלות שקרקעותיו א״כ להם ילכו וממר יקרים
 ימכרם משכונו או תפיסתו לו יוציאו ואס דמוק אותו שרואין

מהם: לו וישלם
 לך אית לדידך דא״כ ליה קאמר דהכי דמשמע קאטר מאי

 והלא : דמפמתא קאמר הא ות״ק משכמת יולדת משהאשה
 פמותין דמיה דחתמלה שתלד לאמר בדמים טשבחת אשה

 א״כ מתני׳ משמע והכי לידה בצער למות היא שמסוככת לימכר
 דמשהאשה מידי ליה יהיב דלא אשתכמ כדקאמרת שמין דכך

משכמת: יולדת
 שיהכרטהם: רגליס ועולי לרמס הבורות ומוסר חופר
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 דוסא בן חנינא רבי את והודיעו באו גדול לבור

 אמר שנירה שלו□ לה□ אמר ראשונדה שערה
 לה אמרו עלתה להם אמר שלישית שלום להם

 לי נזדמן רחלים של זכר להם אמרה העלך מי
 להם אמר אתה נביא לו אמרו מנהיגו אחר וזקן
 אמרתי כך אלא אנכי נביא בן ולא אנכי נביא לא

 זרעוא״ר בו יבשל כו מצטער צדיק שאותו דבר
 »מלים נשערה *וסביביו שנא׳ בצמא בנו מת אעפ״כ אחא
 אפילו חסידיו עם מדקדק שהקב״ה מלמד מאד
 נערץשם|ם» *אל מהכא אומר נחוניא ר׳ השערה כחוט
 א״ר סביביו כל על ונורא רבה קדושים כסיר
 חייו יותרו הוא ותרן הקכ״ה האומר כל חנינא
 לג דכי»׳ א״ר משפט דרכיו כל כי פעלו תמים *הצור שנא׳
 שסע״ב אפלי **ארך מ״ד נחמני בר שמואל ר׳ תימא ואי חנא

 לד מ1שמ י
 : המיס כתוך מיה להיות ראוייה היא שעדיין ראשונה שעה
 שהות לה דהוה שלישית שכייה: וכן תעלה שלום להם אמר
 כדאמרי׳ ודאי עלתה כבר להם אמר שם: ישנה אם נפש׳ שתצא
 של אילו רחלים של זכר :שם תמות דלא ליה דפשיטא לקמן

 כורות למפור בו מצטער אברהם: זה מנהיגו וזקן יצמק:
 :ונשערה ב הדכקיס צדיקים עססביביו :רגלים לעולי ומערות

 משפטו אימת מטיל סביביו כל על ונורא השערה: מוט ל׳ מאר
 מייו יופקרו חייו יותרו :פשעים כל על לעכור ותרן :עליהם

 רוגז מארץ משמע אף ארך :למטוא הכריות אל שמורה וגופו
טובה של א׳ רצוני© שני משמע אפים ארך מליפרע: וממתין



 קמא בבא חמישי פרק הפרה אח שגגה שור 8
 :ולרשעים לצדיקים אפים ארך אף ארך כתיב ולא

 באדם מעשר» לרה״ר מרשותו ארם יסקל לא ח״ך יג
 ומצאו לרה״ר מרשותו מסקל שהיה אחד שם

 מרשות מסקל אתה מה מפני ריקה א״ל אחר חסיד
 נצרך לימים עליו לגלג שלך לרשות שלך שאינה
 באותם ונכשל רה״ר באותו מהלך והיה שדהו למכור
 מה מפני החסיד אותו לי אמר יפה אמר אבנים

 :שלך לרשות שלך שאינה מרשות מסקל אתה
 בדרגיו חסדא דרב עליה גלילאה ההוא יידרש

 סמייתא: לנגידא עביר ענא על רעיא נב
 מפני אבא כר׳ חייא לר׳ עגיל בן חנינא ר׳ שאל טו
 טוב בהם נאמר לא הראשונים בדברות מה נד
 עד א״ל טוב בהם *נאמר האחרונים ובדברות ע״ג
 אם שאלני טוב בהם נאמי־ למה שואלני שאתה נה

 נאמר אם יורע שאיני לאו אם טוב בהם נאמר »ים׳ ע׳
 חנילאי בר תנחום ר׳ אצל כלך לאו אם טוב ^בהםנ״נ

 ולרשעים : לאלתר טוב שכר מלשלם לצדיקים רעה: של מר״ייהווא׳
:לאלתר מהם מליפרע

 עתיד שמא שלך שאינה מרשות :אבנים לפכות יסקל לא
 שלו: הוא ידיו יחי כל רה״ר שלך לרשות למוכרה: אתה

דבר: של טעמו מכיר היה לא עליו לגלג
 ונכשלת עיניה מנקר המושכת לעז סמייתא לנגידא עביר

 נפרע כשהמקום כך אמריה והעדר בכורות וכופלת
:מהוגנים שאינם פרנסים להם ממכה ישראל משונאי

 1 לד יינוב למען בהן דכתיב ואם אב כבוד גבי טוב בהן נאמר______
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 באגדה בקי שהיה לוי כן יהושע ר׳ אצל רגיל שהיה

 אמר כך אלא שמעתי לא ממנו א״ל .לגביה אזיל
 בר אחא ר׳ של אמו אחי נחום בר שמואל לי

 חנינא בר אחא ר׳ של אמו אבי לה ואמרי חגינא
 מאי להשתבר[ סופן ]וכי להשתבר וסופן הואיל

 מישראל טובה פסקה ושלום חס אשי רב אמר הוי
 סימן כחלומו טי״ת הרואה לוי( )בן יהושע א״ר
 אימא טוב רבתי׳ משום אילימא טעמא מאי לו יפה

 י ישעיה .קאמריק טית חד השמד במטאטא *וטאטאתיה
 א איכה אימא קאמרינן כי״ת טי״ת בשוליה *טומאתה אימא
 נ שם הכתוב בו ופתח הואיל אלא שעריה בארץ. *טבעו

 " את אלהים *וירא עד שמבראשית תחלה לטובה
 '™;"בהרואה ב״ל יהושע וא״ר טי״ת כתיב לא האור

 ׳ לאשי" וחני ופדאוהו השמים מן עליו חסו בחלומו הספד
:בכתבא מילי

 שם מתקיף בזה זה כלאים הבר ואווז אווז שמואל אמי-
משו□ אילימא מ״ט חנן רב בר רבא לה

 מעתה אלא קועיה זוטר והאי קועיה אריך דהאי
 קועיהוהאי דהאיאלים טייעא וגמלא פרסא גמלא
 אמר אלא בזה זה כלאים דהוו ה״נ קועיה קטין
 ביציו וזה ]מבחוץ[ החוץ( ימן ביציו זה אביי
לטובת; )לו( כאמרת בתורה ראשונה שכתובת טי״ת בו ופתח

הראוהו: לבית זו תיבה הספר
 צוארו קרעיה אלים ערבי: טייעא בלע״ז: בי״ק מרטומו קרעיה

באווז ככרין הזכרות ביצי מבחוץ ביציו ק:7 קטין ,?כ:
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 ביעתא חרא טעונה הא אמר פפא רב מבפנים

:בשיחלא ביעתא כמה טעונה והא כשיחלא

הכונס
ששי פרק

 אוהספטור העושה דברים ד׳ יהושע א״ר תגיאכ״:!ע
 הן ואלו שמים בדיני וחייב ארם מדיני

 של קמחו והכופף חכרו בהמת בפני גדר הפורץ
 להעיר שקר עדי והשוכר הדליקה בפני חכרו

:לו מעיד ואינו לחברו ערות והיודע
 אוכמי מסאני סיים *חוה ועירא ]אליעזר[ אלעזר( )טז
 דנהרדעא כשוקא ]וקאי[ אזיל( )והוה נט

 שנא מאי ליה ואמרי גלותא ריש דבי זע״באשכחוהו
 אירושליכם מאבילנא דקא להו אמר מסאני הני
 אירושלי׳ לאתאבולי ]חשיבא[ )חשיבת( את א״ל

 גברא להו אמר וחבשוהו אתיוהו הוא יוהרא סבור
 אתון או להו אמר יד־עינן מנא ליה אמרו אנא רבה
 מלתא מנייכו איבעי אנא או מלתא מינאי בעו

 כופרא רקץ מאן האי להו אמר את בעי ליה אמרו
 ביצה טוען אינו הכר אוח אמת כטעיכה בשירזלא :מכמוץ הכר

:הראשונה שתלד עד שכייה
 גדר הפורץ :פטור בכזקין גרמא קסכר ארם מדיני פטור

 כדי הדליקה לצד קמתו הכופף וברמה: הבהמה ויצאת
:האש כה שתבער

ותמרי' רופרא :אוליס מנהג אוכטי מסאני



י קמא בבא ששי פרק הכונס
 והא כופרא דמי משלם ליה אמרו משלם מאי
 תמרא דמי משלם ליה[ ]אמרו )אלא( תמרי הוו

 ליה אמרו מיניה שקיל תמרי לאו והא להו אמר
 מאן ליה אמרו כששים להו אמר את לן אימר
 דינו ובית חי שמואל הא להו אמר כוותיך אמר
קאמר שפיר להו אמר דשמואל קמיה שדרו קיים

ושבקוהו: בששים לכו
 ין פורענות אין יונתן א״ר נחמני בר שמואל א״ר

ס ואינה בעולם שהרשעים בזמן אלא לעולם בא
 > שמי״ תצא *כי שנא׳ תחלה הצדיקים מן אלא מתחלת

 שהקוצים בזמן יוצאה אש אימתי קוצים ומצאה אש
 תחלה הצדיקו׳ מן אלא מתחלת ואינה לה מצויין
 נאמר לא גדיש ]ויאכל[ )ואכל( גדיש ונאכל שנא׳
 יוסף רב תני כבר. גריש שנאכל גדיש ונאכל אלא
 ע שם בקר עד ביתו מפתח איש תצאו לא יואתם מ״ד
 צדיקים כין מבחין אינו למשחית רשות שניחן כיון

 תחלה הצריקי׳ מן שמתחיל אלא עוד ולא לרשעים
 יוםףיחוקא׳> רב בכי ורשע צריק ממך *והכרתי שנא׳
 הוא טיבותא אביי א״ל דומים לאין נמי האי כולי

 ישעיה א״ך• הצדיק נאסף הרעה מפני *כי דכתיב לגכייהו
 תמרי הוו והא עכשיו: למכור כלים אינו כופרא דמי

קרקע שהקונה בכלל דהכל הקרקע עם בם׳ זמן: לאמר
:זמן שלאמר בשבת קצת עיניו נותן בסירותי׳

 הצדיקים משובים להבל כלו' דומין לאין נמי האי כולי ה״ג
ברעה יראה שלא הוא טיבותא ת:לסורענו שקודמין



ю קמא בבא ששי פי־־ק הכונס 
 ויצא טוב בבי ארם יכנס *לעולם רב אמר יהודה וסע״ב

ביתו מפתח איש תצאו לא *ואתם שנא׳ טוב בבי >כ שמ>ת
 ואתם שנא׳ רגליך כנס כעיר דבר ת״ר :בקר עד

*לך ואומר בקר ער ביתי מפתח איש תצאו לא כ> שימה
ואומר בערך רלתיך וסגור בחדריך בא עמי

 ואומר מאי אימה ומחדרים חרב תשכל *מחוץ לכ ■ני־׳
 עמי לך ש ת" כיממאלא אבל כליליא ה״מ וכ״ת

 דליכא היכא ה״מ וכ״ת דלתיך וסגור בחדריך בא
 כי מגואי אימה דאיכא היכא אבל מיואי אימה
 מעלי טפי דעלמא בצוותא אינשי ביני יתיב נפיק
 אע״ג אימה ומחדרי׳ ח*ב תשכול מחוץ ת״ש

 כעידן רכא חרב. תשכל מחוץ אימה דמחררים
 כחלונינו. תות עלה *כי דכתי׳ כוי סכר הוה ריתחא ט ימיה
בארץ רעב *ויהי ׳שנ רגליך פזר כעיר רעב ת״ר כי •אשי׳

 אמרנו *אם ואומר שם לגיר מצרימה אכרם וירד "■"כ׳
 ואומר מאי שבז ומתנו בעיר והרעב העיר נכא

 היכא אכל נפשות ספק דליכא היכא ה״מ וכ״ת

 ילין זורמת ?מה בעוד טיב בכי יכו׳: כתיב7 לבא העתידה
 שיאיר; עד לצאת ישכים לא ולבקר שתמשך 7ע ימתין ולא במלון

 בו לצאת הוא טוב כלו' טוב כי האור מעליא לישנא טוב כי
 מלאך של מרבו חרב :ם והלסט המזיקים מפני בו ולהככס
 ריתחא כך: כל בגלוי ולא מלאך של מות אימת אימה המות:

 אנשים בד׳ וגו׳ אמרנו אם־ מלונות: סתם כוי סכר דבר:
:שם שיגלה כמקום נפשות ספק דליכא :מצורעים



יא קמא בבא ששי פיק הכונס
 ליי״כי5א ונפלה *לבו ת״ש לא נפשוד־ז ספק ראיכ׳
 אל כעיר דבי־ ת״ר .נחיה יחיונו אס אי־ם מחנה
 המות שמלאך מפני הדרך באמצע ארס יהלך

 רשותא ליה דיהיבא דביק הדרכים באמצע מהלך
 בצירי ארם יהלך אל בעיר שלום להדיא מסגי
 .ומסגי חבוי מחבא רשותא ליה דלית רפיון דרבי׳

 הכנסת לבית יחידי אדם יכנס אל בעיר ת״ררבר
 דלא היכא וה״מ .כליו שם מפקיד המות שמלאך

 ת״ר עשרה. בירה מצלו ה4ול דרדקי ביה קרו
 כלביכב לעיר בא המות מלאך ביבים בלביבס

דלית וה״מ לעיר. בא ]הנביא[ אליהו משחקים
:נקבה בהו

 יח מר נסחא יצחק דר' קמיה אסי ורב אמי רב יתיב
שס לימא א״ל ומר שמעתת^ת מר לימא א״ל

 מר שביק ולא אגדתא למימר פתח אגרתא מר
 להם אמי מר שביק ולא שמעתתא למימי־ פתח

 שיש לארם רומה הדבר למה משל לכס אמשול
 מלקטת ילדה וקנה ואחת ילדה אחת נשים שתי לו
 מבאן קי־ח נמצא שחורות לו מלקטת זקנה לכנות לו

 דשויא מלתא לבו אימא הכי אי להם אמר ומכאן
 כג שמ>ת מעצמה תצא קוצים ומצאה אש תצא *כי לתרוייכו

גו׳: ארס ממכה אל ונפלה לכו ועתה דקרא סיפיה ת״ש
:דעבדי הוא נקבה משוס דתתס נקבה כהו דלית

 שוים ושניכם אמד בדבר ושמעתתא אגדתא לתרוייכו רשויא
גרמנו אנמכו טעצמה תצא כי :בה ותמסצו שתתרצו גת



и קמא בבא ששי פיק הכונס
 הקדוש אמר הבערה את המבעיר ישלם שלם
 אני שהבערתי הבערה את לשלם עלי הוא ברוך

 ותאכגל כציון אש *ויצת שנא׳ בציון אש הצתי ד איכה
 אהיה *ואני שג׳ באש לבנותה עתיר ואני יסודותיה נ זכריה

.כתובה אהיה ולכבוד סביב אש חומה לה
וכו׳: ממונו בנוקי הכתוב פתח שמעתתא

 בית מכור מים ישקני מי ויאמר דוד *ויתאוה יט
 הגכורי׳ שלשת ויבקעו בשער אשר לחם שם

לחם מבית מבור מים וישאבו פלשתים ]במחנה «ש״ב
 רבא אט׳ ליה מיבעי׳ קא מאי וגו׳[ בשער אשר
 יהודה כר׳ ]אי )וכו׳( ליה מיבעי׳ קא באש טמון

 הונא רב לי׳ דפשטו מה ליה ופשטו כרבנן אי
 מטמרי דהוו הוו דישראל דשעורים אמ׳גדישיט

 עצמו להציל מהו ליה מבעיא וקא בהו פלשתים
 בממון עצמו להציל אסור ליה שלחו חבירו בממון
 דרך לעשות פורץ ומלך מלך אתה אבל חכירו

מרי כר רבה ואיתימא ורבנן בידו. מוחים ואין
הבעירה: הוא כאלו לשלם הקב״ה והבטיח שקלקלנו לו
 מבעיא קא באש טמון :השער[ זקני סנהדרין בשער ]אשר

ישרי! של גדיש אנשיו ששרפו במתנה לפניו בא מעשה ליה
 בתוכו הטחונים כלים לשלם חייבים אס הלכה לשאול והוצרך

 אקרא הוו רשעורין ]גדישין :כרבנן פטורים או יהודה כר׳
 פורץ מלך :שעורים מלאה השדה חלקת ותהי דכתיב סמיך

 דרך בב״ב לאמרינן ילאיכלוסיר דרך לו לעשות אחרים שדה גדר
ך שיעור[ לה אין המלך



יב קמא בבא ,שש פרק הכונס
 וגרישיכם הוו דישראל דשעוריבם גדישים אמר

 ליטול מהו להו מיבעיא וקא דפלשואים רעישים
 בהמתו לפני ליתן דישראל שעורים של גדישים

 דפלשתיבם עדשים של גדישים לשלם מנת על
 אע״פיי״קאללג ישלם נזילה רשע ישיב *חבול .ליה שלחו

ומלך מלך אתה אבל הוא רשע משלם שגזילה
 :בידו[ מלחין ואין דרך לו לעשות פורץ

כ אבה ולא רכתיב היינו תרתי הני למ״ד ]בשלמא
 סא איסורא דאיכא כיון אמר לשתותם דוד

 מבעתיא קא באש טמון למ״ד[ אלא לי ניחא לא
 אבה לא מאי ליה רשלחו הוא גמרא מכדי ליה
 כך אמר משמייהו אמרינהו דלא לשתותם דור

 המוסר כל הרמתי שמואל של דינו מבית מקובלני
 :משמו הלכה דבר אומרי׳ אין ר״ת על למות עצמו
 סב מרה אשי לרב אויא דרב בריח אדא רב א״ל

 גזלן דמי יהיב חמסן א״ל לחמסן גזלן בין
 ליה קרית חמסן דמי יתיב אי א״ל דמי יהיב לא

 לאקשיא זבינא זביניה וזבין תליוה הונא א״ר והא
אני: רוצה אמר דלא הא אני רוצה ראמר הא

מרובה
שביעי פרק

 סה יומו כן איל שור קרוי יומו בן שור רבא אמח
 ע״כ ששלמו כמר הלכה ללמוד אלא נצרך לא ליה שלחו גמרא מכרי

אבה: ולא ימא» לי
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 או *שור דבתיב שור קרוי יומו בן שור איל קרוי כג זייזיא

 דכתיב איל קרוי יומו כן איל יולד כי עז או כשב
כבשיי׳ אכל רלא הוא אילים אכלתי לא צאנך *ואילי לא יאפי׳

 :איל קרוי יומו בן איל ש״מ לאו אלא אכל
 טבח תורה אמרה מה מפגי עקיבא א״ר הניא בא
 שנשתרש מפני וה׳ ד׳ תשלומי משלם ומכר סז
 בחטא: ששנה מפני אמר *דבא כחטא ע״ב
 אדמה בקווזית איתו מציינין היו רבעי כרם חין סח
 הנאות איכא אדמה מה ארמה כי סימנא כב
 מינה לאיתהנויי שרי מפרק כי נמי האי אף מינה סט

 חרסית מה בחרסית סימנא בחרסית ערלה ושל
 מיניה הנאה כיה לית האי אף מיני׳ הנאה שאין
 וממחה כעצמות רחיור סימנא בסיד קברות ושל

 בד״א רשב״ג אמר טפי דניחוור היכי כי ושופך
 שבוע שני בשאר אבול נינהו דהפקר בשביעי׳

 מעשיו: דמהני שקכאו במטא כלו׳נתקזק שרשים עשה שנשתרש
 שהוא להודיע הכבולים סביבות רכבים פיסת נותן בקזוזיתמוט״ש

 מיניה הנאה ראיכא :פדיון בלא ואסור רבעי כרם
 הנאה איכא נמי האי אף : וקצירה וזריעה בקרישה זמן לאקר
 וממחה :בלע״ז טיכל״א רעפים כתותי חרסית :בפדיון מיניה
 א בר" : הקבר סביבות ושופך במים הסיד את מממה ושופך

 הפקר שהיא בשביעית : ושביס לעוברים היכי־א להו דעבדיכן
באים שהם שבוע שני בשאר אבל :לאכול באים הס ובהיתר
: וימות לרשע והלעיטהו האסור דבר ויאכלו ינימי־ס לכזול



 יג קמא בבא שביעי פרק מרובה
 המעות את מניחין והצנועים וימות לרשע הלעיטהו
 הללו: המעות על מחולל מזה הנלקט כל ואומרים
 עג והתנן דמי כדיבור דבור כדי תוך יוסי ר׳ נופבר

 ע״ב הרי שלמים תמורת עולה תמורת וו הרי
 אם אומר יוסי ר׳ מאיר ר׳ דברי עולה תמורת וו

 לקרודת אפשר ואי הואיל מתחילה נתכוון לכך
 תמורת אמר ואם קיימין דבריו כאחד שמות שני

 תמורת זו הרי שלמים תמורת ואמר ונמלך עולה
 *4פפ רב ואמר[ פשיטא נמלך בה והוינן עולה
 תוך תרי אמרי קאמרינן דבור כרי כתוך נמלך

 וחד לרב תלמיד שאילת כרי חד הוו דבור כדי
 כרי יוסי לד׳ ליה לית כי לתלמיד הרב שאילת כדי

 דנפיש ומורי רבי עליך שלום לרב תלמיד שאילת
 :ליה אית עליך שלובם לתלמיד הרב שאילת כדי

 עף והיה עברו טכי עין את שסים^ בר״ג מעשה
 ע״ב יהושע לר׳ מצאו גדולה שמחה שמח

 א״ל לחירות יצא עבדי שטבי יודע אתה אי א״ל
כלום כדבריך אין א״ל עינו את שסימיתי א״ל למה

ז עדים לו אין שכבר
 :ראשון ל׳ תפום לר״מ ליה דאית דר״ט עולה חמורת זו ]הרי

 בדמי ויביא ותמכר שתסתאב עד ותרעה קיימין דבריו
:שלמים[ מציה ובדמי עולה מציה

 מתאוה והיה היה כשר שעבד לסי שמח והיה : העבד שם טבי
לך אין שכבר : בעשה עובר עבדו שהמשמרר אלא לשמררו
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 ומכר וטבח כחורשין שהטמין ראוהו אלעור ]א״ר עט
משך לא הא אמאי וה׳ ד׳ תשלומי משלם ע״ב

 דראוהו וכיון אמרי במקל שהכישה חסדא רב ׳אמ
 גזלן ואלא הוא[ גנב מנייהו דמטמרי כיון הוא גולן

 שנא׳ יהוידע כן בניהו כגון אבהו א״ר דמי היכי
 בחניתו ויהרגהו המצרי מיד החנית את *ויגזול ש״כ«
 לו *וישימו שנא׳ שכם בעלי כגון אומר יוחנן ר׳ ™׳מ

 כל ויגזלו ההרים ראשי על מארבים שכם בעלי
 אמר לא מ״ט אבהו ור׳ בדרך עליהם יעבור אשר

 גזלני לאו איטמורי דמיטמרי דכיון לך אמר מהאי
 דלא )מטמרי( מיטמרי דקא הא יוחנן ור׳ גינהו

מינייהו: וניערקו אינשי נחזינהו
 מה מפני זכאי בן יוחנן ר׳ את תלמידיו כגשאלו

 אמר מבגזלן יותר בגנב תורה החמירה שס
 לא וזה קונו לכבוד עבר כבוד השוה זה להבה
 של עין עשה כביכול קונו לכבוד עכר כבוד השוה

 : שס הרועות בהמות לגנוב ביער שנטמן בחורשין ]שהטמיין
 שכיס כפני לגנב /־ומה ולא הוא גזלן דראוהו כיון

 דמימר מינייהו חסתסי לא איכשי שאר ליה דקזי אע״ג דהתס
 ידע ולא הוא לכל מרעה מורשין אכל מידי מיכייהושקילכא לא אמר
 :הוא[ גזלן עלמא מכולי מיסתפי וכמןדלא הךבהמה כיהו לחאן

 ירא לא עבר כבוד השוה :וה׳ ד׳ כסל לשלם תורה החמירה
 השוה לא גנב אבל סהקב״ה ירא שלא כדרך אדם מבכי

אדם מבכי ירא שהוא חקוכו יותר העבד כיבד אלא לקונו עבד



 יד קמא בבא שביעי פיק מרובה
 אינה כאלו מטה של ואוזן רואה אינו כאלו מטה

 כט ישעי׳ עצה לסתיר מה׳ המעמיקים *הוי שנא׳ שומעת
 צד מלים *ויאמח וכתיב וגו׳[ מעשיהם במחשך ]והיה
 ׳האלט”אמרו[ *]כי וכתיב יעקב אלהי יבין ולא יה יראה

 י למ"שמאירי א״ר )תניא( רואה ה׳ ואין הארץ את ה׳ עוב
 לשני דומה הדבר למה ר״ג משום משל משלו

 את זימן אחר משתה ועשו בעיר שהיו אדם כני
 וימן לא ואחר המלך כני את זימן ולא העיר בני
 מהם זה אי המלך בני את זימן ולא העיר בני את

 העיר בני את שזימן זה אומר הוי מרובה ענשו
 וראה בא מאיר א״ר המלך כני את זימן ולא

 ממלאכתו שביטלו שור מלאכה של כחת גדול כמה
 ריב״ן אמר ד׳ ממלאכתו ביטלו שלא שה חמשה

שהולך שור הבריות כבוד גדול כמה וראה בא
ד׳: כתפו על שהרכיבו שה ה׳ כרגליו

 שם בסורי׳ מגדלין אבל כא״י דקה בהט׳ מגדלין אין מחני׳
כירושלי׳ תרנגולי׳ מגדלין אין שכא״י ובמדברו׳

 יועץ להסתיר כמי עצה לסתיר : נזהר לא מעלה של ומעין
את וזילזל כתפו על הגנב שהרכיבו שה להרע: לגנוב במסתרים

:בתשלומין עליו הקב״ה היקל לפיכך בו עצמו
 את שמבעיר א״י ישוב משוס בא״י רקה בהמה מגרלין אין

 מגדלים אבל :דישראל סתמן א״י שדות וכל השדות
 והויא כבוש שמיה דלא וקסבר כבשה דדוד צובה ארס בסוריא

שדות יפסידו ואס ליישוב מיישיכן דלא לגדל חותר ובמ״ל כח״ל
קלו6 ריירוא^ימ
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 מפני ישראל בארץ כהנים ולא הקדשים מפני

 יגדל לא מקום בכל הדרים מגדלים אין הטהרות
 פורסין אין בשלשלת קשור היה אא״כ הכלב את

 הישוב מן רחוק היה כן אם אלא ליונים נישבין
 מלבו גונח שהי׳ אחד בחסיד מעשה ו*ת״ר :ריס ל׳

 שיינק ער הקנה לו אין ואמרו לרופאים ושאלו
 וקשרו עז לו והביאו לשחרית משחיית רותח חלב

 לשחי־ית משחרית ממנה יונק והי׳ המטה בכרעי לו
 אותה שראו כיון לבקרו חבריו לו נכנסו לימים

 ואמרו לאחוריהם חזרו המטה כברעי קשורה העז
 ישבי אצלו נכנסין ואנו זה של כביתו מדיין לסטים

 העז אותו של עזן אותו אלא בו מצאו ולא ובדקו
 עון כי שאין אני יודע אמר מיתתו כשעת הוא ואף

:חברי[ דברי על שעברתי העז אותו עון אלא

 שלמים כשר שם אוכלים שישי-אל הקרשים ]מפני :ישראל
 יביאו שמא באשפה לנקר תרנגולים ודרך בהמה ומעשר ותודה

 כהכיס יגדלו ולא ; הקדשים את ויטמאו השרץ מן כעדשה עצם
 אוכלים שהנהנים הטהרות מפני :א״י[ בנל תרנגולים

 טעמא חזירים ]כטהרתן[: לכטתרה( ליזהר צריכין הן תרומה
 אשת ומפלת ימנבמ שנושך מפני הכלב אח : כגמרא מפרש

 ל׳ הישוב: כני יונים בהם ילכדו שלא סמים נישבים :מיראתו
 יכול הי׳ לא הלב כאב מפני צועק פלידר״א ]גונח מילין: ד' רים

 את וגוזל אמרים כשדות רועה מדיין לסטים :רומו להשיב
;[ הרבים
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שם היו העליון שבגליל בתים מבעלי ישמעאל א״ר

 מרעין שהיו חרבו מה ומפני אבא בית
 שהיו ואע״פ ביחיד ממונות דיני ודנין בחורשים

היתה קטנה שדה לבתיהם סמוך חורשים להם
:עליה דרך ומעבירין

 שם אמרו כך דקה בהמה מגרלין אין שאמרו כשם
אומר ישמעאל ר׳ דקה חיה מגדלין אין

 וחולדות וקופים וחתולים כופרים כלבים מגדלים
 חולדות מאי הבית את לנקר שעשויים מפני סנאים
 *חרןאס״איזיצא וא״ר שירצאהרצא יהודה רב אמי* סנאים
 דמתתאי שרצא מאי וורדיני ביני ורעיא שקי דקטיני
 עצמינו עשינו רב אמר יהודה רב ]אמר שקיה
 אהבה בר אדא רב א״ל דקה לבהמה כא״י בבבל

 לתו מנטרא קא לדידן א״ל מאי דידך הונא לרב
 ררב שני׳ בולה לכנה תקכרינהו חובה א׳יל חובה
 :מחובה[ ריונא לרב זרעא אקיים לא אהבה בר אדא
שהיו ואע״פ : נמורשיס לתם שהיו דקה נהמה מרעין שהיו

 אמרים בשדות רועים תיו ולא לבתיהן סמוך חורשין
 כמורשיס מגדלים אבל לעיל דאקריכן גזל ליכא מורשים ומשוס
 כך על היער בעל יקפיד שלא תיקן יהושע בתקכת כחי ולקמן
 : היתה אמרי׳ ושל ביכיה' היתת קטכ׳ ששדה מפני כעכשו אפ״ה
ונכסים קטכיס כופרים כלבים :ושועלים צביים רקה חיה

 חולדות :מזיקין ואין ציידים של גדולים כלבים ל״א הס
וורריני : העכברים מ; הכית את לנקר :בסכה גדלות סנאים
:גוצין שוקיה שקיה רמתתאי ,דקים דקטיני . סכה
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 ואמרי הבן שבוע לכי איקלעו אסי ורב ושמואל רב שם

 דשמואל קמיה עייל לא רב הבן ישוע לבי לה
 לא אסי רב אסי דרב קמיה עייל לא *שמואל שסע״ב

 שמואל נתרה נתרה מאן אמרי דרב קמיה עייל
 מלת׳ רב אסי רב או רב ונתרח אסי ורב רב וניתי

 מעשה ההוא משום לשמואל ליה רעבד הוא בעלמ׳
 שונרא אתא והבי ארהבי עליה רב אדבריה דלטייה
 מותר חתול ודרש רב נפק דינוקא לירא קטעיה
בו ואין גול מטוס בו ואין לקיימו ואסור להרגו

:לבעלים אבדה השבת משום
 משום פפא בר אבא ר׳ משום פפא בר אחא א״ר שס

 בר אבא א״ר לה ואמרי פפא בר אדא ר׳
 בר אחא ר׳ משום פפא בר חייא ר׳ משום פפא
 הכן ]ישוע : ימים ז׳ עליו שעברו ע״ש מילה ברית הבן שבוע

 פורקן חתרגחיכן ישוע בכור הבן לפדיון שעושין משתה
 אחרינן טעמא רשמואל קמיה עייל לא רב :[פדיון כמו

 ממנו גדול שהית אסי דרב קמלה עייל לא שמואל 1 לקחן
 ויבא מבחוץ יתאחר מי נתרה מאן : הוה רב של תלמיד אסי ורב

 רב אסי ורב רב ויבאו במוץ שמואל ניתרח :יחידי באחרונה
 לשמואל דעביר הוא בעלמא מלתא :תלמידו כך ואמר

 טיכותא לפניו נכנס רב שאין וזה הוה שבכולם קטן שמואל
 שרצי׳: נח׳ לשמואל דלטייה מעשה משוס ליה דקעביד הוא ויקרא

והכי ארהכי :כבוד בו לנהוג עליו הטעינו עליה אדבריח
: ינוקא הוא דה לידא וקטעית שונרא אתא מסרבי דהוו
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 אחא ר׳ משום פפא כר אבא א״ר לה ואמרי פפא

 על מתריעין פפא בר חנינא ר׳ משום פפא כר
 תפתח במהרה לא הננעלת ורלת בשבת החיכוך
 בשבת אפי׳ אונו עליו כותכין בא״י בית והלוקח
 הצבור על ובאות המתרגשות פורעניו׳ ושאר מתיכי

 נחשי׳ ושילוח ויתוש צרעה זבוב חגב חיכוך כגון
 קשיא לא צועקים אלא מתריעים היו לא ועקרבים

 שהביא שחין ריב״ל דאמר ביבש כאן כלח כאן
 מבפנים ויבש מבחוץ לח המצריים על הקכ״ה

 ט שמז« ובבהמה בארם פורח אבעבועות שחין *ויהי שנא׳
 מר היא מאי תפתח במהרה הננעלת^לא ודלת
 לו המריעין כל אמר אשי רב סמיכה אמר זוטר׳

 אמר מדפתי אחא רב לו מטיבין במהרה לא
 מדפתי אחא רב היא ולא לו מטיבין אין לעולם
 בארץ בית והלוקח דקאמר. הוא דנפשיה מלתא

 אלא ס״ר בשבת אפי׳ אונו עליו כותבין ישראל
:תענית במסכת וכמצוצרות ובשופרות ובתמיכה בצבור מתריעין

 :בלע״ז פרוטי״ר עליה האדס שמתמכך שמין חיכוך
 תפתח במהרה לא :מצלימ מהיות האדס על הגגעלת ודלת
 שטר אונו :מנכרי בית ]והלוקח : ברממיס לאפושי וכ״מ

 יבש :בימיד צועקים :בשבת מתריעין היו לא :מכירה
 הוא מבמוץ דהיינו בפרימתו פורח אבעבועות :מלמ קשה

 דנפשיה טלתא :[יבש הוי דבפניס מכלל למ דהיינו מבעבע
 אסתייעא ולא ברישא לאותוביה דאימנוה בהשותסין בב״ב

:מילתא
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נטי הבא ועושה לנכרי אומר ההם רבא ]כדאטר

:וכר[ ועושה לנכרי אומר
 מרעיו *שיחו יהושע התנה תנאים עשרה ח״ר שם
ומלהטין בשדותיהם עצים ומלקטין בחורשין פא

 בכל נטיעות מתלתןוקוטטק חוץ מקום בכל עשבי׳
 בתחלה היוצא ומעין וית של מגרופיות חוץ מקום

 טבריה של בימה ומחבק ממנו מסתפקין העיר כני
 ונפנק הספינה את ויעמיד קלע יפרוס שלא ובלבד

 כרכוכם מלאדה בשדרה אפילו הגרר לאחורי

 ]היער[ )הבית( בעל יקפיד ושלא במורשין בהמות מרעין שיהו
 למאכל עשבים וכן מברו משדה עצים ומלקטין :כך על

 עמה הגדלות עשבים לה דחעלו תלתן משרה חוץ : בהמה
 : פנגרי״א ושמו קטנית מין תלתן התלתן את מפסיד והתולשן
 יקפיד ולא להרכיב או ליטע בד קוטם האילן מן נטיעות וקוטמין

 מכימ לשרוף זיתיו הקוצץ זית של פיות מגה חוץ :האילן בעל
 חמליפות והן הספינה כדאמרי'פ׳ אגרופי׳ שני מלא גרופיות שתי

 את שמפסיד מפני נטיעה לקטס אין ומשם כדין ומוציאות
 יהושע: כימי שהיו ישנים מעיינו' וכ״יש ממדש בתחלה הגרופיות:

 שבמלק ואע״ם טבריה דגים:בימהשל לצוד חטילקמכה ומחכין
 דרך קלע יפרום שלא :לקמן כדאמריכן כולה היתה נפתלי
 דגים שם ללכוד במים קנים גדרי ולעשות יתדות לתקוע צדים

 יפרוס )שלא ווכ״א לו קורין כאשכנז גז״ר במקומנו לו וקורין
 הגדר לאחורי : הספינה את ומעמיד שמעכב מפני קלע(
לקנמואע״ס צרור הימנה ליטול אלא נצרכה לא לה מפרש לקמן
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 שנייה הביעה שתרד עד הרשות בשבילי ומהלכין

 הדרכים יתירות מפני הדרכים לצירי ומסתלקין
ויורד מפסיג ועולה מפסיג הכרמים כין והתועה

מקימו: קונה מצורת־ ומת
 היתהשסע״ב נפתלי של בחלקו טבריה של ימה ת״ר

בדרומ׳ חרם חבל מל« שנטל אלא עוד ולא
 л דניים א״רשב תניא ירשה ודרום *ים שנא׳ מה לקיים

 אדם בכי סתם הרשות בשבילי וטהלכין : הגדר את שפורץ
 ליככם שדותיהם מפקירים הזריעה שעת עד תבואתם משהככיסו

 הרשות שבילי כקראין והן יקיף שלא הדרך את לקצר אדם כל בהם
 ער : כך על יקפידו שלא יהושע והתנה עושים שברשות לפי

 בתענית במרמשיוןכדאקריכן בי״ז ]זמנה[ שנייה רביעה שתרד
 :הרגל דריסת להם וקשה צומחות הזרעים והלאה ומאז

 שהתבואה כזמן ואפי׳ עת בכל הדרכים לצדי ומסתלקים
 היתדות מפני הדרך מן להסתלק אדם לכל הפקיר בשדות

 מפני הדרך: אכל■ המיצר על ולילך מכירו שדה לגבול וליככס
 מקום כיתדות ונעשה הטיט יבש הממה בימות הדרכים יתרות
 כשחיתות: ונעשה החורף בימות שם שדרסו והבהמה האדם דריסת
 עד ויורד ועולה אותו המעכבות הנושכות זמורות מנתק מפסג
קנאו מותו כעת שם שנפל מקום מקומו :הדרך את שמוצא

:עליו מעכב השדה בעל ואין ליקבר
 היבשה מן בדרומה לו היה מצודה של מבל מלא חרם חבל מלא

:ז׳( )קהלת וקרמים מצודים כקו מרס רשתו למשוך
2 IV.
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 הן השבטים כל בחזקת שבהרים תלושים אומר

 לך ואין השבט אותו בחוקת ומחוברים עומדים
 .ובשפלה בהר לו שאין מישראל ושבט שבט כל

האמורי הר ובאו לכם וסעו *פגו שנא׳ ובעמק ובגנב א דניים
 ובחוף ובנגב ובשפלה בהר בערבה שבניו כל ואל
 ובאמיריים ובפריזי׳ בבנעניי׳ מוצא אתה וכן ונו׳ הים

 :הוו הבי שכניו אלמא שכניו כל ואל שנא׳ שלפניה׳
 איסתלקו באורחא ואולי שקלי הוו יאגח ור׳ רבי שם

 יהודה ר׳ ואול מפסיע הוה הדרכים לצרי
 זדה הוא מי חייא לר׳ ר׳ א״ל קמייהו קנוסא בן

 יהודה ר׳ שמא חייא ר׳ א״ל בפנינו גדולה שמראה
 שמים לשם מעשיו וכל הוא תלמידי קגוסא בן
 קנוסא בן יהודה לאו אי א״ל חזייה לגביה מטו כי

:דפרזלא בגיזרא לשקך גזרתינהו את
 בשבילי מהלכין הוי׳ץ[ סדי חד הגי עשרה ]אמרו שם

 ושאר במטלטליס דהא יטול שרצה חי כל השבטים כל בחזקת
 שכתוב אע״פ בכנענים מוצא אתה וכן :הוו והחלקות השלל

 שירשו וישראל להם היו כך ופריזי כנעני ]אף[ האחורי הר כאן
 - ובקי שדות ]ארץ ועחק ונגב ושפלה הר אחד לכל להם היה
 וחחר אילנות צל שם שאין נגובה היא שעה שכל נגב נקראת לכן

: וחנוגבה[ זורחת
 להסתלי רוצה היה ולא פכיעותגסות ליתד חיתד ואזיל מפסיע

 ירי שהוא לנו חראה שהוא גדולה :השדה חצר אל
 : כיוהרא וקקזי יהושע שהתנה לתנאים קושש ואינו חאד שחים

:נידוי כלומר דפרזלא בגיזרא
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 פירותיר שכלו הרי כדתניא אמרה שלמה הרשות

 בתוך ליכנס ארם בני מניח ואינו השדה מן
 יש הנאה מה עליו אומרים הבריות מה שדהו

 אומר הכתוב עליי לו מזיקות הכריות ומה לפלוני
 טוב מהיות כתיב ומי רע תקרי אל טוב מהיות

ג משלי מבעליו טוב תמנע *אל כה״ג כתי׳ אין רע תקרי אל
לעשות: ידך לאל בהיות

 כד במנחה בתורה קורין שיחו עזרא תיקן תקנות עשי־"
פב בשני ]ורנין וחמישי בשני וקורין בשבת

 שום ואוכלין בשבת בחמישי ׳ ומבבסין ובחמישי
 ושתהא ואופה משכמת אשה ושתהא שבת בערב
 וטובלת חופפת אשה ושתהא בסינר חוגרת אשה
 לבעלי טבילה ותיקן בעיירות מחוירין ררכלין ושיחו
 יושבי משום בשבת במנחה קורין שיהו .קריין

 תיקן עזרא ובחמישי[ בשני קורק ושיהיו קרנות
 מפרש ]לקמן שים ואוכלין : שבת לכבוד בגדיהם ]מבבסין

יהודה בדרב שבת בליל עונה שמצות )משוס טעמא[
 ביום משכמת אשה ושתהא :כדלקמן( זרע מרבה והשוס

 מצויה פת שתהא כדי כדמפרש שמרית ואופה לאפות שצריכה
 חופפת האשה :קטנים מכנסים דוגמת סיגר :הממזיר לעני

 דאורייתא הא פריך ולקמן מציצה משוס טבילתה ביום במסרק
 מהזירין : בהם להתקשט לנשיס בשמים מביאין רוכלין : היא

 יושבי משום : עליהם לעכב העיירות בני יוכלו ולא כעיירות
י-יי-יי דרזתרר■,-. שירותיי 4היז יחו» הל מניות יושבי קרנות
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 ימים שלשת *וילכו דתני׳ מתקנה הוה מעיקר׳ והא מט)ןמש

 אמרו *רשומית רורשי מים מצאו ולא פי׳מוןראז׳כמדבר
 למים לכו צמא כל *הוי שנא׳ תורה אלא מים אין כה ישעי׳

 נלאו )מיד( תורה בלא ימים שלשת שהלכו כיון
 קורין שיהו להם ותקנו שביניהם נביאים עמדו

 ומפסיקי׳ בשני וקורין בשבת באח׳ ומפסיקי׳ בשבת
 שלא כדי ע״ש ומפכיקים בחמישי וקורין ובר׳ בג'

 חד תקנו מעיקר׳ .ימים שלשה תורה בלא ילינו
 פסוקי ותלתא גברי תלת' א״נ פסוקי, תלת׳ גברא
 תלת׳ תיקן הוא אתא וישראלים לוים כהנים כנגד

בטלנין: י׳ נגד פסוקי ועשרה גכרי
 ומשחה משביע בשום נאמרו דברים ה׳ שסת״ר

 שבבני כנים והורג הורע ומרבה פנים ומצהיל
 :הקנאה את ומוציא אהבה מכניס וי״א מעים

 הלוט הבית אין בירושלים נאמרו דברים ע״כעשרה שס
 נעשית ואינה ערופה עגלה מביאה ואין בה

 מוציאין ואין בנגעים מטמאה ואינה הנדחת עיר
 בטלגין עשרה :יתירה[ קריאה בגיכייהו תיקן וכממישי בשני

 ולבאקודמין צבור בצרכי לעסוק ממלאכתן בטלים כשרים אדם בכי
 ומתפרנסים התפלת לבית עשרה מצויין שיתו כדי הכנסת לבית

:צבור משל
 שמשממ מתוך האהבה את מכניס :הגוף את חממם משחק

:הלב את
לו תהיה גאולה אלא מומה ערי בתי כדי! בה חלוט היית
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 ואין אשפתות בה עושין ואין וגזוזטראות ויזין בה

 וסרדסוח גנות כה עושין ואין כבשונו׳ בה עושין
 ראשונים נביאים מימות שהיו וורדין מגנות חוץ
 המת את בה מלינין ואין תרנגולי׳ בה מגי־לין ואין
 וייזיאכה1^ אשר הבית *וקם דכתי׳ בה חלוט הבי׳ אין

 לא וקסבר לדורותיו אותו לקונה לצמיתות תימה
 ערופה עגל׳ מביאה ואינה לשבטים ירושלי׳ נחלקה
 אלהיךדבליםכא ה׳ אשר באדמה חלל ימצא *כי רכתי׳

 לשבטים נחלקה לא וירושלים לרשתה לך נותן
 וירושלים עריך הנדחתדכתיב עיר נעשית ואינה

 דכתיב בנגעים מטמא׳ ואינה לשבטים נחלקה לא
 יד יקיא וירושלים אחוזתכם ארץ בבית צרעת נגע *ונתתי

 וגזוזטראו׳ זיזין מוציאקבה ואין לשבטי׳ נתחלקה לא
 רגלי׳ עולי ליתוקו דלא ומשו׳ הטומאה אהל מפגי
 עושין ואין שקצין משום אשפתות כה עושין ואין
 על בלע״ז אולה״רליור גזוזטראות הכתלים מן יוצאין קורות זיזין
 גינת :לקדירות סיד משרפות כבשונות :שבמוץ עליה סכי

 הירדן כיפת והיינו לקטרת צריכה תיתה והיא שטה כך ווררין
 מת בה מלינים אין :הירדן שפת על לגדל הורד שדרך ע״ש
 שאתה משמע עריך : מיד אותו קוברין היום באותו אדס בו מת

 המת מן כזית יהא שמא הטומאה אהל : היא מיומדת למי יודע
 ונמצאת הרבה אנשים ועל חאהילותעליו והגזוזטראות בארץ מוטל
 ומרבים באשפה ליגדל דרכן שי־־צים משום : הטומאה את מרבה

קוטרא :שבירושלים הקדשים ומטמאים שם שמתים לפי טומאה
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 גנורה בה עושק ואין קוטר׳ משום כבשונות בה

 תרנגולים בה מגדלין ואין סירחון משום ופרריסין
 גמרא: המת את בה מלינים ואין קרשים משום
 היה זה על זה חשמונאי בית כשצרו כהח״ת

 ובכל מבחוץ ואריסטובלום מבפנים הורקנוס שס
 מעלים והיו דינרין בקיפ׳ להם משלשי׳ היו טוףשיטהיום

 מביר שהיה אח׳ זקן שבם היה תמירים י^להבם
 אין בעבור׳ שעוסקין כ״ז להם אמר יונית בחכמתא יש

 והעלו בקופה דינרין שלשלו למחר בידכם נמסרים
 צפרניו נעץ החומה לחצי שהגיע כיון חזיר לרם

 ד׳ על פרסה מאות ארבע א״י ונזדעזעה בחומה
 שיגדל האיש ארור אמרו שעה באותה פרסה מאות

 יונית חכמת בנו את שילמד האדם וארור חזירים
מגנות עומר שבא מעש׳ שנינו שעה אותה ועל

 רעים עשביס מירחון :הוא וגנאי הקומה את שמשקיר עשן
 משום סירקון: ויש לזבלן גנות דרך ועוד בקוץ וזורקן שם הגדלים
 בפיהם שרצים בשר ומביאים כאשפה מנקרים שתרנגולים קדשים

 לדבר: טעם ואין בידינו היא מסורת גמרא הקדשים: את ומטמאים
 : המלוכה דבר על וחריבין היו אמין וארוסטובלום הורקנום

 דינרין הקומה מעל מורידין שבפנים אותן משלשין היו
 נעץ :תמידין לקנות שבקוץ לאותן כקופה הלשכה מתרומת
 שעה אותה ועל :אותו כשגוררין קזיל־ דרך שכן תקע צפרניו
 הקרוב מן לבא רגיל שהיה שבאהעוט* מעשה במנקות: שנינו

לפי מירושלים רקוק צריפין מגנות בא שעה אותה לירושלים
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 וחכמת סוכר. עין מבקעת הלחם ושתי צריפין

 פג סורסי *לשון כא״י רבי אמר והתני׳ אסירי מי יונית
 בבבל יוסי וא״ר יונית ל׳ או הקדש לשון או למה
 אמרי פרסי ל׳ או הקדש לשון או למה ארמי לשון
 יונית וחכמ׳ לחוד יונית חכמת לחוד יונית לשון

 משום שמואל אמר יהודה רב והאמר אסירא מי
 אעה אלף עירי בנות מכל לנפשי עוללה *עיני רשב״ג
 חור׳ למדו מהם מאות ה׳ אבא בבית היו ילדים
 נשתייר ולא יונית חכמת למדו מהם מאות וחמש
 אמרי בעסי׳ אכא אחי וכן כאן אני אלא מהם
 ובדחנים למלכות קרובים שהיו ר״ג בית שאני

 אכטולמום האמורי מדרכי זה הרי קומי המספר
 קרוב שהוא מפני קומי לספר לו התירו ראובן בר

בחכמת לספר להם התירו ר״ג בית של למלכות
למלכות: שקרובים מפני יונית

 שם קשור א״כ אלא הכלב את ארם יגדל לא רדד
 שה סוכר עץ מבקעת : השדה תבואת את המצור בכי שהקריבו

 לשון או הקדש לשון או אלא למה סורסי לשון : מקום
 מארמי נאה ל׳ פרסי ;היא כלעג לשון צקוהורסי לשון הוא יונית
 ל׳ כקט לפרה הסמוך וכבל יוני כקט ליון הסמוכה ישראל בארץ
 בה: מססרין למלכות הקרובים פלטין בכי יונית הכמת :פרסי
 על אכי קורא שמעון א״ר כך כלו' מ״ד ל״ג לנפשי עוללה עיני

 משפקות מכל ודמעה בבכי עיכי לעולל עלי שיש הזה המקרא עצמי
מדרכי :במצק לפכיס קומי המספר :כמורים ילדים : העי^
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 לספר הסמוכה בעיר הוא מגדל אבל בשלשלת

וכו׳: בלילה ומתירו ביום וקושרו
 שובה יאמר *ובנחה בירי דמן דוסחאי ר׳ דרש מ
 שאין ללמדך ישראל אלפי רבבות ה׳ שם

 אלפים משני פחות ישראל על שורה מדכייהשכינ׳
 ביניהם עוברה אשה והית׳ אחד חסר רבבות ושני

 זה נמצא והפילה כלב בה ונבח להשלים וראויה
מישראל: שתסתלק לשכינה גרם

 נכח ביתא בההוא למיפא דעאלת אתתא ההיא שם
 מיניה תסתפי לא מאריה א״ל כלבא כה

 דההוא )טיבותיה שקילא ליה אמרה ניבי׳ שקילי
ולד: נד כבר אחיזרי שדיא ]טיבותיך[ גכרא(

החובל
שמיני פרק

 המבדה מחמת שלא אפילו יכול ירפא ]*ורפא פה
 מחמת שלא אפי׳ יכול מר אמר רק[ ת״ל כא שמו׳

 קתיא בעי המכה מחמת שלא רק ת״ל המכרה
 שעבר הרי כרתניא המכה מחמת שלא מאי אמרי

 מתיק׳ מיני כל או דבש ואכול רופא דברי על
 והעלה למכה קשין מתיק׳ מיני וכל שדבש מפני
 כך כושך המאריכותשכו הכלב שחי ד׳ ל״א בלע״ז ייכאשב״י ניביה

 ה*א נטולה וכל ]שקילאטיכוחך )בבכורות(: שמעתי
נד כבר :הבל חכממכי שאתה מה הקוצים על ומוטלת טובתן
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 רק ת״ל לרפאותו חייב יהא יכול גרגותני מכתו
 אסותי׳ מאי כריכתא נאת׳ אביי אמ׳ גרגוחני מאי

 א״ל אנא אסייך א״ל ואי וקלבא וקירא אהלא
 אסיא אייתינא א״ל ואי ארבא כאריא עלי דמית
 ואי שוי מגן כמגן דמגן אסיןיא א״ל במגן רמגן

 אסיארחיקא א״ל רחיקא אסיא לך אמ׳מייתינא
 מסינא ואנא לדידי הב הך א״ל ואי עוירא עינא

 ואי טפי מינאי ושקל׳ בנפשך פשעת נפשאיא״ל
כנפשך פשעת שכן כל א״ל מקץ לי קוץ א״ל

המויק: שור לי וקרו
 פו .והמתבייש המבייש זלפי הכל בשת פיסקא[1

ר׳ ולא מאיר ר׳ לא מתניתין מני
 אותן רואין וכולן דתנן היא שמעין ר׳ אלא יהירה
 בני שהם מנכסיהם שירדו חורין בני הם כאלו

 יהודה ר׳ מאיר ר׳ דברי ויעקב יצחק אברהם
 אומר ר״ש קטנו לפי והקטן גדלו לפי הגדול אומר

וקיראשעוה; בלע״ז: אדזלאאהלמ״י : מת כריכתאבשר נאתה
 מזיק:אסייך א״ל ואי יין: של שבמביות רי״שינא וקלבא

 ומוזיל רירזיקא : אסייך דמי כרתן ואיני אותך מרפא אני אגא
 עינו עיור אס מושש ואין לדרכו לילך שעתיד עוירא עינא :גבי
 כימא דלא כ״ש : הוא וקרוב במכס שירפא רטגן אסיא : זה של
 המזיק: שור לי דקרו לי הוא גדולת גנאי ככפשיך פשעת דאי בהכי לי

כאילו :העשירים את אפי׳ אותם רואין ועשירים: עניים וכילן
העשיר את ולא להקל עניותו לפי העני שמק ואין כר' ירדו
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 שירדו חורין בני הם כאילו אותם רואין עשרים

:שבהם כפחותין עניים מנכסיהם
 וכן בושת לו אין סומא אומר יהודה רי הניא בז
האמורות מצות מכל פוטרו יהודה ר׳ היה פז

 מ״ט יהודה דרב כריה ששת רב אמר בתורה
 והחוקי׳ ]העדות[ )המצות( *אלה קרא אמר דר׳יי ד דניים

 במצותה ישנו במשפטים שישנו כל והמשפטים
 וחוקים במצות אינו במשפטי׳ שאינו וכל והוקי׳

 כר׳יי הלכה מ״ד אמינא הוה מריש יוסף רב ׳אמ
 יומא עבידנא קא המעות מן פטור סומא ראמר

 מצות עבידנא וקא מפקדנא דלא מ״ט לרבנן טבא
 חנינא דא״ר חנינא דר׳ להא דשמעינ׳ והשתא

 מ״ד ועושה מצווה שאינו ממי ועושה המצווה גדול
לרבנן טבא יומא עבידנא יהודה כר׳ הלכה אין לי

:טפי אגרא לי אית מפקידנא כי מ״ט
 כאת בשוק האשד, ראש שפרע באחד מעשה משנה צ
ווו ת׳ לה ליתן וחייבו עקיבא ר׳ לפני ע״ב

 על עומדת שמרה זמן לו ונתן ומן לי חן רבי א״ל

 בפחותים בכף כולןשוין אלא סוף בשתו לדמי אין שהרי עשרו לפי
: קלה ישתו הוא דכיקדעכי להקל שבעכייס פקותיס שבהם

 כל פטור: רו קב את הוא בייש אס פי׳ בושת לו אץ סומא
 יוסף רב ושפטו: מכלל אפיקתיה דהא במשפטים שישנו

: היה עיכיס מאור
 :תצרה[ פתת על עומלת שראתה עד לה המתין ]שמרה
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 כאיסר יבו כפניה הכד את ושיכר חצרה פחח
 ידה ומנחת מטפחת והיתה ראש׳ את גילת׳ שמו

 א״ל ר״ע לפני ובא עדי׳ עליה העמיד ראשה על
 החובל כלום אמרת לא א״ל וון מאות ד׳ נותן אני לוו

 בו שחבלו אחרים פטור רשאי שאינו אע״פ בעצמו
פטור רשאי שאינו אע״פ נטיעותיו והקוצץ חייבים

חייבים: אחרים
 צא רשאי אדם אין דאמר ליה רשמעדה תנא מאן

רתניאע״ב הוא תנא האי אילימא בעצמו לחבל
 אלעוריאשיהט ר׳ אדרוש לנפשותיככם דמכם את *ואך
 ודלמ׳ דמכם את אדרוש נפשותיכם מיד אומר
 מקרעין דתניא הוא הנא האי אלא שאיי קטלא

 שמעתי אלעור אי׳ר האמורי מדרכי ולא המת על
 תשחית כל משו׳ לוקה מדאי יותר המת על המקרע

 הדר דלא דפסידא שאני בגדים ודילטא גופו וכ״ש
 ורב מכברותיה למאני קרי יוחנן דר׳ הא כי הוא

 להו מדלי והיגי היומי ביני מסגי הוה חסדאכד
 מעלה אינו וזה ארוכה מעלה זה אמר למאניה
 הקפר אלעזר )א״ר דתני׳ הוא תנא האי אלא ארוכה

 י כמדני הנפש על חטא מאשר עליו *וכפר ת״ל[ מה ברבי
 רשאי שאינו אע״פ :באיסר קנוי שמן שמן כאיסר ובו

 בבל דעובר רשאי אין בנטיעות קוצץ וכן בגק׳ טעמא כדמם׳
 : בהכוכס כדאקרי׳ כסף שתי שכה בת נטיעה חייבין : תשמית

כנזיר עליו וכפר :אדרוש עצמיכס מיד אדרוש ]לנפשותיכם
:אדם בנפש שמטא משמע הנפש על :כתיב
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 מן עצמו שציער אלא זה חטא נפש באיזה ]וכי
 עצמו ציער שלא זה מה ק״ו דברים והלא היין
 מכל עצמו המצער חוטא נקיא היין מן אלא

:עאכ״ו[ דבר
 למקצציה אסור קבא דטעין דיקלא רב אמד שם

 רובע יקצצנו ולא בזית יהא כמה מתיבי
 שיבחת שכיב לא חנינא א״ר דחשיבי זיתים שאגי
 רבינא אמר זימנה בלא תאיגתא דקץ אלא ברי

 *רק הכי נמי תניא מותר בדמים מעולה היה אם כ דבלים
 מאכל עץ לא כי מאכל אילן זה ת-ע אשר עץ

 כל לרבות שסופו מאחר וכי סרק אילן זה הוא
 סרק להקדים הוא מאכל עץ לא כי ת״ל מה דבר

רק. ת״ל בדמים מעולה אפילו *יכול 1צבלמאכל־
 בהו טעים אכל תמרי אריסיה ליה אייתי שמואל
 גופני ביני א״ל האי מאי א״ל דחמרא טעמא

 למחר האי כולי כחמרא מכהשי אמר קיימי
גופני בי תאלי חזא חסדא רב מקורייהו לי אייתי

:[ בתענית עצתו המסגף רכר מכל
 יותר לבנין יקריס דמיו ברמים מעלה היה ואם :הקב רובע

 דה״ל הוא יתירא קרא תדע אשר עץ רק סירותיו: חככת
 עץ רק וה״ק מאכל עץ זה ;מאכל הוא לא אשר רק למיכתב

 של ואפי׳ קמנו הוא אלא למצור קרוב יודע אינך מס תדע אשר
 יהא מפירות יותר לקורה בדמים מעולה אפילו יכול מאכל;

 מקיר טקורייהו :הקדמה מיעוט רק ודל :לו קו׳־ס סרק
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לא ריקלי דיקלי קני גופני עקרינהו לאריסיה א׳ל

:גופני קני
 ערכה לו נמחול אין לו נותן שהוא אע״ס משנה

שם אשת השב *ועתה שנאמ׳ ממנו שיבקש
 כ יאשי׳ אכזרי שהוא לו מתל לא שאס ומנין וגו׳ האיש

 ת״רשס גט׳ ז וגו׳ האלהים אל אברהם *ויתפלל שג׳
 אפילו צערו 1אבל■ בושתו רמי שאמרו אלו כל

 עד לו נמחל אין שבעול׳ נביורח אילי כל הביא
 שם הוא נביא בי האיש אשת *השב שג׳ ממנו שיבקש
 כ״ם יי?׳ אחר אשת אהדורי בעי נביא אשת בעדך ויתפלל

 5^״ יונתן א״ר נחמני בר שמואל א״ר אהדורי בעי לא
 שם *הגוי אמרת ודקא מקים מכל האיש אשת השב

 היא אחותי לי אמר הוא א4הל תהרוג צדיק גם
 וכבר הוא נביא היא אחי אמרה היא גם והיא
 ושתיה אביל׳ עסקי על לעיר שבא אכסנאי למד

 אותו שואלין אשתו עסקי על או אותו ׳®.ואלין
 שנהרג נח לבן מבאן היא אחותך היא אשתך
 עם ה׳ עצר עצור *כי למד. ולא ללמוד לו שהיה

 שרשיו סביב וגדל לאכול רך שהוא קור לי הבא ל״א ועיקרן שלהן
 קני גופני : הקור את ונאכל שמפסיד מפני עיקרס כלה כלל

קכי לא דקלי ואלו קרקעות לקנות אנו יכולין תיק מדמי יקלי
: מועט לדבר אלא עילה שבמן אין גופני

 : הס בושת דמי מאות וד' ומאתים מנת סלע שאמרו אלו כל
ללמוד לו שהיה לו: נממל אינו בושתו על שדואג צער אכל

אין דמשמע הוא נביא רממנא ליה מדקאמר ארץ דרך למר ולא
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 באיש אחת למה הללו עצירו׳ שתי אליעזר א״ר

 !“ולירן זרע שבכרה באשה שתים זרע שבברה
 וקטנים זרע שכבת באיש שתים הנא במתניתא

 אמר רבינא ולידה וקטנים זרע שכבת באשה ג'
 ארבע׳ הטבע׳ ופי וקטני׳ ורע שכבת באיש שלשה

 הטבעת. ופי וקטני׳ ולירות זרע שכבת באשרה
 תרנגולת אפילו ינאי ר׳ דבי. אמרי רחם כל *בעד כ ראשית

 רבא לי׳ אמר ביצתה הטיל׳ לא אבימלך בית של
 כל רבנן ראמור מלתא הא מנא מרי בר לרבה

 לאותו צריך והוא חבירו על רחמים המבקש כל
 את שב *וה׳ דכתיב א״ל תחלה נענה הוא מנדבר איה

 אמרת את א״ל רעהו כעד בהתפללו איוב שבות
אל אברהם *ויתפלל מהבא אמינא ואנא מהתם כ ראשי׳

 אשתו ואת אבימלך את אלהים וירפא האלהים
 כאשר שרה את פקד *וה׳ וכתיב וגו׳ שסגואמהותיו

אבימלך: על אברהם אמר כאשר וגו׳ אמר
 דאמרי מלתא הא מגא מרי בר לרבה רבא א״ל כט

 דכתיב א״ל כרבא לקי ת4הוצ בהדי אינשי , סש
 א״ל ה׳ נאום בי פשעתם כלכם אלי תריבו *למה כ ירמיה

 לא אשת שבמעי זרע שכבת :ליהרג אתה וראוי בדבריך מחש
 כתע מדלא פקר לפכות: הגדולים כקב טבעת פי : לפלוט יכילה

 !לאבימלך תחלה כבר פקד משמע פקד וכתיב שרה את ויפקוד
 לעוקרו כשבא הכרוב אצל הגדל קוץ כרבא לקי הוצא כהרי

 שכיני כלו׳ בשבילו לוקה ונמצא עמו הכרוב שכעקר פעמים
;כמשמע הנביא אף פשעתם כלכם ;עקו לוקין רשע
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 שממי» אנה *עד מהכא אמינא ואנא מהתם אמרת את
 לרכה רבא א״ל ותורורי מצותי לשמור כאנתם

 מ! .לאשי׳אנשים חמשה לקח אחיו *ומקצה כתיב מרי כר
 7 ׳’ידכאותס יוחנן א״ר הכי א״ל חמשדה נינהו מאן

 א"לטממפ״כ מכפל אכפולי נמי יהודה .בשמות שחכפלו
)עיקשם נחמני בר שמואל דא״ר דאכפל הוא למליה

 יש״א וכר: וגו׳ ימות ואל ראובן *יחי מ״ד יונתן א״ר
דאמריל מלתא הא מנא מרי בר א״לרבאלרבה

 דתנןשם א״ל עניותא 14אןל עניא בתר אינשי
 ושל זהב של בקלתות ביכורים מביאים עשירים

 הסלים קלופה ערבה של נצרים בסלי עניים כסף
מהתם אמית את א״ל לכהנים ניתנים והביכורים

 שסע״ב יקרא: טמא *"וטמא מהבא אמינא ואנא
זיקיאיג מלתא'דאמרי הא מנא מדי בר א״לרבאלרבה

לא ובחורף החמה מפני בקיץ ואכול השכם רבנן

 שמותם שהוכפלו אותן :בכלל ואהרן ומשה מאנתם אנה עד
 המקבל שקלשיס הכתוב והודיע־ ואשר נפתלי זבולון גד *דן חשה בברכת
 וע״ש )שלא להחזיקם שמס את כסל לפיכך קזוק וצריכין תיו שבכילם

 ״ןלשי שלא כדי פרעת לפני וסף4 תביא ואותם הרע( עין בהם ישלוט
* ולהטריקן. גייסות ראשי להיות אותס יברור

כותכיןאיתא היו לא והעשירים לכהן ניחנין והביכורים הסכים
 אחר סבל וטמא : שבטים נערים :לכהן ]קלתותיהס[ )סליהם(

עליו הטיל פרחו על עצמו את שמבייש אלא נגעו לו די לא טמא
קובה: הכתוב
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 ולא רהוט רהיטי שיהין אינשי ואמרי הצגה מפני

 ולא ירעבו *לא דכתיב כריך דמצפרא לגברא מטו מט ישעי׳
 מהתם אמית את א״ל ושמש שרב יכם ולא יצמאו
וו אלהיכם ה׳ את ועבדתם45 מהבא אמינא שממכגואנא
 כת וו מימיך ואת לחמך את וברך ותפלה ק״ש

 והסירותי ואילך מכאן מים של וקיתון במלח
 נקר׳ ולמה מרה וו מחלה ותני׳ מקרבך מחלה
 בגימטרי׳ מחל״ה בה יש חלאים שפ״ג מחלה שמה

מים של וקיתון שחרית במלח פת וכלן הוי הכי
:מבטלם לב

 *ראסרי מלתא הא מגא מרי בר לרבה רבא א״ל סש
 לגביך אוכפא חמרא קרייך חבריך איגשי נ״א
 ותאמר וגו׳ שרי שפחת הגר *ויאט׳ דכתיב א״ל מוש יאיייי

:וגו׳ גברתי שרי מפני ,
 דאמרי מלתא הא מגא מרי בר לרבה א״לרבא טז ,׳שאי

 א״ל אמר׳ קרי׳ בך דאית דמיגניא מלתא אינשי לג
 בר לרכה רבא א״ל אנכי אברהם עבד *ויאמ׳ רבתי׳ שם

ואויל שפיל אינשי דאמרי מלתא הא מנא לאשי׳כדמרי

: שחרית לאוכל הגיעוהו ולא רצו איש ם' רהיטי שיחין
 אותו ושים אליך ותסירהו חמור של אוכף טול כלו׳ וכר' אוכפא

לא לשון מוש :תענהו ואל לדבריו הודה כלו׳ גבך על
 לה אמר שרי שפחת : כא סורו כמו אליך המירהו כלומר יחיש

:גבירתי שרי ענתה והיא המלאך
מלשאול בוש יהא לא אדס של עכותכותו מחמת כלו׳ ואזיל שפיל
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 כה שיי׳א ה׳ *והטיב דכתיב א״ל מטייפין ועינוהי אוווא בר

:וגו׳ אמתך את וזכרת לאדוני■
 דאמרילד מלתא הא מנא מרי בר לרבה א״לרבא

שם חבריה דקל לבכא מטרה תכלי שיתין אינשי
 א מ״א ולצדוק עברך אני *ולי דכתיב א״ל אכל ולא שמע
 קרא לא עבדך ולשלמה יהוידע בן ולבניהו הכתן

 כי לאשי׳ *ויביאה מהכא נא אמי ואנא מהתם אמרת את א״ל
 ותהי רבקה את ויקה אמו שרה האהלרת יצחק

 וכתיב אמו אחרי יצחק וינחם ויאהבה לאשה לו
 כה שם :קטורה ושמה אשת ויקח אביהם *ויוסף בתריה

 לה דאמרי מלתא הא מנא מרי כר לרבה רבא א״ל
א״לשם לשקייה וטיבותא למריה חמרא אינשי

 כז מלכי ישמעו למען וגו׳ עליו ידך את *וסמכת רכתיב
 לד לנרי׳ בן *ויהושע וכתיב ישראל בני עדת כל )וייראו(

 ועינוהי :חובו לתבוע לפרנסתו בין לתורה בין לו הצריך דבר
 בכתובו׳ וקברו למזונותיו למרחוק למעלה מצפות עיניו מטי־פין

 מתנבאת שהיתה כתיב באביגיל ייטב ר1עמנ עיניך: נטוף
 : יופיה את שיזכור לדוד מרמזת דבריה ובתוך בעלת נבל שיחות
עליו היה קובל אלמא עברך אני ולי 1 ומכאיבות אבילות חבלי

 מלתא אלא כפקא מקרא לאו שיחין : למשתה זימנו שלא
אברהם ויוסף : הוא דוקא ילאו אינשי דקאמי־י הוא בעלמא

:ביצחק נתקנא
 לשר טובה מחזיקין אותו •ן והשיר הוא מלך של היין וכו׳ חמרא

:למלך ולא המשקה
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 עליו ידיו את משה סמך כי הכמה רוח מלא נון

וגו׳: ישראל בני כל אליו וישמעו
 דאמרי מלתא הא מנא מרי בר לרבה רבא א״ל לו
 קינא נכי בישא רקלא מטייל'ואזיל אינשי שס

 בנביאים ושנוי בתורה כתוב א״לדברזה כגיי׳דשרכי
 בברייתא ותנינא במתניתין ותנן בכתובים ומשולש י,,ייאייה

 ישמעאל. אגל עשו *וילך דכתיב בתורה כתוב
 אנשים יפתח אל *ויתלקטו דכתיב בנביאים שנוי כח ראשי׳

 *בל דכתיב בכתובים ומשולש עמו. ויצאו יארקים שופטי׳
р°במתניתין ת:ץ לו. לרומה אדם ובן ישכון למינו עוף ,יא 

 לטהור המחובר כל טמא לטמא המחובר כלע
 לחנם לא אומר אליעזר ר׳ בברייתא ותנינא טהור.
מינו: שהיא מפני אלא עורב אצל זרזיר הלך

 דאמרי מלתא הא מנא מרי בר לרבה רבא א״ל לן
 לא לא ואי דלינא דורא דלית אי אינשי שם

 הוא כאלו במשה והגדולה החכמה תלה ידיו את *ויסמוך ם«ן כי
הוא: ברו־ הקדוש חסי אלא איכה והיא ליהושע נתנה "-שהכציי

 שרכא גברא כמו פרי עושין ואין בטלים אילנות דשי־כי קינא
 המחובר מרק: אילן בצד ליגדל רע דקל דרך כלו׳ נטלן

 לא יכו׳: טבעת בסרק ]הוא[ כלים במסכת טמא לטמא
 ורבנן הוא טמא עוף זרזיר סבר אליעזר ר׳ זרזיר הלך לחים

אישטור״כיל: זרזיר טרפות: באלו עלית סליגי
 משל משיי דורא :דליכא עמי העשוי ותגביה תדלה אס דלית אי

עול ותקת מקון היזק בסכנת ליככס רוצת אדם שאין הוא
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 ד שופטי׳ תלכי א□ ברק אליה *ויאמר דכתיב א״ל דלינא

 א״ל אלך לא עמי תלכי לא ואכם והלכתי עמי
 אינשי דאמרי מילתא הא מנאימרי בר לרבה רבא

 ט משל* שבעה *נפש רכתיב מבלע גללי בכפניה כלבא
 רבא א״ל מתוק. מר כל רעבה ונכש נופת תבוש
 קרית אינשי דאמרי מלתא הא מנא מרי בר לרבה

 א״ל ביה שדי רבה גידא רמי ענך ולא לחברך
 לאיי״קא׳כד מטומאחך טהרת ולא טהרתיך *יען דכתיב
 הא מנא מרי בר לרבה רבא א״ל עוד. תטהרי
 )מיא( מיניה רשתית כירא אינשי דאמרי מלתא

 כג דניי׳ תתעב *לא דכתיב א״ל קלא ביה תשרי לא
היית גר כי מצרי תתעב לא הוא אחיך כי אדומי

:בארצו
 דאמרילח מלתא מרימנאהא בר לרבה רבא א״ל

שס דקשישנא השתא לגברי ווטרי הוינן כד אינשי
 לפניהםשמ»היג הולך *וה׳ כתיב מעיקרא א״ל לדרדקי.

 גללים מוריל״א לשון אבנים גללי קברועמו: משתתף אא״כ דבר
 קריחחכו־ךלתוכיקו ממשאורקיההוא: דגלליס ישר וראשון ממש
 ברשעתו ויפול הפיקהו כלו׳ עליו תפל כותל גודא רמי ענך: ולא

 חשדי לא בצמא: כבר ממנו ששתית ■מיניה רשתית בידי׳: דקהו
שוב אקת פעם לך הנצרך דבר כל־' בלע״ז מ-יט״א קלא ביה

תמהו: לא
 כגברי קשובים היינו קטני׳ כשהיינו לגברי זוטרא הוינן כר

כתינוקות: שפלים הננו שהוזקננו עכשיו דקשישנא השתא
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 אש בעמוד ולילה הדרך לנחותם ענן בעמוד יומם

 שולח אנכי **הנה כתיב ולבסוף להם להאיר צג
כדרך: לשמרך לפניך מלאך שמחי.«
 דאמרי מלתא הא מנא מרי כר לרבה’ רבא א״ל לט
 א״ל משוך. *ציבי נכסי מרי בחר אינשי שם

 צאי היה אבדם את ההולך ללוט *וגס רכתיב «יי! לשק
 על דין המוסר כל חנק רב אמר .ואהלים ובקרע ׳’יאפ

 אל שרי *ותאמר שנא׳ תחלה נענש הוא שסנ״חבירו
 לספוד אברהם *ויבא וכתיב וגו׳ עליך חמסי אבדם כג שם

 בארעא דיינא ליה דאית מילי וחני ולבכותה לשרה
 תנ״רת .מלנצעק ייתר לצועק לו אוי יצחק א״ר
 שממהרי׳ אלא במשמע הנצעק ואחד הצועק אחד

הנצעק: מן יותר לצועק
 קלד־ת הדיוט קללת תהי אל לעולם יצחק וא״ר מ
 ונתקיים שרה את קלל אבימלך שהרי בעיניך שס

 •לה אמר עינים כסות לך הוא *הנה שג׳ בזרעה כ שס
 וגרמת אישך שהוא גלית ולא ממני וכסית הואיל

 כהויי בניכם לך שיהיו רצון יהי הזה הצער לי
 יצחק זקן כי *ויהי דכתיב בזרעה ונתקיים שססעינים

 אדם יהא לעולם אבהו א״ר .מראות עיניו ותבחין
 נרדף לך שאין הרודפים מן ולא הנרדפיכס מן

 הכתוב והכשירן יונה ובני מתורים יותר בעופות
המזבח•• לגבי

 שמס אתכם והרגתי אפי ומרה הנצעק ואחר הצועק אחד
כדאשכיקבשרה: תמלה לצועק שממהרין אלא נקשמע:



מ קמא בבא תשיעי פרק עצים הגוזל
עצים הגוזל
י1תשיי פרק

 מא סאה שגזל הרי אומר יעקב בן אליעזר ר׳ תניא
צד ממנה והפריש ואפאה לשה טחנה היטין של

ועל מנאץ אלא מברך זה אין מברך כיצד חלה
" «לים :ה׳ נאץ ברך *ובוצע נאמר זה

 מב מקבלין אין שהחזירו ברכיה ומלוי הגזלנין ח״י־
 נוחהשסע״ב חכמים רוח אין מהם והמקבל מהם

 זוינ׳כמי׳ משנה נשניה רבי כימי יוחנן א״ר הימנו,
 'נגמ תשובה לעשות שבקש אחד באדם מעשה דתייא
 תשובה עושה אתה אם ריקה אשתו לו אמרה
 תשובה עשה ולא ונמנע שלך אינו אבנט אפילו

 שהחזירו כרבות ומלוי הגזלנין אמרו שעה באותה
חכמים רוח אין מהם והמקבל מהם מקבלים אין

הימנו: נוחה
 מג מצד ושלמה דור ירושלים של מטבע איזהו ח״ר

 צז ואיזהו אהד מצד הקדש עיר וירושלים אחד
 אחדע״ב מצד וזקנה זקן ]אבינו[ אברהם של מטבע

:אחד מצר ובתולה ובחור

 :בצע בולע כל כמו ]בוצע[ (.,ה )כאץ ומברך גוזל ברך ובוצע
 בקרבו: ומסידית מכמה רויז אין הימנו נוחה חכמים י־וח אין
הקדש עיר ירושלי׳ כתוב שכי ומצד אמ׳ מצד כתוב ושלמה דוד

ורבקה: יצמק ובתולה בחור ושרה: אברהם וזקנה זקן
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 וכולן ולבניו לאהרן ניתנו כהונה מתנות כ״ד ח״ש הי
5כ מלח וברירה וכלל ופרט בכלל נתנו גע״

 מלח וברית יכלל ופרט כלל מקיים כאילו המקיימן
 וכלל ופרט כלל על עובר כאילו עליהן העובר כל

 וי׳ בירושלים וד׳ במקדש י׳ הן ואלו מלח וברית
 העוף וחטאת בהמה חטארה במקדש י׳ בגבולין
 ולוג צבור שלמי וזבחי תלוי ואשכש ודאי ואשם

 ולחם הלחם ושתי העומר ומותר מצורע של שמן
 למשקה כתתים לך ישראל בכי קדשי לכל וכלל ופרט בכלל

 כל פרט האש מן הקדשים מקדשי לך יהיה וזה כלל
 ברית כתיב והדר וכלל מזר הקדשי׳ תרומת כל עצמו בפני חתנה

 מקיים כאילו המקיימן כל :הפרש'[ בסוף וגו' הוא עולם מלח
 קייס וכאלו וכלל ופרט בכלל לדרוש שניתכה כולה התורה כל
 נאכלים במקדש עשר מלח: ברית בהס שנכתב הקרבכות כל

 בגבולין וי׳ העיר: בכל כירושלים ד׳ הקלעים: מן לפנים
 נזיר מרופה שפמה מעילות גזילות תן ה׳ ודאי אשם :א״י בערי

 נודע שלא כרת ספק על בא תלוי אשם להו: משיב ומד מצורע
 עצרת כבשי צבור שלמי וזבחי מטאת: שיביא ודאי שעבר לו

 הן קדשים וקדשי שנה בכי כבשים ושכי כדכתיב שלמים שנקראו
 ולוג :רכקלעיס חן לפנים ונאכלים לכהן לה׳ יהיו קדש כדכתיב

 של הכהן לכף מיציקה בלוג שנשאר מה מצורע של שמן
 קרבכם לכל ובזבמי׳ בחכמות דתכיא לכהכיס נאכל השמאלית

 והקריב דכתיב קרבן קרוי נמי דההוא מצורע של שחן לוג לרבות
 הקדשים בקדשי קחא לקרא ליה וסמיך השמן לוג ואת לאשם אותו

ושיריה נקמצת העומר חכמת העומר מותר קרמ: בויקמ תאכלנו



 כח קטא בבא תשיעי פרק עצים הגוזל
 הבבורד־ן בירושלים וד׳ מנחורה ושירי הפנים

 ועורות נזיר ואיל התורה כין והמורם והביכורים
 וחלה מעשר ותרומת תרומה בגבולין וי׳ קדשים

 פטר ופריון הבן ופדיון והמתנורת הגו וראשירה
הגר: וגזל חרמים ושדה אחווה ושדה חמור
 תאכל לא כדכתיב הס הקדשים קדשי המנקות וכל נאכלים

 נדבה מנקת הכקמצות מנקות כל מנחות ושירי :וגו׳ קמץ עליו
 ככל נאכל תם בכור הבכורה :סוטה ומכקת קוטא וחנקת
 ה׳ לפני ואכלת כדכתיב קומה צריכים הבכורים וכן העיר

 מתודה והמורם בכורי׳: אלו ידך ותרומת מר ואמר וגו' אלהיך
 ורבוכה קמץ ורקיקים קלות שבה מינים מד׳ קלות וד׳ ושוק קזה

 וגו׳: הזורק לכהן תרומה קרבן מכל אקד ממני והקריב וכתיב
 שלמים של ושוק וקזה ורקיק וקלה בשלה זרוע גזי־־ מאיל מורם
 ואיל תודה תרתי והנך אקרי שלמים דתודה הוא תודה בכלל
 בשקיטת כדקאמר כקדא להו קשיב להדדי דדמיין משום נזיר

 ואשמות וקטאות עולה עורות קדשי׳ ועורות הזרוע: בפרק קולין
 טבול ס׳ כזבקיס כדאמרי׳ לבעלים עורותיהן קלים קדשים אבל
 כקשבין דאין למעוטי דירושליס הנך בהדי להו קשיב וח״ה יום

 אלא להו ]מתיהיב[ )חייתי( לא עורות דהיינו דגבולין הנך בהדי
 קוץ נפקי דאי הנהו אלא קשיב לא הנךדבמקדש ובהדי בירושלים
 ולא בעלים שהקדישה אחווה ושרה :ביוצא מפסלי לקלעים

 לכהכיס: מתקלקת ביובל מקזיר כשתלוקק גזבר ומכרה גאלת
 ליה קרי נחי הגר וגזל שדיהן: שהקדימו ישראל חרמים ושדה

ואיל יצא לירושלים קוץ המשחר לכהן נתנו שאם גבוליס מתכות
להקריב: לירושלים יעלה אשמו___________—
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ומאכיל הגוזל
עשירי פרק

 גול חסירא שמעון א״ר גידל בר ביבי רב אמר מד
 רא״ר אסור גזילו מותרת אבירתו אסור נכרי קרן;
 *ואכלת שנא׳ אסיר שהוא נכרי לגול מנין הונא34
בזמן לך נותן אלהיך ה' אשר העמיכס כל אתדנרים(

 כס מסורי שאינם בזמן ולא כירך מסורים שהם
 אמר גוריא בר חמא דא״ר מותרת ]אבדתו בידך

*לכל שנא׳ מותרת שהיא נכרי לאבדת מנין רב и שם
 אתי. דלא היכא מילי הני ואימון אחיך אכדת
 דאתי היכי אבל בתרה לאהדורי מחייב דלא לידי׳
דאתו ומצאתה רבינא אמר ליהדרה אימא לידי׳

:משמע[ לירי׳
 דחכריה אתיכנא אחריי, בעי דחוה גברא ההוא מה
תחוי ולא תחוי לא א״ל דרב לקמיה אתא קין

 דרב קמי !4כהנ רב יתיב ומחיינא מחוינא א״ל
עולפו *בניך עילויה רב קרי מיניה לקועי׳ שמטיח נא ישעי׳

 א תו מה מכמר 14כתו חוצות כל בראש שכבו
 ממונם אף עליו מרחמין אין במכמר שנפל כיון זה

 על לכיריס להראו' אלא לעצמו גזלה שלא ר״ל אחויי )בעי איני
מפרקתו: לצואריהשכר לקרעיה :שיגזלו( מכירו של תיבל ’"מיש

 שור תור תורבלא ותוא כדמתרגמי׳ הכר שור והוא הוא מיה תוא
דקטלתיה: ענדת ושפיר עליו מהחמין אין יער: בלא



 כט קמא בבא עשירי פרק ומאכיל הגוזל
 מרחמין אין נכרי כיד 1׳שנפל־ כיון ישראל 1שר
 פרסאי הוו האירני עד כהגא )ל(רב א״ל עליו
 יוונאי איכא והשתא דמים אשפיכות קפדי דלא

 קום מררין מררין ואמרי דמים אשפיכות דקפדי
 תיקשי שלא עלך וקבינל דישראנל לארעא סק

 לקיש לריש אשכחיה אזל שנין שבע יוחנן לרבי
 אמר לרבנן דיומא מתיבתא מסיי□ וקא דיתיב

 האי להו אמר אמאי ליה אמרו היכא ר״ל להו
 פירוקן^ והאי פירוקה האי קושיא והאי קושיא
 יוחנן לרבי א״ל ר״ל אזל לקיש לריש ליה אמרו

 ]במותיבתא[ )במתיבא( מר לעיין מבבל עלה ארי
 יוחנן דר׳ קמיה קמא בדרא אותכוה למחר דלמחר

 אקשי ולא שמעתתא אקשי ולא שמעתתא אמר
 בדרא דאותביה ער דרי שבע אחורי אנחתי׳
 שאמרת ארי לקיש כן לר״ש יוחנן ר׳ א״ל • בתרא

 דהני רעוא יהא כתנא רב אמר שועל. נעשה
 קם רב לי דאמר שנין שבע חילוף ליהוד דרי שבע

 שמעתתא אמר ברישא מר י נהדר א״ל אכרעיה
 דאוקמיה עד ואקשיה שמעתתא אמר ואקשיה

 בסתרקוכגמ׳גיסא אשבע יתיב הוה יוחנן *רבי קמא בררא
 תיאח שמעתתא ׳אמ מתותי׳ כיסתרקא חדא ליה שלפי

е )ע . י
 שדרש מה להס ושונה ממזיר היה לרבנן דיומא מתיבתא מסיי

 כלס ששמעו ולאתר היה גדול מבס שר״ל לפי היום אותו ר׳יוקכן
 שורות שבע קמא בדרא :בידם ימכווכן מוזר היה הרב[ ]מסי

בלע״ז; 7תפי» סתרקיבי מזו; לפנים וז לפניו יושבים אלמידיס
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 מתותיה ביסתרקי מלי ליה דשלפי עד ליה ואקשי

 הוה סבא גברא יוחנן ר׳ אארעא. דיהיב עד
 דלו ואחזייה עיני לי דלו להר אמר גביניה ומסרתי

 שפוותידת רפריטא הוא דכספא במכחלתא ליה
 נפשי׳ ונח דעתיה הלשא ביה קמחייך אחוכי סבר

 לבבלאה חזיתו לרבנן יוחנן ר׳ להו אמר למחר
 מערתא לגבי על הכי דרכיה ליה אמרו עביר חיכי
ז4עבג עכנא א״ל עכנא ליה *הדרא דחוה שסע״בחוא
 פתח ולא תלמיד אצל הרב ויכנס פומיך פתח
 אצל תלמיד יכנס פתח ולא חבר אצל חבר יכנס
 הוה אי א״ל ואוקמי׳ רחמי בעא ליה פתח הרב

 השתא דעתאי חלשא לא הכי דמר דדרכיה ידענא
 לא דתו רחמי למיבעי מצית אי א'׳׳ל בהדן מר ליתי

 שעתא וחליף הואיל אזליג׳ לא לא ואי אזליג.׳ שכיבג׳

 פריטא :עיניו ומכסים גדולים עיניו גבות גכיניה מס־הי
 נמש עכנא ליה הדרא מכה: ידי על שפתו נקרעה שפוותיה

 לתוך זנבו ונותן המערה פי את ומקיף כגלגל עצמו עשה גדול
 זנביך להסיר פתמך פיךהרמיכי פתח לכנס: יכול אדם ואי; פיו

 לא דתו רחמי למבעי מצית אי :ליכנס פתמ ועשה מפיך
 בב״ה: אצלך ואעמוד בהדך אזליב׳ לך אקשיכא אי שכיבנא

 אלך ולא מליף כיסא ואיתרמיש שעתא וחליף הואיל לא ואי
 אלך אלא אמרת פעם עוד ואמות עלי תכעוס שמא עמך עוד

 דמפרשי ואית אמר׳ פעם אחות פן אצלך עוד אעמו׳ ולא מי לביתי
 אמרת פעם עוד אקבל לא מיתה צער וקבלתי ומליףשעתא הואיל



 ל קמא כבא עשירי פיק ומאכיל הגוזל
 רהוה ספיקא כל שייליה אוקמיה תייריה הליף

דילכון יוחנן דא״ר והיינו ניהליה ופשטינהו ליה
:היא דילהון אמרי

מו לאבדו מותר ח״א יהודה ורב הונא רב מסור ממון
 קיט מותר מ״ר כיד לאבדו אסור וח״א ביד 1
 אסור ומ״ד מגופו המור ממונו יהא לא ביד לאברו
 *יכוןאיזככו וכתיב מעליא זרעא לי׳ הוה דילמא לאבדו

 א״ע׳ישההוא ליה הוה חסרא רב ילבש. וצדיק רשע
 סלקיה ושקיל תקיל ויהיב תקיל דהוה אריסא

 לאו אי כהכא רב דאמר לביתו שהלך מוכת ובפסקים מכאן לילך
 תורת למקום והא לי׳ אמרי גלאי אנא לאו כהכתא דכסיבנא

 מקום בעבור לא שהרי איכשי שאר כדגלו גלאי אכא לאו א״ל גלית
 היה מי הכי בתר אלמא ברמתי מלכות מאימת אלא גליתי תורת
 מאי א״ל גברא ההוא ביה דפגע ירושלמי בברכות אמריכן ועוד
 דיניה גזר א״ל ומיה מת שהית עליו שליעג כלו' כשמיא עבדי

 אמריכא ביה פגע גברא ההוא ומית מתם ממתס גברא דהתוא
 מבשר׳ דאמיה איכש בר א״ל ומכן’ דר׳ לקמיה אתו ומית ה״כ א״ל
 :משכתו הקיצו תייריה :כו׳ מיקרא דאבוה ואיכתתית ליה

א״י בכי של תורת אומר הייתי שלכם )אמרי( אמרי דילכון
:בבל בכי של היא דילהון :]הוא[

 ממון ]המאבד ככרים( ביד מכרו ממון )המוסר מלשין מסור
 לאבד דמותר דע״ז בפ״ב דקי״ל מגופו חמור :מכרו[

 ולא לבור אותן מורידיו והמסורת המיכיס דקתכי בידים גופו
מדקדק לכסשיה ושקיל חקיל ; מסדא רבל ויתיב תקיל :ממלין



 קמא בבא עשירי פיק ומאכיל הגוזל 30
 תקות מה *כי .חוטא חיל לצדיק *צפון אנפשיה קרא ע משלי

ורב הונא רב נפשו. אלוה ישל כי יבצע כי 'חנףככ’’א
 גולן. של נפשו אמר וחד דנגזל נפשו אמי חד חסדא

בוצע כל ארחות *כן דכתיב נגזל של נפשו משליאמ״ד
 גזלן של נפשו מ״ר יקח. בעליו נפש את בצע

עני תדכא ואל הוא דל כי דל תגזול *אל שסככדכתיב
 נפש קובעיהם את וקבע ריבם יריב ה׳ כי בשער
 בעליו בעליו מאי יקח בעליו נפש הכתיב נמי ואידך

 קובעיהם את יקבע הכתיב נמי ואידך .דהשתא
 קובעיה׳ את וקבע טעם מה קאמר טעם מה נפש

 חברו את הגוזל כל יוחנן א״ר נפש דקבעי משום
 כן שנאט׳ ממנו נשמתו נוטל כאלו פרוטה שזה

 ואומר .יקח בעליו נפש את בצע בוצע כל ארחות
 ואומר ובנותיך בניך יאכלו ולחמך קצירך *ואכל ה ירמיה
כאי־צס נקי' דס שפכו אשר יהודה יכני *מחמס ד ייאל

 ודרך נוטל היה מקצה ל״א . כלום מקלקו מוותר ואינו בקלוקה
 צדיק קסדא רב אנפשיה[ ]קרא : שליש ליטול אריסים שאר

 ]כי :מלקו וכטל דסלקו מסדא לרב קילו וכצסי קוטא והאריס
 אקת:[ כשמת ממני ומאבד כשמתו תקב״ה משליך נפשו אלוה ישל
 :לגוזלו מת לו ואין הוא שדל אע״ס הוא דל כי דל הגזול אל
 המתמלקין ופאת שכקת ולקט עכי מעשר בשער עני תדכא אל

 נפש קובעיהם אח וקבע :]בס[ )שם( תדכאהו אל בשעריך
 בעלים עכשיו שנעשה גזלן דהשחא בעלים : גוזליתס כפש גוזל

 ובכיתיך בכיך כאוכל לך ודימה ולחמך קצירך ואכל :לממון



 לא קמא בבא עשירי פרק ומאכיל הגוזל
 המיתפ״ככא אשר הרמי' בית ואל שאול *אל ואומר

 אבל ארן דידיה נטש. וכ״ת ואומר מאי הגבעונים
 ובנותיו בניו כשר שמע תא לא ובנותיו בניו נפש

 היכאדיהיב אבל דמי דלאיהיב היכא וכ״תה״מ
 דם שפכו אשר יהודה בני מחמס ת״ש לא דמי
 בידים דקעביד היכא פילי הני וכ״ת כארצם נקי

 הדמים בית ואל שאול אל ת״ש לא גרמא אבל
 שהרג מצעו היכן ובי הגבעונים את המית אשר
 עיר נוב שהרג מתוך אלא הגבעונים את שאול

מעלה ומדון מים להם מספיקים שהיו הכהנים
הרגן: כאלו הכתוב עליו

 שם לא אבל מועט דבר *מהם לוקהין צדקה גבאי
מנשים פ>׳אתי מרןוןא כול איק^ רבעא מרובה דבר

 מינייהו קביל ושירי כבלי קמיה רמו מחווא רבי נשי
 צדקה גבאי והתניא לרבינא תוספא' רבה א״ל

 הגבעונים המית :נקי 07 שפכו כאלו עליהם אכי מעלה
 ומזון מיס מספקין ]שהיו נוב כהני שהמית לקמיה כדמפרש

 ושואבי ]מוטביעצים[ לחזבמ משמשים היו שהגבעונים לגבעונים[
 בניו נפש ]אבל ; הגבעונים המית כאלו עליו ומעלה מיס

 נפש אלא לן נפקא לא יקמ בעליו נפש מאת הא[ לא ובנותיו
 ]רלא הנגזל: בכי אכפשות גזלן נענש לא ובנותיו בניו אבל הגוזל
רוצה היה לא ]וזה[ )ולזה( דמי יהיב ממסן דמי[ יהיב

:למכור
: צמידים ושירי :זהב שרשרות ככלי :היה צדקה גבאי רכינא
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 מרובה דבר לא אבל מועט דבר מהם מקבלים
נינתו: מועט דבר מחווא לבנו הני א״ל

מציעא בבא מסכת
אוחזין .שנים
ראשון פרק

 חיותןית יומי כל ליה מסרי רהוו רעיא ]ההוא ה
 סהרי בלא ליה מסרו חד יומא בסהדי

 סהדי אתו מעולם דברים היו לא להו אמר לסוף
 וכו׳ וירא א״ר מינייהו תרתי דאכל ביה אסהידו
 וכר[ הוא גולן והא אביי א״ל אשארא משתבע

 רועה סתם יהודה רועהוא״ר דה״ל לי׳ ותיפוק*3ש©ע״
 לא דאי דעלמא הא דידיה הא קשיא לא פסול
 והכתיב מסריגן היכי לרועה חיותא אנן הכי תימא

:הס עשירים טחוזא גני
 גזלן ותא ליה דקשה קחתמה אדאכיי רועה דה״ל ליה ותיפוק

 :לשבועה פסול גזילה הך דכלאו ליה ותיטוק הוא
 לעדות פסול .־ שגזל עליו הועד לא אפי' רועה סתם דאר״י

 ריריה : אמרים של בשדות בהמותיו שתרעה הוא גזלן דסתמיה
 אמרי׳ בשדות אותן רועה הכאתו דבשביל פסול שלו בהמות רועה

 מוטא איכו אמרים הכאת בשביל בשבר העיר בהמות רועה אבל
 אמרי׳ דלא לאלת״ה ;לבל המופקר למרעה שיגיע עד להרעות



לב מציעא בבא ראשון פרק אוחזק שנים
 "ע קיא” אדם אק חוקה אלא מכשול חתן לא עור *ולפני

:לו ולא חוטא
י כחצי אפילו בו לחוור יכול פועל רב אמר והא

 «מ׳ בעלע״ן כיד ביה הדר דלא כמה כל א״ל היום
 ומגיי דכתי׳ הוא אחרינא טעמא ביה הדר כי הוא הכית

 יי ™,א יםעבד ולא הם עבדי עכדים ישראל בני לי *כי
:לעברים

 טל אמר תיובתא והא גברא הא חמא בר רמי אמר
כו׳ חוינא לא תיובתא חוינא גברא רבא

 אינה וו א״ל וברא בר אבא דר׳ קמיה שלחוה
 ולפני לפנים צריכה וו רבא אמר לפנים צריכה

: ולפנים
 רץ מעשה אחי הטוען יוחנן א״ר אבא כר חייא ]א״ר

היכישסע״ב לרועה מיותא אכן גזלן שהוא דעלמא בהמות רועה על
:מסריכן

 ביה הדר דכי דאמר הא הוא אחרינא טעמא ביה הדר כי
 הוא הבית בעל כיד לאו השתא דעד משוס לאי ביי־ו הרשות

לו לעזוב בא שאם כעבד שלו שאינו הוא אמריכא טעמא אלא
:בו ימזור בו ולמזור ואילך מכאן שכרו

* דקתכי תשובתו וכמוהו גדול אדם הרי תיובחא והא גברא הא
צריכה איכה לפגים צריכה איגה :וכו׳ כלום אמר לא

לפרקה יודע בהם שאין הישיבה בכי לסכי להככיהה לתרצה כדי
 אל מעליא קושיא דליכא לגנאי מפרשים הגאוכים ותשובת

:לגיו תעלוה
וכו׳[: כתובה כגון ב״ד תכאי שהוא דבר ב״ר מעשה אחר ]הטוען
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 כמאן ב״ד מעשה כל מ״ט כלום אמר *לא ב״ר

 חייאבר ר׳ ליה אמר דמי[ בידיה דנקיטשטרא
 גט הוציאה זו היא משנתינו ולא יוחנן לד׳ אכא
דדלאי לאו אי א״ל כתובתה גובה כתובה עמו ואין

תותה: מרגניתא משכחת לא חספא לך
 לרבה עמרם וכו׳*א״לרב גיטאראשתכח ההוא א
 .תרדא א״ל מממונא איסורא מר פשיט חיכי כ

מר רב פקעארזאדבי תנן רמיאונין חליצה שסע״בשטרי
 משוט אמר ומר פקע דירי לתאי משום אמר

פקע: דירי לתאי

מציאות אלו
שני פרק

 מנין יהוצדק בן ישמעאל ר׳ משום יוחנן כבא״ר
 דכתיב מותרת שהיא נהר ששטפה לאבירה ע״ב

תעשה ובן לשמלתו תעשה וכן לחמורו תעשה דכיי׳ככ*וכן
 מי ומצאתה ממנו תאבד אשר אחיך אבירת לכל

שאבודה זו יצאת אדם כל אצל ומצוי ממנו שאבודה
;אדם כל אצל מצויה ואינה ממנו

 נשען שבהמ״ד העמוד כשבר ארזא פקע :משועמם חררא
על שקיכא מזלי כשביל פקע רירי לתאי משום עליו:

 ■' דברי על שהשבת פקע רירי לתאי משום אטר ומר :שגדפתכי
ע״כ: המדרש בבית לביישכי



לג מציעא בבא שני פרק מציאות אלו

 כג דאין משום טעמא היינו ההם רבה לך אמר
:האוכלין על מעבירין

מיליב תלת כהני שמואל[ ]אמר יהודה רב אמר
 כמסכה^שסע״ב בדכורייהו רמשני רבנן עמדי

כד :*וכאושפיזא בפוריא
 שס מאושפיזא דכספא כסא לי׳ אגנוב חסידא מרזוטרא
 ונגוב ידיה רמשי רב בי בר לההוא חזייה

ליה איכפת דלא האי היינו אמר רחברי׳ בגלימא
:ואורי כפתיה דחבריה אממונא

 ןשסע״ב4במדבר המרי דהני אשכח 1דשמואר אבות
שתא ירחי י״ב לבתר למרייהו ואהדרינהו

:הדין משורת לפנים
 כז על תעלת וכי אותו אחיך דרוש ער עמך *והיה

 כב ^,ך לעבור רשאי אין בדרך אוכלין המוצא האוכלין על מעבירין אין
דנ אלא הוא דריסה לשון לאו מעבירין : שס ולהכימס עליהם

: המכות על מעבירין אין כמו•
ואע״ם לאו או בגרסא סדורה פלוני מסכתא בידך יש במסכת

 בפוריא : היא ענוה ומדת לאו לו י,אמר לו היא שסדורה
 אושפיזא :היא צכיעותא ומדת לאו לו יאמר מיטתך שמשת

 ומדה לא אמר’ יפות פכים בסבר קבלו אס אושפיזו על שאלוהו
 תמיד לבא מהוגכין שאינן אדם בני בו יקפצו שלא כדי היא טובה

;ממונו את ויכלו אליו
:היה אושפיזו של כלי רכספא כסא ליה אגניב

>8’כת ע־ .ס*מצק שתא ירחי י׳־ב ]לבתר
3 IV.
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 דורשהו 14אל שידרשנו קודם לו שיחננו דעתך

לאו: אם הוא רמאי אם
 בו שידעו כדי ער להכריז חייב מתי וער מחני׳ כח

 ג׳ אומר יהודה ר׳ מאיר ר׳ דברי שבניו
 שילך כדי ימים ז׳ האחרון הרגל ואחר רגלים
 ?4תנ גם׳ :אחד יום ויכריז ג׳ ויחזור ג׳ לביתו
 שכני אילימא אבירה שכני ]מאי אבדה שכני
 נהליה ולהררי ליזל ליה ידע אי אבירה דבעל
 ר׳ פיפקא .אבירה בו שנמצאת מקום שכני אלא

 שואלין במרחשון בג׳ ורמינהו וכו׳[ אומר יהודה
 יוכן ט״ו שהוא בו בז׳ אומר ר״ג הגשמים את

 פרת לנהר שבא״י אחרון שיגיע כדי החג אחר
 כאן ראשון במקדש כאן קשיא לא יוסף רב אמר

 טובא ישראל .דנפישי ראשון במקדש שני במקדש
 )שפת( על אשר כחול רבים וישראל *יהודה מ״אדדכתיב

 נפישי דלא שני במקדש האי כולי בעינן לרוב הים
 ארבע כאחד הקהל *כל בהו דכתי׳ טובא ישראל כ עזרא

 האי: כולי בעינן לא ששים מאות שלש אלפים רבוא
 :אמיך[ את דרשך ]עד חיתו אמין דרוש עד משמע והכי תרשהו

 ולידע ההכרזה שישקע שדשה :לביתו אמד כל שילך ]כרי
 ויכריז : שלשה מזור’* שאבד יבין ואס כלום לו אבד אס

 אין ימיס דבג׳ פריך ובגק׳ סקכיס ואלו אבדתי אני אהד יום
 שמא אגידה בו שנמצא מקום שכגי :א״י לסוף להמזיר שהות
;כולי אלקא הגשמים ידביקוהו ולא וכו׳ שיגיע כדי :הוא[ שלהן

:,ג תני וקתכי׳ בעינן האי



לר מציעא בבא שני פיק מציאות אלו
 3ע״0פ שיהיו התקינו בב״י שיבנה המקדש בית ]משחרב

מדרשות ובבתי כנסיות בבתי מכריוין
 לשכיניו מודיעין שיהיו התקינו האנסין ומשרבו

 אבירתא ראמרי האנסין משרבו מאי ודיו[ ולמיודעיו
 ההוא חזייה דדינרי אודיא אשכח אמי ר׳ למלכא

 לנפשך שקול וילי א״ל סירתה דקא רומאה בר
 ת׳יר .לסלכא אברתא דאמרי אנן פרסאי דלאו

 אברה שאבד מי כל בירושלים היתה טוען אבן
 זה לשם נפנה אבדה שמוצא מי וכל לשם נפנה
 ווו ונוטלה סימנים ונותן עומד וזה ומכריז עומר
 :הטוען אבן נמחת אם וראו צאו ששנינו הוא

 שם אתא ואשכחוה חמרא ליה אירכס פפא דרב אבוה
אייתי זיל א״ל הונא רב בר דרכה לקסיה

 א״ל סהדי אייתי אזל וטול אות רמאי דלאו סהדי
 אנארמאה א״ל אין א״ל הוא ררמאי ביה ירעיתון

 בר רבה אס׳ קאמרינן את רמאי לאו אנן א״ל אנא
לגפשיה: חובתא אינש מייתי לא ססתברא הונא רב

 תענית במה׳ ששגינו היא וזו :זהובים מלא כלי דרינרי אודיא
בגשמים נכסת אס נמחה אם וראו צאו :המעגל במוני

 ואתפלל מדאי יותר גשמים יש הימנה למעלה הגשמים שגבהו
:שילכו עליהם

 היה שכך הוא רמאי דלאו ביה ידעיתון שא״ל כסבורים אין א״ל
 כאן ואין מתמלה דעתן היה שזה מסתברא ג לשואלן לו

לנפשיה חובה אינש מייחי לא :ומגיד ומוזר מגיד משוס
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 א4ל ורה הרי מחבירו ס״ת השואל מר כטאמר

 כל אפי׳ ס״ת איריא מאי לאחרים ישאילנו ע״ב
 השואל אין רבי שגה כאן רשב״ל ראמר נמי טילי

 ס״ת להשכיר רשאי השוכר ואין להשאיל רשאי
 לאינש ליה ניחא ן4דתימ מהו לי׳ ן4איצטריכ

קמ״ל: בממוניה מצוה דתעביר
 למימרא .יום לשלשי׳ אחת מנערה כסות מצא שס

 לו שיש מי יוחנן והא״ר לה מעלי דניעור
 אמרי יום בכל תו4 כר ינער ביתו בתוך אומן גרדי
 לרה מעלי יום לשלשיגב א׳ לה קשה יום בכל

 לא אבע״א בשנים והא בחד הא קשיא לא אבע״א
 קשיא לא אבע״א כחוטרא הא בירא הא קשיא

בדכיתנאז הא בדעמרא הא
 ולא רפישרין כסא ולא רחרשין כסא יוחנן א״ר שם

:?ובתו יעידו שלא היה נטו? לב״ד יכשהביאן
 כאן : וקריעה בטשטיש להתקלקל נוח שהוא ס״ת איריא מאי

 שייך דבכלהו וכו׳ גט השולח תכן גיטין במסכת רבי שנה
: אחר ביד פקדוכו שיהא ריצה אדם אין למיחר

 ינער : תמיד חדשות טליתות לו שיארג בביתו אומן ]גירי
 : לה קשה ניעור 7 ארץ דרך ולמדנו יום בכל כסותו

 ראשית בב׳ האוחזין שנים ג קורע כיעורו אין א׳ באדם בחר
 *קשה רעמרא : לה וקשה מדאי יותר אותת ממתחין ומכערין הרי״ף
:ונקרעת שנמתחת לה זימנ״ם

 סושרי׳ מיס של מכוס מכשפים של כוס לשתות דחרשקנוח כסא '’®רסל' מ



לה מציעא בבא שני פיק מציאות אלו
 לית חרש ככלי אבל מתכורת בכלי אלא אמרן

 דלא אלא אמרן לא נמי מתכות וככלי בה לן
 דלא אלא אמרן ולא בה לן לית רצויץ אבל צויץ
 :כה לן לית ציבי ביה שדא אכל ציכי ביה שדא
ג ורוצה הרבה מעות אביו לו שהניח מי יוחנן א״ר

 שם וישתמש פשתן ]בגדי[ )בכלי( ילבש לאבדן
 חילי! .עמהם ישב ואל פועלי□ וישכור זכוכית ככלי
 א״שיש״ערומיתןית בכיתנא פשתן ]כגדי[ )בכלי( ילבש

 וישכור חיורת׳ כווגיתא г/זר־ בכלי וישתמש
רנפישל *בתורי תרגומא עמה□ ישב ואל פועלי׳

:פסידייהו
 שם שלא בשביל בהם משתמש עץ כלי המוצא ת״ר
 שמעתא: תני נקט ""א בהלכות יומכן דר׳ בידל• דאיירי וא־ידי
עשבים או המשקה לתוך שכותכין דבר כל ציכי :רותיז צדק

: ציבי קרי בשמים עקרי אי תבלין או
אלה שהעושה בכך אדם ירגיל שלא בא ללמדנו לאבדן ורוצה

 יקרים דמיהם רומיתא כיתנא :רב הון מהר מאבד
 בתורי : דפועליס שכירות להך תי־גומא : לכלות וממהרים
 פסידייהו רנפיש ;בע״ה של בשוורים המנהיגים בפועלים

 הכרמים מרישת אף היתה בשוורים שלהם קרקעות עיודת שרוב
 עם הכרם שירות בין בעגלה הממרישה כלי מנהיגים ובצירתם
 עמהס הבעלים אין אס לפיכן הענבים שם ונותנין הבוצרים

 השוורים ועל הכרם על למום הפועלים דרך שאין גדול הפסד יש
מתקלקלים והם הנטיעות ועל הגפנים על אותם ומנהיגים

-----------------------------------* "-.הדרידו ררוה»*י>ת וי־תייריח
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 לא אבל בחמין בהם משתמש נחשת כלי ירקבו

 משתמש בסף בלי שמשחקן מפני האור ירי על
 מגרפות שמשחירן מפני בחמין לא אבל בצונן בהם

 בקשדת לא אבל כרך בהם משתמש וקררומות
 בהם יגע לא זבוכית וכלי והב כלי שמפחיתן מפני

 אמרו כך כאבירה שאמרו וכדרך אליהו שיבא עד
 ]אמררבארא גביה עבירתיה מאי פקדון כפקדון

 בעליהן שהלכו בפקדון ששת א״ר חמא[ בר
הים!? למדינת

 שאיי דבר[ ]וכל קופה או שק מצא ]פיסקא[ שם
 מנ<* בו׳. יטול לא ה״ן ליטול דרכו

 מתעלם שאתה פעמים *והתעלמת דת״ר דניי׳ננה״מ
 כהן היה כיצר הא מתעלם אתה שאי ופעמים

 כבודו לפי ואינה וקן שהיה או הקברו׳ בבית והוא
 לבך חבירו משל מדובה שלו מלאכה שחלתה או

:מהם והתעלמת נאמר
 לא האור ע״י לא אבל :בצונן וכ״ש בחמין בהן משתמש

לגרוף עשויין וודי״ליש מגריפות : האור על הכלי ימן
 :סוגחן שמפחיתן : החדובקות תאנים ולהפריד הכירות

 בו: וישתמש בעליו יבא בו להשתמש לו מה גביה עבידתיה מאי
 אתה שאי ופעמים :להתעלם שמותר בא ללמדך מהם והתעלמת

הקברות בבית והיא :להתעלס תוכל לא דכתיב מתעלם
 | שהיה או :שישיבנו כבודו לפי ואינה : הקברות בבית האבידה

 חרובה ]בהשבתה[ השבתה( )מדחי שיבטל שלו ממלאכה בטל
I_________________♦ ר>דר*.6ר*. דמי ______________________
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 פגעשסע״ג באורחא קאזיל הוה יוסי בר׳ ישמעאל רבי
דאופי פתכא דרי דחוה גברא ההוא כיה
 שוין כמה א״ל לי דלי א״ל מיתפח וקא אותבינהו

 ואפקרה דווזא פלגא ליה יהיב דזוזא פלגא א״ל
 ואפקרה דזוזא פלגא ליה יהיב הדר בהו זכה הדר

לכ״ע א׳יל בהו למזכה למיהדר בעי דחוה חזייה
:אפקרינהו לא ולך אפקרינהו

 ד את חייהם בית זה להם *והודעת יוסף רב תגי
שם ביקור זה ילכו חסדים. גמילות זה הדרך

 הריךשמומיח זה המעשה ואת קבורה. זו בה חולים.
 מר אמר .הדין משורת לפניכם זו יעשון אשר
 נצרכה לא ג״ח היינו חולים ביקור זה ילכו אשר
 מששי׳ אחר נוטל גילו בן מר דאמר גילו לבן אלא

 זו בה לגביה. למיזל ליה טיבעו הכי ואפי׳ מחליו
 לפי ואינה לזקן אלא נצרכה לא ג״ח היינו קבורה
 דא״ר הדין משורת לפנים זו יעשון אשר כבודו.

 דין בה שדנו על אלא ירושלים חרבה לא יוחנן
 אלא לדיינו דמגיזתא דייני אלא הורה דין תורה

:לפוש עומד מתפח וקא : עצים של משאוי דאופי פתכא
האיש אותו קזר בהו זכה הדר :הטעיככי לי דלי

: ההפקר מן בהן והמזיק
 ותורו׳ ומוקיס בי להתפרנס אומנות להם ללמוד חייהם כיח זה

בתמיה לדיינו דמגיזתא דייני :דקרא בי־ישיה כתיבי
: ובמזקה ביסורין הדכין גווזאי דמגיזתא



מציעא בבא שני פרק מציאות אלו 36
 עבדו ולא תורה דק על דיניהם שהעמידו אימא

הדק; משורת לפנים
 ז4חד *הוכח ואימא לרבא מדרבנן ההוא לאא״ל

מאה אפילו הוכח ל א" זמני תרי תוכיח זימנא י» יקיא’
 הרב אלא לי אק ]תוכיח[ )הוכח( משמע פעמים

מ״מ: תוכיח הוכח ת״ל מניין לרב תלמיד לתלמיד
 לעניי עירך לעניי ן4אל לי אין תפתח פתוח י׳

 נתון מ״מ תפתח פתוח ת״ל מנין אחרחה עיר ע״כ שס
 מועטת מתנדח "מרובה מתנה אלא לי אק יתתןט׳’ייכ

 לי אין תעניק העניק מ.;/מ תתן נתון ת״ל מנקכם,’תש”
 נתברך לא לו מעניקים בגללו הבית שנתברך אלא ,לעל

 ולר׳ מ״מ תעניק העניק ת״ל מנין בגללו הבירה כי מיניה
 מעניקי׳ בגללו הכית נתברך דאמר עזריה בן ׳אלעזר״?’ה’

 תעניק לו מעניקים אין בגללו הבית נתברך לא לו יח™
 העבט אדנם. כני כלשון תירה דברה לי דלמהמאח

להתפרנס רוצה ואינו לו שאין אלא לי אין תעכיטנו שעיין
 רוצה ואינו לו יש הלואה דרך לו תן רחמנא אמר

 :מ״מ תעביטנו ת״ל מנין להתפרנס ’*£יענ
 אין :חרונה חתכה ליתן לך אפשר אי אס מנין מועטת מתנה דכי נמיל

 אשר קרא כתיב דהכי בגללו הכית שנתברך אלא לי כ’חש
 שאין בקידושין: עזריה בן לר׳אלעזר לו: אלהיךתתן ה׳ ברכך ״£ש”כ

 אמר בחתנה. משלד להתפרנס רוצה ואינו שיתפרנס: חמה לוה״.׳שנלא
 משלו להתפרנס רוצה ואינו לו יש דרךהלואה: העבט רחמנא יש״א

ל מיתה אחר מחנו להעביטווליפרע חייב שאתה מנין משלך: אלא’"פ י'כינמ
1  ,ъ ..»-у ;—к—*.—к
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 לב אל שא״ל או הטמא אביו א״ל שאם מנין ת״ר

 יט !יקיא ואבין אמו *איש שב' לו ישמע שלא חחויר
 חייבים כלבם ה׳ אני תשמרו שבתותי ואת תיראו
 תשמרו שבתיהי את רחמנא דכתב טעמא ברבורי

 האי ואמאי ליה ציית אמינא הוה הכי לאו הא
 ודחי עשה אתי ולא ועשה תעשה לא והאי עשה

 והוקש הואיל סד״א אצטריך ועשה תעשה לא את
 כ ממ)6 *כבד כאן שנא׳ מקום של לכבודו ואם אב כבוד
 ג משלי ה׳ את *ככד להלן ונאמר אמך ואת אביך ארח

 ליה: לישמע דלא קמ״ל ליה לציית הילכך מהונך

שם חיים בעלי צער נלמד שניהם *מדברי רבא אמר
שסע״ב דאורייתא:

 ש© כדי בשונא מציה לטעון ושונא לפרוק אוהב ת״ש
חייכן בטלי צער ס״ד ואי יצרו ארח לכוף
 ארח לכוף כדי אפ״ה ליה עדיף הא דאורייתא

:עדיף יצרו
 ו אבדתו קודמת אברתו אביו ואבדת אבדתו משכה

 ל^ ואס לשניכם אדון אני אביך את ירא לך שאמרתי אע״ס ה' אני
הוה לו: תשמע אל שבת למלל דברי על עבור אביך לך אמר
 תוכל דלא תעשה לא ודמי דכיבוד עשה דאתי ליה צייה אמינא

 תשיבם תשב היא תעשה ולא עשה ראבירה : להתעלס
אביך את כבד שוה בגזרה כבודם הוקש :להתעלס תוכל ולא

מהונך: ה' את כבד
:עדיפה סריקה תרוייהו מדקאמרי שניהם מדברי
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 רבו ואבדת אביו אבדת קודם שלו רבו ואבדת

 ורבו הוה לעולם הביאו שאביו קודמת רבו של
 חכם אביו ואם העה״ב לחיי מביאו חכמה שלמדו

 משאוי נושאין ורבו אביו היה קורמת אביו של
 היה אביו של את מניח ואח״כ רבו של אח מניח
 פודה ואח״ב רבו את פודה השבי בבית ורבו אביו
 פודה ואח״כ אביו את פודה חכם אביו ואם אביו את
 אמר[ יהודה ]רב אמר ה״מ מנא ׳גמ רבו: את

 שלך אביון בך יהיה לא כי *אפס קרא אמך רב טי ׳’דני
 רב אמר יהודה רב ואמר אדם כל לשל קודם

 ת״ר בך. לידי בא סוף כך בעצמו המקיים כל
 שלמדו רבו ולא חכמה שלמדו רבו שאמרו רבו

 שרוב כל אומר יהודה ר׳ ר״מ דברי ומשנה מקרא
 עיניו האיר לא אפילו אומר יוסי ר׳ .הימנו חכמתי

 כל העניות: מן הזהר אביון בך יהיה לא קודם: ה״מדשלו מנא
 לאדם יש הכתוב עליו הטיל שלא כךאע״ס בעצמו המקייט

 לא אס קודם שלי לדקדק ולא הדין משורת לסכיס ליככם
 גמילות עול מעליו סורק מדקדק תמיד ואס דחוכמ בהפסידא

 סברת הכמה שלמדו :לבריות שיצטרך וסוף וצדקה מסדיס
 איסור וטעמי זו את זו סותרות יהי שלא ולהבין המשכה טעמי
 נביאים תורה מקרא תלמוד: כקרא׳ והיא והפטור והמיוב והיתר

 כל בהן: מפורש טעמן ואין שבויות שהן כמו משנה וכתובים:
 ]האיר גמרא: אס משכה אם מקרא אם הימנו חכמתו שרוב
להבין: יכול שלא אמת משכה טעם שהודיעו עיניו
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כגון רבא אמר רבו זהו אחת במשנדה אלא

 אמר ובו׳[ ליסטרון ]זוהמא ראסכרן סחורה רב
זה מפני זה עומרים שבבבל חכמי׳ תלמידי עולא

זה: על זה וקירעין
 שם וצריך תלמיד הונא מרב חסדא רב מיניה בעא

צריכנא לא חסדא חסדא א״ל מאי רבו לו
 אהדדי איקפדי שנין מ׳ עד לי צריכחז את לך

 תעניתא מ׳ חסרא רב יתיב הדדי לגבי עיילי ולא
הונא רב ית*ב הונא דרב דעתיה דחלש משוס
חסדא: לרב דחשדיה משום תעגיתא מ׳
 ז במשנה מרה ואינה מרה כמקרא העוסקים ח״ר

שם מרה לך אין בתלמוד שכר עליה ונוטל מרה

 ■ • יודע הייתי ולא שכרה הוא טהרו׳ בסדר ליסטרון זוהמא ראסברן
 הקדירה זוהם בו לקין שמס גדולת כף שהוא ולמדני הוא כלי מה

 שתיו לפי לרב תלמיד כדין זה מפגי זה עומדין :לצדדין והקלמת
 : מזה[ זה למידין וכולם ומפרקין ומקשין יקד כבהמ״ד תמיד יושבין

קוי־ם מאי :אמרים חפי בידו שיש שמועות ששקע רבו לן ]וצריך
:אבידה[ לעני( לאביו

 ממכה יפיס והתלמוד שהמשנה מרה ואינה קצת: היא מרה
תלמוד היה לא שבימיהם ומשתנמין בגירסא שתלויים מפני

 הלבבות שנתמעטו לפי אלא ליכתב ניתן היה לא וגם בכתב
 למעלה פירשתי כבר בתלמוד לכותבו: אמרוכיס דורות התקילו

 יכששתיס הס מה המשכה טעמי סתומות להכין לב לתת שהוא
דברי לדעת או קיימות שתיהן שיהיו לתרץ יבין זו את זו סותרות
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 התלמוד מן יותר למשנה רץ הוי ולעולם מזו. גדולה

 גדולה מדה לך אין בתלמוד אמרת קשיא גופא הא
 יותר למשנה רץ הוי ולעולכם אמרת והדיר מזו
זו משנה נשנית רבי *בימי יוחנן א״ר התלמוד שסע״כמן

 הדר תלמודא בתר ואזלו מתני׳ עלמא כולי ■שבקי
 התלמוד מן יותר למשנה רץ הוי ולעולם להר דרש

 כימי :הוא ?כס פלוני מכי הא יטמא בדבר המילקיס התנאים
 מד גדולה מדה לך אין תלמוד דקתכי הא יו משנה נשמת רבי
 ממלוקת רבו דורות ג׳ לפניי שהיו והלל שמאי תלמידי שמשרבו לפי

 מלכיות*]וגזירות[ שעבוד עול מתוך תורות ינעשיתכשתי בתורה
 דברי לברר לב לתת יכולין היו לא כך ומתוך על-יהס ין ר גו י שה

 אכטונינוס בעיני מן לו הקכ״ה שנתן רבי של ימיו עד המולקי׳
 ועד א״י תלמידי כל וקבץ ושלח מצרה ונמו בע״ז כדאמרי׳ רומי מלך
 גדול מפי דבר ששמע תלמיד כל אלא מדורות מסכתות היו לא ימיו

 סלו' משם שמעתי ופלוני סלוני הלכ׳ סימבין ונתן גרסה הימנו
 הממלוקת טעמי לברר ששמעונתנולב א׳ימה אמרכל וכשנתקבצו

 ודברי לבדם נזיקין דברי המסכתו׳ וסדרו לקיים ראויין מי דברי
 ימידים דברי במשנה במי וסתם לבדם קדשים ודברי לבדם יבמות
 כמותם הלכה לקבוע כדי סתם ושנאן דבריהם את רבי שרא׳

 לטעמי לב שיתנו מזו גדולה מדה לך אין בתלמוד אמרו לפיכך
 משנתם; גרסת על עלטאטתניחיימלמזוו כולי שבקי המשנה:

 רץ הוי להו דרש הרר :בסביא למשוב תלמודא בחי־ ואזלו
 המ*מיס שמות וימליסו המשניות ישתכמו פן שירא לפי למשנה
מותר: יאמרו אסור ובמקום סטור יאמרו קייב ובמקום
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 מ״ד אילעאי בר׳ יהודה ר׳ כדדריש דרוש מאי

 נח ישעי׳ לעמי הגר חטאתם יעקב ולבית פשעם לעמי "הגד
 להם נעשות ששגגות חכמים תלמידי אלו פשעם
 הארץ עמי אלו חטאתכש יעקב ולבירה כורונו׳

 יהודה ר׳ דתנן והיינו כשגגות לחם נעשות שודונות
 ודון עולה תלמוד ששגגת בתלמוד זהיר הוי אומר
 סי שם ה: דבר *שמעו מ״ד אילעאי בר׳ יהודה ר׳ דרש

 ]אמרו[ חכמים תלמידי אלו דברו אל החרדים
 לש>!שזנה משנה בעלי אלו *שונאיכם מקרא בעלי אלו אחיכם

 א׳ נתוםפ׳כו”דה ’עיי פשעם לעמי :גדול שתלמוד כשדרש חתמלה דרוש מאי
 יש״א בטעמי לב לתת להם שהית פשע קירא אני מטאתס את ת״מ

 חשכה מתוך הלכה יורו ולא העיקר על להס שיבררו משכתס
 פשע אפי׳ חטאתם העם: שאר יעקב ולבית :עיקר שאיכה
 טעמי תירוץ שהוא בתלמוד זהיר הוי חטאת: קורא אכי שלהם

 טעמיו לשאול הזהר חרבך חשכה דבר תשמע אס או המשכיות
 שלא תלמודך בשגגת בהורא׳ שגית אס תלמוד ששגגת שכאה: ומי

 כך וחתוך אמר טעס ]בת[ )אתה( וכתת המשכה טעם ידעת
 תימכו ולימדתו לידך שבאת הוראת או דק ]לה[ )ליה( דחית
 טעם ידעת שאלו סבור שהיית כמו הטעם שאין כדת שלא

 אתה עכוש זדון עולה :לידך הבא מעשה לה דמית לא המשכה
 ת״ח אלו חרבך.• טעס שאלת שלא בידך הוא שזדון כחזיד עליה

 שאין כזו וזה בזו זה חשכתס טעמי ללמדם הרבה מכמיס ששימשו
 בעלי ששוכאיס משגה בעלי אלו שונאיכם :בכלן בקיאין הכל

משכה בעלי על אומרים התלמוד שבעלי לפי התלמוד בעלי חשכה



 מציעא בבא שני פרק מציאות אלו 89
 סברם אבר תאמר שמא הארץ עמי אלו מנריכם

 תאמר שמא בשמחתכם ונראה ת״ל סיכויים ובטל
 יבושו נכריס יבושו והכס ת״ל יבושו ישראל

ישמחו: וישראל

המפקיד
שלישי פרק

 דלא מלוה ומ״ש למלוח[ ליה דמהימן לוה ]מ״ש לה
 במלוה ביה מקיים לוה ללוח ליה מהימן

 *וסלף בלוה ביה מקיים מלוה תנחם ישרים א״תוטת”יחל
ישרם: בוגדים שם
 נשיכבב והיו בחרב אתכם והרגתי אפי *והרה ח
 שנאמר ממשמע יתומים ובניכם אלמנו׳ לח
 עולם מבלי החכאיס סוטה במסכת כדאמרי׳ מולם מבלי שהן ע״ב

 הארץ עמי אלו מגדיכם משנתם: מתו־ הלכה שמוריםמ!מככ8
 תאמר שמא כנדה: להם ימתועבין שכואין מכמיס שתלמידי

 שהם דמשמע ,ה יכבד שמי למען כתיב שהרי אלו של סברם אבר
 נאמר ולא בשמחתכם וגראה ת״ל כן: הדבר אין אבל אומרין
 כלכו מכדיכם שונאיכם ואמיכס אני הנביא אמר כך ואראה
 ממנו שאינן נכרים שהם אותם יבושו והם בשמקתכס: נראה

ישממו: וישראל יבושו הס ישראל שם על נקראים ואינן
 שאדם לא אס תנמס ישרים תומת זה מקרא בטלוה מקיים לוה

שנא׳ השמים מן אותו מעשירים היו לא הוא ונאמן ישר
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 ובניהם אלמנו׳ שנשותיהם אני יורע אתכם והרגתי
 שנשותיהם מלמד וגו׳ נשיכם ת״לוהיו מה אלא יתומי׳

רוצים ובניהם אותם מניחים ואין לינשא מבקשות
אותם: מניחים ואין אביהם לנכסי לירד

 אחיושס או אביו שהיה הרי נטושין נכסי הן ]אלו
למדינת להם הלכו המורישין מן אחד אי

 רטושין נכסי הן ואלו וכו׳ שמת בהן שמעו ולא הים
 המורישין מן אחד או אחיו או אכיו שהיה הרי
 . לחו דקרי הנך ש מ״ הלכו[ להיכן יודע ואינו כאן

 לט *נטושים רטושים להו דקרי הני ומ״ש נטושים
 מ שמ>ת ונטשתה תשמטנה *והשביעית הכתיב כרחן דבעל

י הסע על *אם דכתיב דמדעתן רטושים דמלכא אפקעת׳
רוטשה: בנים

 אס בניהם ידעו ולא בשבי שילכו ■כגון כו׳ מבקשות שנשותיהן
שאין לעולם אלמנות נשיהם ויהיו עתים אס מי'ס

 נכסיהם ירשו שלא כיתומים ובניהם לינשא אותם מנימין ב״ד
שבי: של ואיזד מרב של אמד הם קללות וב'

 דכיקדהיה להם והלכו מדעתם בעלים שעזבום משמע ]י״טושין
נימא לא ש״מ צוה ולא לנכסי יורשי הורידו לצוות לו

 שנשבו כגון כרמן בעל בעליהם שכטשוס משמע וכטושי' ליה
 רכתיב כרחן על נטושין ה״ג לקחן(:[ בגמרא )כדמסרש

 אפקעתא כרמו: על היינו ונטשתה תשמטנה והשביעית
 בנים על אם רכתיב מדעתן רטושיה :המלך חצות רמלכא
שאון וקאס דקרא רישיה דכתב שביה ולא חד,עתו היינו רוטשה



 מציעא בבא שלישי &יק המפקיד 40
 א״ל חוזאה מבי אחא ליה אחא איסה בר שסע״כמרי

 לקמיה אחא לך ידענא לא א״ל לי פלוג
 את יוסף *ויכר שנא׳ קא״ל שפיר א״ל חסדא לאשי׳מכדרב
 חתימת בלא שיצא מלמד הכירוהו לא והם אחיו

 את דאחוה סחרי אייתי זיל א״ל זקן כחתימת ובא זקן
 הוא אלמא דגברא מיניה ורחלי סחרי לי אית א״ל
 הוא אחיך דלאו סחרי אייתי אנת זיל לדידיה א״ל

 יגלו יושד מבצרך וכל עליהם אויבים יבואו שלא יראים היו בעמך
 שלח; כשוד איש מאין שדודים העיירות וישארו מאליהם בגולה

 מארב ע״י למלמחה הבאים כשודדי; מלחמה ביים ארבאל בית
 ושודדים מסכיהם לברוח בהם מהרו שלא בשלים היושב עם על
 ישיבת מתוך שלומים הגלות וגו' יהודה הגלות וכמוהו הכל את

 אל״ף מארב בית ת״י ארבאל בית כ״כ. הגל׳ מחריד באי; שלום
 לשו; ולא זריעה לשון שהוא יזרעאל את יעכו כמו בו יתירים לח״ד
 יומא דההוא מכלל ארבאל בית שלח; כשוד יושד מדקאמר עיר
 והמה בלבם בא מורך אלא הוה מלחמה ביום ארבאל בית לאו

 יבא שמא האויב מדאגת להם והולכים בכיס על אם עוזבים
:כעזבה רוטשה . עליהם

 אשה וכשא חוזאה לבי אביו שהלך חמאה מכי אחא ליה אחא
 זה: ובא אביו לככסי וירד לכאן מרי וחזר זה את לו וילדה

 מכירך שאיכו לך קאמר שפיר :חלקו ותבע מרובה לזמן אחריו
 ועכשיו זקן חתימת לך היה לא מאצלך שכשיצא רמאות זה ואין

 כלס היו מהם שכשיצא אחיו את יוסף ויכר זקן.: בחתימת באת
 ובא׳ זקן חתימת בלא מאצל' שיצא־ הכירוהו לא והס זקן חתומי

שבאו. לזה לו שיש עדיס אותם הוא אחיך הלאו זקן: בחתימת
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ולכל לך דיינינן הכי א״ל המע״ה הכי רינא א״ל

דחבריך: אלמי
 ט כידו מצוי אדם של כספו יהא לעולם יצחק א״ר

מב לעולם יצחק וא״ר בירך הכסף *וצרה שנא׳
 יד דכיי׳ בפרקמטיא ושליש בקרקע שליש מעותיו ארם ישליש
 מצויה הברכה אק יצחק וא״ר ידו החת ושליש

 כש ©с אהך ה׳ *יצו שנא׳ העין מן הסמוי בדבר אלא
 איו ישמעאל ר׳ דבי תנא .באסמיך הברכה אה

 שנא׳ בו שולטת העין שאין בדבר אלא מצויה הביכה
 כל פיק ההולך ת״ר .באסמיך הברכה את אתך ה׳ יצו

 הכשר אלהינו ה׳ מלפניך רצון יהי אומר גורנו את למוד
 >יג'׳ש אומר למיד התחיל ירינו במעשה כרכה שתשלח

 א יש בירך ואח״כ מדר הוה בכרי ברכה השולח כרוך
 לא מצויה הברכה שאק לפי שוא תפלת זה הרי

 המנוי כדבר ולא המדוד ברבר ולא השקול בדבר
את אתך ה׳ יצו שנא׳ העין מן הסמוי בדבר אלא

באסמיך: הברכה
 או יך3א כן שאינו ויעידו אתה הביאם הוא מי בו ומכירי; משם

אקרים: עדים כקש
 לו תזדמן שאס אקר כמקום לאקריס יפקידנו לא כידו מצוי

לו מזומן להיות ירו החת לו: מזומן יהא לשכר סקורה
 מאליו ורבה שמתברך הברכה אין :פתאום הבא ריוק לצורך

:העין מן הסמוי דבר שק‘: ליה דריש באסמיך כלע״ז: סו״יישן
:גנזים לשון כאסמיך שכא׳ בו שולטת עין שאין
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 אומרים ב״ש בפקדון יד לשלוח החושב מתני׳ מג
 שישלח עד חייב אייו אומרים וכ״ה חייב ע״ב

 וגו׳: רעהו במלאכת ידו לא,שלח *אם שנא׳ יד דן כב שמוח
 מלמד בש״א פשע דבר כל *על דת״ר ה״מ מנא מד
 אינו ובה״א כמעשה המחשבה על שחייב שם

 ידו שלח לא אם שנא׳ יד בו שישלח עד חייב
 נאמר כבר והלא כ״שלב״ה א״ל רעהו במלאכת

 נאמר כבר והלא לב״ש ב״ה א״ל פשע דבר כל על
 דבר כל על ת״ל מה א״כ כו׳ ידו שלח לא אם

 ולשלוחו לעבדו אט׳ הוא אלא לי אין שיכול פשע
פשע: דבר כל על ת״ל מנין

הזהב
רביעי פרק

 המבול תר מאנשי שפרע מי אמרו אבל פיסקא מח
 ועטורה סדום ומאנשי הפלגה דור ומאנשי ע״ב

 עומד שאינו ממי ליפרע עתיד הוא בים וממצרים
 לי׳ מורעינן אודועי אמר אביי איתמר .כדבורו

 של סקדוכו אטול עדים נסכי אמר יד לשלוח החושב
 אס והלאה ההוא מהיום באונסיה חייב ;לעצמי פלוני

:באקריות קייב כאנס
 :קייב שהוא מנין : עשה וכן יד שישלק לעברו אמר

ממך: להסיע סוסו תקזיוי שאס דע מודעינןליה
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 אורועי אמר אביו ליה לייטינץ מילט אמר רבא

 כב שומת רבא תאור לא בעמך *ונשיא דכתיב ליה מודעינן
בעושרה בעמך דכתיב ליה לייטינן מילט אמר

:עמך מעשה
 י מחוסרי משום בהם אין אמר רב דברים איתמר

מט משוס בהם יש “אמי יוחנן ור׳ אמנה
אומר יהודה בר' יוסי ר׳ מתיבי אמנה מחוסרי

 יט ייקיא אהו איפה בכלל הין והלא צדק *הין ת״ל מה
 שלך ולאו צדק שלך הן שיהא לך לומר אלא
 בפרה אחד ידברו שלא ההוא אביי אמר צרק

 שאמרו אע״פ אומר שמען ר׳ מתיבי ואחדבלב.
 טלית קונה והב דינר ואין והב דינר קונה טלית
 דור מאנשי שפרע מי אמרו אכל הלכה כך מ״מ

 ממי ליפרע עתיד הוא הפלגה דור ומאנשי המבול

 מעשה עושה לאו והאי הבי דרשיכן בעמך עמך מעשה בעושה
 :כזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל שארית דכתיב הוא עמך

שיין :קונה( הוא כנגדו דאמר לטעמי׳ רב קונה )אינו מעות בלא דברים
 לגיייא ב״ע ןשה ^יןס יג סתןאי ןוגי5 בי״ יןשהה איפה ככלל הין

 דם'ז’ה קיים לאו או הן מדבר כשאת׳ כלו׳ כו׳ שלך הן שיהא אלא לוגין:
 שהוא בשעה כו׳ בפה אחר ידבר שלא :אותם והצדק דבריך
 השערלאקר נשתנה אס אבל לשנות בדעתו יהא לא הדבור אומר

 אכל אחנה: קסרון כאן אין השער שנוי לסי בו קרר והוא זמן
 נוקה קכמיס רוק אין בו הקוזר קתני סיפא כו׳ חכמים אמרו
:אמנה מקוסרי משוס בהן יש אלמא הימני
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 ,בר מעשה רתנן היא תנאי בדבורו עוטר שאינו
 פועלים לנו ושכור צא לבנו שאמר מתיא בן יוחנן
 א״ל אביו אצל ובשבא מדונית להם ופסק הלך
 בשעתו שלמה כסעודת להם עושה אתה אפילו בני
 אביהם כני שהם עמהם חובתך ידי יצאת לא

 צא כמלאכ׳ יתחילו שלא ער אלא ויעקב יצחק
 וקטנית פת אלא עלי לכם שאין ע״מ להם ואמור
 מחוסרי משים בהם יש דברים ס״ד ואי בלבד
 התסדפועלים שאני בך א״לוילהדר חיכי אמנה

 רעל ידעי מידע מ״ט דעתייהו סמכא לא גופייתו
• סמיך אבוה

 ההוא לי אמר לדידי רבינא לי אמר פפי רב אמר שם
 שמואל רב לה ואמרי שמיה טבות ורב מרבנן

 דעלמא חללא כל לי׳ יהבי הוו דאי שמיה ווטרא כר
:וכו׳ ברבוריה משני הוה לא

 שפודין שנטמא שני למעשר מנין אלעזר נגא״ר
 שאתו תוכל לא *כי שנ׳ בירושלים *אפי׳ אותו שסע״ב

 פניו: מאת *וישאמשאת שנ׳ אכילה אלא שאת ואין יד ׳,דני
, מג )אשי׳

 יוחנן בר' מעשה :דפליג מתיא בן יומכן ר׳ דאשכמן הוא תנאי
 בתנאו לקזור לכנו שצוה הפועלים את בהשיכר היא משכה כו׳
 לא :קלים מזונות להם ולפסוק המלאכה יתמילו שלא עד

:הכן דברי על רעתייהו סטכא
 ירמק כי דכתיב שם נפדה טהור מעשר שאין .בירושלים ואפי׳

:בירושלים כשהוא ולא ככסף וכתת המקום ממך
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 יא דברים באונאת _?יתו ע את איש תונו *לא ח״ח

 נח או דברים באונאת אומר אתה מדבר הכתוב
 ע״ב תמכרו *וכי אימר כשהיא ממון באונאת אלא אינו

 אונ^׳מקיאכה הרי עמיתך מיד קנה או לעמיתך ממכר
 את איש תונו לא מקיים אני מה הא אמור ■ממון

 4(!’’בעלח היה אם כיצר הא דבי־ים באונאת עמיתו
 תלכ>מ אם הי־אשונים מעשיך זכור לו יאמר אל חשובה

 אבותיך מעשה זכור לו יאמר אל גרים כן היה
 פה לו יאמר מל תורה ללמוד ובא גי היה ■אם

 ללמו׳ יבא ורמשים שקצים וטריפות ובילו׳ שאכל
 באים יסורין היו אם הגבורה מפי שנאמרה חורה
 שהירח או עליו באים חולאים היו אם או עליו

 חבריו לו שאמרו כדרך לו יאמר אל כניו את מקבר
 ררכיךאיוכד ותום תקותך כסלתך יראתך *הלא לאיוב
 מבקשים חמרים היו אם אבד נקי מי נא וכור

 שהוא פלוני אצל לכו להם יאמר לא ממנו תבואה
 יהודה ר׳ מעולם מבר שלא בו ויודע תבואה מוכר
 לו שאין בשעה המקח על עיניו יתלה לא אף אומר
 ללב המסור דבר וכל ללב מסור הדבר שהרי דמים
האי מאלהיך ויראת בו כאיור ולפיכך ללב מסו־ הדבר ,שהרי

 שהרי וה״ק ליה נקט יראה בו כאיור למה טעם ליתן שהרי
 של ללבו אלא להכיר מסירות ורעתן טובתן אין הללו הדברים יל

 ויכול לעקלקלות אס אסלעקצ יודע[ הוא ]עושה ויודע( )עושהו
 תבואה לך שיש סבור הייתי לטובה אס כי עשיתי לא לומר הוא

של ללב המסור רב!־ וכל :זה מקק לקנות קפץ והייתי למכור



מציעא בבא רביעי פרק הזהב 43
 משום יוחנן רבי אמר מאלהיך *ויראת בו ייקיאיטנאמר
 ממון מאונאת דברים אונאת גדול יוחאי בן ר״ש

 בו נאמר לא וזה מאלהיך *ויראת כו נאמר שזה « שם
 וזרה כגופו זה אומר אלעזר ור׳ מאלהיך ויראת

 לחשבון ניחן זה אמר נחמני בר שמואל ר׳ כממונו
:לחשבון ניחן לא וזה

 המלבין כל יצחק בר נחמן ררב קמיה תנא תני יב
 1א״ר דמים שופך כאלו ברבים חבירו פני שס

 ואתי סומקא דאזיל ליה דחזינא קאמרת שפיר
 זהירי במאי במערבא דימי לרב אביי א״ל היורא

 לגיחנם יורדין הכל חנינא דא״ר אפין כאחוורי א״ל
 לגיהנם היורדין כל אימא אלא ס״ד הכל מג׳ חוץ

 הבא הן ואלו עולים ואינם שיורדים מג' חוץ עולים
 שם והמכנה ברבים פניחבירו והמלבין א״א על
 כיה דרש אע״ג מלבין חיינו מכנה לחכירו רע

 לו *נוח יוחנן א״ר חנה בר בר רכה אמר בשמיה נט
 פני ילבין ואל איש אשת ספק על שיבא לאדם
 ירכא דדרש רבא מדדרש לן מנא ברבים חבירו

 לאונאה: אס לטובה עממשבותאס7חןהיו ירא הוי בו נאמר אדס
 דרש עולים: יןלגיהכס7היור כל ין.ה״ג7יור הכל ס״רוכי הכל

 מתלבנות סכיו ואין כן אותי שמכנין בכך הורגל כבר ביה
 זושמתמל׳מטאתי אשתי בשביל ובצלעי חתכוין: להכלימו זה ומ״מ

 7ו7 של מעשה טובה7 רבא כדררש : הצלע את ה׳ ויק כמו בה
 7ו7 בית למלממת שהיוצא היא איש אשת וספק משלהן שכע ובת
מגורשת שתהא ימות שאס מכת על לאשתו כותב כריתות גט
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 רמותלי^לה ילא קרעו וגו׳ ונאספו שמחו *ובצלעי מ״ד
 לפניך וידוע גלוי רבש״ע הקב״ה לפני דוד אמר
 לארץ שותת דמי היה לא בשרי מקרעין היו שאם

 ואהלות בנגעים שעוסקים בשעה אפי׳ אלא עוד ולא
במה מיתתו איש אשת על הבא דוד לי אומרים

 סיט׳פ׳ץ לעה״ב חלק לו ויש בחנק מיתתו להם אומר ואני
 א״שיש״עלעה״ב חלק לו אין ברבים חבירו פני המלבין אבל

 לה ואמרי רב אמר טוביה בר זוטרא מר )ואמר(
 חסידא שמעון א״ר כיונא כר []חנא רב)הונא( אמי

 נוח יוחאי בן ר״ש משום יוחנן א״ר לה ואמרי
 ואגל האש כבשן לתיך עצמו שיפיל לאדם לו

 ליז יאשי׳ *היא דכתי׳ מתמר מנ״ל ברבים חבירו פני ילבין
:חמיה אל שלחה והיא מוצאת

 יג איש תונו *לא מ״ר אירי דרב בריה *חנינא א״ר
שם תונהו אל ובמצות בתורה שאתך עם עמיתו את

 אשתונ״אחימא באונאת זהיר אדם יהא לעולם רב אמר
)יקלאגה ה:קרוב אונאתה מצויה שדמעתה שמתוך

 אם מגורשת ספק היא הימים אותן וכל לעס תזקק ולא מעכשיו
 קרעו ונאספו שמחו :נתגרש׳ לא מת לא ואס מתקל׳ מגורשת חת

 שלחה והיא מוצאת היא :דם מצאו לא קרעוכי אס רמו ולא
 א1? נבעלתי ליהוד׳ להן אמרה לא לשריפה אותה מוציאין שהיו אע״פ
 : יודה מעצמו הוא יודה ואם הרה אנכי לו שאלה למי לו שלמה

:לצערה דברים באונאת אשתו באונאת :אתו עם עמיתו
:לבא ממהר אונאתה פורענות לבא קרובה אונאתה
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 הפלה שערי ננעלו ב״ה שחרב מיום אלעור א״ר יד
 ואע״פ הפלתי סתם ואשוע אזעק כי *נם שנא׳ שם

 שנא׳ ננעלו לא דמעות שערי ננעלו תפלה ששערי ג איכה
 אל דמעתי אל האזינה ושועתי ה׳ תפלתי *שמעה לט תלים

 נופל אשתו עצת אחר ההולך כל רב ואמר תחרש
 רב א״ל וגו כאחאב היה לא *רק שנא׳ בגיהנם כא ״אמ

 גחץ נוצא אהתך אינשי אמרי והא לאביי פפא
 ן4וה דעלמא במילי הא קשיא לא לה ותלחוש

 האבמילי במילידשמיא ל׳יאהא דביתא. במילי
:דעלמא

 משערי חוץ ננעלים השערים כל חסדא רב אמר טו
 אנך חימת על נצב ה׳ *הנה שנא׳ אונאה שס
 חוץ שליח כידי נפרע הכל אלעזר א״ר אנך ובידו י עמוס

 אק ג׳ אבהו רבי אמר אנך. ובידו שנא׳ מאונאה
 שישמע מתקב״ה שמבקש נקשה מלשון לשנותו אין שטעהחפלחי

 אני בזו ולול בקשה מלשון לשבותו יש תמרש אל אבל תפלתו
 אל תעשה אל תמרש אל להיזריש ולא לשתוק דרכיך שאין בוטיז
 למוט יתן אל כגון עתיד לשון ומשמשי; בקשה לשון משמשים תת;
 עתיד: לשון הוא מאומה לי תת; לא יעקב ויאמר בקשה. לשו; הרי
 אשתו: אותואיזבל הסתה אשר ם־פאדקרא הי׳כאחאב לא רק

דבריה: ושמע עצמך קטבהיכפוף אשתך נוצא אתתך
 הצועק אונאה משערי חוץ :ננעלו תפלה של השערים כל

שליח ע״י הכל :בפניו בנעל השער אין דברים אונאת על
 :לשליק מסרה לא ובידו : שלית ע״י עבירות כל על בפרעין
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 אונאה .ורה ועכור׳ וגול אונאה בפניה׳ ננעל הפתור
 י יימיה ישמע ושור *חמס דכתיב נזל אנך. ובידו רכתיב

 סה ישעי׳ המכעיסים *העם דכתיב ע״ז ־ תמיד פני על בה
תמיר: פני על אותי

 טז בתבואה זהיר אדם יהא לעולם יהודה רב אגד"
שם ביתו בתוך מצויה מריבה שאיו ביתו בתוך

 ימ׳זמל,*השם שנא׳ תבואה עסקי על אלא אדם של
 רכפפא אמר ישביעך. חטים חלב שלים גבולך
 נקיש מכדא שערי משלם כד אינשי דאמרי היינו
 פפא בר חניגא רב ואמר בביתא תיגרא ואתי

 שלא ביתו בתוך כתבואה זהיר אדם יהא לעולם
 שנא׳ תבואה עסקי על אלא דלים ישראל נקראו
 שיפטי׳י עליהם *ויחנו וכתיב ונו׳ ישראל זרע אם *והיה
 ס)וא״ר(! מדק• מפני מאד ישראל *וידל וכתיב
 פם אשתו בכבוד זהיר אדם יהא לעולם חלבו ]א״ר[
 אלא אדם של ביתו בתוך מצויה ברכה שאק

 להפסיק ננעל אינו : מרום לצבא שכיכה שבץ מקיצה פרגוד
 ובידו : שיפרע עד אותם רואת תמיד אלא המקים מן ראייתן

פני על בה: ]ימשמש[ )וממשמש( אצלו תמיד שהוא משמע אנך
: העבירה לבין ביכו מקיצה ואין לפני

 מכרא : הקב״ה ישביעך מטיס כשמלב אימתי שלום גבולך
התגר תיגי־א ואתי נקיש :שעורים בו שכותכיס כד

 שכשמע ריקם כלי כדרך מקשקש הכד שמעתי ואכי ובא מקשקש
מיכיה לעיל ישראל וידל :עליו כשמקשקשין הברה קול בו
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והיינו בעבורה הטיב *ולאברם שנא׳ אשתו כשביל »נ לאשי׳

 כי לנשייכו אוקירו מחיוא לבני רבא לחו דאטר
דתתעתרו: חיכי

 להוליא חוליא בין חול ונהן חוליות חתכו התם חנן יו
 *וזהו מטמאים וחכמים מטהר אליעזר ר׳ שס

 יהודה א״ר עכנאי מאי עכנאי 1שר־ תנור שסע״ב)הוא(
 וטמאוהו וו כעכנא דברים שהקיפוהו שמואל ׳אמ

 תשובורת כל אליעזר ר׳ השיב היום באותו תנא
 הלכה אם להם אמר הימנו קיבלו ולא שבעילם

 מאה ממקומו הרוב נעקר יוכיח זה חרוב כמותי
 מביאין אין לו אמרו אמה מאות ד׳ לה ואמרי אמה
 כמותי הלכה אם להם ואמר חזר החרוב מן ראיה
לאחוריהם המים אמת חורו יוכיחו המים אמת
 אוקירו :הארץ יבול את וישחיתו עליהם ]וימנו[ )ויפלו( כתיב

בתוכה דר רבא שהיה עיר מחוזא : נשותיכם כבדו לנשייכו
:שחה כך

 חרש כלי כי־רך ככבש! מצרפו חוליות העשוי תנור חוליות חתכו
 ר׳ : -לחוליא חוליא בין חול ונותן החוליות צורף ואח״כ

 וכלי גללים כלי כעין בכין אלא חרס כלי שאינו מטהר אליעזר
 בתר דאזלי טטטאין וחכמים : טומאה חקבלין שאין אדחה
 ופיו גדולות קדרות כעין עשויין שהיו שלהם תנורים שאר קוליות
 חושינו שהיה אלא ומיטלטלין קדרות כשאר בכבשן וצורף למעלה

 על סביב הטיט ]טפילות[ את ומדביק הדף על או הארץ על
עכנאי :חומו את ויחזיק שיקלוט עב לעשותו ]כולו[ )שוליו(
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 ואמר חור המים ׳ מאמת ראיה מכיאין אין לו אמרו

 הטו יוכיחו המדרש כיה כותלי כמותי הלכה אם
 יהושע ר׳ בהם גער ליפול המדרש בית כותלי
 את זה מנצחים חכמים תלמידי אם להם אמר

 כבודו מפני נפלו לא טיבכם מה אתם בהלכה זה
 ר״א של בכורו מפני זקפו ולא יהושע ר׳ של

 הלכה אם להם ואמר חור ועומדים מטין ועדיין
 ואמרה קול בת יצתה יוכיחו השמים מן כמותי

 עמד מקום בבל כמותו שהלכה ר״א אצל לכם מה
 ל דניים מאי היא בשמים• *לא ואמר רגליו על יהושע ר׳

 חורה נתנה ־]שככר ירמיה א״ר היא בשמים לא
 שכבר קול בכת משגיחין אנו אין פיני[ מהר

 להטוד־ז^ממ רבים *אחרי סעי בהר בתורה כתבת
 קב״ה עביר מאי א״ל לאלוהי נתן ר׳ אשכחיה

 כני נצחוני ואמר חייך קא א״ל שעתא בההוא
 טהרות כל הביאו היום אותו אמדו בני נצחוני

 וברכוהו עליו ונמנו ושרפום אליעזר ר׳ שטיהר
 אני עקיבא ר׳ להם אמר ויודיענו ילך מי ואמרו

 ונמצא ויודיענו הגון שאינו ארם ילך שמא אלך
 לבש ר״ע עשה מה כולו העולם כל את מחריב

 ד׳ ברחוק לפניו וישב שחורים ונתעטף שחורים
 טהרות כל :פיו אצל זנבו להכניס כעגולה לעשות דרכי כתש

 נכהמ״ל זו הלל כשאלה שאירע מעשה ע״י אליעזר ר׳ שטיהר
וטיהרם טהרות גניו על ועשו וקזרו זה תנור לאויר טומא׳ שנפלה

_____г ול6ו צער ערי? //?חוריה לר/№ * דייריו г.мт זרזדיאיח
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 א״ל מיומים יום מה עקיבא אליעזר* ר׳ א״ל אמות

 הוא; אף ממך ב-ילין שהבריך לי כמדומה רבי
 קרקע: ע״ג וישב ונשמט מנעליו וחלץ בגדיו קרע
 בוהים׳ שליש העולם לקה דטעורת עיניו ולנו

 בצק אף וי״א בשעורים ושליש בחטים ושליש
באותו היה גדול *אך תנא טבח. אשה שכירי אף ם׳*

 נשרף אליעור ר' עיניו בו שנתן מקום שבכל היום
 לטבעו נחשול עליו עמד בספינה בא היה ר״ג ואף
 אליעור ר׳ בשביל אלא זה שאין לי המרומה אס׳

 גלוי רבש״ע ואמי־* רגליו על עמד הורקנגס בן
 בית לכבוד ולא עשיתי לכבודי שלא לפניך וידוע
 מחלוקר־ן ירבו שלא לכבודך אלא עשיתי אבא

 דביתהו: שלום אימא מועפו. הים נח בישראל
 לא ואילך מעש׳ מההוא הואי רר״ג אחתיה דר״א.

 ההין> אפיה על למיפל לר״א ליה שבקת הות
 לחסרי מלא בין לה ואיחלף הוה ירחא ריש יומא
 ריפה׳ ליה אפיקה אכבא קרי עניא ]אתא[ א״ד

 מנעליו וחלץ : בקריעת מייב שהמכולת בגדיו קי־ע הוא אף
 הכסא מן ונשמט ; בח״ק הסנדל בנעילת אסור שהמכולת

 ׳’ועל היה כשיא ר״ג : גלולה מכת גרול אך :נתקלקל נזפח
 על' למלוק הימיד ירגיל שלא מחלוקות ירבו שלא• כעשה; פיו

 סבורה' לחסר מלא כיו : שמה כך שלים אימא : הרכים
 על! המלש ביום יפול ולא ל׳ ביום וקבוע מסר המלש שיהא היתה

ביום בו נזהרה ולא ואמל ל' יום על כקבע ולא מלא והיה פניו



מז מציעא בבא רביעי פרק הזהב
 לאחי קטלת קום א״ל אנפיה על רנפל אשכחתיה

 מנא א״ל דשביב ר״ג מבית שפורא נפק אדהכי
1כר׳ אבא אבי מביחק מקובלני כך א״ל ידערה

אונאה: משערי חוץ כנעלין השערים
 והלוחצויח לאוין בג׳ עובר הנר את המאנה ת״ר

שם שלשה דכתיבי מאנה שגא מאי בב׳ עובר
 :י )משמ בארצכם גר אתכם יגור *וכי חונה לא *וגר לאנין

טהיאשם ללבכ וגי את 2׳אי № א*יל אותו תלנו
 כנ שמית *וגר תלחצנו כתיבי*ולא ג׳ נמי לוחצו הוא. עמיתו

 הואשם« בכלל וגר כנושה לו תהיה *ולא תלחץ לא
 מ שם הגדול ר״א תניא בג׳. זה ואחר זה אחד אלא

 ואמרי מקומות בל״ו תורה הזהירה מה מפני אומר
שכ *וגר מ״ר רע. מפנישסורו בגר מקומות במ״ו לה
 תנא בם היית ס גרי כי תלחצנו ולא תונה לא

 תאמר אל שבך מו□ ]אומר[ נתן ר׳ )משום(
 זקיפא ליה דזקיף אינשי ראמרי והיינו לחברך

 המשסמה אני דוד מנית אבא אבי מבית :פניו על וכסל ל׳
לסי אונאה משערי חוץ : דוד מבית והס היתה נשיאים שכת

• ימעיח להוריד קרוב הוא הלב שצער
 חהיה לא :דוחקי הלוחצו :דברים אונאת הגר אה המאנה

מאי ה״ג חובו: לתבוע שדוקקו הוא לחץ כנושה לו
 ולא אותו תונו לא תונה לא וגר תלתא ביה דכתיב מאנה שכא
 מום :יכו׳ נחי לוחצו הוא עמיתו בכלל וגר עמיתו את איש תונו
 לכס הוא גנאי הייתם דגריס דכיון לחברך תאמר אל שכך

תלוי לו שיש מי וכר זקיפא ליה ראית מאן גרות; שם לתזכיר
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 ביניתא: דקיף לחבריה ליה נימא לא כדיותקיה

 קליות החנווני יחלק לא אומר יהודה ר׳ מתגי׳ ס
 לבא מרגילן שהוא מפני לתינוקות ואגוזים

 השער את יפחות ולא מתירין וחכמים אצלו
 אבא דברי הגריסין את יבור לא לטוב וכור וחכ״א
 ע״פ יבור שלא ומודים מתירים וחכמים שאונל
 מפרכסין אין העין את כגונב אלא שאינו מנורה

 :הכלים את ולא הבהמה את ולא האדם את לא
 ולרקניה לרישיה צבעיה דאזיל סבא עברא ההוא יט
 ויהיו א״ל זבנן א״ל דרכא לקמיר־ן אתא שסע״ב

 שמואל בר פפא דרב לקמיה אתא ביתך בני עניים

 שם שכל זה דג לי תלת ביתו לבי או לעבדו יאמר לא במשפחתו
לו: הוא גנאי תליית

 אצלו לבא שמרגיל בזול/מסכי; ,לחכור השעת את: ולאךפחוח
 סירות אוצרי כך שמתוך לטוב זכור מכירו: מזינות ומקפץ

 יבור לא לב׳: א' בריחים גרוסות פולין גריסין בזול: מוכרים
 מן יותר בדמיהן מעל׳ הוא יפות שכראין הפסולת"שמתוך אח

 :בגח׳ מפרש טעמא מחירים וחכמים :מהם שנטל הפסולת
 לא שבתוכו הפסולת ואתי יפות להראות ■למעלה ע״פ:המגורה

 אין :זו בברירה העין אח כגונב אלא שאינו לפי :בירר
 לימכר: ישעומד כנעני עבד האדם אח ,לא בגמ׳!: חפ׳ מפרכסין

 : כבחור ]ונראה[ )ומראה( שמור וצבעו לבן זקנו שהיה צבעיה
 אסור עברי דעבד היה וכנעני לעבד אותי קנה זבנן

לי טוב היא, חשכה עניים ויהיו נוהג: היובל שאין מרבן לאחר
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 לרישיה חווריה אזל מיא אשקיין א״ל חר יומא ובניה

אנפשי׳ קרי מאבוך *(קשיש דאנא א״ל׳הוי ולרקניה
יא משל* :וגו׳ נחלץ מצרה *צדיק

נשך איזהו
חמישי פיק

 לאב לכדתני׳ לי למה רך!מנ׳ רכחב תגנובו *לא
 סא לשלם ע״מ תגנובו לא למיקט מנת על תגנובו

 לאוע״ב אשי לרב יימר רב א״ל כפל תשלומי
 יש ויקרא לטוק א״ל לי למה כמשקלות רחמנא דכתב

 עליו לעבור הוא מעליא גול האי כמלח משקלותיו
 שם במשפט עוגל תעשו *לא ת״ר עשייה. משערה
 כמשמעו( )במשפט ובמשורה[ במשקל ]במדה
 לאחד ימדוד שלא קרקע מדידת ורה במרה
נחלץ מצרה צדיק זקנו: רקניה וישמשוני: ישראל עכיי לסרכס

.־ רבא זה
 שהרי ואונאה מרבית לילף לי למה רחמנא דכתב תגנובו לא

ליה קחיבעיא לא הדברות דעשרת תגנוב לא .ממון ממסרו
 לצער: למיקט בסנהדרין: כדאמרי' הוא נפשות לגונב דאזהרה

 לאו יקבל: שלא בו ויודע לההכותו שרוצה כפל לשלם ע״מ
 ■או תמכה משקלותיו לטומן וגו': עול תעשו לא המשקולות

 :באלו לוקמ כמשקל לוקק וכשהוא להכבידו כמל? טומן הפרס
לאח׳ ימדוד לא :בהן שקל לא ואפי׳ הטמב׳ משעת עשייה משעת

משוס רצה לא Ьр מדוש ואפי׳ כקידושין כדאי' זקנים הדור משום *.(
__________ יש״א. הידור
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 שלא במשקל הגשמי□ כימות ולאחד החמה כימו׳
 והלא ירתיח שלא ובמשורה במלח משקלותיו יטמין

 משלשים אחד שהיא משוררת ומה ק״ו דברים
 להין ק״ו תורה עליו הקפידה בלוג )ושלשה( וששה

 וחצי ולוג ההין ורביעית ההין ושלישית הין וחצי
 דכתב לי למה רכא אמר הלוג. г ורביעי! לוג

 גבי מצרים יציאת ברבית מצרים יציאת רחמנא
 הקמה אמר במשקולות. מצרים יציאת ציצית.

 בבור של טפח כין במצרים שהבחנתי הוא אני
 ליפרע שעתיר היא אני בבור של שאינ׳ לטפה

 לישראל אותן ומלוה בנכרי מעותיו שתול׳ ממי
 שתולה וממי במלח משקלותיו שטומן וממי ברכית

הוא: תכלת ואומר בבגדו אילן קלא

 ימדוד לא השדה את למלוק תכאין אמין כו׳ החמה בימות
 באותו הנשמים בימות ולאמד הממה כימות לאמד המודד
 ובימות צורכו כל ומתפשט הנשמים בימות למ שהמבל מסכי המכל

 к היא הלמ מדת משורה וכיוי׳ן: כנמד הוא יובשו מתוך הממה
 היין את כשמוציא המדה את שממלא בלע״ז אשקומ״א ירתיח
 בפרשת רבית גבי מצרים יציאת מחרה: נמצאת זמן ולאמר

 במצרים שהבחנתי תהיו: בקדושי׳ משקולות גבי סיני: בהר
 בעשר מהן ונתעברה אמת מצרית על רווקים עשרה שבאו הרי

 תולה. מתו: כלם אביהן של בכורות שהן בכורות עפר עיבורים
 ככרי של ואומר בריבית לישראל מעותיו מלוה בנכרי מעותיו

תכלת פתיל אמר ורממכא לתכלת הדומה צבע אילן קלא :הם



 מט עא מצי בבא חמישי פי-ק נשך איזהו

 כא מסור׳ חנינא ר׳ א־׳ל דפי־ת לסירא איקלע •^בינא
 שם רחמנא דכתב מצרים יציאת לרבינא דפי־ת

 היא אני הקב״ה אמר א״ל לי למה שרצים גבי
 של שאינה לטסה בבור של טפה בין שהבחנתי

 דגים קרבי שמערב ממי ליפרע עתיד אני בכור
 א״ל לישראל ומוכרן טתורין דנים בקרבי טמאי׳

 ]הבא[ שנא מאי לי א4קשי קא המעלה אנא
 ר׳ דכי לכדתני א״ל ז4רחמנ דכתב המעל׳

 הקב״רה אמר ישמעאל ר׳ דבי ת4דתנ ישמעאל
 אלא ממצרים ישראל את העליתי ]לא( אלמלא
 א״לעמי דיי בשרצים מטמאין שאינן זה דבר בשביל

 א״ל וממשקלות ומציצית מרבית טפי אגרייהי ש נפי
 למכלינהו: מאיסי טפי אגרייהו נפיש דלא אע״ג

 שס ]אטו וכו׳ כפירות המרבה תרבית איזהו א[!פיסק
 רבית לאו השתא עך דאמרי־נן הני כל

 ואילך מכאן תירה של כאן ער בהו א א״ר הוא

אלא הים מן עולה שאינו מלזון בדם שצנוע יקריס דמיו ותכלת
שנה: לשבעים אמת

 :סתם סורא זו ואין פרת כהר על היושבת סורא רפרת סורא
אתכם המעלה ה׳ אני כי השמיני ביום ברה* שי־צים גבי

 שהן לקמיה כדמפלש זח דבר כשביל אלא :מצרים מארץ
 לשון כתיב להכי הללו כשקצים כמאסים ואיכן ונאים מעולים

:אצלם א ה גדולה שמעלה עילוי
הלואה: רך7 תורה של

4 IV.
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 1 הורה של כאן ער רפא אמר וכן דבריהם[ של

רשע *יכין כאן עד דבריהם של ואילך מכאן אייכם
 כאן ער אפילו אלא לא ותו כאן עד ילבש וצדיק

:ילכש וצדיק רשע יכין
 מהם אחר וביר כדרך מהלכין שהיו שנים תניא כב
 מתים שניהם שותים אם מים של קיתון סב

 פטירא בן דרש לישוב מגיע מהם א׳ שותה ואם
 במיתת אחד יראה ואל וימותו שניהם שישתו מוטב
 עמך אחיך *וחי ולימד עקיבא שבאר׳ עד יחיאכהחכרו

:חכירך לחיי קורמין חייך
 דרב פרקי כשילהי יתיתא הוה כהנא רב אמר סד

 מאי ירענא ולא קרי קרי ושמעיתרקאמר
 קרי קרי מאי להו אמרי רב רקם כתר קאטר

 מאן האי רב קאמר הכי לי אמרי רב דקאמר
 בני קרי עשרה אולי וקא אקרי לגינאה וווי דיהיב

 של מעות לבכיו והכית מת שאס ילבש וצדיק רשע יכין כאן ער
 לה• תכיא הכי וגו׳ יכין נאמר וע״ז להמזיר מייביס אין רבית

 הכן אין דרככן דרכית כ״ש כתמיה לא והו כאן עד :בתוספתא
 האב יכין היא: דאורייתא דרכית כאן ער אפי׳ להמזיר: מייב

 להמזיר: מייב איכו צדיק שהוא והכן יהכה ולא וימות רשע שהוא
 ואם לשכיהס: מספיקין שאין בצמא יטוהו שניהם ישהו אם

 5 קודמין: מייך עמך מיס: וימצא לישוב מגיע האחד ישתה
:דכריו תקלת שמעתי ולא באתי לדרוש כשס־יס פרקין בשלהי

 " דלועין ומזכיר דורש שמעתי קרי קרי דקאמר שמעיה



 ' נ מציעא בבא חמישי הק& נשך איזהו
 איתנותו גרמידא בני לך יהיבנא וא״ל בזווא ורתא
ממילא ר כיון רתימא מהו ^יטא פ אסור ליתנהו שרי

קמ״ל; דמי שפיר רבו קא
 דמסיקשסע״ב דאגשי עבדי תקיף חמא בר יוסף רב

)רבה( א״ל עבירתו בהו ועכיד וווי כהו
 אנא א״ל הכי מר עביר טעמא מאי ברית ]רבא[

 כריסיה נהום עכדא ר״נ ׳ראמ לי סבירא נחמן כרב
 עבריה דארו כגון ר״נ דאמר אימיר א״ל שוי לא

 איא א״ל אמר מי עכדיאחריני מבי דמרקירבי
 רב אמר קטינא ]רב[ כי רניאל ררב הא כי

 ועושה הכירו שי־׳ עכרו התוקף דאמי* לי סבירא
 סה עבדיה נסתרי דלא ליה *רניחא פטור מלאכה בו

כיון מר וווי כיה מסיק דלא ז4היכ ה״מ א״ל
כרכיה: מחזי וווי כהו דמסיק

 גימיראאמהאמהזאיחנהו בני זמן: לאחר לך ירזיבנא :תמיד
 אסור: קטנות ועודן ליתנהו אמת; כני גדולות נגנו לו יש אס

 בעלי של בעבדים מחזיק זוזי כהו רמסיק ראיגשי עברי תקיף
לחם כריסי' נחום מלאכתו: לעשות יכופס שלו חובות

 למרקר שמו; כך עבריה דאת מלאכתו: ביום זכו והריני מאכלו
 עבריה נסתי־י הלא יין: לשתות בחניות ומרקד היה ליצן כוכי בי

 כדרך משמשות התי״ו כסתרי ויתעצל נטל להיות ירגיל שלא
 תשתרר ויאמר שר יתפעל כאשר וסמ״ך שי״ן בתיבת המתפעלים

 הסתופף סף .רת ובג השורש אותיות להפסיק מתמצעת שהתי״ו
:אשתקיל אשתהי מסתמיך מסתרי גקרא בלשון וכך השתוחח שח
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 מאי יקבצנו דלים לחונן ותרבית בנשך הונו *מרבה בג
 :מלבא שכור בגון רב אמר דלים לחונן ע
 עמי גו׳ עמי אח הלוה כסף *אם יוסף רב תני ע״ג
 ענייך קודם עני ועשיר עני קורם עמי ונכרי משליכה
 עיר ועניי עירך עניי קודמין ענייך עירך ועניי כר

 ונכרי עמי מר ]אמר קודמין עירך עניי עאאחרת
 נצרכה לא הונא לי אמר אר״נ פשיטא קורם עמי מכנ’ייש

 תניאא״ר בחנם[. ולישראל ברכיה לנכרי דאפי׳
 מלוי של עיניהם סמיוח כמה ורארח בא יוסי

 ער עמו יורד רשע לחברו קורא אדם כרכית
 ודיו וקולמוס ולבלר עדים מביאים והם לחייו

 חני׳ ישראל באלהי כפר יה פלו' וחותמין וכוחכין
 ומלוה מעות לו שיש מי כל אומר אלעזר בן ר״ש

 בתם ומונן מישראל ממון ונוטל היה פרם מלך מלכא שבוי
המלות: מן דלים שהם כבריס דליס

 עניים עירך ועגיי ענייך :קודם עמי ללות אין נ ונכרי עמי
 עמך לכתיב קודמין ענייך וממשפיזתך: קרוביך שהם

 הוי דהכך אמרת עיר לעניי קורמין עירך עניי לך: הקרובים
 הכהו כאלו עמו להתקוטט רגיל לחייו ער עמו יורד טפי: עמך

 של איתנותו לתוך לירד רשאי שמעתי ואבי להורגו בא וכאלו
 מכמיס שיתירו בעיני וקשה מכירו של מזונותיו ולמעט מברו

 שנה ב י׳ עד בכתובות לאחרי׳ ועול רעה ולגמול להכקס לישראל
 יורל ומאי למייו עמו יורל ואילך מכאן בכו עם אלם מתגלגל

כפר פלוני :קאמר לתורה ולכופו לייסרו הא איכא אומנות לתוך



נא מציעא בבא חמישי פרק נשך איזהו
 לאמלים־" *■כספו אופר הכתוב עליו כרבית שלא אותן

 לא אלה עושה לקח לא נקי על ושחר בנשך נתן
 נכסיו כרכית המלוה שכל למדת הא לעולם ימובי

 וקא ברבית מוזפי דלא חוינן והאקא מתמוטטין.
 ועולים מתמוטטין הללו אלעזר א״ר מתמוטטין.

 תביטחנקוקא *למה עולים. ואינם מתמוטטין והללו
הונא א״ר ממנו צדיק רשע ככלע תחריש נוגדים

:בולע אינו גמור צדיק בולע ממנו צדיק
 דלאעג אנשי תקיף הוה דרבא אחיה סעורם רב

כל׳רבאע א״ל דרנא בגוהרקא להו ומעייל מעלי
כשוררת נוהג שאינו ראית רתניא קעברת שכיר

 ייקיאכה *לעולם ת״ל בו להשתעבד רשאי שאתה מנין
כשורה נוהג אפילו יכול ובאחיכם תעמדו בהם

וגו׳: באחיו איש ישראל כני ובאחיכם ת״ל
 עה ואינו מנה בחברו לנוש׳ מיין אימר רשב״י יימא

ע״ב לו להקדים שאסור שלום לו לחקרי׳ רגיל
 כג דניי׳ :אסור דבור אפילו ישך אשר דבר כל *נשך ת״ל שלום

 ימוט לא אלה עישה הלי דוק מתמיטטין גרביה־. לישראל שהלוה
 כו׳ והללו ועולין מתמוטט? הללו ימיט: כנשך נתן אס הא

 ימוט ואס כלי׳ לעולם מוט’ לא אלה עושה הל קרא יושמע והכי
 צדיק לעולם: ינווט בנשך הניתן אבל עולם מטות מוטתו א־ן

לעולם: כבלע ואיכה עולה שמתמוטט ואע״ס בולע אינו גמור
אשכנז ובל׳ אדם למרכבת מוכנת עגלה גוהרקא :כוסה תקיף

תעמדו: נמי ובאמיכס תעכורו בהם רייטיו״גן:
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 ממה יותר ברכית מלוי אומר שמעון ר׳ תניא כה
 שמשימין אלא עוד ולא מפסידין שמרויחין שם

 היה אלו ואומרים אמי? ותורתו חכם רבעו משה
 כותבו היה לא ביבר ריוח שהיה רבינו משה יודע

 מנה כחברו לגישה מכין אמר דימי רב כיאהא
 *לא ת״ל לפניו לעבור שאסור לו שאין ויודע סמית ;

 תרוויחו דאמרי אסי ור׳ אמי ר׳ כנושה לו תהיה
 לראשני אנוש *הרכבת ׳שנ רינין כשני דנו כאלו ם׳

 כל רב אמר יהודה רב אמר ובמים באש כאנו
Л • עיבר כעדים שלא אותם ומלוה מעות לו שיש מי 

 לקיש וריש מכשול התן לא עור "ולפני יטמשום
 שקר שפתי *תאלמג׳ שנאמ׳ לעצמו קללה לאגורםליס־/^

 קא אשי לרב רבנן לי׳ אמרי עתק צדיק על הדוברות
 בהדי ליה שלח רבנן דאמור מה כל רבינא מקיים

 וווי עשי מך לי לישדר שבתא דמעלי פניא
 ניתי ליה שלח למובן דארעא קטינא לי דאתרמי

 נמי אנא אפי׳ ליה שלח כתבא ונכתב סחרי מר
 וטרם ומשתלי בגירסא דטריר מר מש ליה שלח

 חכם משה : לעולם מתמוטטין בפרקין כדאמרי׳ מפסידין
 תראה לא כנושה לו תהיה לא : נקט מעליא לשכא

 כדמתרגס נושה ל׳ לראשינו : ויבוש שיראה בו כנישה בעיניו
 עיר לפני משום _עובר : ובמים נאש באים אנו הרי כרשיא
 הכל כופר וזה כשתובעו קללה : לכפור לוה של רוקו על שעולה
ומשחל' : עתק צדיק על דובר שהוא ואומרים אותו מקללין



 נב מציעא בבא חמישי פרק נשך איזהו
 ואלו נענים ואינם צועקים ג׳ ת״ר לעצמו. קללה

 .בעדים שלא אותם ומלוה מעות לו שיש מי הן
 .עליו מושלת שאשתו ומי .לעצמו אדון והקונה
 נכסיו תולה א׳יר היא מאי לעצמו אדון הקונה
רכיש ד א" בחייו לבניו נכסיו הכותב א״ר בנכרי
:אחריתי לטתא אויל ולא מתא בהא ליה

ן י ג מ ו א ה
ששי פרק

 עח והוליכה בהר להוליכה החמור את השוכר ]משנה
מני הא בגמ׳ ואמרי חייב ומתה וכו׳ בבקעה

 ל5בע של דעת על המעביר כל ו־אמ׳ היא מאיר ר׳
 אלאשסע״ב וכו׳ ר״מ הי בגמ׳ ואמרי גולן *נקרא הבית

 משום אומר אלעור בן ר״ש ר׳מאירדתניאן הא
 בו יקח לא חלוק לו ליקח לעני דינר הנותן ר״מ

 על שמעביר מפני חלוק בו יקח לא טלית טלית
למחשריה דאתי התם שאני ורלמא בעה״ב של רעתו

 : מטת של בב״ד צועקים :לעצמי קללה ואגרום הלואתי ישכמ
 מפר׳ לעצמו אדון קונה :לעצמן גרמו הס שהרי געגין ואינן
 של בהן משתמש שאני מעות אמר בנכרי מעותיו חילה :לקמן
שומע שהנכרי יפעמיס עצמו את להשביע שלא הס ככרי פלוני

: בדיניהם ותובעו עדיס ומעמיד
 עליו ששמעו מקיים ואיבו בנודר לבעה״ב לטחשריה ]דאתי

:לו[ קנה ולא עני לפלוני טלית ליקץ שאמר
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 לפלוני לבוש׳ ליה זבנינא פלניא אמר אנשי ראמרי

 זבן ולא גלימא ליה זבנינא א״נ ליה זבן ולא עניא
 שמעביר מפני מאי החטד מפני ליתני א״ב ליה
 ובל היא דשני משלם ש״מ בעה״ב של דעתו על

:גולן נקי־א בעה״ב רעת על המעביר
 או והבריקה החמור את השוכר !פיסקא[£ם

 מאי ופו׳. לו אומר אנגריא טית שנע
 אבוקת אמר רבא נהיריתא תתימו הבא והבריקה

 במאי א״ל דמלבא במלתא אבזק׳ דא״ל ההוא
 אמר כסף בטלי א״ר רהב בטלי או כסף בטלי

ושבקוהו: אמר רהב בטלי א״ר וקטלוהו
 לא איש עליה לרכוב החמיר את השובר עטח״ר

 איש עליה רוכב אשה שה א עליה תרבוב ע״ד
 ואפי׳ מעובהת אפי׳ קטנה ובין גדולה בין ואשה
 .מבעיא מעוברת אמרת טניקה השתא מניקה

 התולעי© אבזקת העין: בשמור היוצא בלע״ז מוליי״א נהוריתא
 עש ראיתי רמלכא כמלתא אכזקוז רגליה: התליעו

 בטלי פשתן: כלי כסף בטלי העלך: אוצר של שיראים שאיכל
 פשתן. כלי אוכל עש שאין וקטלוהו אדום: צבועים צמר כלי דהב

 עליה מרכיב אשה עליה לרכיב פסק קטנה בין גדולה בין ואשר!
 השתא :קטנה שהיא בין גדולה שהיא בין שירצה אשה כל

 :וולדה עם תרכב אמרת כבד והולד גופים ב׳ שהיא מניקה
:מבעיא היא גופא דקד מעוברת



 נג מציעא בבא ששי פרק האומנין

 אבלי אמר קאמר מניקה והיא מעוברת פסא רב אמי
 וממכר: למקח נ״מ למאי תקלא אכרם׳ בניתא ש״מ
בו חביתא שקולאי ר,נהו ליה חברי חנה בר בי רבה

 פג לרב אמרו אתו לגלימייהו שקל רחמרא
 אין א״ל הכי רינא א״ל גלימייהו לרזו הב א״ל

 י משלי אמרו גלימייהו לרזו יתיב טובי׳ בררך תלך *למען
 לן ולית וכפינן יומא כולי וטרחינן אין עניי ליה

א״ל הכי רינא א״ל אגרייהו להו הב זיל א״ל מירי
ש® :תשמור צדיקים *וארחות אין

הפועלים
שביעי פי״ק

מ״דכו יוסף רב תנא לרה ואמרי וירא ר׳ דרש
 ע״ב שס חיתו כל תרמוש בו לילה ויהי חשך *תשת

 קד מלים שדומה הוה העולם זה לילה ויהי חשך תשת יער
 שבו רשעים אלו יער חיתו בל תרמוש בו ללילה

 חן נכדה שהמעוברת דחשמע מעוברת אפילו חדקתני ש״מ
 אכריסה :במשקל בשוק הנמכר דג בניתא האי :הריקנית

 למקח :יותר משקלה כי־יסהגדול אס כובדה כריסה לסי תקלא
א״כ אלא במשקל תקכהו אל גדול שכריסו דג ראית אס וממכר

מעיו: את יוליא
 ובפשיעה: חדרון במקום שלא ליה חברי משאו׳: נושאי שקולאי

צדיקים וארחות הדין: משורת לפנים טובים בדרך
הוא: דקרא סיפיה תשמור

ואין ברשעתם להלך יכולת להם שחניחין שבו רשעים ,אלו



:חותם יוס עד ערב ערי :הצדיקים
 אקריהס ]בודק[ )רודף( נגבי תפיס מלך: של ממונה פרהגונא

 לאו :תיזכולותס להכין להו יכלת היכי ותוססן:
 במסתריה׳: ביים שמתקבאות נמשלו ימיות לא ובי מתילי כחיותא

 חצות הוא דמלכא הורמנא :כינהו צדיקי דשקלת הכי דלמא
 נכנסים והיל סעודה שעת שהיא שעי בארבע :היא המלך

 לילה בעוד השביס לגירסיה אקרים אקרוט' וסועדין: במכויות
__ ז יוס שביר הוא לפוע ואי ן מכקכס הוא ולכך
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 ואל יאספון השמש תזרח שביער לחיות שדומין
 ויאספון לצדיקים השמש תזרח ירבצון מעונות׳
 כל לך אין ירבצון מעונותם ואל לגיהנם רשעים

 אדם יצא כבודו לפי מדור לו שאין וצדיק צדיק
 ערב עדי ולעבודתו שכין לקבל צדיקים יצאו לפעלו

ערב: עדי עבודתו שהשלים במי יזםהמית׳
 פרהגונא לההוא אשכח שמעון בר׳ אלעזר רבי ,

 לאו להו יכלית חיכי א״ל גנבי תפיס דקא כייגל
 חיתו כל תרמוש בי כהו דכתיב מתילי כחיותא י־דמיקא»
 במסתר *יארוב ליה קאמר קרא מהאי א״ר יער מלשין

 רשיעי ושבקת צדיקי שקלת דלמא בסוכו כאריה ״°’נ'מע
 תא א״ל הוא דמלכא הורמנא אעביד מאי דןקא״ל

 כי לחנותא שעי בארבע עול תעכיר אגמרךהיכי שס
 כסא נקוט וקא חמרא שחי רקא איבש ,חזיתמלים

 מרבנן צורבא אי עילויה שאיל מנמנם וקא בידיה
 הוא פועל אי לגירסיה. קדים אקדומי ]וגייס[ הוא עקידה

ירבצון מעונותם ואל :לעה״ב השמש תזרח :חהס כסרעיןםג שיני
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 בליליא עכירתירת אי עכירתירת עביר קא קרים
 אשתמע ׳ותפסיה הוא גנבא לא ואי רריר הדורי
 להוי איהו ראגרתא קריינא אמרו מלכא כי מלתא

 תפיס וקא שמעון בר׳ אלעזר לר׳ אתיוחו פרונקא
 חומץ קרחדת כן יהושע ר׳ ליה שלח ואויל גנבי

 להריגה אלהינו של עמו מוסר אתה מתי ער יין בן
 ליה שלח .הכרם מן מכלה אני קוצים ליה שלח
 פגע חד יומא .קוציו את ויכלה הכרם כעל יבא

 מדחציף אמר יין בן חומץ* קרייה כובס ההוא בו
 תפסוהו להר אמי הוא רשיע׳ ש״מ האי כולי

 לפרוקיה כתרייהו אול רעתי׳ רנח לכתר ותפסוהו
 לי5מ מצרה שומר ולשוכר פיו ־׳ישומר עליה קרי מצי ולא

 לוהייצעייגל אמת בכי וקא זקיפא תותי קם דקפוהו נפשו
 ד’^’ מאורסה נערה כעלו ובנו שהוא בעיניך ירע אל רבי
 תפסהי תרגו׳ רריר :הדורי בלילה שמלאכתו אומן בליליא עכירחיה ואי

 יז״ל ממטיס לעשות וברזל כמשת קוטי מותק ורדידו סמי את וירקעו
 דקים בנקבי׳ המנוקב אומנותו בכלי שמושכין לסי בליל' ואומנתו

 סטיש קול בשמע לא ואפילו בלילה ישמע קולו ואין חזה דק זה
 רדיד: רדודי דילחא כך על לתיפסו לך אין לילה באותו כביתו
 או דרכים עוכרי לארוב בלילה שכיעור ישן הוא ולכך הוא גנבא

 חומץ פיוונקאשליח: הוא: קריינ׳דאנררז׳משל בתים! למתור
 צבאות ■ה׳ כרם כי הקב״ה הכרם כעל יבא :צדיק בן רשע יין בן

 על עליה קרי כרס: של קוציו את ויטול ויכלה :ישראל בית
תמת זקיפא תותי ר׳אלעזר: תלאוהו:קם זקפוהו הכובס:

г י■.י А»___
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 מעי בני שישו ׳ואמ מעיו בני על ידו הכפורי׳הניח ביום

 מובטח עאכ״ו שלב׳ ודאו׳ כך שלכם ספקות ומר. שישו
 ואפ״ה ככם שולטת ותולעת רמה שאין בכם אני
 ועיילוהו רשינתא סמא אשקייה דעתיה מייתב׳ לא

 מיניה מפקי הוו לכריסיה וכרעו דשישא לביתא
 מון בת כשמשא ומותכי דת*כא דיקולי דיקילי

 כל סריח לא נמי תרבי כל "חי טס ולא ובאב
 אע״ג הכא מסריח סומקי שורייקי סריח לא תרבי

 אנפשיה קרי מסריח סימקי"לא שורייקי דאיכא
 בי׳ ישמעאל ר׳ ואף .לבטח ישכון בשרי *אףט! חליס

אליהו ביה פגע לידיה מעשה האי *כי מטא יוסי פר
 להריגה אלהינו של עמו מוס* אתה מתי עד א״ל
 הוא]א״לאבוך הורמנא׳דמלב׳ איעביד מאי א״ל

ללודקיא[: ערק את לאסיא ע־ק
 אלעור ור׳ יוסי בר׳ ישמעאל ר׳ מקלעי הוו כי כט
 בקראדתורי עייל היה הירי בהדי שמעון בי׳ שם

 מטרוניתא ההיא להו אמרה כהו נגען הוו בינייהוולא
 :במנותא דניימי הנך כגון בדבר טעם שיש מקום שלכם וראות
 מאל: היה בשר שבעל לפי שומן מלאים סלים רתיבא דיקולי

 לא תיבא כל תולעים: וירם יסרימ אס לכסות כשמשא
 אדומים גיוכיס סומקי שורייקי עמו: בשר יש א״כ אלא מם*ח

 לתפוס המלך מינהו לידיה מעשה האי כי :הבשר מין והס
ולסטים: גנבים

.בינייהו בקר: צמד דתורי כקיא :פכים אל פכים הדדי לגבי
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 משלנו. גחל שלהם לה אמרו שלכם אינם בניכם

 שזפמי׳ח גבורתו. כאיש *כי לה אמח הבי א״ר שכן. כל
 ולמה הבשר את דוחקת אהבה לה אמרו הכי א״ד
 כי משלי כאולתי כסיל תען *אל והכתיב לה לאהדורי להו

 אבריה יוחנן א״ר .בניהם על לעז להוציא שלא
 אמר קבין. תשע כחמתבת יוסי בר׳ ישמעאל דר׳
 חמשת בת כחמת יוחנן דרבי אבריה פפא רב

גופיה פפא דרב קבין שלש בת לה ואמרי קבין
:דהרפניא דקורי כי

 ל האי ירושלים משפירי אישתיירי אנא יוחנן א״ר
שם גייתי יוחנן דר׳ שופטיה מיחוי רבעי מאן

 דרומנא פרצידי ונימלייה סילקי מבי דכספא כסא
 לפומיה סומקא רורדא כלילא ליה וניהרר סומקא

 :לנשותיכס להזקק יכ׳־לין שאינכם שלכם אינם :ככרית שרית
 כאיש כי משלנו: גדול נשותינו של כייסן משלנו גדול שלהן

 משל מרובה חשת של תאית גדול שלה; ל״א תשמיש. אבר גכויתו
 וננעלות לתן נזקקין ואינכם מרובת שתאותם שכן כל איש:

 מרובה שתאותס ומתוך הכשר את гр רוח אהבה לאחרים:
סלים רהרפני׳ רקורי כי נדחקו: שנינו בשר תאותינו על

:בהרפניא שעושין
 סביו: עור וקירון תוארו זיתרורי שופ־־יה נותרתי; אשתיירי

ממראה צהוב שהוא האומן מבית כשיוצא סילקי מבי
 :גרעינין פר־צירי האש: חן בעלותו סילקי )שבי(: האש להב

:אדום ורד של סביב לפיו שסה יסובבכתו כלילא ליה ונהדר
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 מעין וחתרי ההוא לטולא שמשא בין ונותביח

 ררב שיפריח מר ותאמר איני .יוחנן דר׳ שופריה פייןח״ה
אבחו רר׳ ושופטיה אבחו רר־ מעקשיפרי׳ כהנאש'?

 מעין אבינו ויעקב אבינו דיעקב שיפריח מעין
 קחשיב לא יוחנן ר׳ ואלו הראשון רארם שופרי׳

 ליה. הויא לא פנים *רהררת יוחנן ר׳ שאני יפהי״איליה
 כי אמר טבילת אשערי ויתיב אזיל תות יוחנן ר׳ ייל לא
 כי כי לפגעו מצות מטבילת ישראל בנות ^סלקן’אלא
0”с אורייתא- גמירי כיותי שפירי בני לתו רליהוי חיכי ׳ב 

 בישא מעינא מר מסתפי לא רבנן לית אמרו דכריסכוותי
 שלטי רלא קאתינא יוסף מורע אנא לחו כפיש״יפ׳אמר

 פורת בן יוסף פורת *כן רכתיב כישא עינא ביהא'שיא׳£
 עולי ]אלא עין עלי תקרי אל אבחו וא״ר עין עלימט שי י

 לרוב *וידנו מהבא אמר חנינא כר׳ יוסי ר׳ עין[. לאשי׳™
 אותם מכסים מים שבים רגים מת האיץ בקרב ס"׳ מטה

 אין יוסף של ורעו אף בהם שולטדז העין ,וואין’ניכ.
 יוחנן ר׳ סחי קא הוה חר יומא בהם שולטת ?^העין’,.,

אכתרי׳ לירדנא ושיור לקיש ריש חזייה עלןטלביררנא
 אי א״ל לנשי שופיך א״ל לאורייתא חילך א״ל

 הדרת :הכל ולא מעין הארך פכי על מיניה דנפקי זיהרוריה
 שהיא מלמטה וידא העץ מן למעלה עולים עין לי ע זקן: פנים
 קפץ: שוור לסטים: שהיה ר״ל חזייה בהן: לשלוט יכולה איכה
 עול לסבול יפה כיוך כמת לאורייתא חילך :יומכן ר' א״ל

לכשיס: ראוי לנשי יופיך: שופרך תורה:
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 קכיל מינאי דשפירא אחותי לך בנא יחי כך חדרת
 חדר מצי ולא מאני לאתויי למיהדר בעי עליה

 חד יומא רבא גברא ושווייה אתגייהו אקרייהו
 והפגיון והסכין הסייף סדרשא בי מפלגי הוה

 מקבלין מאימתי קציר ומגל יד ומגל והרומח
 מלאכתן גמר ומאימתי מלאכתן גמר משעת טומאה

 משיצחצחן אמר ר״ל ככבשן משיצרפן אמ׳ יוחנן ר'
 א״ל ידע כלסטיותירה אה לסט א״ל ט כמי

 לי קרו רבי הכא לי קרו רבי התת לי אהני׳ ומאי
 השכינה כנפי תחת דאקרכינך לך אהנאי א״ל

 אתאי לקיש ריש חלש יוחנן דר׳ דעתיה חלש
 בני בשביל עשה ליה אמרה בכיא קא אחתיה

 מט כשכילילמיה עשה אחיה ואני יתומיך *עובה לה אמי*
 נחפם תבטחי עלי מניתיך1*וא לה אמי• אלמנותי

 ר׳ מצטער קא והוה לקיש כן שמעון רר׳ נפשיה
 ליתביה ליזיל מאן רבנן אמרו טובא בתריה יוחנן

 כמו: תשש תורה עיל עליו דחשקבל כבראשונה לקפוץ מצי ולא
 י כלים[ במסכת | (טהרות )בסיר היא משכה והסכין הסייף

 ליסטאה :בלע״ז קצייסלצילא ומגל יד ומגל :הפיגיוןאשסי״ד
 אומנו׳ כלי באותן בקי אתת ליסטי׳ שהיית לפי ידע כליסטיותיה

 אוזאי הייתי; להם וראש ליסטים של רבן לי קרי רבי ליסטיות:
 יומנן דר׳ קמיה בכיא וקא :די־״ל אשיתו יומכן דר׳ ארותיה
 ואלמנותיך אחיה ואני יתומיך עזבה בעלה: על להתפלל

שהמיתו על’ מתמרט מצטער :בירמיה הוא פסוק תבטחי עלי
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 רמחררין פרח בן אלעור ר׳ גידל לרעתיה

 א״ר דחוה מלתא בל קמיה יתיב אזיל שמעחתיה
 לקיש׳ בבר את אמר לך יעא רמס הניא א״ל יוחנן

 לי מקשי הוה מלרזא אמינא הוה כי לקישא בר
 וממילא פירוקא ב״ר ליה ופריקנא קושיית׳ כ״ר

 אטו לך רמסייעא תניא אמרת ואת שמעת׳ רווחא
 וק־עמאני׳ הוהקאזיל קאמינא דשפיר ידענא לא

 את היבא לקישא בר את היכא ואמר בכי וקא
 מיניה רעתיה רשף עד צווח קא כרלקישאוהוה

נפשיה: ונח עליה רחמי רבנן כעו '
 שמעון כר׳ אלעור ר׳ סמך לא הבי ואפילו לא
 הוו כאורתא יסורין עליה קביל אדעחיה שסע״ב

 מחוחיה נגרי לצפרא נמטי שיחין ליה מייכין
 ליה עברה למחר וביבא דמא משיכלי שיחין

 ולא וברי להר ואכיל לפרא מיני שיחין דביחהו
ממנו כעקרת דשףדעחיר! כמותו: ותיק תלמיד מוצא היה שלא

ונשתטה: דעתי
 :כך שלכם ספקות לעיל שמעון בר׳ אלעזר רבי דאקר הכי ואפי'

ביסורין יממילה ריזמיס מלבקש אתכי דעתיה סמיך לא
 שיחין ליה מייכין הוו כאורחא :הצדיקים מן באמד מטא שמא

 :פלשט״ר שקורק לבדים ס׳ במשכבו תיותיו מקפילין תיו בערב נמטי
 וכלשון ושופכין מיס בהם שמשתמשי׳ קטנות ערבות כמין משיכלי

 וכיבא רמא משיכלי שיחין מחוחיה ונגדי :קוכקרי״ן לע״ז
 לקוי דם וכאב דם מלאות עריבות ששים מתיותיו )מגופו( ומושכים

מאהל מיני ל&רא מיני :עליי שבא משמין ממנו שזכו שהלבין
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 כי מררשא לבי למיפק רכיתהו ליה שבקה הוה

 אחי לחו אמר באורתא רבנו לדחקזהו דלא הלכי
 ביטול מפני דלו להו אמר בצפרא בואו ורעי

 קא אה ליה אמרה רביההו שמעה הר יומא תורה
 אבא ביה של ממק כליה עילויך להו מייתית

 שיהין הנך ואהו סליקו נשא לבי אזלה אימררה
 שיהין נקיטי בי עברי שיהין ליה עיילו ספונאי
 להד ואביל לברא מיני שיהין ליה ועברו ארנקי

 מאי באבוך בקי זיל לברהה לה אמרה חי יומא
 לאמך אמרי זיל לה אמר אהיא האירנא קעביר

 לא’׳<שי׳ כאניות *היתה אנפשיה קרי משלהם גדול שלנו
 נפק וברי ושהי אכל לחמה הביא ממרחק סוחר
 דמא מיני שיהין מיה לק אייתו מררשא לבית

 שהיה תורה ביטול : למכאובים להד אמר : מתאנים שעושים
 מביאן אתה עליך להר מייתת את :בביתו תמיד כגרסתו עוסק
 הים יורדי ספונאו בגדים: ורקבות במאכל ממון כלית : עליך

 של כיזשול עליהם שעמד לפי עברי שיחין ליה עיילו : באניות
 וכשעלו בזכותו וניצלו אלעז׳ ר׳ של כזכותו לה׳להנצל והתפללו ים
 אמרה ׳’ כחייש היא שכן כ״י־י וכמים' .דורון לו שליזי הים חן

 לשון בקי עושה מהו באביך כדקי כאביך בתי ־, לביתה אשתו לה
 עישר שלנו .* אמרי זילי לבתו אלעזר ר׳ אמי״ : וידיעת בקיאות

 יכרי :נאמר התורה על סוחר כאניות היתה : משלהם גדול
 שיחין אשתו: עכבתו שלא היום אותו מררשא לכי נפק :נתמזק

דם אס או הוא כדה דם אס לראות הנשים לו שתראו דמא מיני



 מציעא בבא שביעי פיק הפועלים 57
 בהו ליה ס״ד ואמרי רבנן קא־מרנני טהרינהוהוו

 כלס יהיו הוא כמותי אם להו. אמר ספק חי
 היו ביניהם אחת נקיה תהיה לאו ואס זכרים
 תניא שמיה. על אלעזר להו ואסיקו זכרים מלם
 זו רשעה ביטל׳ ורביה פריה כמה רכי אמי

 לדביתהו לה אמר נפשית ניחא קא הוה כי מישראל
 שפיר בי מיעסקי ולא עלי ררתיחי כדרבנן ענא יד

 שמואל א״ר מינאי. תרחלון ולא בעליתא אוגנין
 »תעי׳ ראי יונתן דר׳ אימיה לי אישתעי׳ נחמני בר
 פחורת לא שמעון כרבי אלעזר דר׳ דביתהו לה

 אונניתא שנין ותריץ מעשרין טפי ולא סיי מתמני
 כי במדיה ליה מעייננא סליקנא הוה כי כעילית׳

 יומא דמא תא א הוה מיניה ביניתא משתמט הוה
 דעתאי חלש מאודני׳ נפיק דקא ריחשא חזאי חד

 יומא הוא מידי לא לי אמר בחלמא לי איתחזי
 כיכעי מחאי ולא מיכנן דצורבא ,בזילות שמעי חר

 דמים מראה ושאר באשה טמאין הן דמים ממש׳ לן דקיימא טוהר
 כלן יהיו : טבילה בלא לבעליהן להזקק טהריגהו :טהורים
 הרשעה מלכות זו רשעה : זכרים הלילה כולן יתעבי־ו זכיים

 הנשים לו ולהראות תמיד באלבהמ״ד ולא גנבים תופס שמיכתהו
 תיחי די־ :רכות שכיס לבהמ״ד מלבא שעככתו אשתו על ל״א דמן את

 בעליחי אוננין :קרובי' להו והוו ידי על גנבי׳ שכלקמו על עלי
 ריחשא :שער ביניתא :בשערו במזייה :בעלייתי השכיבכי

:וירקיב יסרימ מעתה שמא דאגתי דעתאי חלש :תולעת
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 אבבא קיימי הוו לרינא הרי בי אתו הוו כי לי.

 מעיליתי׳ א4ק־ נפיק מלתי׳ ומר מלתיה מר־ אמר
 ובאי אהה פלוני איש חייב אהה פלוני איש ואמ׳
 שיבכה׳ בהדי דביההו מינצי' קא הוה הר יומא

 אמרי לקבורה ניתן שלא כבעליך תהא לה אמרה
 ר׳ אי׳ר ארעא אורה לאו וראי האי כולי רבנו

 לחו אמר כחלמא להו איהחוי יוחאי בן שמעון
 להביא רוצים אהה ואי ביניכם לי יש אהה פרירה

 בגי שבקו לא ביה לאיעסוקי רבנן אוול אצלי
 שמעון כר ר״א ניים דחוה שני רכל עככריא
 הר יומא למהייהו רעה חיה סליק לא בעיליהי׳

 רבנן שררוה טרירי הוו הוה רכפורי יומא מעלי
 למערהא ואמטיוהו לערסיה ואסקוה בירי לבני

 למערתא ליה רהררא לעכנא אשבהירה ר«כוה
אצל בן ויכנס פיך פהח עכנא עבנא לה אמרו

:לחו פתח אביו
 לב שנשתמש כלי ליה שלחה באשתו לדבר רבי שלח

 אמריןשם המן חונל כו ישתמש קרש בו
 :כבודו זה אין כקבר ולא מי שאינו לבריות משנודע האי כולי

 מקום שם עככריא : היה אביו ביניכם לי יש :א' גוזל פרירה
 :]קרובי'[ )קוברי׳( שהיו אמד כפר שם בירי לבני לעירו; שסמוך
 כעין המערה את תקיפה למערה ליה רהררר. : כמש עכגא

 ליתן פיך מעל זכבך תרמיבי פיך פהה : פית אצל וזכב׳ גלגל
:ליככס מקום

תזה המשל אומרים בא״י אמרי תהי לי: שתישא מ*שב!ו1,צבבפ
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 קולתיה רעיא כולבא וייניר. לא ת ביתא דמיי באתי־
 אבל ממני ,גדול דבתורה נהי לה שלח תלא

 מיהא בתירח ליה שלחה ממני גדול מי במע״ט
 ירענא טובים »ים במע אבל ירענא לא ממך גדול

 דכי היא מאי בתורה יסורין עליה קביל דהיה
 אספסלי רדהה בן יהושע ור׳ רשב״ג יתכי היו

 אארעא ורבי שמעון בר׳ אלעור ר׳ קמייהו יתבי
 והכם שותים אנו מימיהם אמרו ומפי־קו מקשו

 אסקיגהו ספסלי להו עברו קרקע גבי על יושבים
 ביניכם לי יש אחת פרידה רשכ״ג להם אט־

 אמר לרבי אחתוה הימני לאברה מבקשים ואתם
 יהיה אב לו שיש ,מ קרחה בן יהושע ר׳ להם
 אלעור לר׳ נמי אחתוה ימות אב לו שאין ומי
 ליה חשכיתו קא אמר דעתיה חלש שמעון בר׳

 מלתא רבי אמר הוה כי יומא ההיא עד כוותי
 קולתיה רעיא כולבא דיניה תלא רט־־י באתר : !ה כנגד
 הרועה הנבל זיינו כלי בו לתלות רגיל תגבור בהית יתד תלא

 הוא לדבריך מ־הת בתורה בלע״ן; לזי׳א בו תלה תרמילו
 1אביך־ : בך ע^ה שפיך אלא ידענא לא אנא נתירה ממך גדול

 עליה קביל דהא ממך גדול שהוא יודעת אני טובים במעשים
 בן יהושע ור׳ :רבי של אביר גמליאל בן שמעין ר' :יסורין
 אמרו : הדור גדולי ששניהם אלא בהדייהו טובא ורבנן קרחה

 :חמד בן אחת פרירה :אסססלי דיתבי מדרשא דבי רבנן
כפשיה דכמ אב לו שאין רע: עין בו תשלוט הימנישמא לאברה
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 ואילך מ:אן שמעון בר׳ אלעור ,ר ליה מסייע הוה

 אלעור ר׳ א״ל להשיב לי יש רבי א״ל הוה כי
 היא וו להשיב לך יש וכך כך שמעון בר׳

 שאין הכילות השומה הקפהנו השתא ■תשובתך
 לאבוה א״ל אתא דרבי דעהיה חלש ממש בהם
 ארי ואהה ארי כן איי שהיא לך ירע אל כני א״ל

 הן עניתנין ג׳ רבי דאמר והיינו שועל בו
 שאולפה בן ויונתן בהירה *וכני אבא הם ואלו

 הישיבוהו * מ דאמי בהירה בני דאמרן הא רשכ״ג
 שאול בן יונהו עליהם לנשיא ומינוהו בראש

 כג ש״א ואני ישראל על תמלוך *ואהה לדוד ליה דקאמ-
 שאול כן יונתן דלתא ממאי למשנה לך אהיה
 דהוו נמי בהירה בני דוד בה- עלמא דגריר רהוא
 ענותן. הוה וראי רשב״ג אלא מנייהו דע־יף להלל
 שני הליסר עליה קביל יסורין ח:יבין רבי אמר
 שבע לה ואמרי בצפרינא ושבע בצמירהא שית

 הוה רבי דבי אהירייריה בצפיינא ושית בצמירתא
 שועל: כן ארי אתת קאמ׳7 דאמרן רשב״גהא דר״שג׳י:

 שתית להלל שראו ונשכיל נשיאים שהיו פסמיס במם׳ בתירה בד
 :עליהם כשיא כשירותןומיכהי עזבו מבבל אצלו ועלה בתורה גדיל
 כבתמ״ד מהם נשאלק שהיו והלכות דעדיףמידיה־ להלל ר״זו

 יסורים שהועילו יסורקשראת בר:חביבין7ובושיןב מהם נעלמות
 : קטנים שבמקום אבן בצמירתא :רמה בו שלטת שלא ר״א של

סוסי׳: שימר אהוריירי׳ :מישג״א ושמו הסה שבתוך צפרינאידלי
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 לחיותא כיסתא רמי רוח כר מלבא ^בור מ עתיר
 ררמי מכוין הוה מילי כתלת א קל אויל היה

 הכי ואפי׳ הכסא לבית רבי רעייל שעתא כההיא
 ימא נחותי ליה ושמעי לקלייהו קליה ליה מעבר
 עריפי שמעון ברכי אלעור רר׳ יסורי הכי ואפילו
 באו מאהבה שמעון בר׳ אלעזר ר׳ ראלו מדרכי

 וע״י באו מעשה ידי על דרבי הלכו ומאהבה
 רההוא היא מאי באו מעשה ע״י .הלכו מעשה

 תליא אול לשחיטה ליה ממטו קא רהוו עגלא
 ניצרת לכך ויל א״ל בכי וקא דרבי בכנפי׳ לרישיח

 .יטורין עליה ליתו מרחם קא ולא הואיל אמרי
 ה אמת■ כנישא קא הוה חד יומא הלכו מעשה ע״י

 בנשא וקא כרכושתא כני שריא הוה ביתא דרכי
 כל על *ורחמיו כתיב שנקינהו לה אמר יילי׳קמהלהו

 עליה נרחם ;רחימן( ומרחם היאיל אמרי מעשיו
 אינש שכיב לא אלעור דר׳ ריח ים! שני כולהו
 איצטריך לא דרכי שנייפוריה כולהו ומני׳ בלא

 שילא רב כר ]רכה[ )מר( ראמר למטרא עלמא
 אמימר ואמר ררינא כיומא רמטרא יומא קשה

 עלייתו רחמי רבנן כעו לעלמא רצריך לאו אי

 תליא : דמיותא לקלייהו :דרכי קליד, עבר :מספוא כיסתא
 אמרי :כסותו ככפי תמת ראשו המביא דרבי בכנפיה לרישי׳
 כרכושתא בגי שריין : הבית מכבדת ביתא כנשא :ברקיע

:מולדה דכי שם מוטלין היו
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 ממשרא פעלא עקרי הוו כי הכי אפי׳ ליה ומכטלינן

:מיא מליא כירא קיימא הוה
 לג אכי׳ שמעון בר׳ אלעזר דר׳ לאתריה רבי איהלע

פס לו יש לו אמרו צדיק לאותו בן יש להו
 אתיוהו בד׳ שיכרתו כב׳ שנשכרת זונה וכל בן

 איסי בן שמעון לי־׳ ואשלמירת ]בייבי[ אסמכיה
р אמי הוה יומא כל דאימיה אחוה לקוניא 

 שלתא יחך עבי־ו חכים א״ל איזיל לקי־ייתיאנא
 אמית ואת לך קרו ורבי עליך פרסו דדהב׳

 גדל כי .רא עדבא מומי א״ל איזיל אנא לקרייתי
 ק^א הא אמר לקליה שמעי׳ דרבי במתיכת׳ יתיב
 ליה אמת שמעון בר׳ אלעזר דר׳ לקליה דמי

 משל״א ולוקח חיים עץ צדיק *פרי עליה קרי הוא כריח
 בי׳ יוסי ר׳ זה חיים עץ צדיק פרי הכס נפשו׳

 שמעון ר׳ זה חכם נפשות ולוקח שמעון בר׳ אלעזר
 למערתא אמטיוהו נפשיהו גח כי לקוניא כן איסי כן

 פוגלא עקרי הוו כי :פכי בהכהו מיטרא אתא דלא ואפ״ה
מיא מ^אה כירא קיימא הוה : הערוגה מן א“ממשי :צנון

: חים מלאה עומדת הגומא היתה
 קורקאותו שהיו בי־בי אסמכיה :יופיו מקחת כארבע שוכי״תו

מסרו ואשלמיה : ת״ת על לבו וישים שיקנא כדי רבי
 לקרייחי :הבן אותו אמר הוה יומא כל : תורה ללמדו לי־״ש
 בשבועה דא עזובה מימי :לילך קפץ אני לעירי איזיל אנא

המלקדו חכם נפשות ולוקח :לילך עוד אשאל ולא זאת הכקתי
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 לה אמרו למערתא עכנא לה הדרא הוה ראבוה

 ן4ל אביו אצל כן ויכנס פיך פתח עכנא עכגא
 מזה גדול שזה לומר העם כסבורים להם פתחה
 מזה גדול שזה מפני לא ואמר׳ קול בת יצתה
 :מערה כצער היה לא וזה מערה כצער היה זה אלא

 יש להו אמר טרפון דר׳ לאתריה רבי לראיקלע
בניו את מקפח .“שהיד צדיק לאותו בן שס

 שנשברת זונה וכל לו יש כת בן לו אין בן לו אמרו
 הדרת אי א״ל לקמיה אתיוהו *בארבע שוכרתו בב׳ ־"א
 וגרשה נסכה ר א׳ ביה הדר כרתאי לך יהיבנא בךכשמ!נה

 חזר זו בשביל יאמרו שלא כלל.כרי נסכה לא א״ר
 אמר יהודה רב ראמר האי כולי ליה ולמה זה
 ]יוחנן א״ר אבא בר חייא א״ר לה ואמרו רב

 כל יונתן א״ר[ נחמני בר שמואל א״ר לה ואמרי
 בישיבה ויושב זוכה תורה חבירו בן את המלמד

תעמוד לפני ואשיבך תשוב *אם שג׳ מעלה ייייי׳הישל
 הקמה אפי׳ תוריה הארץ עם בן את המלמד וכל

תוציאה *ואם שנא׳ בשבילו מבטלה גזירה גוזר טי »ימיה

 אלעזר ור׳ רשב״י שם שכתקבאו מערה צער :לבן קונהו תורה
: שבת ביים' שנה י״ג בכו

 . כשנשבע בכי את אקפץ לומר רגיל שהית בניו אח שמקפח
 יש אם לשאול אקרים בבי על לקדר האי בולי ליה למה דבי

 ואשיבך :]בתוכקתיך[ )כתוכיזתי( למוטב 1ישרי חשוב אם :בן לו
 אס לסכיו ואתקיים שאעמוד לי אמר הקב״ה תעמוד ולסכי אלי
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;תהיה כפי מזולל יקר

 לח ת״ח ובנו ׳ח ת שהוא כנל יוחנן א״ר פ~נך א״ר
שס מזרעו פוסקת תורה אין שוב ת״ח בנו ובן

 ני. סעי׳ וגו׳ אמר איתס בריתי זאת *ואני שנאמ׳ לעולם
 אמ׳ זרעך זרע ומפי דעך ומפי מפיך ימושו לא
 הקב״ה אפר ה׳ אמר מאי עולם. ועד מעתה ה׳

 עולכם ועד מעת" מאי זה ברבר לך ע״ב אני
עול מחוררת התורה ואילך מכאן ירמירה א״ר

שלה: אכסניא
 לאלו ואקריוהו תעניתא ארבעין יתיב יוסף רב

שס ואקריוהו אחרינא מ׳תעניתא יתיב מפיך ימושו
 ]מאה[ )מ׳( יתיב זרעך ומפי מפיך ימושו לא

 ומפי מפיך ימושו לא ואקריוהו אחיינא תעניתא
צריבנא לא ואילך מבאן אמר זרעך זרע ומפי ז־עך

: שלה אכסניא על מחורת תירה
 *מאהלו דישראליתיב לארעא יק1 ס כי זירא רבי

כישס מיניה דבבלאה תלמידא דלישבח תענית׳
 אחרנייתאיש״ל תעניתא ק׳ יתיב נטררירה דלא היכי

מ׳ נדם ..
דש״א זע׳ :הארץ מעם ?כס תלמיד מזולל יקר : להשיבכם אוכל

 ד״ה לעיל מעתה ערב אני כן אמר הקב״ה גו׳ ה׳ אמר וגו' ומפי מפיך
מיכ’ ; עולם עד ימיש שלא

:מזרעו תורה תפסוק שלא תעניתא ארבעין
 №״> כשעלה נטיריה דלא שלנו: גמרא רבבלאה תלמודא

ממלוקת נכי היו לא שבא״י ואמוראי' ומכן’ ר׳ מסי ללמוד
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 מילי עילויה ונופלין כשניה אלעור ר׳ לישכוב דלא

 נורא ביה נשלוט דלא אחריגי ק׳ ויתיב רצכורא
 שגר נפשיה כדק היה יומין הלחין בל רגיהנם
 ביה שלטא הוה ולא בגויה ויתיב סליק הנורא

שקיה ואיחרכו עינא רבנן ביה יחכו !חד יומא נורא
שקיה: הריך קטינא ליה וקרין

האיש *מי מ״ד רב[ אמר יהודה ]רב אמר לח
 ה׳ פי דבר ]ואשר ואה את ויכן החכם שם

 וה( )דבר הארץ אכרה מה על ויגידה[ אליו ט ׳ימיה
 ולא נביאים אמת פירשוהו ולא חכמים שסע״ב*אמרו

 תיאמר שנא׳ כעצמו הקכ״ה שפרשו עד פירשוהו נדיים
 אמר לפניהם נתתי אשר הורתי אה עובט ?*תעל’

 אמר תחלה כהורה כרבו שלא רב אמר יהוד׳ רב
 חכמה הנוח נכון *בלב מ״ד ]חמא[ )נחמן( רב יד משלי

 וה חכמה הנוח נבון בלב הורע כסילים ובקרב
 ה״ח וה הורע כסיליכס ובקרב .ה״ח בן ה״ח

תטעמי׳ את ומיישבין כסנהדרין כדאמריכן כשמן לזה זה וכומין
 הוה: גוצא דאיכש שקיר! חתך קטינא ופירוקין: קושיות כלא
 :המכס הא־ש מי חכמים אמרו הארץ: אלדה מה על זה רב־־

 כרכו שלא אליו: ה׳ פי דבר אשי הנביאים אמת
 לפניה מבי־כין היו לא בתורה עיסקין כשהיו תחלה בתורה

 )*כתן אשר כרכה דריש הא לפניהם כתתי דאשר יתירא והרא ל״צ
!, י । 1 , , , י 1 בנ> נחר  כין מבי דלא וכיון תירה דברי של לפניה שהיא אמת( תורת לנו

 לכל מודיע תורע להם: משיבה מתנה שאיכה דעתייהו גלו העמיס
ח' הלנה פי׳ג מ״ם מג׳
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 אינשי דאמרי היינו עילא אמר .הארץ עם בן

 ירמיה ר׳ א״ל .קריא קיש קיש כלגינא אסתירא
 ואי)נגפשח ועבד הוא שם וגדול *קטן מ״ד וירא לר׳

 אלא הוא שם וגדול דקטן ידעיגן לא אטו .מאדוניו
 נעשדה בעדרו חור׳ דברי על עצמו המקטין כל

ד״ת 5ע כעכר עצמו ס המשי וכל לעה״ב גדול
:לעה״ב חפשי נעשה בעה״ן

 לט למעי־תא מטא כי דרבנן מערתא מציין הוה ר״ל
שס אמר דעתיה חלשא מיניה איעלמה חייא דר׳

 קול בת יצתה כמותו הורה פלפלתי לא רכש״ע
 לא כמותו תורה פלפלת כמותו תורה לו ואמר׳

 ר׳ א״ל חייא ור׳ חנינא ר׳ מינצו הוו כי רבצת.
 אי ח״ו מנציח קא דירי בהדי חייא לד׳ חנינא

 מפלפולי לה מהררנא מישראל חורה משתכחת
 קא דירי כהרי חניגא לד׳ חייא רבי ליה אמר

 מאי מישראל תשת:ה דלא לתורה דעבדי מנצית
 נישבי וגדלינא כיתנא ושדינא אזלינא עבידנא
 משפיזת כסילים כקרב היינו הארץ עם בן בכתרה: ומתפאר
 קרי׳ קיש קיש בלגינא: אקד סלע בלגינא אסתירא כסילים:

 קול: משמיע היה לא סלעים מלא היה ואס קול ומשמיע מקשקש
ולהאהיל עליהם לעבור יכשלוכהניס שלא דרבנן מערתא מציין

 לא מיניה איעלמא :צדיקים ע״י תקלה תארע שלא
 ומשקה: שדהו המרביץ לשון לאמי־יס רבצה מקומו: למלוא יכיל

 פשתן: זרעוני אני זורע כיתנא שרינא :חמא בר׳ הנינא ר׳
רשתות ממנו אני וקולע נישבי ונרלינא משליך: שרינא
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 ואריכנא ליתמי בשרייהו ומאכילנא טביי וציידנא
 למרא וסליקנא חומשי המשה ובתיבנא מגילתא
 שיהא ומתנינא חומשי בחמש׳ ינוקי חמש׳ ומקרינא

 ואתינא דהדרנא ער לחו ואמרנא סיררי שיהא ינוקא
 א די לתורה לה ועבדי אהדדי ואתנו אהדדי קרו א

 גדוליכס רבי דאמר היינו מישראל תשתכח
 ממר אפי׳ יוסי בר׳ ישמעאל ר׳ א״ל חייא מעש׳

 כוארח תהא לא ח״ו א״ל מאבא אפילו אין א״ל
 כר יוסי ר׳ לי נראה אמש וירא א״ר .כישראל

 אמר תקוע אתה מי אצל לו אבדתי חנינא ר׳
 ינאי ר׳ אצל מי אצל יוחנן ור׳ יוחנן ר׳ אצל לי
 אצל חנינא ור׳ חנינא ר׳ אצל מי אצל ינאי ור׳
 ר׳ אצל יוחנן ור׳ לו אמרתי חייא ר׳ אצל מי
 ין ובעור דנורא דוקוקין באתר לי אמר לא יא חי

 רב אמר לתמן נפחא בר מעייל מאן דאשא
 חוי סורמקי בר חביבא רב לי אשתעי חביבא

 סגילחא ואריכנא :צביים צד ואני טכיי וציירנא ו ומהאורות
 שאין למקום למתא וסליקנא :קלפים בעורותיהם אני ומתקן
 על ומתנינא :ספרו מד לכל ינוקי לחמשה תינוקות: מלמדי

 מת זה למדו אהדדי אקרו :ינוקי לשיתא משכה סדרי שיתא פה
 תהא לא סדרי זה את זה למדו אהדדי ואתנו מקראות: זה

 לי ני־־אה אמש בישראל: זאת תאמר לא כזאת'כישראל
 חייא ר׳ אצל יוחנן זר׳ :מעלה של בישיבה ויושב תקוע ;ביזלוס

ובעודי( מייא אצלו׳ לישב ראוי ממנן ר׳ אין וכי אני אמרתי לא



 סג מציעא בבא שביעי פיה הפועלים
 דלצפרא גביה אליהו שכיח רהוה מרבנן ההוא ליה
 מיקליין כד דמיין ולאורחא עיניה שפירין הוה

 ליה דאמרי לי אמר האי מאי ליה אמרי בנורא
 דרקיע במתיבת׳ סלקי כי רבנן לי אחוי לאליהו

 מגוהרק׳ לבר לאיטתכולי בהו מצי׳ בכולהו לי ׳אמ
 בכולהו סימנייהו מאי כיה תסתכל דלא חייא דר׳

 דר׳ מגוהרק׳ לבר ונחתי סלקו כי מלאכי אילי
 לאוקמי מצאי ולא ונחית סליק רמנפשי׳ חייא

 דנורא בוטיטי חרי אתו ביה איסתכלי איפשאי
 אולי למחר לעיני׳ וסמינהו גברא לההוא ומחייה

 מתנינא דמר מחנית' אמינא אמערתיה אשתטחי
 יומא דרבי במתיבתא שכיח הוה אליהו ואתסאי

 מ״ט א״ל אחא ולא ליה נגה הוה חדרישירחא
 )ומשי( לאברהם אדאוקמינא א״ל למר ליה נגה

 ליצחק וכן ליה ומגנינא ומצלי ידיה ]ומשינא[
 ברחמי תקפי סברי הדרי כהרי ולוקמינהו ליעקב וכן

 את ראיתי כבקר עיניה שפירק הוו דמצפרא :דלסידים תרגום
 ליה אמרי :באור נשרפו כאלו דומות ראיתיו ולערב יפות עיניו

 בוטיטי קתדרא: גוהרקא :לאליהו אמרתי ראטרי לו: אמרתי
 תוספתא קאמתנינא מתניתאדמר בלע״ז: סונטלייא״ש ניצוצות

 סדרה קייא דר' תמיד שונה אני סדרים לששת שסידר אדוני של
 ליה סנא קייא ר׳ שנאה לא רבי בעלמא כדאמריכן לתוספתא

 לא אושעיא ור׳ יזייא ר' בי מיתניא ילא חתניתא כל ואחרינן
:בתפלה מרבין כרחמי תקפי :מדרשא בני מיכה תותנו
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 וי׳& ליה אמר ומניד-, בלא למשיח ליד־■! ומייתי
 רב גזר ובניו חייא ר׳ איכא א״ל בעה״ו דוגמתן

 הרוח משיב אמר ובניו חייא לר׳ ואחתינהו תעניתא
 כי מטרא ואתא הגשם מוריד אמר ויקא ונשב
 אמיי עלמא רגש המתי׳ מחיה למימי מטא

 אתיוהו אליהו אמרי כעלם׳ רויא גלי מאן ברקיע
 אידם• אתא דנורא פולסא שהין מחיוהו לאליהו כשם

 וטרדינהו: בינייהו על דנורא כדובא להו ת״ק,^ש
 רב חלש הוה דרבי אסייה ירחינאה שמואל לש’ספ4

6 א״ל סמא לך אימלי א״ל בעיניה כיינזנשץ
 הוו יכילנא לא א״ל משטר לך אשטר שלכי״דיכילנא

הוו ואיתסי סדייא בי תותי בגיבתא *סמני לי׳ מותיבכן,ה?”ך
 מלתו מסתייעא הוה ולא למסמכיה רבי מצטער קא

 להעמיז רשות לי ניתן אין לכך זמניה בלא למשיח ימייחי י-י שנים
 מלקות פולסאחבטת תפלתן: כשמעת שתהא דוגמתן :יש יתד של׳ן’י«ע

 שה ועל רב של חברו אבא בר שחואל הוא ירחינאה שמואל י^משל
שחח אחר ר״ה בחס׳ כדאמרי׳ העיבור בסוד בקי רש״א

 סט לך אימלי :ירחיכאה ליה קרי גלותא כולה לתקוני יכילנא מ
 משו .העין גב על לך אחשח משטי־ לך אשטר :העין בתוך שס

 )חח הבבלי כותח גבי בפסחים כדאחרי׳ בלע״ז מולי״ר חטפח מ׳4כ
 1 תותי •י חלול קנה גובתא פתו: מטבל קשטר משטר האדומי( י^>1ל

דרך והולך הסס חוזק כח ובוקע מראשותיו תחת *™,סדיא3
 טי למסמכיה רבי מצטער הוה עיניו: עד ומוחו גולגלתו

 הוהמסתיייו ולא כך: כל היה שחכםבקי לגי ומתעסקלסומכו
כאספיפ החכמים היו לא או נטרפת השעה שהיתה מלתא



 סד מציעא בבא שביעי &רק הפועלים
 רארם ספרא לי חוי לדידי מר לצטער לא ליה אמר

 פו יתקרי *חכים ירחינאה שמואל ביה וכתיב הראשון
 ורבי רבי תהא ירו על דרבי ואסו יתקרי לא רבי
 הורארה סוף ורכינא אשי רב משנה סוף נתן

 י" תלי׳ :לאחריתם אבינה אל מקדשי אל אבא *ער וסימניך
 הראשון דארם ספרא :אתקרי לא רבי אתקרי מכיס ה״ג

 ודור דור ודורשיי ודור דור וסופריו ודור דור הקב״ה שהראהו
 סוף לשס: כתוב זה כל המשנה סוף נתן ור׳ רבי :וחכמיו
 בבהח״ד דבריו את איש אמרו ימיהן עד תנאים סוף !משנה

 מסכתות תיו ולא לכדה שמועה שמיעת גורסין תלמידים ותיו
 רש״ל גי׳ בדירות האמור כללו והם הסדר על )וקבץ( וסדר סדורות
 נקכ! .מעט הוסיפי לא ץריהסן^ תהמסכתות)5 וסדרו סשלפכיה

 על גמרא היתה לא ימיתם עד האמיראין כל סיף הוראה סוף
 או בבהמ״ד המשכה בטעם כשאלת שאלה כשהיתה אלא הסדר
 אמד כל והיתר איסיר או ממין בדין המאורע מעשת על שאלה

 אסיוראיםשלפניה׳ ורביכאסדרושחועות אשי ורב טעמו אומר וא'
 תי־איית היישנה אצל וא׳ אמד כל המסכתות סדר על וקבעו

 לתרץ שראוין ופירוקין להשיב שיש קושיות והקשו לה השנייה
 מותי־ב אויתיביה כגון בגמר' הכל וקבעו שעמהם והאמוראים הס

 אותם ששיירו ומת שעליהם והתירולין להו איבעיא ורמיכתו
 והתירוצין הקושיות לפניהם שאיירו אותם ]שלפניהם[ )לי׳כיהם(
 והחשכה ית המסכת סדר על בגמרא קרעים לא ]שעליהם[

 אבא ער ך וסימל :וקבעום ורביכא אשי רב ובאו ]רבי[ שסידר
סימכא אכינה אשי: דרב סימנא מחדשי אל מקדשי אל

הוראה: סוף סימן לאחריתם דרבינא:
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 ברתיה בר חמא רב לי אשחעי כתנא רב אט■* מא
שמרא אגב נחמני בר רבת ]דחסא[ )דחמא( שס

 א׳כא אמת מלבא בי קורצא כיה אבלו נפשיה נח
 גבי׳א ,אלם תריסי מבטל דקא ביהוראי גברא חד

 מכרגא בסיתוא וירחא בקייטא ירחא מישראל
 ולא אבתריה רמלכא פריסתקא שדרו דמלכא

 מאקרא לאקרא[ ]מפומבדיתא ואזיל ערק אשכחיה
 ומצריבא *לצריבא ומשתי) לשחין ומאגמא לאגמא "«׳אימ
איקלע לפומבייתא דמיא ומעיגא דמיא לעינא לצייפא

 קריכו דרכת אושפיזא לההיא דמלכא פריסחקא
 להבא ודליות כסי תי־יי ואשקיהו קמיה תכא

 מאי ליה אמרו לאחוריה פי־צופיה ,תדר מקמיה
 קי־יבו ׳לתו אמר הוא דמלכא־ גברא ליה נעביר

 לתבא ודליות כסא חד ואשקיהו לקמיה תכא
 מידע אמר ואיתסי הכי ליה עבדו וליתסי מקמיה
 בחיש היא הכא בעינא דקא דגברא ידענא

 נח שמרא אגב יוסף: רב7 סלויתיה בי• נחמני בר־ רבת
וכו׳ מבטל רקא מת; מלכות אימת חממת נפשית

 מגיס ושל פסמ של דרשות לשמוע ותשרי בכיסן אליו שכקבצין
 ומדש מדש כל של גולגולת החס לגבות המלך שלומי וכשחבקשין

 פריסתקא איקלע שלימ: פר־יסחקא בבתיהם: נמצאים איכס
 כסא הרי אשקיותו בו: כמכא רבה שהיה פונדק באותו ללון

 השותה את חזיקי׳ הזוגות על החמודים ושדים לתכא ודליוה
לרבה הפונדק בכי לו אמת לכך: כתכווכו לא הבית ובכי זוגות
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 מקטל אי מהא אוילנא אמר ואשכחיה אכתריה

 מנגדי נגורי ואי מגלינא לא גברא לההוא קטלו
 לאררונא עייליה לקמיה אתיוהו מגלינא ליה

 אשיתא פרק רחמי בעא באגפיה לכבא וטרקיה
 וקא דרקלא אגיררא יתיב הוה לאגמא ואול ערק
 בהרת אם דרקיע במתיבתא מפלגי קא גריס

 קודמת לבן שער ואם טמא לבן לשער קודמת
 וכולהו טהור אומר הקב״ה ספק טהור לבהרת

 נוכח נוכח מאן אמרי טמא אמרי ררקיע מתיבתא
 יחיד אני נחמני בר רבה דאמר נחמני כר רבה

 בתריה שליח שדרו באהלות יחיד אני בנגעים
 הוה דלא ליה למקרב המות מלאך מצי הוה ולא
 ויקא נשיב ארהכי מגרסיה פומית פסיק קא

 אמר הוא דפרשי גונדא סבר קניא כיני ואוושא
 בידא ימסו־ ולא גברא דההוא נפשית תינח

 טהור אמר נפשיה' ניחא קא הוה כי דמלכותא
 בר רבה אשריך ואמרה קול בת יצאת טהור
 נפל בטהור נשמתך ויצאת טהור שגופך נחמני

 וטרקיה אגלה: ביסורי' ייסרתי ואס לי מנגדי נגורי נעביד: מה
 אגיררא המומה: כסלה אשיחא פרק הדלת: סגר לבבא

 לבן לשער קדמה בהית אם :קצוץ דקל גזע על דדיקלא
 והכה כדכתיב לטומאת סימן הוא בו שפרק לבן דשער טמא
 טנדא בתורה: שכתוב מה לסי טהור בבהרת: לכן שער כהפך
;אתריו שמתפשים פרשים של גדוד

й IV.
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 נתבקש נחמני בר רבה בפומכריתא מרקיע פיתקא

 לאיעסוק רבנן וכולהו אביי נפקי מעלה של בישיבה
 חוו לאגמי אזלו דוכתיה ידעי הוו לא ביה

 הוא התם ש״מ אמרי וקיימי דמטללי צפרא דין דאין
 פיתקא נפל לילותא ותלתא יומא תלתא ספדוהו יך*"

 נפל יומי שבערה ספדוהו כנרוי יהא הפורש ץ,'יכלאעכ
 דנח יומא ההוא לשלום. לבתיכם לכו פיתקא א׳ נמקים

רכיב כי טייעא לההוא ודריה ועפא דלייה נפשיה יש״א
 גיסא בהך ושדייה פפא דנהר גיסא מהאי גמלא
 כר דרכה נפשיה נח ליה אמרו האי מאי אסשיאמר

 הוא דירך עלמא כולי רבש״ע לפניו אמר נחמנישלא '׳מש
 דידך ורבה דרכה את הוא דידך נחמני בר ורבה ״םיננםפ

 :ועפא נח לעלמא ליה מחרבת קא אמאי כראוי
 הוה חד יומא הוה בשר כעל חלפתא בן שמעון רבי *,",י

 דטורא אשינא ויתיב סליק הוה ליה חמימא ג,גשידה
 ואני במניפא עלי הניפו בתי ה לכרתי לה אמראי^”גנ

 אמר זיקא נשיב ארהכי דנרד ככרין ליך אתן במ
 דיכי: למארי דנרד ככרים כמה סש

 לבנו שאמר מתיא בן יוחנן בר׳ מעשה משגה מג
:בכנפיהם צל עושין מטללי :בה ישיבה ראש והוא בפומכריתא פג

 :רבה של אוהבו אתה ררבה את :סערה רוק גבה זעפא דלי
 בבעלי דאגדתא ברישא דאיירי חשוס וכו׳ חלפתא בן שמעון ר׳

 עשוי והוא כרד של אגודות דגרד ככרין לה: נקט בשר
זה: רות של לבעליו ריבי למארי כשבלין:
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 מוונות להם ופסק הלך פועלים לנו ושכור צא

 אתה אנם אפי׳ ביי ליה אמר אביו אצל וכשבא
 ידי יצאת לא בשעתו שלמה כסעודת להם עושה

 ־5גפ :וכו׳ ויעקב יצחק אברהם בני שהם חובתך
 פו עדיפא אבינו דאברהם רסעודתא *למימרא
 אחדע״ב ליום שלמה לחם *ויהי והכתיב מדשלמה

 בקרמ״אד עשרה קמח כור וששים סלת כור שלשים
 מאיל לבר צאן ומאה רעי בקר ועשרת בריאים

 בן גוריין ואמר אבוסיכם וברבורים ויחמור וצבי
 ר׳ טבחים של לעמילן הללו דרב משמיה אסטיון

 אלף יצחק וא״ר קררה לציקי הללו אומר יצחק
 לו עשתה ואחת אחת כל לשלמה היו נשים

 היום סועד אצלה שמא סבורה וו מ״ט כך בביתה
 אברהם גבי ואלו היום סועד אצלה שמא סבורה ווו

 >ח יאפי׳ רך בקר כן ויקח אברהם רץ הבקר *ואל כתיב
 ב׳ רך אחר בקר כן רב אמר יהודה וא״ר וטוב
 הכא גברי לתלתא תורי תלתא התם ג׳. וטוב
 רביםמ״אי וישראל *יהודה שנא׳ ויהודה ישראל לכל

אברהם בני שהם :היה והדיוט דמלך מלכותו בעת בשעתו
 נגח׳: כדמם׳ שלמה חשל גדולת אברהם של סעודתו וגו׳

 עשויות מלות טבחים של לעטילן והסלת: הקמח הללו
 והצאן הבקר הללו :התבשיל זוהמת לשאוב הקדרות פי לכסות

ששחו מאכל למין אלא אינו קרירה לציקי הפסוק: בזה החטים
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 אבוסים ברבורי׳ מאי .הים שפת על אשר כחול
 ׳אמ ושמואל כרחן בעל אותם שאובסים רב אט׳

 מביאים אמר יוחנן ור׳ מאליהם ועומדים שאובסים
 מאשפתה ותרנגולת אניס ברלא ממרעיתו תור

 שור שכבהמו׳ מובחר יוחנן א״ר אניסא בדלא
 ]אמימר[ )מימר( אמר תרנגולת שבעופות מובחר

 עצרי ביני דמשתכחא בטניחא בי אוכמתא זוגתא
 אברהם רץ הבקר *ואל .קניא פסיא מציא דלא יי׳ יאשי׳

 ב׳ רך אחד בקר בן רב אמר יהודה רב אמר
 וטוב רכיך אינשי כדאמרי חר ואימא ג׳ וטוב
 ואימא לדרשה ש״מ וטוב מאי טוב רך לכתוב א״כ
 )רבא( מתיב לדרשה נמי רך לדרש׳ מדוטוב תרי

 תימא ואי הושעיא רב תימא ואי עולא בר ]רבה[
 לעשות וימהר הנער אל ויתן אושעיא בר׳ נתן ר׳

 חמאה ויקח חר. לנער יהבי וחד חד כל אותו
 אייתי דמטיא קמא דקמא וגו׳ הבקר ובן וחלב

 חנן רב אמר בחד תסגי תלתא לי ולמה לקמייהו
 שאובסים תרנגולים: ברבורים בלע״ז: אשדו״ר קדרה ציקי

 שור: חור במזקה: נסיהם מאכל להם תומבין בע״ב אותם
 :אפרוחים כגידול אניסא ברלא :מלאכה אניסשלאעשה כדלא
 בטכיתא ל״א כבית. המפוטמת פטניתא תרנגולת: זוגתא

 :המרצכיס ואוכלת הגיתות בין עצרי ביני רמשתכחי :כרם בעלת
 שמכה: מרוב הקנה לפסוע יכולה קניאשאיכה פסיא מצי׳ דלא

בישולו: שכגמר לאכול שמגיע ראשון רמטיא קמא קמא
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 :בחרדל לשונות שלשה להאכילן כדי רבא בר

מד אדם ישנה אל לעולם חנילאי בר תנחום א״ר
 שם ת4ול למרום עלה משה שהרי המנהג מן

 לחם ואכלו למטה ירדו השרת ומלאכי לחם אכל
 ושתו שאכלו כמי נראו אימא ן4אל ס״ד אכלו
 אברהם שעשה מרת כל רב אמר יהודה א״ר

 בעצמו לבניו הקב״ה עשה כעצמו השרת למלאמ
 הקב״ה עשה שליח ע״י אברהם שעשה מה וכל

 >ח יאשי׳ *ורוח אברהם רץ הבקר *ואל שליח ע״י לבניו
 "!2ממטיר *הנני בלוח ׳חמאר ויקח ה׳ מארה נסע
 תחת עליהם עומד והוא השמים מן לחם לכם
 כחורכ.שםיי הצור על שם לפניך עומר *הנני העץ

 ע שם לפניהם הולך *וה׳ .לשלחם עמם הולך ואברהם
 ןוצ^שסין בצןר *והכיח מים מעט נא יוקח יומם.
 בר׳ חמא דרב ופליגי העם ושתה מים ממנו

 ר׳ דבי תנא וכן חנינא בר׳ ת4חמ דא״ר חנינות
 וחלב חמאדת בשכר לג׳ זכו ג׳ בשכר ישמעאל

 הענן. לעמוד זכו עליה׳ עומד והוא בשכר למן זכו
.מרים של לבארה זכו מים מעט נא יוקרת בשכר

:הוא ושרים מלכי׳ מעדן כחרדל לשונות
שלי?: ע״י מים מעט יוקחנא :כעצמו הגיז פגוןשלוים ה׳ מאת

 :ואהרן משת ע״י כמדבר להם שניתכו מתכות לשלש זכו
 עומד ועככך כדכתיכ תמיד עליהם עומד הענן לעמוד זכו

וכעמוד כצור והכית כמי היינו מרים של לבארה :עליהם
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 בר׳ ינאי א״ר רגליכם ורחצו מים מעט נא *יוקח •י׳ לאשי׳

 שהכם חשדחנו בערביים וכי לו אמרו ישמעאל
 :ישמעאל ממנו יצא כבר רגליהם לאבק משתחוים

 היום כחום מאי היום כחום וגו׳ ה׳ אליו וירא’מה
 שלישי יום היום אותו חנינא בר חמא א״ר שס

 לשאול הקכ״ה ובא היה אברהם של מילה של יי׳ יא*׳
 שלא כדי מנרתקה חמה הקב״ה הוציא באברהם

 למיפק לאליעזר שדריה באורחי׳ צדיק אותו יטריח
 לך מהימניג׳ לא אמר אשכח ולא נפק לכדאי

 איהו נפק בעבדי הימנותא לית תמן דאמרי היינו
 דכתיכ״אלנא היינו אבבא דקאי להקב״ה חזייה שם

 ושרי אסר דקא דהזא כיון עבדך מעול תעבור
 דכתיב היינו הכא ארעאלמיקם אורח לאו אמר

 נצביכם אנשים שלשה והנה ויר^ עיניו שם*וישא
 קמו ]אתו[ מעיקרא לקראתכם וירץ ת4ויר עליו

 אורח לאו אמרו צער׳ ליה דהוה חזיוהו כי עליה
 מיכאל אנשים ג׳ נינהו מאן הכא למיקם ארעא

 ע״ז יכניס שלא העץ תמת והשענו רגליכם ורחצו :סליגי ענן
 כדמו והן רגליהם לאבק להשתיזות רגילים שהערביים ביתו כתוך

 יצא ]ממך[ )ממנו( ישמעאל ממנו יצא ככר : כערביים לו
;כן לעשות הרגיל

 דרכים עוכרי יהיו שלא ממהככיז להזריק חמהמנרחקה הוציא
 רקא : הקכ״ה רחזא כיון :כא״י אמרי המן :מצויץ

 אורקארעאלמיקסהכא: לאו אמר ושרי מילתו את אברהם אסר

וירץ כתיב ולכסוף עליו נצנים כתיב דמעיקרא רכתיב היינו
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 שרק את לבשר שבא מיכאל ורפאל וגבריאל

 דאויל גבריאל אברהם את לרפאות שבא רפאל
 יט יאשי׳ המלאכים שגי *ויבאו והכתיב לסרום למהפכי׳

 ללוט לשוביה בהדיה מיכאל דאול בערב סתמה
 ולאשם האל הערים את *ויהפוך דכתיב נטי דיקא
 דכתיב אברהם לגבי שנא מאי ש״מ. ויהפכו כתיב

 לוט לגבי שנא ומאי רבירת כאשר תעשרת כן
פז מכאן אלעזר א״ר מאר כ□ **ויפצר דכתיב

שם לגדול: מסרבין ואין לקטן שמסרבין

מו רץ הבקר ואל וכתיב לחבב פת *ואקחה כרזיב
 שם שצדיקים מכאן אלעור א״ר אכרהכב

 יח לאשי׳ בן מרי או רשעיכב הרכה ועושים מעט אומרים
 מעיקרא מעפרון מנ״ל עושין אינם מעט ואפי׳ הרבה
 כג שם כחי□ ובסוף כסף שקל מאות ארבע *ארץ כתיב

 סם לעפרון אברהם וישקול לעפרון אברהם *וישמע
 קנטרין אלא מיניה שקיל דלא לסוחר עובר וגו׳

 כתיב קנטרא לתיקלא ליה דקרו ]דוכתא[ דאיכא
 עיניה שהאשה מכאן יצחק א״ר סלת וכתיב קמח
יח שם ועשי *לושי כתיב האיש מן יוחד כאורחים צרה

נדהם"? 11 ״ , 1
 »ע״ש י* סדים להפוך דאזל הוא דמד נמי דיקא לקראתם:

 רש״א לסוחר עובר : מכה מאה צכטיכ״ר שקורין גדול משקל קנטרא
 דוכתא ואיכא בשקל מתקכל היה מקים שנכל מלמד

 שהאשה מכאן :מקמץ עדיף סלח :תיקלא לקכטרין דקרו
;סלת והוא קמק אמרה היא כאורחין צרה עיניה
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 ьб לחבש ואלו וחלב המאה ויקה וכתיב עוגות
 של תלמידו מקשאה אפרים אמר לקמייהו אייתי
 חולק אוכול אבינו אברהס דר״מ משמיה ר״מ

 גדה. פירטה היום אותו אמנו ושרה היה בטהרה
 באהל הנה ויאמר וגו׳ שרה איה אליו *ויאמרו יי! לאשי׳

 יהודה רב אמי" היתה צנועה אמנו ששרה להודיע
 מלאכי היו יודעיס יצחק ר׳ ואיתימא רב אמר

 כאהל מאי אלא היתה באהל אמנו ששרה השרת
 אמר ?4חנינ בר׳ יוסי ר׳ בעלה על לחבבה כדי
 ר׳ משוס תניא ברכה של כוס לה לשגר כדי
 דרך תורה למדה שבאליו איו על נקוד למה יוסי
 שמואל והאמר שלו באכסניא אדם שישאל ארץ

בעלדה ידי על כלל אשדה כשלוס שואלין אין
]שאני[: )קאמר(

 ?4חסד רב אמר עדנה לי היתה בלותי מז*אחרי
 הקמטים ורבו הבשר שנתבלרה אחר שם

 על לחבבה כדי : כנשים אריז לה להיות מזר נדה סירסה ״’ ׳’יאש
 וצריך נראית שאינה מברותיה משאר צנועה שהיא להודיע בעלה
 אינה והלמ״ד בקוד שלו איו שבאליו איו על אמריה: לשאול
 צריכין היו דלא איו נקודת והיינו ובו׳ תורה למרה : נקודה
 שאינה התיבה עוקרת נקודה דכל באהל ■שהיא היו דיודעין לשאול

 אושפיזא: אשת באכטניא ארץ: דרך מינה ודריש לדרשה אלא
 הגבירה: משלום ישאל לבעל׳ אלא לשלום לה שישאל ע״יבעלהלא

:סרנצא״ש קמטין
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 עדני למקומו היופי וחור הקמטים ונתפשטו הכשר* נתעדן
 גדייחש; מותיב דלא זקנתי ואני וכתיב וקן *ואדוני כתיב

 א’רש° ישמעאול ר׳ רבי תנא איהי. כדקאמרה הקב״ה
 יי! יאשי׳ ותצחק שנא׳ בו שינה הקב״ה שאפי׳ שלום גדול
 אברהם אל ה׳ ויאמר וכתיב וקן ואדני וגו׳ שרה

 כא שס ההניק לאברהם מלל מי *ותאמר זקנתי ואני וגו׳
 אותו לוי א״ר שרה חניקה בנים כמה שרה בנים
 סעודה עשה בנו יצחק את אברהם שגמל היום

 ראיתכש ואומרי׳ מרנניכש אוה״ע כל היו גדולה
 בננו ואומרים השוק מן אסופי שהביאו וזקנה וקן

 להעמיד גדול משתה שעושין אלא עוד ולא הוא
 כל וזימן הלך אבינו אביהם עשה מה דבריהם

 וכל נשותיהם את וימנה אמנו ושרה הדור גדולי
 הביאה לא ומניקתה עמה בנה הביא׳ ואחת אחת

 מעינות כשתי דדיה ונפתחו אמנו בשרה נס ונעשה
 א□ ואומרי׳ מרננים היו ועדיין כלם את וחניקה

 שנה ק׳ בן אברהם תלד שנה תשעים הבת שרה
 ונהפך יצחק של פנים קלסתר נהפך מיד יוליד

כה שס *אברה□ ואמרו כולם פתחו לאברהם ]ונדמה[
יצחק: את הוליד

 מח למשתעי בעי דחוה מאן זקנה היה לא אברהם עד
שם בהדי יצחק בהדי משתעי אברה□ בהדי

 :זקנתי יאכי אמרה שהיא הקכ״ה א״ל זקן ואדוני אמרה היא
:המת אל אספו והמיצאו מי של נודע ולא השוק מן ילד אסופי
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 בעא אברהם אתא אברהם בהדי משתעי יצחק
 בימים בא וקן *ואברהם שנא׳ זקנה והוה יאש״׳כירחמי

 רחמי בעא יעקב אתא חולשא הוה לא יעקב ער
 חולה אביך הנה ליוסף *ויאמר שנא׳ חולשא שסייי׳והוה

 אתא ואתפח דחליש הוה לא אלישע דאתא עד
 חלה *ואלישע שנא׳ ואתפח רחמי כעי מ״נעאלישע

 אחריתי. חולי דחלה מכלל בו ימות אשר חליי את
 שדחפו אחד אלישע חלה חלאים שלשה ת״ר

 בתינוקות דובים שגירה ואחד ידיו כשחי לגיחדי
חליו ארה חלה ואלישע שנא׳ בו שמרת ואחד,

בו׳: ימות אשר
 ג׳ חיני בית של חניות חרבו מה מפני תניא מט
 דבריה׳ שהעמידו מפני ירושלים קודם שנים פח

 תעשר **עשר אומרים שהיו תורה דברי שסע״נענל
 לוקח: ולא ורעך תבואת ]מוכר[ )מוכרי( ואכלתולא יי דניים

 דנהר אגודא חיותא רעי קא רהוה רעיא ]ההוא צג
למי^א ונפלת מנייהו חחיא שריג פפא

 והוה רהטי כעא :נכו ובין ביכו שיכירו כדי רהטי בעא
 ואחפח :לביתו ויצוה מותו לפכי האדם שיתלה חולשא

 :בו תת שלא עוד דקלה מכלל כו ימות אשי* חליו : וכתרפא
 שאסור מה כלומר דבריהם שהעמידו :מקום שם ביחהיני של

 תעשר עשר : התורה מן היתר לו מצאו מכחים מדברי
:להדדי דסמיכי קראי תרי ואכלת

הקליקה: שריג בהמות: ]חיותא
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 ליה הוי מאי אמר ופטריה דרכה לקמיה אתא

 אלאשסע״ב אביי וא״ל אינשי נטרכדנטרי *הא למעבר
 נמו הכי אינשי דעיילי בעידנא למתא על מעתה
 אונסים הם אלו איתיביה וכר[ אין א״ל רפטור

 שכ^איובא *ותפול כגון עליה□ פטור שכר ששומר
 החכם א״ל חרב לפי הכו הנערים ואת ותקחם
 חייב שכר שומר מתי ער איתיבי׳ מתא. בחוני

 לא וקרחים׳ חורב אכלני ביום *הייתי כדי עד לשמור
 א״לאטויעקב מחא בחוני נמי התם א״ל בלילה
 נטירותא לך נטרי ללבן דא״ל הוה מתא חון אבינו

מתא: בחוני יתירתא

השואל
שמיני פרק

 צז עליה חבור מחבריה שונרא דשאיל גברא ההוא
)לקמידח אשי רב יתיב וקטלוהו. עכברי

 מחמת מתה כי מאי כה״ג ליה ]וקמיבעיא[ בעיא(
 אשי[ ]לרב מרדכי רב א״ל לא או דמי מלאכה

 גברי דרבא משמיה מהגרוניא אכימי אמר הכי
 עכברי אכיל א״ר דיינא ולא דינא לא קטלוהו דגשי

 כחזגי :איכס[ אלא אכידה ואין אינשי כרנטיי נטר הא
 לשמור עליהם העיר אנשי סמך שכל בלילה העיר שוערי מתא

;יתירתא כטירותא בעו ודאי הכהו וממונם גופם
______________’______________נידח ליפול לו היה לא קטלוהו ךנקןי1-
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 בה מעיק וקא אשי רב יתיב ומית והביל טובא
 אמר הכי אשי לרב מררכי רב א״ל מאי כה״ג

 ז4ריג לא קטלוהו רגשי גביא מהגרוניא אבימי
דיינא: ולא

המקבל

תשיעי פי־ק
 מטמאי□ ב״ש ועניי□ וחים פריצי התם תבץ הה

רב אמר זהים פריצי מאי מטהרי□ וב״ה 1 1
 *]ובני[ קראה מאי יוסף א״ר זתים רשעי הונא יא דניאל

 רב ]ונכשלו[ החזון להעמיד ינשאו עמך פריצי
 פריץ בן *והוליד &4מהב אמר יצחק בר יח!קאל>חמן

דם: שופך
 בראשו ותפילין ראשו נושאמשאויעל היה שסע״נחניא

 לאו ואם אסור רוצצות תפילין היו א□
 קבין ד׳ שול כמשאוי אמרו משאוי באיזו מותר
 לא: או מלאכה מממת מתה הוי מי מאי :כרי״ג כתממם[ והכיל

ומת; הרבה נעילות בעל קטלוהו רגשי
 בוסר לעולם שהן וענבים זתיס רשעי כדמפרש זוזים פריצי

 אוכלים טומאת מן מטהרין לעולם: כגמר בישולן שאין
:לאכילה מזי דלא

 שהוא לאו ואם :המשא תמת ]מתמעכות[ )מתעכבות( רוצצות
:רציצה הוי משאוי באיזה :עליהן מוטל שאיני או קל
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 בראשו ותפילין ראשו על זבל המוציא חייא ר׳ תגי
 מפני במתניו יקשרם ולא לצדרין יסלקט לא ה״ז

זרועו על קושרם אבל בזיון מנהג בהם נוהג שהוא
 אפי׳ אמרו שילא ר׳ רבי משום תפילין במקום -

 י״ח גי׳ מ שיש הראש על להניח אסור *שלהן מטפחת
לי׳ם של ע^ררב רבעא אפילן אביו אמר ובמה תפילין

רפומבדיחא:
 שם או חגב ואכלה מחבירו שדה המקבל ]משנה

חבורו מן לו מנכה היא מדינה מכת אם נשרפה
 קו שזרעה אלא שנו שלא 1מואר־ *אמר [׳גמ וכי■

 דא״ל לא כלל זרעה לא אבל חגב ואכלה וצמחה
 ל! "לים רעה בעת שוןבי א*ל רב מקוים הוה זרעתה אלו

 שהיה רועה ששת רב מתיב ישבעו רעבון ובימי
 ובא וטרף זאב ובא לעיר ובא עררו והניח רועה
מציל היה שם היה אלו אומרים אין ודרס ארי

 ואבס חייב להציל יכול אכס אותו אומדין אלא -
 הוה התם הזית אי ליה גימא ואמאי פטור לאו

 שלהן מטפחת אפי׳ יד: של תפילין אצל תפילין כמקום
 הראש על משארי לשם להנימ אסור בלילה: תפילין בה שכוי־כין

 ויהא במשאוי יהא וכמה :מונפים במקומן שהתפילין בשעה
רביע רריבעא ריבעא דר׳שילא: אליבא הראש על להכיק אסור

הוא: מועט דבר ליטרא .
 זרעה לא אכל :לו[ מנכה הוא מדינה מכת אס שנו ]לא י

:ליה מנכה לא רובאדנאגא ואישתדיף
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 הדוב את גם הארי את *גם ]בי[ )בה( מקיים ®"אכן

 לאתרחושי חוית הוית אי דא״ל משום עבדך הכה ” א״ש
 כן חנינא כר׳ גיסא לך איתרחיש הוה גיסא לך

 לירה ן4ולימ בקרנייהו דובי עיזי דמתיין דוסא
 זוטא לניסא חויגא הוה לא רבה דלניסא נהי

קשיא: *חזינא ב שסע"
 לא שעורים לזרעה מרובירו שדה המקבל מתני׳ שס

 ]רשב״ג שעורים יזרענה הטין חטין יזרענה
 דכתיב דרשב״ג מ״ט חסדא[ רב אמר גמ׳ אוסר:

 כזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל *שאריתג צפניה
תרמית: לשון כפיהם ימצא ולא

 אחי רבין נחמן רב בר לרבין יהודה רב א״ל נ
 רא״ראבהו למתא דסמיכא ארעא תזבין לא קז

 שיעמוד לאדם לו אסור רב אמר הונא רב אמר
 איני בקמותיה שעומדת בשערה חברו שדה על

 להו אמר דרב לתלמידי אבא ר׳ והאאשכחינהו
 וביוך בעיר אחה *ברוך קראי בחני רב אמר מאי כה דניי׳

בצאתך אתה וברוך בבואך אתה ברוך בשדה אתה
תענית: כמם׳ דוסא בן חנינא ר׳

 או קטין וכך כך וכקכירות שעורים לזרעה שדה המקבל
 מכקישות שהקטין הטין הרענה לא מעות: או שעורים

:השעורים מן יותר הקרקע את
 שולטת העיר בכי שעין לעיר הסמוכה שדה תקנה לא תזבון לא

הרע; כעין יססידכה שלא בו' לאדם אסור תמיד: בה
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 שיהא כעיר אתה ברוך רב אמר הכי ליה ואמרו
 שיהא בשדה אתה ברוך הכנסת לבית סמוך ביתך

 שלא בבואך אתה ברוך לעיר. קרובים נכסיך
 .הררך מן ביאתך בשעת נרה ספק אשתך תמצא
 כמותך. מעיך צאצאי שיהו בצאתך אתה ברוך
 בעיר אתה ברוך אלא הכי ׳אמ לא יוחנן ר׳ לחו ואמ׳

 הכנסת בית אבל לשולחנך סמוך הכסא בית שיהא
 ברוך יש פסיעות שכר ראמר לטעמיה ור״י לא

 בתבואה שליש משולשין נכסיך שיחו בשרה אתה
 בבואך אתה ברוך בגפנים. שליש כותים שליש
 העולם מן יציאתך שתהא בצאתך אתה וברוך
 כחלק ע׳ *וכ״ש נרה ספק סירות: להכניס טור? יהא שלא לעיר קרובין
 פירש״י סמוךלשלחנך הכי: אמר לא ר׳יומנן אבא ר׳ ואמרלהו ודאי:

 דכקט והאי בשדות להרמיק תצטרך שלא לביתך סמוך כלו׳
 כדאמרי' אכילה ולאתר אכילה לפני עצמך לבדוק שתוכל שולמכך

 גבי על שהסיקוהו לתנור דומה ואוכל לנקביו הנצרך בשבת
 ואס המעוכל את ומוציא דומק שהמאכל האכילה ואמר אפרו
 :הדרוקן לידי ובא מוזר שהעמוד פעמים להי־מיק צריך יהא

 : היא מעליותא לאו יומנן לר' לביתו סמוך הכנסת בית אבל
 דאחר יש פסיעות שכר סוטה במם' דאמר לטעמיה יוחנן ר'

 ולא לו שאמרה מאלמנה שכר וקבול מבתולה מטא יראת למדנו
 לבית בא ואני בשכונתי הכנסת בית יש אס יש פסיעות שכר

 ובזתים בגפנים שלוקה שנה שיש משולשין :להתפלל מדרשך
לו ותהיה בזו ולא כזו שלוקה שנה ויש בתבואה ליקה ואינו
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 כך חטא בלא לעולם ביאתך מה לעולם כביאתך

 הא קשיא *לא חטא בלא העולם מן יציאתך ע״ב שם
 ליה מהדר דלא הא ורתקא שורא ליה רמהדר

:ורתקא שורא
 רב העין וה רב אמר חולי כל ממך ה׳ *והסיר נא
מאי עבד קברי לבי סליק דרב לטעמיה ש©
 בדרך ואחד רעה בעין ותשעה תשעים אמ׳ רעבד י דנלי׳
 לטעמידק ושמואל הרוח וה אמר ושמואל ארץ’נ,זנה
 איכא הא ולשמואל ברוח הכל שמואל ;דאמרננ^

 להו עבדי זיקא לאו אי נמי הנך מלכור־ה הרוגי ייסןדלא
 צואדה זו אמר חגינא בר׳ יוסי ר׳ וחיי גל׳לננלסמתרי

 קשה רובם האוזן וצואת החוטם צואת מר ראמ׳אלאנכלל
Xחנינא דא״ר צנח זו אמר חנינא ר׳ יפה ומיעוטם ״ 

 *צנים שנא׳ פחים מצנים חוץ שמים בידי יש״אהכל’
 ורתוקת קומה ורתקה שורא אדרב: דרב קשיא לא :פליטה כנ’משל

:וקומה קיל כמו נצרים של גדר
 עכר רעה: עין העין וזו בו תלוין הקולאים שכל דבר חולי כל

 כל על ולהבין הקברות על ללקוש היה יודע דעכד מאי
 רכל :רעה* בעין אס בזמנו אס חת מיתה כאיזה וקבר קבר »ןכער

 הכל באין הריק נשיבת ע״י מיתה ותוצאות הקולאיס כל ברוח ’»•״ פי׳
 :פלי' וכשעה לו קשה פלוני שרוק אדס לך יש והאדם שעה לפישאלמ

 שנכנס זיקא לאו אי :קרב הרוגי מלכות הרוגי והאיכא

 עשב ומין קתוכה בשר המקבר סם וחיי סמתרי עכר אילמתבמכה:
הנופק קור פחים צנים :הספינה את בהקוכר כדאמרי׳ ומ׳ע״שהוא
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 ר׳ מהם ירחק נפשו שומר עקש כדרך פחים
 ולמה מרה זו מחלה תנ״ה מרה. אלעזראומרזו

 של גופו כל מחלה שהיא מחלה שמה נקרא
 במרדה תלוין חלאים שפ״ג ]מחלה[ ר״א ארם

 מים של וקיתון ]במלח[ שחריח פת וכולם
 שחרית בפת נאמרו דברים י״ג ת״ר .מכטלתן

 המזיקין ומן הזיקין ומן הצנה ומן החמה מן מצלח
 וללמדה תורה ללמוד כרין וזוכה פתי ומחכימת

 בשרו ואין בידו מתקיים ותלמודו נשמעים ודבריו
 לאשרה מתאוה ואינו לאשתו ונזקק הבל מעלה
 מוציא אף וי״א מעים שבבני כנה והורגת אחרת

 לרבה רבא א״ל האהבה את ומכניס הקנאה את
 שיחין אינשי דאמרי מלחא הא מנא טרי כר
 זו מזיק: כמי לכה בלא זיקא דשמואל שמון! דקאמר רוק היינו ולאו

 ובעצמות: בגידין ומתפשטת וטבעת גדילה שכה שהמרירות מרה
 :שמואל דאמר т היינו וזיקין יין: לו שאין למי מים של וקיתון

 בעיבוי: מצטער שאיכו לפי עליו מיושנת שדעתו פוזי מהכימת
 דבריו ליישב מיושבת דעתו מברו עס דין לו יש אס כרין וזוכה
 ודבריו :הדעת ישוב מקמת וללמד ללמוד :להטעים בב״ד

 נזקק וזוהס: זיעה הבל להטעיחן: לב לו שיש לבריות נשמעים
 שאכל בבוקר טוב שלבו ומתוך הוא הרהורי׳ בעל אס לאשתו

 להן: מתאוה אינו כשיס ורואה לשוק ובצאתו לאשתו תובע קצת
 התגר ואת הקנאה את מוציא :תולעים מעים שבבני כנה

:לכעוס כיק הוא עליו טוב לבו שכשאין
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 וכו׳ כרך דמצפרא לגכרא מטו ולא רהוט רהוטי

 ירושלמי החובל(: פ׳ בכ״ק לעיל )כדאמרי׳
 בן ר״א בשם הונא רב חולי כל ממך ה׳ והסיר
עול *ונתן יוחנן וא״ר רעיון זה חולי כל דביי׳ני׳יעקב

 ן ה׳ והסיר אבין א״ר רעיון זה צוארך על כרזול
 :מר וסופו מתוק שראשו יצה״ר זה חולי כל ממך

 הולכות שספינות לנהי שסמון היער לקיץ שציין נמז׳ איתא ]קורם
:היבשה[ על לעלות שיוכלו הספינה מושכי נשכיל סם

 אגורא אבא ההוא לי׳ הוה הונא רב כר נרבה נב
קוצו להו אמר מר נקוץ לי׳ אמרו רנהרא שם

 הכי עביר היכי אנא ניקוץ והדר ותתאי עילאי
 עצמך קשוט ואר״ל וקושו *התקוששו והכתיב3צפני׳

 רופילא פרוק רבי אבא התם אחרים קשוט ואח״כ
 אמאי קייצו לא ואי קייצנא קייצו אי ואמר הוה

 להו מיסהגי אשלייהו להו ממתחי דאי איקוץ
הוה נחמן רב בר רכה להו[ מסתגי לא לא *ואי קח

 אצלי הנהר על יער להן שיש מי וחתאי עילאי ניקייצו יער: ]אבא
 פרזק דבי אבא :המיס דרך הלוך הימנו ולמטה הימנו למעלה

 לקצוץ שיכול היה ישר?( של לא ושלמעלה שלמטה אותן הוה רופילא
 שלא היא וידוע הוה סרסייס פמת פרזק בית של .יער אותו
 מסתיי אשלייהו ממתחו אי שלו: קציצה תועיל ומה יקוצו
 לכפר מכפר או למסע ממסע ולבא יזבלם למתות יוכלו אס להר
 להם אין לאמסחגילהו לאו ואי ילכו: למעלה ממטה לילך

 על שהרי השנית שפתו דרך כרמן על והולכין זה בעבר מהלך
ולנשילעי השט' בשפתו ילכו נכרי של היער כנגד כשהולכין כרמן



 עד מציעא בבא תשיעי פרק המקבל

 דנחרא דקאיאגורא אבא ההוא חזא בארבא מאויל
 רב בר דרכה ליה אמרו רמאן האי לתו אמר

 »עייא הוה במעל היתה והסגנים השרים *ויד הונאאמר
 רב בר רבה אחא .קוצו קוצו לחו אמר ראשונה

 חקוץ דקצייה מאן אמר דקייץ אשכחידה הונא
לא הונא רב בר דרכה שני כולהו אמרו ענפיה

:נחמן רב בר לרבה זרעא ליה איקיים
קי שנא' הלילה כל שגובה יום לשכיר מנין ח״ר

 ב’ע ומנין בקי* ער אתך שכיר פעולת תלין *לא
 יט זיקיא תתן *ביומו שנא׳ היום כל שגובה לילה לשכיר

 כד דניים אלא משתלמת אינה שכירות איפכא ואימא שכרו
 שכיר פעולת תלין לא שנא׳ ממשמע ת״ר בסוף.

 למזור צריכין והריהן רותבהמים את יטריתולעכור ככגדשלילחה
 יער אבא ההוא הזא :הקצירה[ כשכלתה אקר צד ולעבור
 קוצצים ותתתוכיס העליונים שאין לפי הוכא רב בר רבה שהכית

 של ותיזתון עליון שהיה היה שכן יודע היה לא כתמן רב בר ורבה
עזרא: בספר הוא פסוק והסגנים השרים ויד המושל: ככרי

:בכיו ימותו ענפיה תקוץ
 שכירות יום: בשכיר תבא ולא לילה בשכיר תלין דלא אנא איפוך

 כשן־ באיזהו כדאמרי׳ בסוף אלא משתלמת אינה
 אתרת שכה בתתלת משתלחת זו שכה שכירות נשכה שכה כשכיר
 כתיב וכי התמה שתשקע עד יום לשמר ליה משתעבד לא אלמא

 לבקר לו דכשתעכד ,תואמי לילה בשכיר כרתך על תבא לא
 דהא לילה בשכיר תוקחי׳ לא כחי תלין לא וכן שכירותו משכלתה

לינה שאין וכו׳ שנא׳ ממשמע הבקר: עד ליה משתעבד _לא
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 מלמד בקר עד ת״ל מה בקר שעד יורע איני אתך

 מכאן בלבד ראשון בקר עד אלזיא עובר שאינו
בל משובב עוכר ]רב[ )רבי.( אמר מאי ואילך

 לרעך תאמר *אל קראה מאי יוסף רב אמר תשהא ג משלי
! :אתך ויש אתן ומחר ושוב לך

 עלה מה מפני נפשו את 14נוש הוא *ואליו הניא נג
 למיתה א״ע ומסר באילן ונתלה כככש זה קיב

כל נפשו את נושא הוא ואליו ד״א שכרו על לא כד דני'׳
 רב ממנו נפשו נוטל כאלו שכיר שכר הכובש

 נפשו וח״א גזלן של נפשו ח״א חסדא ורב הונא
בפרק כראיתא וכו׳ גזלן של נפשו מ״ד נגזל של

: ומאכיל הגוזל
 בבירה דקאי לאליהו אכוה בר רבה אשכחיהנד
שיסדר מהו א״ל נכרים[ ]של הקברות קיד

 ערכין גבי מערכין מיכה מיכה גמר א״ל חוב כבעל
שבמקרא לינה וכל לבקר ילין ולא דכתיב הבקר עד אלא קרויה

:תשהא בל רמיזא היכא קראה מאי הוא: לילה ליבת
 בכבש לעלות עליו נפשו מוסר הוא נפשו את נושא הוא ואליו

עליו כשעלה באילן ולתלות ליפול נעלמו וסיכן גבוה
 יפול שמא למיתה עליו נפשו ומסר תמרים ולגדור זתיס למסוק

 נפשו את נושא הוא ואליו ר'א ה״ג האילן: מן או הכבש מן
 נפשו ח״א :דקרא במשמעותא מסדא ורב הוכא רב בהא •גי ופל
הגיד גזלן של נפשו וח״א הורגו: כאלו עליו נענש שכיר של

:לעצמו מיתה שגורס הכתוב לך



עה בבאמציעא תשיעי פרק המקבל
 כ« ויתיא כתיב חוב בעל גבי מערכך הוא מך *ואם כתיב
 רכתיבשסכה יתרום שלא לערום מנין אחיך ימוך *וכי

 כג דניי׳ מר הוא כהן לאו ]א״ל דבר ערות בך יראה *ולא
 טהרות מר מתני לא א״ל בבה׳־ק מר קאי מ״ט

 מטמאין אין נכרים של קבריהם אומר רשכ״י דחניא
 אתמיחוקא׳לי אתם אדם מרעיתי צאן צאני *ואתן שנא׳
 א״ל אדם[ קרוין העולם אומות ואין אדם קרוין

 ואמאי א״ל מצינא בשיתא מצינא לא בארבעה
 א״ל לג״ע ועייליה דבריה מלתא לי דחיקא א״ל

 ספאשקיל .אטרפי מחני שקול ספי פשוטגלימך
 לעלמירח קאכיל מאן דאמר שמע נפיק הוה כי

אתיוח הכי אפילו שדינהו נפץ אבוה בר כרבה
ש״מ דבר ערות בך יראה לא בו מדבר שאתה בשעה דבר ערות

 והא ברכה כעי ותורם ערום כשהוא מברך אדם אין
 :ערום תרומה מגביהין אין תכן דהתם תורם לעכין מיניה דנעי
 קנא ביה דכתיב פנמס הוא דאליהו למ״ד מרדאיכא כהן ]לאו

 אהל דגבי מטמאין אין קנאתי: את בקנאו בפנמס וכן קנאתי
 בגירסא מצינא לא בארבעה :באהל[ ימות כי אדם אדם כתיב

 הזה בזמן נוהגות שהן נשים ישועות מועד כגון סדרים דארכעה
 ואמרי׳ מוגש מוקטר מקום ככל כדכתיב נמי וקדשים הבית כבזמן

 עליהן מעלה מקום ככל עבודה כהלכות העוסקים ת״מ אלו
 בתמיה מצינא בשיתא בבהמ״ק: אותם מקריכיס כאלו הכתוב
 טרפיעלין: ספילקוט: ;טהרות וכן במ״ל נוהג אינו זרעים

נלע״ז: אשיק״שוק נפץ



מציעא בבא תשיעי פרק המקבל ז5
 אלפי בתריסר *(זבניה ריחא גלימיה סחט לגלימיה

:לחתנוותיה פלגינהו דינרי
 אי לביתו עבוטו לעבוט ביתו אל חבא *לא ח״ך נה
 ערב של לביתו נכנס אתה אבל נכנס אתה קטר

 ואומר וגו׳. זר ערב כי בגדו ]קח[ *)לקח( וכה״א כד דכרי׳
 נוקשת כפיך לזר תקער־ז לרעך ערבת אם *בני כ׳ משלי

 אפוא זאת עשה פיך באמרי נלכדת פיך באמרי ישם
 ורהב התרפס לך רעך ככף כאת כי והנצל בני

 ירואם לופסת התר בירך לו יש ממון אם רעך
רועים: עליו הרבה לאו

 מרבה אומר יהודה ר׳ נשים לו ירבה *לא תניא שם
 אתלבור״ש מסירות יהו שלא ובלבד הוא 'י'’ידנ

 לא ה״ו לבו את מסירה והיא אחת אפילו אומר
 נשים לו ירבה ולא לומר תלמוד מה כן אם ישאנה

כאביגיל: אפילו
 וקלטה טלית לתוך העלין מתוך ריק כסמט גלימא סחט

:דיכרי אלפי בתריסר לגלימא וזבניה הריץ: את טלית
 :בדברים פיךשאוכ׳תו באמרי נוקשת גו׳ לרעך ערבת אם כני

 ערבת לא ואם ערבת אס יד פס התר והנצל זאת עשה
 לבקש רעים עליו הרבה רעך רהב דבריס כאונאת נוקשת אלא

נוקשת ואס ערב לו נעשית אס בירך לו יש ממון אם ממילה:

:רעך רהב בדברים
 ליהגו' רצה לא )ממעותיו וכניה לכן מי׳חו ליהנות רצה דלא *(

יש״א. פלגינהו לכן



עי מציעא בבא עשירי פיק הביחוהעליה

והעליה הבית
עשירי פרק

 מיז תתאי וחד עילאי חד דיירי רהוו הרי כי הנהו
אזלי עילאי מיא משי כי מעזיבה איפחית

 על אמר אבא בר חייא ר׳ מתקן מי לתחאי ומזקי
 )יוסף( בר חייא ר׳ משום אלעאי ור׳ לתקן העליון
 למ4הורףרא *ויוסף וסימניך מהקן התחתון אמר ]יוסי[

:מצרימה
 קיח בינתים והירק זה גב על זה גינות שתי ]משנה

ע״ב של אומר יהודה ר׳ עליון של אומר מ ר"
 ,יכול- שהעליון כל אומר שמעון ר׳ וכר[ תחתון

 של והשאר שלו הוא הרי וליטול ידו ]את לפשוט
 חיי( ר״ל של תלמידו ספרא אפרים *אמר [׳גמ • תחתין
 דשבור קמיה אמרוהו כר״ש הלכה ר״ל משום

ויורדים שותתי׳ שהמיס אלא קיימת והתקרה מעזיבה איפחיח
של בית אלא הוו ומשכיר שוכר ולאו הוו הסקתים דרך

 ורבי איתקת כתרגומו מצרימה הורד ויוסף :זה של והעליה זה
ובו׳: מתקן התחתון אחר ]יוסי{ )יוסף( בר חייא

 היה פרם ומלך ממש מלכא שבור בראה לי מלכא רשבור קמיה
ואמר וקלסיה קמיה דר״ש להא ואחרוה בדיכיס ובקי

 חלכא שבור וא״ד זה דבר על חןמאתכו יקבל לר״ש אפריקכחטייה
אחרוה דמאי בה מיושב ואין הבי ליה קרי דוכתי דבנמת שמואל
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:שמעון לר׳ נמטייה אפריין ליה אמר מלכא

בתרא בבא מסכת
ן י פ ת ש ו ה

ראשון פרק
 הראשון מן ]הוה[ האחרון הבית כבור יהיה *גדול א
]אלעזר[ )אליעור( ר׳ לה ואמרי ושמואל רב ג

 י להא ואיחא *בשנים וח״א בבנין ח״א יוחנן ור׳ נ חגי
: להא ואיתא ב״ע שס

 ן עיניו נתן הוה חשמונאי דבידה עברא הורתם ב
]ההוא שמע חד יומא תינוקת באותה שט

 דמריד עבדא כל קאמרה דהוה קלא בת גברא[
 ושיירה מרווחיה לכולהו קטלינהו קם מצלח השתא
 בעי דקא תינוקת ההיא חות כד תינוקת לאותה

 ואמרה קלא[ ]ורמא לאיגרא לה סליקא למנסבה
קאתינן^ חשמונאי מדכית ויימא דייתי מאן כל
 להא ואי לחתני׳ לה ידע הוה שחואללא דחתכי׳אטו דר״ש להא אי

 לא מי שמואל כר״ש הלכה ר״ל אמר לאו אי אטו ספרא דאפריס
דהלכתא דר״ל משמיה דשחע עד לר״ש לחיקלסיה בדינים קיס

:שלנו מן אפריין : כוותיה

 ית3 בשנים :חדות במם׳ כדתכן אחות מאה גובהו שהיה כבנין
: שנה ת״כ שני ובית שנים ת״י ראשון



 עו בחרא בבא ראשון &רק השותפין
 ינוקתא ההיא אלא מינייהו אשתייר רלא הוא עבדא
 השחאו(נפלה]מאגרא ותימות ינוקתא)חפול וההיא

 שניט שבע בדובשא טמנה ומתה( )לה לארעא!
 עליה בא מ״ד עליה בא לא וא״ר עליה כא א״ר
 עליה בא למ״רלא ליצריה ליתוביה דטמנה[ ]הא
 שם ליה הניפוק היכי כי הכי למעבד ליה למה

 יי דכיי׳ אחיך *מקרב דריש מאן אמר מלכא בת דגסיב
 רבנץ לכולהו קטלינהו קם רבנן מלך עליך תשים

 ך *אהדר מיניה עצה למיסב בוטא כן לבכא שייריה
 אתא חד יומא לעיניה ונקרינהו ריאלי כלילא ליה

 מאי בישא עברא האי מר חוי א״ל מיה ק ויתיב
 לכולהו וקטלינהו רבנן לכולהו קטלינהו )קם עבר

 מר נלטייה א״ל ליה איעבר מאי א״ל מרווחיה(
 י קהל" האי א״ל תקלל אל מלך במדעך *גם כתיב א״ל
 דכתיב עשיר אלא יהא לא א״ל הוא מלך לאו

 сс אלא יהא ]ולא עשיר תקלל אל משכבך *ובחדרי
 )והכתיב א״ל תאור[ לא בעמך ונשיא וכתיב נשיא

 כב שמות ]והאי עמך מעשה בעושה תאור( לא בעמך *ונשיא
 "מ׳ י!"! איניש איכא *מסתפינא א״ל עמך[ מעשה עושה לאו

 "’גייס מיחא השתא א״ל ליה ומודע ואזיל מלתא רשמע
 את,)"™, יוליך השמים עוף *כי א״ל גבן איניש ליכא

שקורין שרץ והוא ילא אכקהמתרגמיכן ריאלי כלילא ליה אהדר
 סביב קעורו עטרה לו ועשה כממטין קשין ושערו הריצו״ן

:שומע ואין לנד שניכו ואנת אנא מיהת השתא :עיניו



 בתרא בבא ראשון פיק השוחפין ׳7
 דצניעיתון ידענא הוה אי הוא אנא א״ל .הקול
 תקנתיה מאי השתא לכו קטילנא הוה לא האי כולי

 ילך עולם של אורו כיבה הוא א״ל גברא רההוא
 עולם של אורו כיבה הוא עולם של כאורו ויעסוק

 ויעסוק ילך אור ותורה מצוה נר *כי דכתיב רבנן י משל»
הגוים כל אליו *ונהרו דכתיב ב״ה עולם של באורו נ ישעיה

 )רבנן( עולם של עינו סימא הוא א״ל הכי א״ד
 של בעינו ויעסוק ילך העדה מעיני *ואם דכתיב טז מדגר

גאון מקדשי את מחלל *הנני דכתיב )ב״ה( כדעולם יחזקאל
 14ממלכות מסתפינא א״ל עיניכם מחמד עווכם

 וליעכב באורחא שתא לידיל א4שליח שדר א״ל
 ובנית ליה סתרת והכי ארהכי שתא וליהדר שתא
 סתרת לא אם ליה שלחו אתא כי הכי עבד ליה
 ובנית סתרת אם תבנה אל סתרת אם תסתור אל

 עלך ויינך אם מתמלכין דעכדין בתר בישא עבדא
 הורדוסעבדא דכא בר ולא' רכא לא כאן ספרך
 דמלכותא לשנא רכא דהאי לן ומנא מתעבד קלניה

 אבע״א מלך. ומשוח רך *(היום *ואנכי דכתיב הוא שמאל"
ראה שלא מי אמרו אברך. לפניו *ויקראו ׳ייאמהכאאשיי

, , ״ וזי דד (הקם
 עיניכם: חממד דקרא סיפיה וגו׳ מקדשי את מחלל הנני ׳ז"

 כוטלין מתמלכין :רומיי׳ למלכי היו כסופי׳ ממלכותא מסתפינא נשלמה
 ]בכלי[ כלי( )על נתגאית אס כאן ספרך עלך זיינך אי :רשות כני נאמר

 ידענו הוא בידינו שלך יומסין ספר אדוניך בן את שהרגת מלממתך יי’ י,נע
 קלניא מלך: בן ולא מלך לא בררכא ולא רכא לא עבד: שאת יןכשמם

מאליו: קורי! בן נעשה מתעכיד שלא לסי



עח בחרא בבא ראשי! פרק השוחפין

 ג רבי ואיתימא רב אמר יהודה רב והאמר
 שס שהשיא מפני דניאל נענש מה מפני ב״ל יהושע

 פ״ג עליךסזמה ישפר מלכי מלכא *להן רכתיב לנ״נ עצה
 ע״ש תהא הן עניין במיחן ]ועויחך פרוק בצדקה וחטאך

 אל,שי י עשר תרי ירחק *ולקצת וכתיב וגו׳[ לשלותך ארכא
 שם שאני ואבע״א .כמצות דאיחייב עבדא שאני אבע״א
 אילימא דאיענש ומנ״ל מלכא בלא סגי רלא כהמ״ק
 ד אסמי התך רב ואמר לחתך אסתר *ותקרא דכתיב משום

 אלא מגדולתו שחתכוהו האניחאלמ״ר דניאל וה
איכא מאי פיו על נחתכין מלכות דברי שכל למ״ד

 א> ל> היה בנייח במאי מימיו נאה בנק ראה לא הוררוס בנק
 "?.’י? כאבני א״ר ומרמרא שישא באבני רבה אמר

 ד)דר>תשפה ומעייל שפה אפיק ומרמרא שישא כוחלא
 מל׳ יימי בדהבא למישעייה סבר סידא דלקכיל היכי כי

 ׳ א! שנים דמחף טפי שפיר רהכי שבקיר. רבנן ליה אמרי
'ל,מ *ז’ : דימא אדוותא כי

כשנישוסלהורד עצה ליה משיא היכא בוטא בן ובבא

 שיש כוחלא :לבן שיש ומימרא :בי״ש שקורין יריק שיש שישא
 עד״ה שהם הים גלי רימא ארוותא :כקול ]כעין[ )כקין( צבוע

כחולין ♦בראייתן קתעששת והעין וכדים נעים
 סל,”ד)»תיטנ עצתי“על ישפר מלכי עונשו: קפרש לקקן דניאל נענש

 'ם’)ז ארכא תהוי בכן :עכייס בקכיכת עניין במיחן :בעיניך
 לרקיע בא הקלים פורענות כל מטא כלא :לשלוקך אורך לשלותךיהא

 )ע"! זכו׳ לן הלת דניאל של עצתו ובשביל עשר חרי ירחין לקצת •־ עליו
רש״א שם
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 בוטא בן *ובבא :אריות לגוב שהשליכוהו למימר ג

 לבהמ״ק למסתריה להורדום עצה אסביה ע״נהיכי
 כנישתא בי איניש לסתור לא חסרא רב והאמר

 מלכותא שאני אכע״א אחריתי כנישתא בי רבני עד
 מלכותא אמרה אי שמואל דאמר ביה הדרא דלא

 תיוהא אבע״א .ביה הדרא ולא עקרוה טורא עקרנא
ביה: חזי

 אליהו משתעי ן4דק רגיל דחוה חסידא ההוא ר
 בהדיה: אשתעי ולא שער בית בנה בהדיה ז
 רשב״ל א״ל ארבנן דשורא רמא נשיאה יהודה רבי 5ע״

 *אספרם דכתיב נטירותא צריכי לא רבנן ה
 ו4נימ אי ירבון מחול אספרם )מאי ירבון מחול שס

 דנפישי לצדיקים אילימא למאן ]אספרם צדיקים( קלע "לי׳
 *כחול כהו כתיב ישראל ככולהו השתא יאשי׳ננמחלא[

 מחלא נפישי בהו דאית צדיקים הים שפת על אשר
 מחול שאספרם צדיקים של מעשיהם אלו אלא
 מעשיהם הים על מנין שמועט חול ומה וק״ו ירבון

 לקמיה אתא כי ..עאכ״ו מרובים שהם צדיקים של

.־ ליפול מזומן שהיה ביקוע תיוהא :יחדש י״ב
 ואין הצועקים העניים בין שהפסיק לפי בהריה אשתעי ולא

:כשמע קולם
 המכמיס על העיר מימת יציאת הטיל ארכנן דשורא רמא

 ממעשיהם מועט שהוא חול :העיר נכי שאר ]על[ כמו
שמתי אשר כדכתיב מוקה לו והוא הים על מנין :צדיקים של



 עט בתרא בבא ראשון פרק השרחפין
 קרא מהאי ליה תימא לא אמאי א״ל יוחנן דרבי
 תורהפה״פח זה חומה אני כמגדלורה ושרי חומה *אני
 ח סבר והוא חכמים תלמידי *אלו כמגדלות ושדי

 ושדי ישראל כנסת זו חומה אני רבא כרררש לה
 הונא( )רב מדרשות ובתי כנסיות בתי אלו כמגדלות

 ארבנן כרגא שדא חסדא ררב בייח נחמן[ ]רב
 אדנביאים אראורייתא עברת יצחק בר נחמן רב א״ל

 לג דברים עמום חובב *אף דכתיב אראורייתא אדכתוכים.
 הקב״הרבש״ע לפני משה אמר כירך קדושיו כל

 קדושיו כל יהיו הנכרים מחבב שאתה בשעה אפי׳
 ת״ח אלו יוסף רב תני לרגליך תכו והבס .בידך

 למדינה וממדינה לעיר מעיר רגליהם את שמכתתין
 כדבריו וליתן לישא מדברותיך ישא .תורה ללמוד

 ח הישיב כגוי□ יתנו כי *גם דכתיב ארנביאים .מקום של
 אמר ושרים מלך ממשא מעט ויחלו אקבצם עתה

 אס נאמר ארמית בלשון זה פסוק ]עולא[ )רכא(
 ויחלו מהם מעט ואם אקבצם עתה בגויס יתנו כלם

 כנסת זו תומה: צריכין אין אלמא ת״ח אלו לים: גבול קול
 באומות: מליטמע עצמן וגודרין מימה לעכין שוין שכולן ישראל

 :בכיך על להמשילם סכים להם ומצהיב העמים מחבב שאתה
 נאמר ארמי כלשון :לשומרם הס בידך ישראל של קדושיו כל

 רובם וכן כלם אם ותמנון: ושככתס כמו ישנו של תרגום יתנו
 אקבצם עתה :באומות כשיגלו בתורה ועוסקים שוכים יהיו

מועטים אם ואף וגומר ממשא מעט ויחלו אקבצס: בקרוב



 בחרא בבא ראשון &רק השותפין 79
מנדה4•■ דכתיב ארכתובים ושרים מלך עייאיממשא

 רב ואמר עליהן ן4למרמ שליט לא והלך בלו
גולגלתא. כסף בלווה המלך מנת וו מנרה יהודה

:ארנונא זה והלך
 בעלי יכנסו ואמר בצורת כשני אוצרות פתח רבי לו
הלכה[ ]בעלי תלמוד כעלי משנה בעלי מקרא שם

 יונתן דחק יכנסו אל הארץ עמי אבל הגדה כעלי
 א״ל קרית א״ל פרנסני רבי א״ל ונכנס עמרם בן

 אפרנסך במה א״כ א״ל לאו א״ל שנית א״ל לאו
 לאחר פרנסו כעורב פרנסני ככלב פרנסני א״ל

 שנתתי לי אוי אמר מצטער וקא רבי יתיב שיצא
 שמא רבי כר ר״ש לפניו אמר הארץ לעם פתי

 ליהנות רוצה שאינו הוא תלמידך עמרם כן יונתן
 רבי אמר ומצאו אחריו בדקו ]מימיו[ תורה בכבוד
 פורענות אין רבי ראמר לטעמיה רבי הבל יכנסו

 מלשאת בטלים יהיו ושרים מלך ממשא יתלו בעמים השונים הס
 והלך בלו מנדה :דברו יתל לא כמו יתלו . ושרים מלך משא

 כנסת אנשי ]על[ )כשעלו( הנהר עבר פתת את ציה דריוש
בכי על תמיד חטילין שהם מסים מגבת המלך מנת הגדולה:

 | :בשנה שכה מידי ובהמה תבואות עשורי ארנונא :המדינה
דלים דין צדיק יודע הקב״העליהםשכאמר שתם וכעורב ככלב

 במעיו אכילתו שוהא לפיכך מועטין מזונותיו שהכלב לפי
 שהעורב לפי יקראו אשר עורב לבכי כתיב עורב וגבי ימים שלשה
ואוכלים: צואתם מתוך יתושין להם בניווהקב״המזמין על אכזרי



 פ בתרא בבא ראשון פיק השותפין
 דמי ההוא כי הארץ עמי בשביל אלא לעולם באה

 ואמרו דרכי ה לקמי אתו אטבייא דשדי כלילא
 ליה אמרו לא להו אמ* בהרן רבנן ליתבו ליה

 אתו לפלגא דליוה פלגא ערוק ערוקו א״ל ערוקינן
 בהדן רבנן ליתכו ליה אמרו דרבי קמיה פלגא הנהו
 ערוקו להו אמר ערוקינן ליה אמרו לא להו אמר
 ערק אכובס שדיוה כובס ההוא כולהוןפש עתק
פורענות שאין ראיתם רבי אמר כלילא פקע כובס

 :הארץ עמי בשביל אלא לעולם בא
ן ארנקי שדרה מלכא דשבור אמיה הורמיו איפרא

 ליהתהוישס אמרה דרביוסף דרינריקמיה
 כהמצוה מעיין וקא יוסף רב יתיב רבה למצוה דא

 בר שמואל רב מרתני אביי א״ל היא מאי רבה
 לפדיון אפי׳ היתומים על צדקה פוסקין אין יהודה
 שסע׳יב א״ל הוא שבוים *פריון רבה מצוה ש״מ שבוים

 רבנן דאמור מלתא הא מנא ערי בר לרבה רבא
 יט ׳,ייי’ כי *והיה דכתיב ]א״ל[ הוא שבוים פדיון רבה מצור. .

 אשר ה׳ אמר כה אליהם ואמרת נצא אנה אליך יאמרו
 לרעב לרעב ואשר לחרב לחרב ואשר למות למות
 זה בפסוק המאוחר כל יוחנן וא״ר לשבי לשבי ואשר
 ואבע״א סברא אבע״א ממות קשה חרב מחברו קשה

 דרבי: לקחיה הארץ עמי אתו קיסר: למלן עטרה כלןלא רמי
שרמה ;מעליהם וסלקה החצי דמי המלך מחל לפלנא רליוה

:הכובס על המלך סחת הטילה אכובס
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 טנוול. קא לא והאי מנוול האי סביא אבע״א קרא.

 רעב .לחסידיו המוחה ה' בעיני *יקר קיא אכע״א יז»» ״לי׳
 אכע״א .קרא ואכע״א סברא אבע״א מחרב קשהככ,ד

 ואבע״א מצטער. קא לא האי מצטער קא האי סכראלי^’פ׳°
 שבי רעב. מחללי חרב חללי היו *טובים קרא’ מטתם
ביה: איתנהו דכולהו מכולם קשה •מפייס

 משנים פחות הצבור על שררות עושק אץ מר אמי־
 *והם קרא אמר נחמן רב אמר ה״ט מנא ’^°יש

 הא עברי דלא הוא שררורה ונו׳ הזהב את יט״איקחו4
 ר״ח דאמר חנינא לר׳ ליה מסייע מהימן איכהדהימוני

 שררותא מאי הקיפה על אחין שני רבי וטינה מעשה שס
שטמשכנים לפי אבוה כר רבה נחמןאמר דאטררב =״ ׳”ייש

: בעי׳ש אפילו הצדקה על
 רב ואמר לוחציו כל על *ופקדתי והכתיב איני ח
 דרב משמיה מרתא בר שמואל בר יצחק שם

 הא ראמיד לאקשיא׳הא צדקה גבאי על אפילו ל ירמיה
 אמי. בר נתן לרב אכפייה דרבא הא כי אמיר רלא
אס יופצו כל לעשות הנכרי כיד שהוא ביה איתנהו כולהו שבי

:לרעב אס לערב אס למות
 הימכותא לגבי אחין שני גזבר: להיות ימיד מהימן הימוני הא

 שאין לפי עלה דקאמרת דקיפה שררוחיה מאי דמו: כמד
 לבעל פה פתמון שיש בע״ש ]אפילו וכו': הצבור על שררה עושין

:אכי[ טרוד לומר הכית
עשיר: אמיר למשכן: אסור אלמא וכו׳ על ופקדתי
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 3י דניאל *והמשכיליס לצדקה. זוזי מאה ד׳ מיניה ושקיל
 לאמתו אמת דין שדן דיין זרה וגו׳ כזוהר יזהירו
 שם ועד לעולם כככבים הרבים *ומצדיקי צדקה וגבאי

 כגמ׳1 בר לשמוא רב ןכגו ןמא קכ תןקןתנ מךילמ ן1,א
 שילתדהוה^ בר שמואל לרב אשבהיה דרב שילת

 תליסר הא א״ל להימנותיך שבקת א־׳ל כגינתיה קאי
 ורבנן .להתם דעתאי נמי והשתא חזאי דלא שנין
 ה שופטי׳ :בגבורתו השמש כצאת *ואוהביו רבינא אמר מאי

 פץ לא= מןה ןה פרןשל ןרשאו ןאינ קן-צד גבאו
 י?״ש אל קןבש מעות מצא לתנות וזה לשער זה פירש

 לשי׳א צדקה של ארנקי תוך נותנם אלא כיסו בתיך יתנם
 בחברו נושה היה בו כיוצא יטלם לביתו ולכשיבא

 נותנן אלא כיסו בתוך יתנם לא בשוק ופרעו מנה
 ת״ר יטלם לביתו וכשיבא ציקה של ארנקי לתוך
 לאחרי׳ פורטין לחלק עניים להם שאין צדקה גבאי

 מצדיקי תינוקות מלמדי צריך: המשמלי׳אלדלמהו צדקה וגבאי
 שבקתיה טונה: נדרך אותן וקמככין שמלמדין הס רניס

 :תמיד גנן על ולישב באמונה ללמדם רגיל שהיית להימנותך
בתורה העוסקין ת״מ מאי ורבנן :לתינוקות להתם רעתאי

:ע״כ בהו כתיב מאי תמיד
 דעתו ימידי הגובה זה יאמרו שלא המשד מסכי מזה זה לפרוש

לגבות זה לשער וזה לחנות פורש זה אכל לגנוב׳:
 כא׳: שניהם שיראו ובלבד המנות מיושבי לגבות וזה השער מיושבי

פורטין :גונב הוא צדקה של מעות יאמרו שלא כיסו לתוך יתנם לא
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 עניים להם שאין ותמחוי גבאי לעצמן פורטין ואין

 מעות לעצמן מוברק ואין לאחי׳ים מוברק לחלק
אלא שתים שתים אותם מונין אק צדקה שגל

אחת: אחת
 ולא צדקה גבאי עכס בצדקה מהשכין אין ת״ר ט

 לדבר ראיה שאין ואע״פ הגיברק עט בהקדש‘
אשר האנשים את יחשבו *ולא שנא׳ לדבר מ״נען־ר
 כי המלאכה לעושי לתת ירם על הכסף את יתנו

 I לו שיש אע״פ אלעזר א״ר עושיכס הם באמונה
 שנאם׳[ וימנה יצור ביתו בתוך נאמן גובר לאדם

־ וימנו: '*ויצורו שם
 כחשתן' של שהפרוטות לפי כסף ,דינר לוקחין שגבו פרוטות

 אין| בזול: שפירטיס יחשדוס פן לעצמן פירטין ואין מחלידות:

ואינו! נוטל הוא שכיס יאמרו פן שתים שחים אותם מונים
אחת: אלא מונה

 ראיה שאין :שגביתס מעות כתתם היכן לומר מחשבין אין
הנותנים הקדש בגזברי אלא כתיב צדקה בגבאי דלאו לדבר

 י לגודריס הרבה למלאכות חרובים שהפועלים המלאכה לעושי לבס
 ואי' ממצב ואבני עצים ולקנות ולחמריס לכתפיס האבן לחוצבי
 טרוד הבית בעל בעלמא כדאמרינן החשבון על לעמיד אפשר

 בידו מוסר שהוא הכסף וימנה יצור :ואינשי הוא בפועליו
 שנא׳ וימנה יצור מכאן לאחר לחשבון עמי בא שאינו ואע״ם
ע״י המנוי המתוכן הכסף את ונתנו והדר וגו׳ וימנו ויצורו

וגו׳: המלאכה עושי
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שס לכסות בורקין ואין למזונות בורקין הונא רב אמר
 סברא אבע״א סבי־א ואבע״א קרא אבע״א

 и קי־ אבע״א מבזי קא לא והאי כוי מ קא האי
 נ« ־פיני׳ והדר פרוש כתיב כשי״ן לחמך לרעב פרוס *הלא

 וכסיתושם ערום תראה *כי כתיב והתם ליה הב
 לכסות בורקי: אמר יהודה ורב לאלתר תראה[ ]כי

 סברא ואבע־׳א קרא אבע״א למזונות ואקבורקין
 קא לא והאי ליה מצער׳ קא האי סברא אבע״א
 פרוס הלא כתיב הבא קיא אבע״א ליה מצער׳
 כתיב והתם וכדקרינן לאלתר פיוס לחמך לרעב

 כותיה תניא לך כשיראה וכסיתו ערום תראה כי
פרנסוני אחריו כרדקין כסוני אמר יהודרת ררב

בודקין: אין
שם לו נזקקין אין הפתחים על חוזר היה אם תניא

 דאתא הפתחים' על מחור דהוה עניא ההוא
 סמא רב א״ל ליה מזדקיק לא פפא לקמיהדרב

 ליה מודקיק לא מר אי פפא לרב ייבא דרב כרי׳
יהיה שלא בודקין פרנסוני ואמר עני נא אם למזונות ס־רקין

 כסוני ואחר ערום נא לכסות בורקין ואין ז ימאי
לכשיראה :תקלת ומקור דרוש פרוש מיד: כסות לו לוקמיס

רמאי: שאינו לך
 על למזר שלמד אמרי הקופה חן מעות לתת לו כזקקין אין

לפרנסה אפילו ליה אזדקיק ולא :בכך דיו הסתמיס
'י'' :רש״ל[ ]לפרוסה
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 והא ליה לימות ליה מודקיק לא אחרינא אינש
 נזקקין אין הפתחים על המחזר עני היה אם תניא

אבלנזקקין מרובה למתנה לו נזקקין אין א״ל לו
מועטת: למתנה לו

 עצמו את אדם ימנע אל לעולם אסי רב אמר ט
 *והעמדנו שנ׳ בשנה השקל שלישית מלתת שס

בשנה השקל שלישית ]עלינו[ לתת מצות עלינו י ניומיה
 צדקה שקילה אפי רב ואמר אלהינו בית לעבודת

 מצוה מצות עלינו והעמדנו שנא׳ המצות כל כנגד
 גדול אלעזר א׳יר מצות. אלא כאן כתיב אין

הצדקה מעשה *והיה שג׳ העושה מן יותר המעשה לב ישע»׳
 אמר עולם עד ובטח השקט הצדקה ועבודת שלום

 עושו מיניכו[ ]במטותא מחווא לבני רבא להו
 .במלכותא שלמא ]לכו[ דתהוי היכי כי אהדדי

 שקלו נותן אדם קיים שבהמ״ק כזמן אלעזר וא״ר
 *הלא )זכה קיים בהמ״ק שאין ועכשיו לו ומתכפר « שם

 מוטב צדקה עושין ]אם זבה( לא לחמך לרעב פרוס ,^דאי
 אותרה ונוטלין ]אוה״ע[ )נוגשים( באין ואםלאו[מה1ד

 מר אמר בית תביא מרודים ועניים )שג׳ כזרוע למונח
 *ונוגשיך שנא׳ כצדקה( לנו נחשב אעפ״כ עוקכא ק ,שנא

 לי אישתעיא מילתא האי ]רבא )רב( אמר ^צרק׳השל

 והיתה כתיב קדלא קבריהם את המעשים טורק הצרהה מעשה ם שם
שצועקי׳ הכוגשי׳ זו מדודי' עניי' :טוב למזל זכה :שלום הצדקה

 בשיקי: אריד כקו קוכפל״ייט קרודי׳ צריכי׳. שאנו הבו תקידהבו
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 דר׳שסע״ג משמיה ראימיה[ ארחתיה *משגש עולא
 כ® ישעי׳ מה לך לומר כשריון צדקה *וילבש מ״ר אלעזר
 גדול לשריון מצטרפת וקליפה קליפה כל זה שריון

 גדול לחשבון מצטרפת ופרוטה פרוטה כל צדקה אף
 ים שם מה צדקותינו כל עדים *וכבגד מהכא אמר חגינא ר׳

 אף גדול לבגר מצטרפת ונימא נימא כל זה בגד
 :גדול לחשבון מצטרפת ופרוטה פרוטה כל צדקה
שם משגש ־עולא לי אישתעיא מלתא האי רכא )אמר

 הנאמי עולא ליה קרו *אמאי דאימיה( ארחתיה
 למעלה ןרבאחר רב מיניה דבעא דאימיה ארחתיה משגש

 ספורו בימי למצורע מנין ששת מרב אמי כר
 בבדיחותא ליה אהדר וכו׳ א״ל ארם שמטמא

 אחרבוי רב אשתתיק ששרה דרב דעתיה חלש
 בכיא וקא אימיה אתיא תלמודיה ואתיקר אמי כר

 המשגש עולל הכי ליה קרי ששת לרב ראימיה ארחתיה ]משגש
 )במאמר כדלקמן נשים שאר חדרך להטותה שגייס אמו דרכי

 בלע״ז: סאל״ייא קליפה :ישגעון[ מהומה לשק חשגש זה(. שלאחר
 מחמת נמאסו צדקותינו כל כלו׳ צדקותינו כל עדים וכבגד
 כדמתרגמינן עדים מעליו: מסירו שאדם מאוס כבגד רשענו

לבגד צדקה מקיש מ״ח קרה ביוס בגד מעדה וכן ואעדי ויסר
:הגון לבגד צדיקים וצדקת

 שהיה לפי בבדיחותא ששת לרב אחדבוי רב ליה מהדר קא הוה
בעשה אחרבוי רב אישחתק בתשובותיו: נכשל ששת רב

____________ :ששת דרב אמיה אחיא :אלם
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 לחני הוי ליה אמרה בה אשגה ולא צווחה קמיה
:ואתסי עליה רחמי בעא מינייהו דמצית חרי

 יותר בסתר צדקה העושה . גדול אלעור א״ר י
 *כי כתיב רבינו במשה דאלו רבינו ממשה שם

 צדקה בעושה ואלו והחמה האף מפני יגורתי ט דבלים
 חמה בחיק !ושוחד אף יכפה בסתר *מתן כתיב נא משלי

 כופה אף יצחק דא״ר יצחק דר׳ ופליגא עוה[
 עורה חמה בחיק *ושחר שנא׳ כופה אינו חמה שם

 כל יצחק א״ר וא״ר עזה חמה בחיק ששחר אע״פ
 שנאמי לעולם עזה חמה מביא שחר הנוטל דיין

 הנותן כל יצחק וא״ר עזה חמה בחיק ושחד
 כדברים והמפייסו ברכות בו׳ מתברך לעני פרוטה

 מחברך לעני פרוטה הנותן ברכות בי״א מתברך
 וגו׳ לחמך לרעב פרוס *הלא דכתיב ברכות בו׳ נח ישעי׳

 תצמח מהרה וארוכתך אורך כשחר יבקע )*או שם
 תקרא או יאספך ה׳ כבור צדקך לפניך והלך

 בדברי׳ והמפייסו וגו׳( הנני ויאמר תשוע יענה וה׳
 נפשך לרעב *ותפק דכתיב כרכות בי״א מתברך שם

 יזדיי הללו הדדים חדי להגי עליו: שיתפלל קמיה צווחה
מהן; שינקת מינייהו דמציח תזה: של תרגום

 אע״פ :המוטאים מן ליפרע הס קשים לגיונות ב׳ וחימה אף
 עדיין עזה חמה :נסתר צדקה עושה שהוא בחיק ששחר

 קאי ארישא כמיק ושמד דהאי סכר אלעזר ור' בתוקפה היא
נפשך לרעב ותפק עזה: ממה ]יכסה[ )יכלה( נמיק| 7ןושץ
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 ואפלתך אורך בחשך וורח תשביע נענה ונפש

 נפשך בצחצחות והשביע תמיר ה׳ ונהך כצהרי׳
 תקומם ודור דור מוסדי עילם חרבות ממך ובנו וגר

 וא״ך לשבת נתיבות משובב פרץ נודר לך וקורא
 כא משלי צדקה חיים ימצא וחסד צדקה רודף4' מ״ד יצחק
 אלא צדקה ימצא צרקד־ה דרודף משום וכבוד
 לו ממציא הקב״ה צדקה הרודף כל לך לומר

 יצחק בר נחמן רב צדקה מהם לעשות מעורה
 לעשות המהוגנים ארם בני לו ממציא הקכ״ה אמר
 מדדרש לאפיקי שכר עליהם לקבל כדי צדקה להן

 יח יימי׳ *יחץ מ״ד ]רבה[ )רבא( דררש ]רבה[ )רבא(
 זאמי^ יםבר עשי׳ אפך בעת לפניך מוכשליכס

 ״ארש שכובשי׳ בשעה אפי׳ רבש״ע הקב״ה לפני ירמיה
 ]לפניך[ צדקה לעשות ומבקשיכס יצרם את

 שלא כרי מהוגנים שאינם אדם בבני הכשילם
 ]כל אומר לוי[ ]בן יהושע ר׳ עליהם שכר יקבלו

 חכמה בעלי לבנים זוכה צדקה[ לעשות הרגיל
 דכתיב חכמה בעלי הגדה בעלי עושר כעלי

 י הגדה בעלי צדקה. דכתיב עושר בעלי .חיים *ימצא
 עניות לידי יבא משמע צדקה ימצא :ניידמין דברי פיוס הוא

 את לפניך מוכשלים יהיו :צדקה לו שיעשו אדם בני וימצא
 חיים ימצא נפשו: את מבקשים שהיו מקלל היה ענתות אנשי

שהם מתוך הגדה כעלי :מייס מצא מוצאי כי מכמה גני וכתיב
__אות!□ מכבדים תכל אדם של לבו ימושכין דרשני{
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 התם וכתיב וכבוד הכא כתיב וכבוד. דכתיב

י ינהלו: חכמים *כבוד זשליגי
 לבעל פה פתחון יש אומר מאיר ר׳ היה תניא יא

 אוהב אלהיכם אם לך ולומר להשיבך הדין שס
 כדי לו אמור מפרנסן אינו מרה מפני עניי□ עקרים

שאלדת וזו גיהנם של מדינה בהם אנו יי׳י^להנצל
 אם עקיבא ר׳ את הרשע טורנוסרופוס שאל

 א״ל מפרנסן אינו מה מפני עניים אוהב אלהיכם פמצל"
 א״ל ניהנם של מרינה בהם אגו 1להנצר־ כדי של מדינה

 משל לך אמשול לגיהנם מחייבתן זו °אררבחגיהנ
בכית וחבשו עבדו על שכעס ב״ו למלך למה״ר יש

 I להשקותו ולא להאכילהו שלא עליו ונזר האסורים
 : לכששמע והשקהו והאכילהו אחד ארם והלך

 דכתיב עבדים קרוים ואתם עליו כועס הלא המלך
 לך אמשול ר״ע א״ל עבדים ישראל בני לי ויקיאכה*כי

 כבית וחבשו בנו על שכעס למלך למה״ד משל
 להשקותו ושלא להאכילו שלא עליו וצוה האסורים

 המלך לכששמע והשקהו והאכילהו אחד ארם והלך
 אתם *כנים שגא׳ בנים קרוים ואנו דורון לו משגר יד דברי'

 קרוים ואתם בנים קרוי׳ אתם א״ל אלהיכם לה׳
 קרוים מקום של עושים'רצונו שאתם בזמן עבדים
 מקום של רצונו עושים אתם שאין ובזמן בנים

 מצלת שהצדקת בהם אנו להנצל :כירי או רשע הרין לבעל
:כשמעתין לקמן כןידאמד מגיתכס
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 של רצונו עושים אתם אין ועכשיו עבדים קרוים
 כי! ישעי׳ לרעב פרוס *הלא אומר הוא הרי א״ל מקום

 ועניים אימתי בית תביא מרודים ועניים לחמך
פרוס הלא וקאמר הוה בזמן בית תביא מרודים

לחמך: לרעב
 שליב שמזונותיו כשם שלום בר יהודה ר׳ דרש

 שס חסרונותיו כך השנה מראש לו קצובים אדם
 לרעב פרוס מר״חזכההלא לו קצובים אדם של

 הא כי בית תביא מרודים ועניים וכה לא לחמך
 מיחסר רבעו בחלמא לחו חוא רריב״ו אחתיח רבני

 עשי־הז לצדקה מינייהי ושקל עשינהו דינרין מאה שבעה
 ן^־!אזככפיי׳מוי מטא כי דינרי שיכסר גבייהו פש

 ריםאנאל רבן להו אמר שקלינהו קיסר דבי שדרו דכפורי
 גבייכו״״א דינרי שבסר תדחלו לא ובאי בן יוחנן

 לחו אמר ידעת מנא ליה אמרו מינייכו שקלינהו
 אמרת לא אמאי ליה אמרו בחלמא לכו חזאי הכי

 דתעכרו חיכי כי אמינא לחו אמי• דניתבינהו לן

הפסד חסרונותיו :ממנו שיתפרנס שכר ארם של שמזונותיו
 :לעכייס קסרון אותו יתן טוב למזל זכה :להפסיד שעתיד

 דינרי מאה ז׳ מיחסר רבעו יה״כ: במוצאי בחלמא להו חזא
 בדברים כופן היה השנה כל צדקה מגייהו שקל :שכה באותה

 נתנו שלא דיכרי שיבסר ר״ה ערב נבייהו פש : צדקה מהם וגבה
 אמאי : יותר למפסד תרחלו לא : דינרים מאה משבע לצדקה

:הכל כותכין והיינו קלקת שכך מתקלה לן אמרת לא



 בחרא בבא ראשון פיק השותפין
 בדרגא סליק קא הוה פפא רב לשמה מצוה

 אמר דעתיה חלש למיפל בעי כרעיה אישתמיט
 שבתות *כמחללי לן רסני מאן איחייב כן השתא כליי/ל ,
 פפא לרב מדפתי רב בר חייא א״ל ע״ז וכעובדי כר,'גיייענא

 יהושע ר׳ רוזניא פרנסתו ולא לידך בא עני שמאל₽ ,׳עניר
 הצדקה מן עיניו המעלים כל אומר קרחה בןש׳יכ1אל

 יהיה פן לך *השמר הבא כתיב ע״ז עיבר כאלו >ה ללמוד
 אנשים *יצאו התם וכתיב בליעל לבבך עם ,;דבר’*’ין’”

 ע״ן: כאן אף ע״ז להלן מה בליעל בני ,קא)מ
 צדקה כל יוסי בר׳ «לעזר[ I )אליעזר( א״ר תניא כמחלל
 גדול שלום בעה״ז עושים שישראל וחסר יכי׳יף״א

 שבשמים לאביהם ישראל בין גדולים ופרקליטין ,'ץדניי
 תלך ואל מרזח בית תבא אל ה׳ אמר *כה שנא׳גי’ר

 מאת שלומי את אספתי כי להם תנוד ואל לספוד
 חסר הרחמים. ואת החסד את ה׳ נאם הזה ,העםט רמ>׳,

 ר׳ תניא .צדקה זו רחמים .חסדים גמילות זה ״ י׳שעי
 הגאולה את שמקרבת צדקה גדולה אומר יהודה
 כי צדקה ועשו משפט שמרו ה׳ אמר כה’ שנא׳

 קללתו שתולה כאדם לן רסני מאן אחייב :נפלתי אם כן השתא
 מי מר יאמר בסקילה ע״ז ועובדי שבתות מחללי :במברו

 לסקילה דדמי דורסתו מיה או הגג חן כופל או סקילה שנתמייב
: קומות ב׳ גבוה היה הסקילה בית דתכן

 שלומי את אספתי כי השרת: מלאכי של יושר מליציפרקליטין
ואת המסד את השלום ומהו הזה העם ]מאת[ )מן(



 פו בחתא בבא ראשון פרק השרחפין
 היה הוא .להגלות[ ]וצדקתי לבא ישועתי קרובה
 קשה הר בעולם נכי־או קשים דברים עשרה אומר
 קשה אש מפעפעו אש קשה ברול מחתכו ברול
 אותם סובלים עבים קשים טים אותו מכבין מים

 סובלו גוף קשה רוח מפזרתן רוח קשים עבים
 יין .מפיגו יין קשה פחד .שובת פחד קשה גוף

 השינה כי וצדקה מכולם. קשה ומיתה מפכחתו שינה קשה

 אה" ממות: תציל *וצדקה שגא' המיתה מן מצלת
מש^יס כמדת א^ש וראך• כא ועא ף׳כ דוסהאי ר׳ דרש

 ה״’שלכ דורון מבי׳ אדם ב״ו מרת ב״ו מרת הקב״ה
 י משלי אין ספק ממנו אותו מקבלים ספק למלך גדול

 יד מקבלים לומר תמצא ואם ממנו אותו כליכם מק
 שם רואה אינו ספק המלך פני רואה ספק ממנו אותו

 זוכרה לעני פרוטה נותן אדם כן אינו והקב״ה
 »> תלים פניך אחזה בצדק *אני שנא׳ שכינה פני ומקבל
 ע״פ פרוטה יתיב אלעור ר׳ תמונתך בהקיץ אשבע׳

 אחזה בצדק אני כתיב אמד מצלי והדר לעני
 ",כמכמדנחטן רב אמר תמונתך בהקיץ אשבעה מאי פניך

 שמביא שינה שמנדדין חכמים תלמידי אלו יצחק בר
 לילן י>ו’השכינך־זד מזיו משביען והקכ״ה בעה״ז מעיניהם
 ל1,כ^ אלמלא דל חונן ה׳ *מלוה מ״ר יוחנן א״ר לעה״ב.

נפשי :יזי־ככו מפעפעו :עושין( )יאיכס לעשות רגילין שהיו הרממי׳
יט משלי ; рп לאמ הטף כל סובלו הגוף

 בהקיץ אשבעה :בתפלה פניך אמזה ואמ״כ תמלה בצדק אני
רל חונן ה׳ מלוה ך:תמונת ה אשבע הקלה בשכר תמונתך



בתרא בבא ראשון פרק השוחפין 86
 לוה עבד כביכול לאומרו אפשר אי כתוב מקרא

מלוה: ל&יש
 כתיב רמי[1 יוחנן ר׳ )אמר( אבא חייאבר טוא״ר

ы תציול וצדקה עברה ביום הון יועיל *לא
 תציל וצדקה רשע אוצרות יועיל *לא וכחי׳ ממות יא שם

מדינה שמצלת אחת למה הללו צדקות ממותב׳’שס
 ואיזה משונה ממיתה שמצלת ואחת גיהנם של

 ביה דכתיב ההיא גיהנם של מרינה שמצלת היא
 היא ואייו ההוא היום עברה *יום דכתיב עברה ל! צפניה

למי יודע ואינו *נוהגה משונה ממיתה שסע״בשמצלת
 נותגהואינו נוטלה. מטי יודע ואינו נוטלה נותנה

נוטלה עוקבא. מדמר לאפוקי גותנה למי יורע נתיני"
 ואלא אבא מדר׳ לאפוקי נוטלה ממי יודע ואינו

מה מתיבי צדקה של לארנקי ליחכה ליעבר חיכי ׳'יה
 אלעזר ר׳ ]וכרים[ בניס לו ויהיו אדכס יעשה
קרחה( )בן יהושע ר׳ לעניים מעותיו יפזר אומר
 י מלוה: לאיש לוה עבד וכתיב להקב״ה מלוה כעשה דלים המוכן
מ; איזו כלו׳ ניהנם של מדינה המצלה צדקה היא ואיזו

 יועיל לא בו שכתב אותו מדיןניהכס מדבר הללו המקראות
 בסיפא כדמסייס נוהגה למי יודע ואינו נותנה עברה: ביום הון

 כתובות במס׳ אבא ודר׳ עוקבא דמו־ : לדקה של לכיס יתנכה
 בצכורא זוזי ד׳ יומא כל בשבבותיה עכיא למד שדי הוה עוקבא מר

 אבא ור׳ נוטלה מי יודע והוא כותנה מי יודע אינו והעני דדשא
והעני עניי ביני כפשיה וממציא לאמוריה ושדי בסודריה צייר הוה



 פז בתרא בבא ראשון פרק השוחפין
 אליעזר ר׳ מצוה בדבר אשתו את ישמח אומר

 ארנקי לתוך פרוטה אדם יתן לא אומר מיעקב
 בן חנניא כר׳ עליה ממונה א״כ אלא צדקה של

 בן הנניא כר׳ עליה דממונה קאמרינן כי תרדיון
 רבש־׳ע הקכ״ה לפני משה אמר אבהו א״ר תרדיון

 וא״ר תשא. בכי א״ל ישראל קרן תרומ□ במה
 של כהה היכן ער דוד בן שלמר. את שאלו אבהו
 אבא דוד פירש מה וראו באו להם אמר צדקה

 гр תל»׳ תרום קרנו לער עומדת צדקתו לאביונים נתן יפזר1
 לג ישיגי׳ *הוא מהבא אמר אבא[ ]ר׳ )רכא( .בכבוד

 נתן לחמו משגבו סלעים מצודת ישכון מרומים
 ישכון מרומי□ הוא יטעם מה נאמני□ מימיו

ומימיו נתן דלחמו משום משגבו סלעים מצודת
:נאמנים

 טז בן והו אי דור בן שלמה את שאלו אבהו וא״ר
שם כבוד זקניו *שכנגד כל להם אמר העה״ב

 כד »שע»׳ שליח ןב) והושע ׳דר בריה דיוסף הא כי
 הפוך עולם א״ל חזית מאי אבוה א״ל ואיתנגיד

 עולם א״ל למעלה ותחתונים למטה עליונים ראיתי
 ברבר : כותנה למי יודע אינו והוא נוטלה חמי ויודע נוטלה

ראשם את לשאת באת אס תשא בכי א״ל : תשמיש לפני מצור.
:לצדק׳ כופר מהם קח בהגבה'

 חממת בעה״ז כבוד להם שמולקיס אותם כבור זקניו כנגר
עליונים שהם אותם למטר. עליונים זקנתם: חכמת

למעלק ותחתונים ;למטה ]שהס[ שם ראיתי עשר' חממת כאן



 בחרא בבא ראשון פיק השותפין
 חיכי כי א״ל איתנן חיכי אנן ראירהא״ל ברור

 אומרים שהיו ושמעתי התם איתנן הכא דאגתנן
 שהיו ושמעתי בידו ותלמודו לכא, שבא מי אשרי קיקי ,כ

 לעמוד יסל בריח כל אין מלכות הרוגי ?אומרים””
™X משום וחביריו ר״ע אילימא נינהו מאן במחיצתן 
 מעשים איכא דהא טא פש לא ותו מלכות הרוגי »לכן »ד

 לוד*: הרוגי אלא לא נמי הכי כלאו טובים נקיא׳
 לתלמידיו זכאי בן יוחנן רבן להן אמי" חגיא”?

 גוי תרומם ׳־צדקה הכתוב שאמר מהו בגי
 צדקה ואמר אליעור ר׳ נענה חטאת לאומים וחסד *אע״פ
 )ישראל( כעמך יומי דכתיב ישראל אלו גוי תרומם שאי!

 חטאת לאומים וחסי בארץ אהד גוי ]כישראל[ ח’”מל
 להם הוא חטאת עושין וחסד,שהנכרים צדקה "כל3

 להון *די שנא׳ בו להתגדל אלא עושק שאין’
 לחיי ומצליין שמיא לאלהא ניחוחין מהקרבין יד ל,מש

 היא מעליותא לאו הכי רעביד ומאן וכנוהי מלכא ש״כו
/1 , )עזרא

 ואגן :-קשובים ראיתים ושם שפלים בינינו שהם עניים ראיתי ן1ש^ד
 דאיתנן היכי כי קשיבותיכו: יש היאך איתנן היכי תורה בבי גדולה
 ותו מלכות הרוגי : התם איתנן הכי ונכבדים קשובים הכא הייני

 קדושת על שנהרגו בהו דהואי היא לקודיה קילתא הך כלו' לא °’כשכ
 שהרגן אקים ופפוס לילייכום לוד הרוגי הוא'בהו: לא ותו השם א "

 שגזר ה גזר ע״י תענית במם׳ כדאקרי׳ בלודקיא )*טורנוסרופום( צ״ל
 ישראל את וקשדו הרוגה המלך בת שנמצאת על להשמיד ישראל על נ,ם”י’ט

:הרגנוה אכקכו ישראל על לכס מה ואמרו הללו האקין ועקדו עליה



 פח בתרא בבא ראשון השוחפין
 בני שיהיו בשביל לצדקה וו סלע האומר והתניא

 גמור צדיק ה״ו העה״ב לחיי שאובה בשביל או
 יפלהקשו יהושע ר׳ נענה בנכרים כאן בישראגל באן ל״ק

 >מ־איכמוםו דכתיב ישראל אלו גוי תרומם צדקה ואמר
 .רכידלנ לאומים והסד בארץ אהד גוי ישראל בעמך

 חטאתאסזי עושק שהנכריכם והסד צדקה כל חטאת
 ילישיאל שתמשך כדי אלא עושין שאין לפי להם הוא

 Р״Т״’\Еוגו׳ עלך ישפר מלכי מלכא *להן שנא׳ מלכותן
 ד אל,דנ ואמר גמליאל רבן נענה לשלוהך ארכא תהוי הן

 כעמך ומי רכתיב ישראל אלו גוי תרומם צדקה
 כל חטאת לאומים והסד בארץ אחד גוי ישראל

 להם הוא חטאת עושין שהנכרים וחסד צדקה
 המתייהר וכל בו להתייהר אלא עושק שאין לפי

 כא משל־ עושה שמו לץ יהיר *וד שנאמר בניהנבם נופל
 *יוסצפמהא שנא׳ גיהנם אלא עברה ואין ורון בעכרר־ז

 אנו צריכין עדיין ר״ג אמר 14ההו חיוכם עברה
 תרומם צדקה אומר המודעי אליעור ר׳ למודעי

 וחסר וגו׳ כעמך ומי דכהיב ישראל אלו גוי
 עושים שהנכרים והסר צדקה כל חטאת לאומים

כאן בישראל כאן זו: וכממשבה זה .ידבר גמור צריק זה הרי
 אין ימית לא בין ימיה בין לשמים דעתם ישראל באוה״ע

 מכת על אלא נותן אינו אוה״ע אבל הדין מדת אמר מהרהרין
 משתעי הדין ביום ההוא היום עברה יום מתמרט: לא ואס כן

היה: המודעית מהר המודעי צפניה; בנבואת



בתר־א בבא ראשון פרק השותפין
 אותנו לחרף אלא עושים שאין לפי להם הוא חטא

 חטאתם כי דבר כאשר ה׳ ויעש *ויבא שנא׳ בו יי יימיה
 הזה היכר לכם והיה בקולו שמעת□ ולא לה׳

 חרוט□ צדקה ואמר הקנה בן נחוניא ר׳ נענה
 אמר חטאת ולאומים נמי וחסד ישראל אלו גוי

 ר׳ ־־ברי נראין לתלמידיו זכאי בן יוחנן רבן להם
 נותן שהוא ומדבריב□ מדברי הקנה בן נחוניא
 כדקאמר חטאת ולאומים לישראל וחסד צדקה

 אמר דתניא היא מאי אמר נמי דהוא מכלל מדברי
 )לעה״ב( ישראל על מכפר שחטאת כשם ריב״ז
)בער-״ז(: אוה״ע על מכפרין וחסר צדקה כך

 ד׳ שדרה מלכא דשבור אטיח הורמיז איפרא יח
 אמי דרבי לקמירה דדינרי ארנקי מאה

 וקכלינהו דרבא לקמיה שדרתינהו קבלינהו ולא
 אמ׳לית ואקפיד אמי רבי שמע מלכות שלום ]משום

 משוסשלום ורבא וגו׳ תשברנה קצירה *כיבוש ליה ישעי׳«
 לי׳ דאיבעי מלכות שלום משום נמי אמי ור׳ מלכות

יהבינהו אוה״ע לעניי נטי ורכא אוה״ע לעניי למפלגינהו
 תניא קמי׳[ סיימוה *דלא הוא דאיקפד אמי ור׳ יא

 לירמיה ליה קאחר כבוזראדן ונו׳ דבר כאשר ה׳ ויעש
לבבל: ישראל את מגלה כשהיה

 למלומית וייבש שבידם זכות כשתכלה תשברנה קצירה ]כיבוש
 דר׳ קמי׳ סיימוה רלא ישברו: אז שלהם צדקה מעשה

 כמי דשדרא לעיל דאמרן והכך רבא חלקן אוה״ע דלעכיי אחי



פט בחרא בבא ראשון פרק השוחפין
 על ממונה שהיה הצדיק בנימין על עליו אמרו
 אחרה אשה באתה אחת פעם צדקה של קופה

 פרנסני רבי. לו אמרה בצורת בשני לפניו ועמדה
 כלום צדקה של בקופה אין העבודה לה אמר

 אשה הרי מפרנסני אתה אין אם רבי לו אמרה
 לימי□ משלו ופרנסה עמד מתים בניה ושבעה

 השרת מלאכי אמרו למות ונטה הצדיק בנימין חלה
 נפש המקיים כל אמרת אתה רבש״ע הקב״ה לפני

 ובנימין מלא עולם קיים כאלו מישראגל אחרה
 בשנים ימות בניה ושבעה אשה שהחיה הצדיק

הוסיפו תנא דינו[ גור לו קרעו מיד ]הללו מועטות
שנים: כ״ב שנותיו על

 יט אוצרותיו שבזבז המלך במונכז מעשה ח״ר
שם עליו וחברו בצורת בשני אבותיו ואוצרות

 יהה !ה לאו קבליכהי מלכות שלום משוס רכה לחצות הורמיז איפרא
 אימא ואפי׳ הבריות דעת לגנוב דאסור אוה״ע לעניי למלקן אפשר
 פ׳ ככ״ר דעת גניבת אין לעניים המתמלקות במעות אכל נכרי של דעתו

 לד לד כדאחרי׳ נכרים עניי לפרכס רגילין שישראל ידעי נמי דאינהו
 °«£נר’ דרכי מפני ישראל עניי עס נכרים עניי מפרנסין גיטין במם'

 אדסימידי נברא לפיכך למדנו מתורתך וכו׳ אמרת :אתה שלום[
 מלא עולם קיים כאלו מישראל אמת נפש המקיים כל לך לומר

 ומי מקיים כשאתה אף זרעיותיו ודם דחו אמיך דחי קול יכתיב
טובת שמדת זרעיותיו ומיי מייו ידך על מעלים הן עמך אחיך

:לעולם פורענות מחדת חרובה
:משמונאיס מזרע המלכה הילני של בנה המלך טונכז
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 אוצרורה גנזו אבותיך לו ואמרו אביו ובית אחיו

 אוצרותיך בובות ואתה אבותכם של על והוסיפו
 אוצרודה גנזו אבותי להם אמר אבותיך ואוצרות

 *אמת שנאם׳ למעלה אוצרות גנזתי ואני למטה פה תל־׳
 גניו אבותי נשקף. משמים וצדק תצמח מארץ
 שאיי במקום גנזתי ואני בו שולטת שהיד כמקים

כסאך' מכון ומשפט *צדק שנא׳ בו שולטת היד סט שם
 גנזתי ואני פירות עושה שאין דבר גנזו אבותי

פרי כי טוב כי צדיק *אמרו ׳שנ פירות שעושה דברג ה’שע’
 גנזתי ואני ממין אוצרות גנזו כותי א יאכלו מעלליהם

 ולוקח חיים עץ צדיק *פרי שנא׳ נפשות אוצרות מסלייא
 לעצמי גנזתי ואני לאחרי׳ גנזו אכותי חכם. נפשות

 גנזתי ואני לעה״ז גנזו אבותי .צדקה תהיה *ולך שנא׳ כי דני«׳
:*יאספך ה׳ כבוד צדקך לפניך *והלך שנא׳ לעה״ב ״ ישעי׳

 נטלה בהמ״ק שחרב מיום חיפה דמן אבדימי א״ח כ
 חכם אטו לחכמים ונתנה הנביאים מן ובואה יב

 הנביאיכן מן שנטלה אע״פ ה״ק הוא נביא 'לאואםיפ,+ש
1 ו מיחת תיק

 :גמול לשלם הצדק נשקף משמים אף תצמח מארץ כשאמח צדיקים
ומסתכל מביט צדקה זכות כלו׳ ותיבב נשקפה כמו מביט נשקף יס״א

 שעושה דבר :הכסא מכון תמת גניזת; כסאך מכון :למטה
 פרי בי שבא׳ בעוה״ן אוכל וכפירות לעוה״ב קייס והקרן פירות

יאכלו: מעלליהם
 דקאמרת נביא להיות ראוי מכם אין וכי נביא לאו חכם אטו

 דמעיקרא מכלל למכמים ונתנה הנביאים מן נבואה ניטלה
הנביאים מז שנטלה 5אע״ ה׳׳ק .לאכמיס כביאת היתה לא
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 וחכם אמימר אמר נטלה. לא החכמיבס מן

 צ "ליס נתלה מי חכמה לבב *ונביא שנא׳ מנביא עדיף
 אביי אמר כגדול נתלה קטן אומר הוי כמי
 משמיה ומתאמר׳ מלתא רבה גברא דאכד תדע

 קושיא מאי רכא אמר מתיה אחרינא רכה דגכרא
אמי אלא נינהו מולא חד בני תרוויחו דלמא

 ומתאמרדה מלתא רבה גברא דאמר תדע בא ר
 רבישסע״ב אמר מתיה יוסף בן עק*בא דר׳ *משמיה

 מולידה בר מלתא להא דלמא קושיא מאי אשי
 גברא דאמי־ תרע אשי רב אמר אלא הוא דר״ע
 מתיה מסיני שה למ הלכה ומתאמרה מלתא רכה

 בה קאמר טעמא ולאו באמברה כסומא ודלמא
 מןהי״ןדרס נביאה נטלה בהמ״ק שחרב מיום יוחנן א״ר

 י״נ מאי שוטים ולתינוקות. לשוטים ונתנה הנביאים

 בריסתקא קאי הוה אשי רב כר דמר הא מ היא
 ריש דקאמר שוטה לההיא שמעיה דמחוזא

 השתא מחסיא במתא דמליך מתיבתא
 לבב לו יש ונביא כטלה: לא המכמיס מן מכמיס שאיכס
 דר״ע משמיה :המעמיס מן כטלה שלא תדע :מכמה

 מכס ר״ע שהרי כיכהו מזלא מד בכי לחיחר וליכא כוותיה
 דאסר וכיון במילתיה קאטר טעמא ולאו :הרבה ממני

 בעלמא כמקרה בארובה לירד שמכוון כסומא זה אין טעחא
 למשה להלכה להסכי׳ וזכה בנביאה לו הבאה היא הלב סברת ^א

טהסיא במתא דמליך : הרבים רשות שוק בריטתק׳ :מסיני
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 טביומי רבנן בכולהו חתים מאן אמר חחים טביומי

 דאתא עד אתא קט לישעתא קיימא לדידי ש״מ אנא
 לאותביה מרפתי אחא דרב עלית רבנן אימנו

 אחא רב לטיפתח )בעי דאתא שמעי כד ברישא
 ביה לאמלוכי לגביה דרבנן דוכא שדרו מרפתי(
 דמלו עד עכבינהו אחרינא ווגא שדרו עכביגהו

 שאין לפי ]ודרש[ ותנא איהו ופתח עשרה בי לסמיכה
 מדפתי אחא רב קרי מעשרה פחות בכלה פותחיןג/;וכ;צי
 לו מטיבין במהרה לא לו המריעין כל ^אנפשיה”רא
 )ולאו לו מריעין במהרה לא לו המטיבין ציימןוכל‘

 תינוקות קאמר( דנפשי׳ צערא אגב היא עשי׳נספ׳מלתא
יתבא הוה חשדא דרב דברתיה הא כי היא מאי 1’״°”

 חמא בר ורמי רבא קמיה ויתכי דאבוה בכנפיה
 תחייהו ליה אמרה מינייהו בעית מאן לה אמר

בתיא: ואנא רבא אמר
 אדם שאכל קודם חיפה דמן אבדימי רב אמר בא
 1שאכל- לאחר לבבות שני לו יש ושתה שם

 נבוב *ואיש שנאט׳ אחד לב אלא לו אין ושתה יא איינ
 לוחין חליל ומתרגמינן לוחות *נבוב וכתיב ילבב 'כ שןז׳מ

 באגרת כשמות׳ חחים טביומי עכשיו: ישיב׳ ראש להיות שעתיד
 זוגא שררו :מזל שעתא לי קייטא :טכיומי שמו מותם
 עצה ליטול ביד, לאמלוכי :אשי רב בר מ>־7 לגביה דרבנן

 ישיבה: ראש ונעשה ותנא פתח : אמא רב את להמליך ]ורשות[
 עוד: ימליכרכי לא השעה ונדמית הואיל כלומר כו׳ כלהמריעיןלו

לבבות כמה ילבב :מלאה כריסו בלא מלול כשהוא נבוב איש
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 ביין הרגיל יהושע דרב כריה הונא רב אמר
 в זכייה *ותירוש *שג׳ מפקחו יק כבתולה אטום לבו אפילו

:בתולות ינובב
 у כאחד וכתובים נביאים תורה אדם מדביק ת״ר

עצמהע״ב בפני תירה אומר יהודה ר׳ ר״מ דברי
 וחכמים עצמן בפני וכתובים עצמן בפני נביאים
 יהודה וא״ר עצמו כפני ואחד אחד כל אומרים
 נביאי□ ח׳ לו שהיו וונין בן במיתוס מעשרת
 אלא לו היו לא וי״א ראב״ע כאחדע״פ מדובקין

 לפנינו והביאו מעשת רבי אמר עצמו בפני אחד א׳
 והכשרנום: כאחר מדובקין וכתובים נביאים תורה
יד עגל יותר ארכו לא תורה ספר עושין אק ת״ר

את שאלו ארכו מעל יותר הקיפו ולא הקיפו
 איני בקלף ו׳ בגויל א״ל בכמה ס״ת שיעור רבי

 ולא דאורייתא ספרי שבעין כתב הונא רב יורע
 הר כתב יעקב בר אחא רב חד אלא ליה אתרמי

אטוס לב את בחולות יגובב שלמה: לדעת מסכים שאינו
:ותלול נבוב עושה כבתולה

 וכתובים נביאים של וספר ספר כל עצמו בפגי ואחד אחד כל
ספרי כל נביאים ח׳ כו׳ בבייחוס :לעצמו כרך להיות צריך

:הן מ׳ נביאים
 עב שהוא בגויל :להו מבעיא ארכו בכמה תורה ספר שיעור

)גומרת( להיותה חדה היא זו טפמיס ו' צריך גדול והקיפו
ליה אתרמי ולא :בינוני[ בכתב ]היקף טפמיס נו׳ ]נגמר[
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 רבנן בירת יחכו ליה ואתרמי דעגלא אמשכא
 תמנונא לרב רבנן ליה אמרו נפשית ונח עינייהו

 לנו צוה *תורה דילמא א״ל ס״ת ת׳ אמי ר׳ כתב דניים«
 ת׳ ינאי ר׳ נטע וירא לר׳ רבא א״ל כתב משה
 זנב: יוצא וא׳ שתים כנגר שתים דילמא א״ל כרמי

 ואמה ארכו וחצי אמתים משה שעשה ארון תניא כב
 של באמה קימתו וחצי ואמה רחבו וחצי שס

 ששה ורהבן ששה ארכן והלוחות טפחים ששה
 לוחות וכמה איון של לאורכו ומונחות ג׳ ועביין

 שם נשתיירו טפחים עשר שנים בארון אוכלות
 לכותל מחצת טפח מהם צא טפחים שלשה

 טפחים שני שם נשתיירו זת 1לכותל־־ ומחצת זה
 לוחות שני רק כארון *אין שנא׳ מונח ס״ת שכתם י׳ »"א

 אין מאי בחורב משה שכם הניח אשר אבנים
 אחר מיעוט ואין מיעוט אתי־ מיעוט רק כארון

 תורה דילמא : כהקיפו( ליהארכי )אחי־מי כהיקפו: ארכו
 לאדם פנאי אין ספרים ת' אבל פעמים ת׳ כתב משה לגו צוה

בכך זכב יוצא ואמד ב׳ כנגד גפנים ב׳ ב׳ כגגד כ׳ :לכתוב א׳

:ובי' כרס קרוי
 משנת לשון כך תופסות אוכלות :זו אכל זו ארון של לארכו

 מקרא בלשון ואף מ־׳במ יסוד גבי אמת אמה בדרום אוכל
 הכתלים לעובי טפח מהם צא :ימזקאל נס׳ אתיקיס יאכלו כי

 חשה שכתב תורה ספי־ :ארכו ומל אמתיס כמדד מבמוץ שהרי
 מיעוטין שני ורק *אך וגו׳: התורה את משה ויכתוב שנאמר נרא׳דצ״לכמו

ורק אין
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 ארון פרנסתו שם המונח ס״ת לרבות אלא מיעוט
 אוכלות לוחות כמה לרחכו ארון ופרנס צא לארכו
 צא טפחים ג׳ שם נשתיירו טפחים ששה בארון
 זה לכותל ומחצה זה לבותנל מחצה טפח מהם

 נכנס ס״ת יהא שלא טפרים שני שם נשתיירו
 אומר יהודה ר׳ ר״מ דברי דחוק כשהוא ויוצא

 ששה ארכן והליחות טפחים חמשה בת באמה
 ארון של בארכו מונחות שלשה ועכיין ששה ורחבן
 נשתייר טפחים י״ב בא־׳ון אוכלורת לוחות כמה
 1“לכותל ואצבע זה לכותל אצבע טפח חצי שם
 לרחבו ]ארון[ ופרנס צא לארכו ארון פרנסתו זה

 ״אנ נשתייר טפחים ששה בארון *אוכלות לוחות כמה
 יזוגדימ -ןמחצ אצבע טפח חצי ןמה צא מחצהן טפח שם

 שם נשתייר זה לכותל ומחצה ואצבע זה לכותל
 עשהשה״ש> *אפריון שנא׳ עומרים עמודים ששם טפח

 ארון פינסתו ארון: של לרמבו ארכו מינח ס״ת שבהם : הס
 ששה מדתו: כרכי וסירשת לארכו כלמללו מלאת כלייזר לאהבו
 כלי׳ וכו׳ ס״ת יהא שלא כרי רמבן: ]בחדת[ )כמדת( טפחים

 ארכו החוכיז ם״ת בשביל אלא כך בל רמבו להיות כריך היה לא
 מדת אומר ]ר״י : בדומק ויוצא נכנם יהא שלא הארון לרומב
 אמת דקאמר לטעמיה ר״י תיתה טסמיס ה' של באמת הארון
 ולא ריזבן על מוטלת ארון של לארכו מונחות :ה׳ בת כלים

 דגריס ולמאן אצבעות ד׳ שהטפין זה לכותל אצבע : קוק[ על
 וה׳ בגודל אצבעות ד׳ שהטפץ קאמר קטנה באצבע וממצה אצבע

כמין כסס עמודי ב׳ מותריח ממורים שרו י בקטיה ו׳ .באצבע
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 *עמודיו )וכתיב( הלבנון מעצי שלמה המלך פה״מגלו

 דורון פלשתים ]בו[ ששיגרו וארגז וגו׳ כסף עשה
 כלי *ואת שנא׳ בצדו שם מונח ישראל ש״א»לאלהי
 בארגז תשימו ]אשם[ לו השיבותם אשר הזהב

 מצר אותו *ושמתם שנא׳ מונח ס״ת ועליו מצדו לא דהרי׳
 מקיים אני מה הא בתוכו ולא מונח מצדו הארון

 שמונחות לוחות *שברי לרבות רק בארון איןבשםע״
 מ״ר הונא רב דאמר הונא מררב מגלן בארון
הכרובים יושב צבאות ה׳ שם שם נקרא ש״כז*אשר

 בארון מונחים לוחות ושברי שלוחות מלמד עליו
 ר א׳ יוחנן דא״ר יוחנן לכדר׳ ליה מבעי ההוא ואידך
 מונחים כנוייו וכל שהשם מלמד יוחאי בן שמעון
 שברי אלא ה״ג אין להבי לי׳ מבעי נמי ואידך בארון
 יוסף רב מדתני ליה נפקא מנ״ל בארון מונחי׳ לוחות

 מלמד כארון ושמתם שברת *אשר יוסף רב דהני י דניים
 ההוא ואידך בארון מונחים לוחות ושברי שהלוחות

 שברת אשר דאר״ל לקיש לכדריש ליה מיבעי
ששברת: כחך יישר למשה הקב״ה א״ל

 עשה עמודיו שכא' ביניהם והלוחות לאררו שוכבים ס״ת עמודי
 ואמריכן טונח ס״ת ועליו :ארון של בצרו שם מונח :כסף
 לוחות שכרי הארון: מן היוצא בדף מוכמ היה דמעיקרא לקחן

 ולשברי ללוחות כתיבי שימני שסשסתרי הלוחות: תחת מונחים
 לושחתס למסמכיה הוא יתירה קרא שברח אשי :לוחות
 מדעתו משה שעשה הדברים מן שהוא ללמדך כחך יישר :לדרשה

 _____________; המקום לדעת דעתו והסכימה
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שמואלכג שופטים. יהושע. שלנביאים סדרן ח״ר

 עשר.ש© תרי ישעיה. יחזקאל. ירמיה. מלכים.
 א הסע בהושע ה׳ דבר *תחלת דכתיב קיים הושע מכדי

 ועד ממשה והלא החלה דבר הושע עם וכי
 תחלה שהיה יוחנן וא״ר היו נביאים כמה הושע

 הם ואלו פרק באותו שנתנבאו נביאים לארבעה
 להושע ולקדמיה .ומיכה עמוס .ישעיה הישע

 זכריה חגי גבי נכואתיה דכתיב כיון ברישא
 בהדייהו ליה חשיב הוו נביאים טוף ואינהו ומלאכי

 דזוטרי איידי ולקדמיהו לחודירת ולכתבירת
 ]ויחזקאל[ לירמיה קדיס ישעיה מכדי מידכם
 חרבנא סופיה דמלכים כיון ברישא לישעיה לקדים
 ן4חרכנ רישיה ויחזקאל חרבנא מליח וירמיה
סמכינן נחמתא כוליה וישעיה נחמתא וסיפיה

: לנחמתא ונחמתא לחרבנא חרבנא
 כד .איוב .תהלום .רות כתובים של סדרן )ח״ר(

שס אמן יותס עוזיה המלכים אותם בימי הפרק כאותו שנתנכאו
 ממיכה מוץ כן כתיב הללו נביאים בארבעה ימזקיה

 חני :ימזקיה אמז יותס בימי היה אבל עוזיהו בימי היה שלא
 שתים בשנת שני בבית היו שהם נביאים של סופן ומלאכי זכריה
 ישעיה שהרי ויחזקאל לירמיה קרים ישעיה :האמרון לדריוש

וימזקאל בירושלים כתנבאו ובניו יאשיהו נימי וירמיה עוזיה בימי
:צדקיהו בימי בגולה

תהלים השופטים שפוט בימי קדמה רות כר' ואיוב תהלים רות
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 דניאל. קינות. השיריבב. שיר קהלת. .סשלי
 איוב ולמ״ד הימים. דברי עורא. אסתר. ומגלת
 אתחולי ברישא לאיוב לקדמיה היה משה בימי

 הוה פורענותא נמי רות .מתחלינן לא פורענותא
 למה יוחנן דא״ר אחריר־ה ליה דאית פורעניתא

 שריוהולהקב״ח דוד ממנה שיצא רות שמה נקרא
 ספרו כתב משה כתבן ומי וכתושבחית. בשירות
 ושמונה ספרו כתב ויהושע ואיוב. בלעם ופרשת
 שיפטים וספר כפרו כתב שמואל .שבתורה פשוקי׳
 וקנים עשרה ע״י תהלים ספר כתב דוד ורות.

 ג׳ ואיו״כ הי׳ שבא מלכת בימי כמ״ד לאיוב קלס והוא אמרן 7דו
 כרא׳ השירי׳ שיר .־,מכמ ספרי שכיה׳ קהלת משלי ספרישלמ׳:

 :׳שלמ אמר שהיה אמרן ירמיה קינות זקנתו: לעת שאמרו בעיני

 אמשורוש: בימי אמריו אסתר בגולת: נ״כ בימי ירמיה אמר 4רני
 איוב ולמ״ר אמשורו': אמר שעמל תשני בימילריוש אמריו עזרא
 ומיתת וגלות רעב היא פורענותא נמי רות :לקמן היה משה כימי

 לאמרית נהפך הפורענות סוף אחרית ליה דאית ובכיו: אלימלך
 אע״פ ומשליו נבואתו בלעם ופרשת : משם לול שיצא ותקוה

 שם וימת מן פסוקים וח' מעשיו. וסלר ותורתו משה צורכי שאינן
 קלמו שכולן ושופטי׳ ספרו כתב שמואל :הספר סוף על משה

 רות וכן בימיהם לישראל שעלתה ומה ספרן וכתב ועמל לי

 שאמרו לברי׳ בו כתב זקנים עשרה ע״י :השופטים בימי שהיתה
 אסף כגון בימיו ]שהיו[ )שיהיו( ויש לפניו שתיו הללו זקנים
:המשוררים הלויס ]מן[ וידותון והימן



צד בתרא בבא ראשון פרק השותפיי

 יקרו מה ולי עיניך ראו גלמי כגון הראשון ארם ירי על
 שם היא ה׳ כאס צרק מלכי ירי על :אמרו הראשון אדם אל רעיך

 ני׳ כן לקמן כדאמריכן אברהם וע״י המזמור: וכל לימיכי שב לאדוני
 לגל?,י'ח היסאלה ש’א משהל הלתפ משה ,יע" ‘אברהם זה איתןהאזרמי

 מו^ר^ה ירותץ יע״י ;ןהימל למשכי ןמיה יע״י כסדרן: מזמורים לוכ

 רש״א אמריו: ימים שהאריכו דורו בכי וסיעתו חוקיה :לידותון לחננמ
הנביאים היו שלא ספרו כתב ולא מנשה שהרגו ישעיה כתבו

 אברהם וע״י צרק מלכי וע״י הראשון. ארם ע״י
.אסף וע״י ידותון וע״י הימן וע״י .משה וע״י

 טל וספר כפרו כתב ירמיה קרח. בני שלשה *וע״י
 ישעיהעיי! כתבו וסיעתו חזקיהו וקינות. מלכים
 ‘הגדולה^ כנסת .אנשי וקהלת השירים ושיר משלי
.'אסתר ומגלת דניאל עשר תרי יחזקאל כתבו

 בם׳ דכתיב וקהלת משלי :מיתתן לפני אלא ספריהם כותבין
 להם גרס שמזקיה שם ועל וגו' מזקית אנשי העתיקו אשר משלי

 וכו׳ בהמ״ד פתמ על מרב כעץ מלק בם׳ כדאמרי׳ בתורה לעסוק
 ומלאכי זכריה מגי הגדולה כנסת אנשי שחו: על ]הדבר[ נקרא

 בגולה שכתכבא יחזקאל ספר כתבו : ומכריהם וזרובבל ומרדכי

 ניתכה שלא מפני לא אס בעצמו 1ימזק? כתבו לא לחה יודע ואיני
 וכן . לארץ שבאו לאמר אלו וכתבות לארץ במוצה ליכתב נבואה

 נביאים עשר ושנים אסתר: מגלת וכן בגולה שהיה דניאל ספר
 איש עצמן הנביאים כתבים לא קטנות נכואותיהן שהיו מתוך

 שהם מסתלקת שרה״ק וראו ומלאכי זכריה מגי ובאו ספרו איש
נבואות וצרפו נבואותיהם וכתבו ועמדו האמרוכיס נביאים היו
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 לו. ער הימים רירי של ויחס ספרו כתב עזרא

 לא רב אמר יהודה רב דאמר לרב ליה מסייע
 ומאן ועלה עצמו שיחס עד מכבול עזרא עלה

חבליה: כן נחמיה אסקיה
 פסוקיס ושמונה ספרו כתב יהושע מר אמר כה
 שבחורה פסוקים שמונה כמ״ד תניא שבתור׳ ש©

 ה׳ עבד משה שכס *וימת דתניא כתבם יהושע לד דגלי׳
 כתב באן עד אלא וימת וכתב מת משה אפשר
 יהודות ר׳ דברי יהושע כתב ואילך מכאן משה

 ס״ת אפשר שמעון ר׳ א״ל נחמיה ר׳ לה ואמרי
 התורות ספר את *לקוח וכתיב אחת אות חסר לא שם

 אומר ומשרת אומר הקב״ה כאן עד אלא הזה
 כותב ומשה אומר הקכ״ה ואילך מכאן וכותב

 יקרא מפיו ברוך להם *ויאט׳ להלן ׳שנ כמו בדמע ל> ייייי׳
 הספר על כותב ואני האלה הדברים כל את אלי
 אמר אבא בר יהושע רא״ר כמאןאזלאהא בדיו
 יחיד שבתורה פסוקים שמונה רב אמר גידל רב

 עד : קטנס מתוף יאבדו שלא גדול ספר ועשאוס עמס הקטנות
 שכתב לעצמו שייחס ער כר לי' מסייע :לעצמו שייחם עד לו

 סיימו: חי אסקיה ומאן עצמו: את בו שיימס עד הימים דברי
 ושמונה ספרו כתב יהושע לעיל הךדקתני כמ״דוכר]כל[ תניא

 פמי דאמר דלקמיה תנא האי כי אתיא שבתורה פסוקים
 וגו׳: חשה שם וימת בהאי דתכאי פלוגתא רחניא כתבן: יהושע

אומר הקב״ה דקאחר קאי חלתא אכולה וכר להלן שנא׳ כמו



 צח בבאבתרא ראשון פרק השוחפין
 שמעון כר׳ ודלא היא יהודה רבי נימא אותן קורא
 יהושע .אישתני ואישתני הואיל ר״ש תימא אפילו

 כד יתסע ראסקיה וגר יהושע *וימת והכתיב ספרו כתב
 ראסקיהשם מרה אהרן בן *ואלעור והכתיב אלעור
 מתש״אכח *ושמואל והכתיב ספרו כתב שמואל פנחס.

 )ספרו( כתב דוד הנביא. ונתן החוזה גד דאסקיה
 נמר ולחשוב וקנים עשרה י ע" חהלים[ ]ספר
 אברהם הוא האזרחי איתן רב אמר האזרחי איתן
 פט מלי׳ העיר *מי התם וכתיב האזרחי *איתן הכא כתיב

 ישעי׳מאכועק אמוא]ן ״א(ס) לרגליו יקראהו צדק ממורח

 לב לאשי׳ ליה מבעיא ההוא השמש לו *ויזרח ביה דכתיב
 חשיב קא בעבורו[. זרחה בעבורו שבאה שמש

 משה. זה הימן רב והאמר הימן חשיב משהוקא
 יד מדדי נאמן ביתי *בכל התם וכתיב הימן הכא כתיב
 בלעם ופרשת ספרו כתב משה הוו הימן תרי הוא

 קורא יחיד :רבן מפי כותבין שהנביאים שמציכו כמו כותב ומשה
 לא דאמר היא יהודה ר׳ לימא :בהם מפסיקין אין כלו' אותם
 הואיל כר״ש: ודלא ׳התורה משאר נשתנו לפיכך משה כתבן

 .לה כרסי׳ לא וכו׳ יעקב ואימא :אשתכי בדמע לכתוב ואשתני
 אברהם משיב קא זקנים דעשרה במניין דלעיל ה״גבמתכיתא ל״א

 והאמר קר?הוא: בכי אסףדקסברמג׳ משיב ולא האזרמי ואיתן
 והימן האזרמי מאיתן האדם מכל וימכס גבי משה זה הימן רב
 איתמר קרא דההוא אהימן מפה זה דהימן הך וכן ]איתמר וגו׳

להימן משביל הוו הימן תרי :וגו׳[ וכלכל והימן ביה דכתיב
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 לוי דא״ר לחמא בר לוי לר׳ לידה מסייע ואיוב.

 *מי הבא כתיב היה משה בימי איוב לחמא בר יט אי!נ
 יודע■ *ובמה ההם וכתיב מלי ויכתבון אפוא שמ׳תלגיתן

 אפוא. *מי ביה דכתיב יצחק בימי ואימא לאשי׳כיאיפוא
 איפוא כן *אם ביה דכתיב יעקב בימי ואימא «שם
 *איפה ביה דכתיב יוסף בימי ואימא עשו, זאת ל! שם

 ויוחקד בספר יתן *מי ב רבתי ס׳״ד לא רועים הם איינ״ט
כי לו ראשית *וירא רכתיב מחוקק איקרי דניי׳לגומשה

 מרגלים כימי איוב אמר רבא .מחוקק חלקת שם
 שמו איוב עוץ בארץ היה *איש הבא כתיב איונאהיה

הבא עץ התם רמי מי עץ בה *היש התם וכתיב כמדי
 ראו )למרגלים משה ]להו[ (׳)אמ קאט׳ הכי עוץ
ארוכות ששנותיו אדם לאותו ישגו ]לישראל[ אם(

כעץ: דורו על ומגין כעץ
 נחמני בר שמואל דרב קמיה מרבנן ההוא יתיב כו
 אלא נברא ולא היה לא איוב וקאמר ויתיב שם

 בארץ היה *איש קרא אמר עליך א״ל היה משל ח״ג מולה
 כל אין *ולרש מעתה אלא א״ל שמו איוב עוץג"כ־'
משל אלא הוה מי וגוי קטנה אחת כבשה אם כי נ,ככ’’׳ש

 שהאריך איוב כעץ ששנותיו :הוה אמריכא הימן האזרמי
:רבים ימים

 ושאין הדין מדת על למקטרגים תשובה הימנו ללמוד היה משל
אלא :הוה אלמא היה איש :צערו על כתפם אדם

הוה מי :לבת לו ותהי דקרא ופיסית וגו׳ כל אין ולרש מעתה



 צו בחרא בבא ראשון &י־ק השוחפין
 א״ל הוא בעלמא משגל נטי הכא הוא בעלמא

 אלעור ור׳ יוחרן ר׳ לי למה עירו ושם שמו א״כ
 ומדרשו היה גולרח מעולי איוב תחייהו ראמרי

 משעה איוב של שנותיו ימי מיתיבי בטברי׳היה.
 *אימאשסע״ב שיצאו שעה ועד למצרים ישראל שנכנסי
 שבעה מיתיבי שיצאו שעה ועד שנכגסי כמשעה
 ואליפו ואיוב ואביו בלעיס לאוה׳יע נחנבאו נביאים

 ואליהוא הנעמתי. וצופר השוחי. וברדר התימני.
 ברכאל בן אליהוא וליטעמיך הביוי. ברכאל בן

 ממשפחת כתיב והא הוה מישראל דלא ה״נ הבוזי
 איוב ה״נ לאוה״ע איתנבי איתנבויי אלא רכב

 לא מי נביאי כלהו אטו לאוה׳יע איתנכי איחנבויי
 נביאותייהו עיקר נביאי כולהו לאוה״ע אתנביאו
 מיתיבי לאוה׳/ע. נכיאותייהו עיקר היי בישראל

 אלא לעולם בא ולא שמו ואיוב באוה״ע היה חסיד
 מחרף התחיל יסירין עליו באו שכרו לקבל כדי

 לטורדו כדי בעה״ז שכרו הקב״ה לו כפל ומגדף
 איוב אומר אלעור ר׳ דחניא היא תנאי העה״ב מן

 שכה ר״י ובו׳ שנכנסו כמשעה אימא :ותהי דכתיב משום
 הוכפלו שנותיו אף למשכה לאיוב אשר כל את ה׳ ויוסף דכתיב
 שרדה למדנו שכה וארבעים מאה זאת אמרי איוב וימי דכתיב

 : הוה גילה מעילי ולעולם ר״י הרי עליו יסורין כשבאו ע׳ בן
 אליהואעלכרמיךמדימסיה היה; נכרי נתנבאולאוה״עאלמא

ממשפמת 7*(וא״ הוה ישראל משפמתו ושם אביו ושם בשמו קרא
יש׳א; איה״ע ;לא ישראל נ> שקירא שמות שהם לימ׳ יש יעיד *.(
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 כולכם אתם *הן שנ׳ היה השופטים שפוט בימי »

 שכולה דור איזהו תהבלו הבל זה ולמה חויתם
 ר׳ השופטים שפוט של דורו זה אומר הוי הבל

 אחשורושהיה בימי איוב אומר קרחה בן יהושע
 בכל איוב כבנות יפות נשים נמצאו *ולא שסמכשנאט׳
 אומר הוי יפות נשים שנתבקשו דור איוו הארץ

 דכתי׳ דוד בימי ואימא אחשורוש. של דורו זה
 בכל התם יפה נערה המלך לאדני *יבקשו מ״אאביה
 איוב אומר נתן ר׳ הארץ. בכל הכא ישראל גבול

 ותקחם שבא *והפול שנא׳ היה שבא מלכת בימי א אי»כ
 *כשדים ׳שנ היה כשדים בימי אומרים .וחכמים שם

 ודינה היה יעקב בימי וי״א .ראשים שלשה שמו
 הנבלות אחת *כדבר הכא כתיב נשא יעקב בת כ שם
 תנאי וכולהו בישראל עשה נכלה *כי ובתי׳ תדברי לד לאשי׳

 דאי מי״א. לבר הוה מישראל דאיוב להו סבירא
 מי משה דשכיב בתר היה דעתךמאוה״ע סלקא

 כלים היו לא שנתן הטובים הכל שכולו אברהם: היינו רם
 שופטו את לשפוט פה פתמון לו היה שתכשפט לקיו; כדאמריכן
 עליו: מכשדיס גדוד גס ובאו הוה שבא מלכת בימי ומוכימו:

 גדול משבא גס ובא היה כבוכדכאצר כימי כשדים מלבות בימי
 לעיל דתריץ הוא דתירוצא מסקכא כו׳ תנאי הגי וכלהו עליו:
 תנאי והכי הוה דככרי ס׳יל דלעיל מתכיתא ההיא היא תנאי
 דאמרי קי״א בר הוה דישראל להו סבירא כלהו מתכיתא דהא

;הוה יעקב בימי
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 משה כקש מר אמר והא אוה״ע על שכינה שרתה

שנאמר לו ונתן אוה״ע עגל שכינה תשרה שלא
שמזמלג ועמך: אני *ונפלינו

כו של היה בומה שטוף איוב של דורו יוחנן א״ר
 שס תחבלו הבל זה ולמה חדתם כלכם אתם *הן

 בנבואך-,אי)כמ אימא בך. ונחזה שובי *שובי וכתיב
 , 'החבל? זה למה א״ב אמוץ בן ישעי׳ *חוון דכתיב
 הא’^רישפוט בימי *ויהי מ״ר יוחנן וא״ר ל״ל. תחבלו

 קיסם טול א״ל שופטיו את ששופט דור השופטי׳
 א ישעיה *כספך א״ל עיניך מבין קורה טול א״ל שיניך מבין
 שם שמואל א״ר במים מהול *סבאך א״ל לסיגים היה
 14שב מלכת האומר כל יונתן א״ר נחמני בר

 שבא מלכת מאי טועה אלא אינו היתה אשדה
 האלהימאיזכא בני ויבאו היום *ויהי דשבא מלכותא
 אל ה׳ ויאמר גו׳ השטן גם ויבא ה׳ על להתיצב

עמנו בלכתך וכבדלכו ]ונפלינו :דכרכות בס״ק מר אמר והא
האומות[: מכל

 אומרים שהנכרים בנשים להסתכל זה הוא זמה לשון בך ונחזה
שופטיו את שופט :עמנו ותזני לתורתינו שוני לישראל

 להוכי? לנשפט פה פתיזון והיה מקולקלין עצמם השופטים שהיו
 הסתלק שניך מבין קיסם טול השופט לו אומר שאס מוכימו את

 קורה טול לו לומר ]זה[ יכול שבידך פלונית קטנה מעבירה ופרוש
 אל כמו יינך טבאך : שבידך ממורה מעבירה פרוש עיניך מבין
שבתורה הוללות לשון כל וכן קעורב מהול :יין בסובאי תהי
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 כה ומהתהלך בארץ משוט וגו׳ תבא מאין השטן
 ולא כולו !;עול׳ בכל שטתי רבש״ע לפניו' אמר

*קום לו שאמררת עברך כאברהם נאמן מצאתי יאשימיג
 אתננר־ן לך כי ולרחבה לארכרח בארץ התהלך
 מקום מצא לא שרה את לקבור שבקש ובשעה

 ולא כסף שקל מאות בארבע שקנה עד לקבורה
 השמת השטן אל *ויאמרה׳ .מחתיך אחר הרהר א א»>כ

 הארץ( )בכל כמוהו אין כי איוב עברי אל לכך
 אמר מרע וסר מאי וגו׳ וישר תם איש ]בארץ[

 היה בממונו ותרן איוב שמואל בר אבא[ ]ר׳ )רבה(
 לחנוני פרוטה חצי נותן אדכס עולם של מנהגו

משלו: ויתרה ואיוב
 שנא׳ ממה יותר באיוב הנאמר גדול יוחנן כחא״ר

 עתרה *כי כתיב באברהם דאלו באברהם שם
 *איש כתיב באיוב ואלו אתה אלהים ירא כי ידעתי ^,ל^י
 את השטן *ויען מרע וסר אלהים ירא וישר תםנא”א

 אתרה הלא אלהים איוב ירא *החנם ויאמר לה׳ם״שי
 מסביב לו אשר כל ובעד ביתו ובעד בעדו שכת אברהם

 מאותו בה ומהתהלך קאמר7 היינו התהלך קום :ערבוב לשון
 נותן ארם העולם מנהג ה״ג : בא אני בארץ התהלך לו שאמרת סים
 לפועל אומר לעשות מועטת מלאכה חציפרוטהלחנונימישישלו משא׳'כ

 ככי בפרוטה וכקכה קנוני אצל ונלך לך נותן אכי פרוטה קצי נ’’נא
 הפרוטה כל לו ונותן משלו השני לקצי ויתרה ואיוב ונקלוק בצים או א יש

.־ ממון שאינו קל בר7ג ק7ק7ל בעיניו רע שהיה
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 מעשה מאי בארץ פרץ ומקנהו ברכת ידיו מעש׳
 כל יצחק רב כר שמואל רב אמר ברכת ידיו

 פרץ ומקנהו מאי .מחברך מאיוב פרוטה הנוטל
 )פרץ< איוב של מקנה חנינא בר׳ יוסי א״ר באיץ

 זאבים עולם של מנהגו עולם שול גררו ]פרצו[
 הורגים העזים איוב של ומקנה העזים את הורגים

 ה׳ ויאמר וגו׳ ידך נא שלח *ואולם הזאבים. את
 אל אליו רק בידך לו אשר כל הנה השטן אל

 אוכלים ובנותיו ובניו היום ויהי וגו׳ ירך תשלח
 אול בא ומלאך הבכור אחיהם בכית יין ושותים

 רועות והאתונות חורשות היו הבקר ויאמר איוב
 רועות והאתונות חורשות היו הבקר מאי ידיהם על
הקכ״ה שהטעימו מלמד יוחנן א״ר ידיהם על

טז העה״ב: *מעין לאיוב
 שגאמי איוב עברו 5א לבך השמת השטן אל ה׳ *ויאמר

 ח,ישר^נ’יוחנן א״ר חנם לבלעו בו ותסיתני וגו׳
 גייסמ 1כביכול־ לאומרו אפשר אי כתוב מקרא אלמלא

 הילקוט ומסירה יורד תנא וניסת. אותו שמסיתין כאדם
 *ויעןכט גשמה. ונוטל רשות נוטל ומשטין עולה

 שס ה׳ ויאמר וגו׳ עור בעד עור ויאמר ה׳ את השטן

 ג״כ!ח^’* гф שאוכלות לקרא ליה דריש הבקר ע״י כו' רועות האתונות
כב פרגן העה״ב מעין :בשעתו צועק שהזרע המעכה מתלם

שם : אמד ביום ולידה הריון יקדיו ויולדת הרה כדכתיב
רשות נוטל ומרגיז עולה ומתעה יורד תכא במתכיתא ה״ג

*ד
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 יצחק א״ר שמור נפשו את אך וגו׳ השטן אגל

 לאדם משל איוב משל יותר שטן של צערו קשה
 יינה. את ושמור החבית את שכור לעבדו שאומר

 הוא הרע יצר הוא שטן הוא לקיש בן שמעון א״ר
 הוא השטן. ויצא דכתיב שטן הוא מלאךהמות.

 וכתיב ידך תשלח אל אליו *רק רבתי׳ הרע יצר א איור
דכתיב המות מלאך הוא היום. כל רע *רק התם י ראשיה

 מלחא: קיימא ביה אלמא שמור נפשו את אך
 דחזייה שטן נתכונו לש״ש ופנינה שטן לוי א״ר ל
 ח״ו אמררלמא איוב בתר נטה להקב״ה'דקא שס
 דכתיב פנינה .דאברהם לרחמנותי׳ לי׳ מנשייא שהפליג

 דרשה הרעימה. בעבור כעס גם צרתה ,*וכעסתה’נשנח
«0X7 ונשקיה שטן ואתא בפפוניא יעקב בר אחא רב 

 אמר בשפתיו איוב חטא לא ואת *בכל ש״אאאכרעיה
 ]מאי חטא. בלבו 1אבר־ חטא לא בשפתיו איזננרבא

 >4רב אמר ]וגו׳[ רשע ביר נתנה *ארץ קאמר[שםט
 לא אביי א״ל פיה על קערה להפוך איוב בקש
 ועולה לחטוא הבריות את ומתעה למטה יורד וה״ס כשחה וכוטל

 להרוג רשות הימנו נוטל בהשטנותו המלך חמת את ומרגיז לחעלה”מט”^

 :בו ותסיתני דכתיב רשות שנתנה ]חכיון[ )מכאן( החוטא את »כח אן6
 אלמא : תצא שלא איוב נפש את לשחור שהוזקק שטן של צערו האדם

:ליטלה שלא והזהירו הכפש את ליטול קיימא בדידיה
 להפוך :ותתפלל עקרה שהיא על שתתרעס הרעימה בעבור’מ^כ’’ז^
:וגידף שחירף כבוד כל לעקור כלו׳ פיה על קערה מ״)מה ‘
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 ביד נתנה ארץ כתנאי שטן כנגד אלא איוב דבר
 קערוך! להפוך איוב בקש אומר אלעזר ר׳ רשע

אלא איוב דבר לא יהישע ר׳ א״ל פיה על
שטן: כנגד

 לא אמר מציל מירך ואין ארשע לא כי דעתך *על
שם כולו העולם כל את לפטור איוב בקש רבא

 סדוקות.איזני פרסותיו שור בראת רבש״ע אמר הדין מן
 בראת ג״ע בראת קלוטות. פרסותיו חמור בראת
 מעכב מי רשעים בראת צריקיכס בראת גיהנם

 *האףשסטז דאיוב חבריה ליה אהדרו ומאי ירך על
 בראמויהח״ג אל. לפני שיחה ותגרע יראה תפר אתה

 רבא דרש תבלין תורה לו ברא הקב״היצרהרע
 כט שם ברכת ארנין, אלמנה ולב תבא עלי אובד *ברכת

 יתומים שדה גוול שהי׳ [׳]מלמ תכא עלי אובד
תם שאכיסיס לומר הקב״ה של מדינו העולם כל אח לפטור

 לא כי דעתך על וה״ק יצה״ר )להם( שברא הקכ״ה ע״י
 בפרסות שוי בראת :רשע הייתי לא מפץ היית אם אי־שע

 טמאת זה ואת טהרת זה את קלוטות בפרסות וחמור סדוקות
 : הטומאה סימני את ]בו[ )לו( בראת אתה ידיך על בא הכל

 לפיכך יצה״ר ע״י הרשעים בראת :יצה״ט ע״י צדיקים בראת
 לו ברא * המוטאים הס אנוסים יעכב מי כי מידך ביצול אין

 כדאמרינן ]עבירה[ הרהורי את מבטלת שהיא תבלין הן תורה
 במימ הוא אבן אס לבהמ״ד משכהו זה מנוול בך פגע אס בעלמא

 :עצמן את להציל הס יכולין שהרי כינהו אנוסים לאו הלכך וכו׳
-----------------------------♦ ,-,-,г мА ,*уме. ?\ורו* ררי*ח
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 כל ארנין אלמנה ולב להם. ומחזירה ומשביחה

 שמיה שדי הוה לה נסכי דלא אלמנה דחוה היכא
 וגו׳ כעסי ישקל שקול *לו לה ונסכי ואתו עלה י אי":

 חבי־ות^א ראיוב לפומיה עפרא ]רב[ )רבא( אט׳
 על ירו ישת מוכיח בינינו יש *לא שמיא כלפי ט שם

 דאיוב לפומיה עפתית ]רב[ )רבא( אמר שנינו
 כרתי *ברית רבו. את שמוכיח עבד יש כלום לא שם

 ]עפרא רבא אמר בתולה. על אתבונן ומה לעיני
 אבל מסתכל לא דידיה דלא ראיוב[ לפומיה יש״א ע׳

*הנה דכתיב מסתכל לא בדידיה אפי׳ אברהם ני לאשי׳
 דמעיקי״א מכלל את מראה יפת אשה כי ידעתי נא

 לא שאול יורד כן וילך ענן *כלה ידע. הוה לאזכזאי
 בתחיירת איוב שכפר מלמד דכא אמר בפיש״ייעלה

:המתים שי’פ
 אמר חנם. פצעי והרבה ישופני בשערה ™*אשר

 השיבהו ובסערה חירף בסערה איוב רבא מפה«!
 אמר ישופני בשערה אשר דכתיב חירף בסערה שלמעלה
 ונתחלף לפניך עברה סערה רוח שמא רבש״ע לפניו יי?"

 *ויען דכתיב השיבהו בסערה לאויב איוב בין לך2י
 כגבר נא אור ויאמר וגו׳ הסערה מן איוב את ה׳

 בראתי נימין הרבה א״ל וגו׳ אשאלך חלציך בט,,א
 :לישאכה בה מדבר או קרובתו שהיא אומר עלה שמיה שדי לח שם

 עם המתוכמ כאדם שכיכה לפבי מדבר שמיא כלפי חברותא
:למי מייב מי ונשקל בא מברו

--------—и-лпд ו-ייי‘ к нтч
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 יש״א ע׳ בראתי ואחד אחר וכל ]בארם[ ארם( של )בראשו

 בגומא יונקות שתים יהו שלא עצמת בפני גומא לו
 מחשכות אחת בגומא יונקים ב׳ שאלמלא אחת
 נתחלף לא לגומא גומא בין ארם של עיניו מאור

 לשטףאי»כלח פלג *מי לי נתחלף לאויב איוב בין לי
 וטפח טפח וכל בעבים בראתי טיפין חרבה תעלה

 שתים יהו שלא עצמה בפני דפוס לה בראתי
 מטשטשות אח׳ בדפוס שתים שאלמלא אחר בדפוס

 לטפה טפח בין פירורת עושה ואינה הארץ את
 משמע ומאי לי נתחלף לאויב איוב בין לי נתחלף לא

 )עולא( בר רבה אמ׳ הוא דדפוס לשנא תעלה רהאי
 ׳” מ״א .ורע סאתים כבית תעלה *ויעש דכתיב ]שילא[
 לח נא» בעבי□ בראתי קולות הרבה קולות לחזין *ודרך

 ]כדי[ עצמו י בפני שכיל לו בראתי וקול קול וכל
 שאם אחד משביל יוצאים קולות שני יהו שלא

 העולם את מחריבין אחד משביל יוצאים ב׳ יהו
 לאויב איוב בין לי נתחלף לא לקול קול בין

 לט שם חולל סלע יעלי לדת עת *הירערח .לי נתחלף
 ובשעה בניה על אכזרי׳ זו יעלה תשמור אילות

 שתפולשסע״ב כדי ההר לראש עולה *ללדת שכורערת
 בכנפיה ומקבלו נשר לה מזמין ואני ותמות ממנה
 רגע אפילו מאחר ואינו מקדים ואינו לפניה ומניחו

 בין מתה מיד אהד רגע אפילו מאחר שאם אחר

:כטיט הארץ את עושים הארץ את מטשטשות
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 נתחלף לאויב איוב בין לי נתחלף לא לרגע רגע

 צר רחמה וו אילה תשמור אילות *חולל .לי ל» א״כ
 ומבישה דרקון לח מזמין אני לילר שכורעת ובשעה

 רגע מקרים ואינו ויולררת ומתרפה הרחם בבית
 רגע מאחר או רגע מקרים שאם רגע מאחר ואינו
 בין לי נתחלף לא לרגע רגע בין מתה מיד אחד

ידבר בדעת לא איוב’ לי. נתחלף לאויב איוב לד שם
 ארם שאין מכאן רבא אמר □השכל לא ודבריו

צערו: על נתפס
 יחדיו ויועדו מאי וגו׳ איוב רעי שלשת *וישמעו לג
מלמר רב אמר יהודה רב אמר שם

 ואחר .אחר כל בין ותנא אח׳ בשער כלם שנכנסו כ איע
 לחו הוו כלילי א״ר ידעי הוו מנא פרסה מאות ג׳

 אמר ידעי. הוו רכמשי כיון להו הוו אילני וא״ד
 דאיוב כחברי חברא *או אינשי ראמרי היינו רבא 1 לאשית

פני על לרוב האדם החל כי *ויהי מיתותא. *נמעכי׳או
 ר לעולם באה רבייה אמר יוחנן ר׳ האדמה '°,°

. 1 כמעשה
 אדם שאין :רפי לשון ומתרפה : נושכה מכישה :כמש דרקון »כדחו

 דקאמי יסורין צער מממת קשה מדבר שהוא על להתקייב נתפם המעגל
 I ,וכר ידבר בדעת לא אלא ידבר ברשע אמר ולא ידבר בדעת לא הי ^>ץכ,

 מתלקק שמו את ואיש פרצופין ג׳ כתר ובכל כתריס להו הוו כלילי
 משתנה פרצופו מהם א׳ על יסורין וכשבאין הפרצוף על

 אס דאיוב כהב הברא או דכמשאצלד״א: וכןאילני:
הארטה פגי על לרוב ;שימות לו נומ אוהבים לאדם לו אין



 קא בחרא בבא ראשה פרק השוחפין
 א״ל לעולם באה מריבה אמר לקיש כן שמעון

 מפני לעולם באה רבייה דאמרת לדידך רשב״ל
 שלא אע״פ א״ל איוב של בנותיו נכפלו לא מה

 לואיונמכ *ויהי דכתיב ביופיין הוכפלו בשמות הוכפלו
 ימימה האחת שם ויקרא בנות וגו׳ בנים שבעה

 הלכ!מ ♦ ה^ך קרן השלישית ושם קציעה השנית ושם
 ונעיין כקציעה. נודף שריחה קציעה ליום שדומה ימימה

 לקרנ^עיוקי! שדומה שילא ר׳ דבי אמרי הפוך קרן
 לקותא דקרש קרנא כמערבא עלה מחכו דקרש

 כמיניה דרישקא חסדאככורכמא א״ר אלא הוא
 ד יימיה כרבי שמעון יי׳ עיניך בפוך תקי״עי *כי כדכתיב

 א״ל דעתיה חלשא קא הוה ברתא ליה איתילידא
 חנחימין קפרא בר א״ל לך נולדה רכייו־ה אבוה

 לעולכם אפשר אי דתניא אבוד נחמך הבל של
 נקבות שבניו למי לו אוי נקבות ובלא זכרים בלא

 בוסם בלא לעולם אפשר אי זכרים שבניו מי אשרי
אשרי בורסקי שאומנותו למי אוי בורסקי ובלא

, כוסם: שאומנותו למי
 לי בכל מאי בכל אברהם את ברך *וה׳ !כתנאי[

 כד טוב כפול לך ואין ביופיין הוכפלו : זרע[ לה ולהיות )לה״־יע(
 :הוא בושם מין קציעה : כממה ברה ליום שדומה :מחכו

 כורכמא : צבע כמין משמירין וקרניה מיה חין דקרש קרנא
משאר מעולה שהוא כמיניה : בגינה הגדל כרכום דרישקא

: כרכוחין
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 יהודה רבי בת לו היחה שלא אומר מאיר רבי

 היתד, בת אומרים אחרים .בת לו שהיתה אומר
 שמת מי כס׳ )לקמן שמה ובכל לאברהם לו

 לר׳ ליה דשמעת אימר ואמרו זה מאמר הביאו
 לאברהם רחמנא הסריה לא ברתא דאפילו יהודה

 המודעי אלעזר ר׳ .ליה( שמעת מי מברא דעדיפא
 לאברהם( )לו היתה )גדולה( אצטגנינורח אומר
 ומערב מזרח מלכי שכל אברהכם[ 1שר ]בלבו

טובה *מרגליות אומר רשב״י .לפתחו משכימין אק ל״א
 שראה חולה שכל בצוארו תלויה לאברהם היחה
 גמלה העולם מן שנפטר ובשעה נתרפא מיד אותה

 אביי ]אמר )והיינו( חמה בגלגל ותלאה הקכ״ה
 .קצירא אידלי יומא אידלי אינשי דאמרי היינו[

 ישמעאל שעשה ד״א כימיו עשו מרד שלא ד״א
 דכתיב בימיו עשו מרד שלא בימיו. תשובה

אותו ותנא וגו׳. עיף והוא השדה מן עשו *ויבא כה יאפי׳
 יעקב ועשה העולם מן אבינו אברהם נפטר היום
 I אבינו יצחק את לנחם עדשים של תבשיל אבינו
 ו(אמרי מרי בר רבה )אמר ערשיכם של ומ״ש
 ,עדשה מה מרי כר דרכה משמיה במערבא )לה[

 באי' על ומחזר מגולגלת אבלות אף מגולגלת זו

 עצת ליטול לפתחו משכימין :ככוכבים תהה איצטגנינות
זורמת: כשמחה השמש הוגבה יומא אורלי מחכו:

:המולה מיקל קצירא אידלי



קב בחרא בבא ראשון פרק השוחפין
 אין אבל אף פה לה אין זו עדשה מה א״ר עולם
 בביעי: לנחומי בינייהו איכא בינייהו פ?אי לופה
 לה באותו רשע אותו עבר עברורה חמש יוחנן א״ר

שם הבא כתיב מאורסה נערה עול בא היום
 כב דני»׳ בשדר, *כי התכס וכתיב השרה מן עשו ויבוא

 התם וכתיב עיף הכא כתיב הנפש את הרג .מצאה
 י ימי׳’בעיקר כפר להורגים. נפשי עיבה כי לי נא *אוי

 טי שמי" ואנוהו. *אלי זה התם וכתיב לי זה למה הבא כתיב
 הולך אנכי הנה דכתיב המתיבם בתחייר־ז וכפר

 את עשו ויבו דכתיב הבכורה את ושט למות.
מנ״ל בימיו תשובה ישמעאל ושעשה הבכורה[

 «מ׳ קסיר, יתכי הוו *ביזנא בר המא ורב ררבינא הא כי
 מוי אימא בר חמא רב5 רבינא ״לא רבא מנמנם וקא ררבא
 מיתה כל יוחנן דר׳ משמיה דאמריתו ודאי כיזנא

 צדיקים של מיתה אלא אינו גויעה בה שנאמר
 א״ל גויעה בהו דכתיב המבול דור והא אין א״ל

 ביה דכתיב ישמעאל והא קאמרינן ואסיפת גויעה
 להו אמר רבא בהו איתער אדהכי ואסיפת גויעה

 .עשה תשובה ישמעאל יוחנן ר׳ אמר הכי דרדקי
 כמין קטניות חיכי ולשאר לפולין שיש כמו פה להם אין עדשים

להם אין בביעי לנחומי ודומם: שיושב פה לו אין אכל סדק:
:כגלגל מגולגלים איכן אבל פה

שט .בבכורות שהיתה העבודה את וביזה הבכורה את ]ושט
וכו׳[: בזיון של תרגום
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 וישמעאל יצחק אותו *ויקברו רבתי׳ מנ״ל אביו בחיי כה לאשי׳

 דקחשיב מ״ש מיצחק קשיש ישמעאל )מכדי בניו
 ואדבריה עבד תשובה ש״מ אלא ברישא ליה

 קחשיב חכמתן דרך ודלמא מקמיה( ליצחק
 הכי כניו ויעקב עשו אותו *ויקברו מעתה אלא שסלה

 אדבריה אדבורי מדאקרמיה ש״מ אלא נמי
עכד: תשובה ש״מ ומדאדבריה מקמיה

 ואל עוה״ב *מעין שלשההטעימןהקכ״הבעה״ן ת״ר לו
 דכתיב אברהם .ויעקב יצחק אברהם הם שס
 דכתי׳ יעקב .*מכל ביה דכתיב יצחק .*בכל ביה יז

 הם אלו יצה״ר בהם שלט לא ג׳ *כל. ביה כד לאשי׳
 כל. מכל בכל בהו דכתיב ויעקב יצחק 'אברהםכ°פ
 ות״קההוא בקרבי חלל דכתיביולבי דוד אף וי״א ₽ט "ל,׳

 בהם שלט לא ששה ת״ר מדכר. דקא צעריה
 משה יעקב יצחק אברהם הם אלו המות מלאך
 בהו דכתיב ויעקב יצחק אברהם .ומרים אהרן
 בהו דכתיב ומרים אהרן משה כל. מכל בכל
 בכל אברהם את ברך וה׳ כתיב באברהם כל מכל ככל

 לא כלומר כל לי יש ביעקב מכל ואוכל כתיב ביצמק
 בקרבי•• מת הרע יצר בקרבי חלל ולבי טובה: שום מסרו

 שמת ואמר מתרעם הוא ממש לבו על מרכר קא צעריה
 אלא המות מלאך בהם שלט שלא צרות: מרוב בקרבו
 כבוד שוס מסרו שלא כל מכל בכל :השכינה ע״פ מתו בכשיק׳
על מתו ואלו ה׳ פי על בהם שנא׳ ולאהרן למשה זה כבוד וסציכו



קג בתרא בבא ראשון פרק השוחפין
 ה׳מדב׳לג פי על כה כתיב לא מרים והא ה׳ פי *על
שם דאתיא מתה בנשיקה מרים אף אלעור א״ר

 לד דכי»׳ פי על בה נאמר לא מה מפני אלא ממשה *שם
 שלטה לא שבעה ת״ר לומר. הדבר שגנאי ה׳

 ויעקב יצחק אברהם הם אלו ותולעה רמה כהן
 אברהם יעקב. כן ובנימין ומרים אהרן משת
 בן בנימין כדאמרן ומרים אהרן משה ויעקב יצחק
 לג שם ישמן ה׳ יריד אמר *ולבנימין כיה דכתיב יעקב

 »)כשרימלי׳ *אף ביה דכתיב דוד אף וי״א עליו. לבטח
 ת״ר כעי. דקא הוא רחמים ות״ק לבטח. ישכון

 .יעקב בן בנימין הם אלו נחש של בעטיו מתו ד׳
 דוד. בן וכלאב דוד. אבי וישי משה. אבי ועמרם
 דכתי׳ קרא ביה דמפרש מישי לבר גמרא וכולהו

 באש״כי! אשר הישראלי יתרא ושמו איש בן *ועמשא
ברה וכי יואב אם צרויה אחות נחש כת אביגיל אל

 נ א ד״ה *ואחיותיהם דכתיב היא ישי בת והלא היא נחש
 ע״ס שמתו כדאמרן כבוד: שמסרו נמצא המות מלא־ ידי

 שאין השכינה מפי שבשוק במי לשלוט ראויה רמה ואין השכינה
 המות מלאך של מסכיבו המטפטפת מרה מטיפת אלא באה הרמה
 ישכון מוריקות; פניו ממנה מסרימ ממנה מת ממנה מר דאמי־

 סמיכות על לבטמ בנימין ישכון ליה דריש הבי על*ו לבטח
 היו לא כלו׳ נמש של בעצתו נחש של בעטיו :השכיבה ידידות
 אדם של תולדותיו כל על מיתה גזרת שנגזרה אלא למות ראיין

אתיעטו כדכתיב בעצתו של תרגום בעטיו במש בעצת הראשון
כתיב: ישי בבני ואחיותיהם :וטעם התיבעטא וכתוב וגו׳ כל



юз בתרא בבא ראשון פרק השותפין 
:נחש של בעטיו שמת מי בת אלא גו׳ צרויה

יחפור לא
שני פרק

 האיש אותו וכור ברם רב אמר והורה רב אמר לן
 הוא שאלמלא שמו גמלא בן ויהושע לטוב

 לו שהיה מי שבתחלה מישראל תורה נשתכחה
 היה לא אב לו היה שלא ומי תורה מלמדו אב

 בניכם את אותם *ולמדתם דריש מאי תורה למד
 מלמדי מושיבין שיהיו התקינו אתם ולמדתם

 תורה תצא מציון *כי דריש מאי בירושלי׳ תינוקותיא 'דכי,
 היה אב לו שהיה מי ועדין מירושלים ה׳ ודבר

 עולה היה לא אב לו היה שלא ומי ולומד מעלהו ',4,
 בכל תינוקות מלמדי מושיבין שיהיו התקינו ולומד ™י

 וכשרבו י״ו וככן פלךופלךומכניםיןאותםכבןטץמ’הלכ
 р יהושע שבא עד ויוצא בו בועט עליו כועס
 בכל תינוקות מלמדי שיבין מו שיהיו ותיקן גמלא

 אותכב ומכניסים ועיר עיר ובכל ומרינה מדינה
 בר שמואל לרב רב א״ל שבע. וכבן שש ככן

 קביל ואילך מכאן תקביל לא שית ער שילת
 כי שילת בר שמואל לרב רב וא״ל כתור׳ ליה ואספי
 כי ש בבית ששמשו גדולים תכהכיס מן אמד גמלא בן יהושע

 מצווה עצמו האב אתם ולמדתם :ביבמות כדאמרי׳
 רב אפרכיא: ל׳ והוא אמד בפלך מדינות הרבה פלך ללמדו:
האכילתו ואספי :היה תינוקות מלמד שילת קר שמואל



קד בחרא בבא שני &רק יחפור לא
דמסאנא בערקחא אלא ליה תמחי לא לינוקא מחית

לחבריה: צוותא ליד־וי קרי דלא קרי דקרי
 לח אחרינא ואיכא רגריס ינרקי מקרי האי רבא ואמר

שס דילמא לי׳ מסלקינן לא מיני׳ טפי דגריס
 תריס כ״ש אמר מנהרדע׳ דימי רב לאתרשולי אתי
 הני רבא אמר [ חכמה תרבה סופרים קנאת טפי
 ולא דייק וחד דייק ולא גרים חד דרדקי מקרי תרי

 שבשתא מ״ט דייק ולא דגרים ההוא מותבינן גריס
 מותכינן אמר מנהררעא דימי ורב נפקא ממילא

 רעל כיון שכשחא מ״ט גריס ולא דרייק ההוא
 שסמ״איא ישב חדשים ]ששת[ )ששה( *כי עלדכחיב

 כי באדום זכר כל הכרית עד ישראל וכל יואב
 ע״ג רכחי׳שם א״ל הכי עבדת *מ״ט א״ל דרור לגבי אתא

 קרינןדנלי׳כה זכר אנז והא א״ל עמלק וכר את *תמחה
 לרביה"א״להיכי שיילוהו אקריון זכר לדידי א״ל

 ספסירא שקל עמלק זכר את א״ל׳יתמחה אקי־יתון
 *ארוריימי׳מח דכתיב א״ל אמאי א״ל למקטליה ובעא

 תמחי לא צוארו: על עול שכותכין כשור בע״כ תורה והשקהו
 שלא קלה מכה כלו' מכעל ברצועו׳ דמסאנא בערקתא אלא
 מדאי יותר ליסרו לו זקוק אינך לחבריה צוותא ליהיי יוזק:

 לתתלב: וסופו בצוותא האמרי׳ עס ישב אלא מלפניך לסלקו ולא

שלא התינוקות ללמד דייק ולא הרבה שנרם דייק ולא דניים
 ,ע .הנקבות את הרגת שלא הכי עבדת מ״ט :ישתבשו

מפרשי׳ עמלק: זכי את



בתרא בבא שני פיק יחבור לא
 גברא להחוא שבקיה א״ל רמיה ה׳ מלאכת עושה

 חרבו מונע *וארור כתיב הא א״ל בארור וליקר מיי יימי׳
קטליה: לא וא״ר קטליה א״ד מדם

 א״ל בספינה גרוגרות אייתי מנהרדעא דימי רבטל
 מרבנן צורבא אי חד פוק רישגלוחאלרבא כב

 בר אדא לרב רבא א״ל שוקא ליה נקיט הוא
 פיל מיניה בעא אזל אקנקניה ליה תהי דל אהבה
 מהו הרעי בית דרך והקיאה מצרית כפיפה שבלע

 ליה טפח רבא ניהו מר א״ל בידיה הוה לא
 מיהו איכא טובא לרבא דירי בין א״ל בסנדליה

 לא לסוף דרכך רבה ורבא רכך אנא כרחך על
 לקמיה אתא דידיה גרוגרות פסיד שוקא ליה נקט
 מאן א״ל בי עבד מאי מר חזי א״ל יוסף ררב
לישהייה לא דאדום דמלכא לאוניתי׳ שהייה דלא

דהאיקראהיא: סיפיה מדם חרבו מונע וארור
 אלא גרוגרות כעיר איש ימכור שלא הכריז שוקא ליה נקיט

 או הוא יין אס בקנקנו לו תריח אקנקניה ליה תהי :הוא
 היין ריין לאו אם היא ת״יז אס בהלכות כדקהו ־,כלות מוחץ

 סל מצרית כפיפה תהייה: קרי הוא טוב אם אותו כשמרימין
 ככלי ליה והוה מעוכל כמו משוב חי מהו ערבה: של נצרים של

 מר אדא: לרב דיחי רב א״ל עוד: טומאה מקבל ואינו גללים
 העיר גדול שהוא רבא על ששמע לפי רבא הוא אתה רבא גיהו

 סנדלו על הכהו בסנדליה ליה טפח ]זה[: )הוא( שהוא וסבור
 שהייה רלא משוב: שאינו לחי שחכה כחי שמוק דרך במקל

דאדום דמלכא בשתו: אונאת לאוניתיה מליפרע: נמנע שלא



קה בתרא בבא שני פרק יחפור לא
 נ עמים פשעי שלשה על ה׳ אמר *כה רכתיב לאוניתך

 עצמות שרפו על אשיכגו לא ארבעה ועל מואב
 מא ׳פ אהבה בר אדא דרב נפשיה נח לסיד אדום מלך

 רב לטיתיה דאנא ענישתיה אנא אמר יוסף רב
 דירי גרוגרות דאפסיד שחיה עני אנא אמר דימי
 ער לרבנן א״ל דהוי ענישתידת אנא אמר אביי

 שמינה בשרא ואכלו אתו אביי כי גרמי דמגרריתו
 אזיל הוה דכי ענישתיה אנא אט׳ רבא רבא. בי

 אנא להו אמר הוה אומצא למשקל טבחא לבי
 עדיפנא דאנא דרבא שמעיה מקמיה בשרא אשקול
 ענישתידה אנא אמר יצחק כר נחמן רב מיניה

 לכלה דניעול קמי יומא כל הוה כלה ריש דרנב״י
 לשמעתי׳ אהבה בר אדא רב בהדיה מרהיט הוה

 פפאורב רב עכבוהו יומא ההוא לכלה עייל והדר
 אהבה בר אדא לרב יהושע דרב כריה הונא

 חני לן אימא ליה בסיומאאמרו הוו דלא משום
 לרבנן להו דאטר בזיון: מממת שרפו על אדומי: שהוא אע״ס

 עד לתלמידים לומר רגיל שהיה אביי בי גרמא דמגרריחו עד
 :לשובע שלא ללמוד כלו׳ עצמות לגרור אביי אצל הולכים שאתם

 : רבא אצל ומרוומו׳ צהובות הלכות ולמדו באו ואכלו אתו
 ברבים דורש כלה ריש :בשר לקנות שלומו ררבא שמעיה

 רב כשנעשה בעצה היו שלא י״א בסיומא הוו דלא בשבתות:
 שדרש דרבא דפרקיה בסיוחא היו דלא וי״א כלה ראש נממן
בכורות: של אמרון כס' האמורות הלכות הרגל בשבת



בתרא בבא שני סרק יחפור לא 1י*5
 רבא אמרינהו חיכי בהמה דמעשר שמעחתא

 ליה נגה אדהכי רבא אמר והבי הכי להו אמר
 קום ליה אמרו רבנן אתו יצחק בר נחמן לרב
 ן4נטרנ קא להו אמר מר יתיב למה לן תגה

 קלא נפק אדהכי אהבה בר אדא דרב לערסיה
 דרב ומסתברא אהבה בר אדא דרב נפשיה דנח

ענשיה: יצחק בר נחמן
 לאבותינו טובה ונחזיק בואו לוי בן יהושע א״ר מ
?4*וצב שנאמר י תפלדה מקום שהודיעונו כה

 בר אחא רב לה מתקיף .משתחוים לך השמים ט כיומי׳
 ; לאחוריו וחוור מרבו פרס שנוטל כעבד אימא יעקב

 סבר הושעיא ביר׳[ ר׳( )ואף קשיא ומשתחוה
שהשכינה )מנין הושעיא רא״ר מקום ככל ששכינה

 שלוחיך וגו׳ לבדך ה׳ הוא *אתה ]מ״ר[ (׳שנ ככ״מ שם
 אמריכהו ורבא דככורות אתר־רן ס׳ בהמה דמעשי שמעחתא

 לשמוע: הבאים הישיבה תלמידי רבנן איזו דפרקא: בסיסיה
 מטת את שיביאו פאן מצפה אנא אדא ררב לערסי׳ נטרגא

שמת:! אדא רב
 : עזרא בספר זה מקרא שאמרו הגדולה כנסת אנשי לאבותינו

 לך במזרח: העומדים והירק השמש השמים וצבא
 אין וכ״ת משתחויס למזרח הס ורילמא למערב: משתהוים

 מרבו פרס שנטל כעבד עושין הס לרב סמוך להשתחוות דרך
 פרס משנטל לאחוריו הולך כשהוא ומשתחוה לאחוריו וחוזר

 לברך ה׳ הוא אתה :מתן פרם .בהשתחואה תמיד מתרחק
 הוא השמים צבא שליחות עסקי ועל כתיב השמים וצבא בתר



קו בחרא בבא שני פרק יחפור לא
 שמשתלחין ממקום ב״ו שלוחי ורם בשר כשלוחי לא

 למקוס שלוחיך אבל שליחותם מחוירין לשכם
 *חתשלחאייכלח שב׳ שליחותם מחזירין שמשתלחקשם

 לא ויאמרו יבאו הננו לך ויאמרו וילכו ברקים
 בכ״מ שהשכינה מלמד ויאמרו ילכו אלא נאמר

 דתנא בכ״מ שהשכינדה סבר ישמעאל ר׳ ואף
 כ זכייה *הנה שנ׳ בכ״מ שהשכינה מניין ישמעאל דביר׳

 לקראתו יוצא אחר ומלאך יוצא בי הדובר המלאך
 שהשכינה מלמד לקראתו אלא נאמר לא אחריו
 דא״ל בכ״מ שכינה סבר ששת רב ואף בב״ט

 לבר אוקמן רוחתא לכל לשמעיה ששרה רב
 אלא שכינה ביה דלית משובם ולאו ממדינחא

"לסי יש שכינה סבר אבהו ור׳ מינאי ביה דמורו משום
1דמיי יה: אויר אוריה מאי אבהו דא״ר במערב

 שליחותי מחזירין לשם זו: לבדךבמדה הוא אתה ואומר משבמ
 שהשולמס מקום אל לשוב צי־יכין שלימותך עשינו לומר כשבאין

 שה שנשתלמו מקום באותו שמשתלחין למקום :שה 7עומ
 החבר המלאך והנה שלימותך: עשינו לו ואומרי׳ מצויה השכיל

 ומלאך וגו' ארכה כמה ירושלים את למוד זכרי׳ בנבואת יוצא כי
 בה מליתן המקום בו שמזר ראשון של שלימותו לסתור יוצא אמר
 השכינה מאת שניהם והרי ירושלים תשב פרזות ואומר מדה

 מכאן: בא וזה מכאן בא זה לקראתו אלא נאמר לא ואמריו באים
 העמידני אוקמן רוחתא לכל הוה: עיניס מאור ששת רב

 להתפלל הוראה מורים יש״ו תלמידי מינאי בה דמורו להתפלל:
ולי פרסי, בלשון למערב קורץ כך שמעתי אני אוריה :בקזימ



בחרא בבא שני פרק יחפור לא 106
 כמטר *יערוף מ״ד רב( )אמר יהודה רב אמר מא
 שגל מערפו הכאה מערבירה רוח וו לקחי שס

שמזלת צפונית רוח וו אמרתי כטל *חול דכיי׳לכעולם.
 כשעירים מכיס. זהב *הולים אומר הוא וכן הזהבשס,
ז ׳■ ן מו ישעי'  העולם כל את שמסערת מזרחית רוח זו דשא עלי

 דרומיות רוח זו עשב עלי וכרביבים כשעיר.
 אליעזר ר תניא עשבים. ומגדלת רביבים שמעלת

צפונית ורוח דומה הוא *לאכסדרה עולם שסע״באומר
 מערבית לקרן מגעת וכשחמה מסובבת אינה

 יהושע ר׳ הרקיע מן למעל ועולה נכפפת צפונית
 מסובבת צפונית ורוח דומה הוא לקובה עולם אומר

 מקפת צפונית מערבית לקרן מגעת וכשחמה
 יה אויר דאחרי' והאי לע״ז בלשון למזרק קורין שכך נראה

אוירו: המזרק נמצא למזרק ופניו במערב שהשכינה
 רוקות לד׳ התורה את דימה רבינו משה לקחי כמטר יערוף

 :תורה כלא לעולם א״א כך הס בלא לעולם שא״א כשם
 שהשכיבה ע״ש עולם של מקזקתו שמעתי אבי עולם של מערפו
 אקור קרוי שהמערב עולם של מאקוריו אומר ואבי ס״ל במערב

 לאכסדרה שד: כשעיר :וגו׳ ואקרר ואיננו אהלוך קדם הן שב׳
 מן למעלה :במקיצה מסובכת אינה :רביעית דופן לה ׳שאין

 אהל לקובה :רקיע של בגגו צפון של רוקו את ומהלכת הרקיע
 לעולם מהלכת שהקמה בלילה צפונית מערבית לקרן :מוקף שכלו
 סן הילוכה שכך לצפון פונה הוא המערב ומן בלילה צפונית רוק

לצפון: וממערב למערב ומדרום לדרוס המזרק



קז בתרא בבא שני פרק יחפור לא
 דרוטקתלי־א אל *הולך שנא׳ הכיפה אחורי ]וחוזרת[

 אל וסובב ביום דרום אל הולך צפון. אל וסובב
 פני אלו גו׳ הרוח הולך סובב סובב בלילה. צפון

 מהלכתן ופעמים מסבבתן שפעמים ומערב מזרח
 החדראייכלז *מן אליעזר לר׳ אתאן אומר היה הוא

 רוח זו קרה וממזרים דרומית רוח זו סופה תבא
 מערבירח רוח זו קרח יתן אל מנשמרת צפונית

 רוח מר והאמר מזרחית רוח זו במוצק מים ורחב
 קשיא לא עשבים ומגדלת רביבים מעלת דרומית

 אמר .בשפיכותא הא בניחותא מטרא דאתיא הא
 פס צפונית רוח זו יאתה זהב *מצפון מ״ר חסרא רב

 את דרום אל הולך מלון: דרך כיפה אחוי־י וחוזרת
 הלילה היקף ואת המלל בתוך שהוא הילוך קרי היום היקף

 מהלכת לעולם וביום חבמו׳ן מקיף שהוא סיבוב קרי
 : דרומית מרומ פמות מהלך אינו קצר ביום אפי׳ בדרום
 אינו תמוז תקופת של קצרה בלילה אף בלילה צפון אל וסובב

 של ארוך ביום מהלכתן פעמים : צפונית מרוץ פמות סובב

 בקרן ושוקעת מזרחית צפונית מקרן יוצאה שהיא תמוז תקופת
 יוצאה שמחה קצר ביום מסכבתו ופעמים :צפונית מערבית

 ומהלכת מערבית דרומית בקרן ושוקעת דרומית מזרמית בקרן
 :דומה לאכסדרה שאמר לר״א אתאן :הרומית ג׳ בלילה

 והאמרת ופרוצה: חוזרת שהדופן צפונית רוח זו קרה וממזרים
 חזרמית רוח אומר אתה וכאן רביבים מעלת דרומית רוח

 וכי הדרוס חן בא בניחותא מטרא דאתיא הא : חים מביאה
במוצק: מיס כדכתיב המזרח מן בשפיכותאבא אתא



בתרא בבא שני פיק יחפור לא
 והב ט *חולי אומר הוא וכן הזהב את שמזלרת מי ישעי׳

 מיום חשדא רב אמר פפא בר רפרם אמר מכיס
 דכתיב דרומית רוח הוגשמה לא בהמ״ק שחרב

 שבעו ולא שמאל על ויאכל ורעב ימין על *ויגזור »שט
 בר רפרם ואמר בראתם, אתה וימין *צפון וכתיב פ* "ליי

 ירדו לא בהמ׳יק שחרב מיום חס?א רב אמר פפא
 אוצרו את לך ה׳ *יפתח שג׳ טוב מאוצר גשמים כיי /־נרי׳

 ט מקו של רצונו עושים שישראגל בוטן הטוב
 ובזמן טוב מאוצר יורדים גשמים בארצם ושרויים

 טוב: מאוצר יורדים אין בארצם שרויים שאין
 שיתעשר ידרים להתחכם הרוצה יצחק מבא״ר

 בדרום ומנורה בצפון שלחן וסימניך יצפין. שם
 שמתחככש שמתוך יררים לעולם אמר ריב״ל

 ובשמאלרח בימינה ימים *אורך שנאט׳ מתעשר ג משלי
 )לא במערב שכינה ריב״ל ותאמר וכבוד עושר

 )יאשיה( לרב חנינא רב א״ל אצדודי דמצדר צריכא(
 דישראל דארע׳ לצפונא דיתביתו אתון כגון ]אשי[

 רארעא לצפו־נא נדבבל[ ומנ״ל אדרומי אדרימו
 והזהב באת ותרעבון שרב ומביאה שממממת הזהב אה שמזלה

 הוגשמה לא :זהב לגביה זילותא דכתיב וכה״א :זלה
 צפון וכתיב :טובים רביבים להביא רגילה שהיתה דרומית רוח

הטוב אוצרו :את ורעב ביה וכתיב דרוס הוא ימין אלמא וימין
: ארצך מטר לתת וסיפיה

 רטצרר תמליף: שלא וסימניך לדרום: פניו ימזיר בתפלתו יררים
לצד פונים שתהיו אררימו : דרוס לצד מעט אצרורי



קח בחרא בבא שני פרק יחפור לא
 6 ילמיה ?$ל הרעה הפחח *מצפון דכחיב קיימא דישראל

הארץ: יושבי כל
 כל אמיצרא דקלי הנהו ליה הוו חנין רב בר רבא

יחבי ציפרי אחו הוו יוסף הרב דפרדהא
 קוץ ויל א״ל ליה ומפסרי בפרדיסא ונחתי בדקלי

 1אבר־ לאילנור־ח ה״מ א״ל לי ארחיקי והא א״ל
 כל ואחד גפנים אחד חני והאגן מפי בעינן לגפנים
 אבל לגינים וגפנים לאילן אילן ה״מ א״ל האילן

 קייצנא לא אנא א״ל מפי בעינן לגפנים י אילן
 למקצייה אסיר קכא דמעין דיקלא האי רב דאמר

דקץ אלא כרי שכחה שכיב לא חנינא וא״ר
ליקוץ: ליה ניחא אי מר זימניה כלא תאנחא

הכתים חזקת
שלישי פי־ה

 גו ויתיב אסי דר׳ קמיה עויא בר אחא רב ויתיר
חצוכא חנינא[ בר׳ אסי דר׳ משמיה וקאמר

 יהודה רב אמר חצובא מאי הנר בנכסי מפסיק
הארץ את לישראל יהושע תיהם שבו רב אמר

 :וגי׳ ארצם דרך אליך והתפללו דכתיב משום ירושלים
 כךשחו: ברי שכחת אחות: ארחיקיליד׳ והא : פרדסאכי־ס

שבו :כחיצר להחשב חשיבותו ומאי הוא דבר איזה חצובא מאי
ולא מכאן לא יוכק שאיכו לפי לאיש איש דין לשבט שבט נין תיחם



 בתי־א בבא שלישי פרק הבתים חזקת !08
 עיירות אלא יהושע מנה לא רב אמר יהודה דא״ר

 כל שמואל אמר יהודה א״ר הגבולין על העומדות
 מאי לאפוקי במעשר חייב למשה הקב״ה שהראהו

 נפתוחא אומר ר״מ תניא וקדמוני וקניזי קני לאפוקי
 ומואב עמק שעיר הר אומ׳ יהוד׳ ר׳ ושלמאה ערכאה

ואספמיא: אסיא ערדיסקיס אומר שמעון ר׳
 אבא בר חייא א״ר ברע מראות עיניו *ועוצם

שהן בשעה בנשיכה מסתכל שאין זה מ
 דרכא דאיכא אי דמי חיכי הכביסה על עומדות ב״ע

 אחיינא דרכא דליכא אי הוא רשע )ואזיל׳( אחרינא ” ׳’4ישי
 ואפ״ה אהרינא דרכא דליכא לעולם הוא אנוס
 :ספרו כתב יהושע בפ״ק כדאמרינן כו' יהושע מנה לא מכאן:

 לאשמועינן אתא דקרא ופשטי׳ התמומין להראו׳ כדי הגבולי! על
 מיתתו בשעת למש׳ הקכ״ה שהרא׳ כל עיירו׳ז אותי משב מ״ט
 במעשר חייב דן: עד הגלעד חן הארץ כל אתא ת׳ ויראהו של

 וקדמוני קניזי קני אבל מקום בכל הכתובי׳ עממי׳ ז׳ הס דהתס
 לעתיד במעשר נתמייבו לא הבתרים בין בברית לאברהם שנתנו

 ישראל כבשו אס א״ב בב״ר כדאמרי׳ לעתיד לנו כשימזירס לבא
 תניא :כו׳ המעשר מן פטורין כלן יהושע מות אמרי מהם
 :פליגי וקדמוני וקניזי קבי בפי׳ תנאי כולהו אומר ר״מ

 דמשבמ דמי היכי :הבהר לשפת הולך כשהוא מסתכל שאינו
 עיניו יעצים לא שאס דמשמע עיניו עוצם אס קרא ליה

 בהך: ררכאאחרינאואזיל דאיכא אי רשע: ולא צדיק לא אינו
 להתרמק אלא להתקרב לו היה לא עיניו שעוצם ואע״ם הוא רשע

 מסתכל} אס הוא אנוס :הכיעור מן הרקק דקי״ל עבירה מן
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 מר׳ יוחנן ר׳ מיניה בעא נפשיות למינם מבעי
 נראה בשרו שאין כל כיצד ת״ח של חלוק בנאה

 נראה חלוקו שאין כל כיצר ת״ח של טלית מתחתיו
 שלישי שני כיצד ת״ח של שלחן .טפח מתחתיו

 מונחות וקערות כוסות שעליו גלאי ושליש גריל
 לא טבפניכב טבעתו תניא והא מבחוץ וטבעתו

 ואבע״א ינוקא דליכא הא ינוקא דאיכא הא קשיא
 להעצים הכתוב מזקיקו ולמה מטריה רממנא ואנוס הליכת דרך

 דמשבמ והיינו אמר לנד עיניו להטות נפשיה למינם :עיניו
 נראית בשרו שאין כל :הוא מסיד נפשית אניס דאי קרא ביה

 הולך כשהו׳ יראה שלא רגלו ארוךעד)סרסת(]ססת[ שיהא מתחתיו
 דרן אין : לבוש שהוא הבגדים כל על בו שמתכסה קקטורין טלית : ימף

 לילן ת״ח דאיכא מלוק להדי עד קאי דאי וכ״ש כו׳ נראה חלוקו שאין
 אלא יחף ק1ןהש רומב שלישי שני וכו׳ גריל שלישי שני :טפי צניעות
 עד הפת את עליה ולתת פיהם לקנמ האוכלין מצד במפה מכוסת

 המנעול ילכלפר שלא וכוסות קערות עליו להנימ מגולה המיצון ושליש
 רש״א כאמצע גלאי שליש דמפרש ואית האוכלין ]ויתבזו[ )ויבוזו( המפה

 השלמן סביב כל ומבפנים מבמוץ מפה דהיינו גדיל שלישי שני
 :צמהוא ול׳ שארוגה שם על המפה קרי גדיל מגולה. ומאמצעיתו

 יהיה נו לתלותו בשפתו לעשות רגילין שהיו שלמן של וטבעתו
 מצד מבפנים ;ואזיל כדחפרש האוכלין מצד מבפנים ולא מבמוץ

 צריך לאכול אביו אצל שיושב ינוקא ראיכא היכא :לו הסמוך
 וינענע התינוק בו ישמק פן מבמוץ הטבעת צד שיהא השלמן להושיב
סן למוץ יהסכנה ולא מבפביס יעשה ינוקא ליכא ואי :השלחן
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 הא[ השיא ]ולא )והא( ינוקא רליכא הא והא

 הא ואבע״א שמעא דליכא והא שמעא דאיכא
 הא בלילי׳ הא קשיא ולא שמעא דאיכא והא

וקדרות *למדורה דובה הארץ עט ושל *קביממא
 שאין כל כיצד ת״ח של מטה .אותה מקיפות
 בימות ומנעלים החמה בימות סנדלי; אלא תחתיה

בלום; לאוצר דומה ע״ה ושל הנשמים
טטא כי )דרבנן( מערתא מציין הוה בנאה מדרבי

שמעא דאיכא הא : השלמן סביב ובא שהולך השמש בה ינשל שס
 הא : השמש כשל’ פן מבמוץ יהפככת ולא מבפנים יעשה שמש

 האוכלין בה יזוקו פן מבפנים ולא מבמוץ יעשה שמעא דליכא

 ולא היושבין מכד מבפנים יעשה שמעא דאיכא היכא ומיהו
 והס הולך שהוא השמש מן יותר הטבעת מן ליזהר שיכולין מבמוץ
 מבפנים ולא לתשמר השמש שיכול מבמוץ יהיה ביממא הא יושבין:
 קדרות שמוקפת למדורה : המקום להם שצר לאוכלים למזיק
 : סביב והקערות באמצע והלמס המפה כאן ואף באמצע והאש

 המטה תמת אוכלין בפסמים כדאמריכן כר' תחתיה שאין כל
 לנעול דרך ; עליהם שורת רעת רוק ברזל בכלי חמופין אפי'

 אלא הטיט: בשביל הגשמים בימות וסנדל הממה בימות מנעלים
 שיכטרך הגשמים ימות עד שם שמנימין החמה בימות סנדלים

 בסרק שבת ^במם' בלוסה עיסה כסמ"ךכמו בלום לאוצר : להם
 מינים בלים אוצר וכן הרבה ממינים מעורבבת עיסת גדול כלל

 מכיק דבר כל הארץ עם מטת וכן ימד בתוכו מעורבבות הרבה
:[ וכלים ]אוכלין מטתו תמת

 ליכנס רשות לו ניתן לפיכך היה ומשוב גדול אלם בנאה רבי
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 לאליעזר אשכחידת אבינו דאברהכם למערתה

 קעביד מאי א״ל בבא קמי דקאי אברהם עבד
 ליה ומעיינא דשרה בכנפה גאני א״ל אברהם
 44אבב קאי ביאה ליה אימא זיל א״ל ברישיה

 דיצר ידע מידע וליהי ליעול לירה אמר )אזל(
 מטא כי ונסק עיין על ליכא עלמא בהאי הרע

 לו ואמרה קול בה יצתה הראשון ראדם למערחא
 תסתכל אל עצמה בדיוקני דיוקני בדמות נסתכלת

 צדיקים גדולים התה כדאמרי׳ לא אקר אבל צדיקים במערת

 ארכו מדת ומודד במערה נכנס והיה חבמייהס יותר במיתתן
 להכיר כדי סיד ציון שם ועושה כנגדו מבמין ואמ"כמודד מבפנים

 הקבר: על יאהיל שלא כאן דרך טהרות יביאו ולא הטומאה מקום
 קיימין צדיקים ארץדשבעה דרך במס׳ דתני׳ לאליעזר אשכחיה

 בכנפה : אברהם עבד אליעזר בהדייהו משיב וקא מתו שלא
 אימא זיל לאליעזר: בנאה ר׳ א'׳ל זרועותיה: ]בין[ תמת(

 ליעיל א״ל .* ליכנם רשות לו ותן אבכא קאי כבאה לאברהם ליה

 ידע דמירע :דשרה בכנפה באנפיה גנינא אי חוצפא כאן דאין
 על מיניה: לאצטכועי צריכנא ולא בהאיעלמאליכא ריצה״ר

 ויצא המערה אורך מדת ונסתכל בנאה ר׳ בכנס ונפק עיין
 בעירובין כדדרשיכן ראדם למערתא :מבמוץ ציין ואמ״כ

 על ארבע יצמק א״ר ארבע קרית ממרא מעכרין כיצד. בם'
 יצמק ושרה אברהם ומוה אדם שם שנקברו זוגות ארבע שס

 בסמוך דאמרי׳ יעקב דיוקני בדמות ולאה: יעקב ורבקה

עצמה בדיוקני :הראשון דאדם שוסריה מעין דיעקב שוסריה
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 מדת כך החיצונה כמדת מערתא לציוני כעינא והא

 כמדת קיימי מדו למעלה וו בתים כ׳ ולמ״ר הפנימית
 אנא בנאה א״ר התחתונה. מדת כך העליונה

 ודומים הראשון אדם של עקביו בשני נסתכלתי
 ארם בפני כקלף שרה בפני הכל חמה נלנלי לשני
 אדם בפני חוה אדם בפני כקוף חוה בפני שרה
 בפני כקוף שכינוה בפני אדם אדם בפני כקוף

 דרב שופתה )מעין כהנא דרב שופתה ס״אל״גאדם.
 אבינו דיעקב מעין אכהו דר׳ אבהו דר׳ מעין ודרב(

 הראשון )דארם הראשון. דאדם מעין אבינו נכאןדיעקב נגלו׳
 שכבי מחטט דחוה אמגושא ההוא דשכינה(. מעין’נ’א

 תפסירה מתנה בר טובי דרב למערתא מטא כי
 :אותו ברא אלהיס כצלם גביה דכתיב הראשון אדם דהיינו

 למדוד תחלה אכי צריך ולפיכך מבחוץ לציוני כעינא הא

 חדת כן ואמהות אבות ג׳ שבה החיצונה כמדת מבפנים;
 ופלוגתא מזה לפנים זה כתיס ב׳ מכפלה דדריש וכחאן הפנימית

 לך ודי התחתונה מדת כן 1 חעכרין ככיצד ושמואל דרב
 דומין והיו הראשון ארם של עקביו בשני :העליונה בציון

פרכינן הא תשוב עפר ואל אתה עפר כי דכתיב והאי וכו׳ •
 אמת שעה דההוא לה וחיקחינן שואל בם' שבת כחם׳ לה

 שיפריח מעין אברלו דרבי שופריה : החתים תחיית קודם
 יוחנן ר׳ נחי וליחשוב פריך הפועלים את בהשיכר אבינו ריעקב

 שכבי מחטט :מכשף אמגושא :ה״ל לא פנים הדרת ומשני
: מבגדיהם*( להפשיטן מתים קברי חופר
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 דמר מיניה במטותא א״ל אכיי אתא בדיקניה
 בדיקניה תפסיה אתא הדר אחריתי לשנה שבקיה

)מסערתא( דאייתי עד שבקיח ולא אביי אתא הדר
/ לריקניה: וגדיה ]מספרא[

 מה לחד דעפרא חביתא להו דאמר )גברא( ההוא
 חביתאשס בראי. לחד רגרמי חביתא בראי.

 קאמר מאי ידעי הוו לא בראי. לחד דאודרא
 לכו אית להו אמר בנאה דר׳ לקמיה אתו להו

 חיותא לכו אית להו אמר אין ליה אמרו ארעא
 :לכו קאמר הכי הכי אי אין ביסתרקי לכו אית אין

 אמרהמו דקא לדביתהו דשמעה' גבי״א ההוא
 שס הך באיסורא צניעות לא אמאי לברתה

 חד אלא מאבוך לי ולית לה אית כני עשר׳ אתתא
לחי ידעי ולא ברא לחד נכסי כל אמר שכיב כי

 : ע״כ ,הכבר של אוהבו שהיה בשביל כו׳ אביי אחא
 ]לבכיו[ ככסיו ומחלק היה מיתה מצוהמממת ההואדאמרלהו

 ודרך מבכי לאחד מכימ אכי דעפרא חביחא :פיו על
 חביתא : ככסיס ובעל עשיר שהוא הכל יביכו שלא אחר יזכמה
 ארעא לכו אית :מרכין אוררא :עצמות חלאה מבית דגרמי
 והבהחות דעפרא מביתא הייכו מאביכסדא״כ קרקע לכס כשתייר

 בגדים חיכי וכל ביסחרקי :דגרמי מביתא וזה עצמות בהן שיש

: מחרכין עשוין
 :בציכעא( איסורך תעביד כלומר באיסורא צניעח לא )אמאי

ב״ד: אותושיכמרו מבכיו למד ברא לחד
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 להוי אמר כנאה דר׳ לקמיה אתו )פקיד( מינייהו

 לכו ומגלי דקאי עד ראבוכון קבתיה חבוטו וילו
 הוה רבייה ההוא כולהו אזלו שבק מיניים להי

 אכלו אולו דהאי. נכסים כולהו לאאולאמרלהו
 כיהודאי חד גכרא איכא אמרי מלכא כי קורצא

 מידי ובלא סהדי בלא דאינשי ממונא מפיק דקא
 לבי לחו אמר׳ דביתהו אולדה חבשוהו אתיוהו
 ופשטות. לרישי׳ פסקו לי הוה חד עבדא מלכא

 ומשקי מיא ביה מלו וקא בשריה ואכלו למשכיה
 אגריה ולא דמיה לי יהבי קא ולא לחבריא כיה
 לחכימ׳ ניתי אמרי לחו קאמר׳ מאי ידעי לא

 זרונק^ אמר בנאה לר׳ קריוהו ולימא ריהודאי
 ליתב האי כולי וחכים הואיל אמרי לכו אמרה
 מחזרי שהס שאותן מתכוון ולכסותן קברו על הכאות הכו חבוטו

 דהאי נכסי כולהו א״ל למבוט: קברו על וילכו הס פכים עזי
 דלזה וחסתברא שבכס צנוע והוא אביו קבר על למבוט רצה שלא
 והיינו דדייבי שודא א1י דלאשייךהכא בנאה ר׳ דן ויפה יותר אהב

 אזלו לטוביה: ככסי דאמר דההוא דומיא למבוט רצה שלא שודא
 דר׳ רביתהו אזלא עליו: הלשינו קורצא ביה אכלו האמי׳: ט׳

 ע״י אלא הס יבינו שלא כדי מכמה בל׳ המלך אל לצעוק בנאה
 מיי שואבין מיא ביה מלו וקא שלעבד: בשריר! ואכלו :בעלה
 לחכיפו' :הישיבה לבבי לחבריא :בעורו מיא ביה ומשקו :בעורו

 הי׳ תיש אמרה וכך עור[ ]של באד זרונקא : בבאה ר' ריהוראי
ושואבין ממת עשו העור ומן הבשר ואכלו ושמטוהו ממני וגזלוהו לי
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 )אבבאדאבולא( כתיב דהוה חזא דינא ונידון אבב׳

דיין שמיה לא לרין דמתקיי דיין כל ]כאבולא[
 מעלמא אינש אתא אי ]מעתה[ אלא להו אמר ,

 דייןשסע״ב כל אלא דיין שמיה לאו לדינא ליה *ומזמין
 לאו בדין ממונא מיניה ומפקין לרין דאיתקרי

 אמרי דיהודאי סבי ברם הכי כתבו דיין שמיה
 ממונא מיניה ומפקין לדין דמתקרי דיין כל

 כל בראש ביה רכתיב חזא דיין שמיה לאו בדין
 אמר חמר אנא חייא כל בריש דם אנא מותא

 מדיקלא דנפל ומית מאינרא רנפל מעת׳ אלא להו
 משקו למימת דדרכיה מאן ותו קטליה דמא ומית
 כל כריש למיכתב בעי הכי אלא וחיי חמרא ליה

 כתבו המר אנא אסוון כל בריש דם אנא מרעין
 כדי בו כתוב היה תשער דלתות על באבולא ;בי ושותין מיס בי

 וזמכין העיר דיני לדון המיומד דיין כל : ב״א משס שילמדו
 לאו :שתובעקממכו ממון על לדין אותו לדיכאשתובעין דמתקרי

 ליה ומזמין שמד: יקבל בצע דכיקדאוהב לדין ופסול דיין שמיה
 ממוגא מיניה ומפקין :זכאי הדין מן ויצא כדין שלא לרינא
 בשביל הדין שיעוות לדון פסול דגזלן ריין שמיה לאו בדינא

 הדם הוא המיתות לכל ראש דם אנא מיתא כל כריש :שמד
 כריש לו: הראוי בזמן הקיז שלא רובדס ע״י אלא מת אדס שאין
 למיטת ררי־כיה שותיו: כל ממיה שה״ן חמר אנא חיין כל

 ע״י האדם תקלואי כל רם אנא מרעין כל בריש גופם: כגון
שתאו שאס כו׳ אסוון כל בריש :הקיז שלא באים הס הדס
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 מרעין כל בריש אמרי דיהודאי סבי ברם הכי
דלית באתר חמר אנא אכוון כל בריש דם אנא

סמנין: מיתכעי תמן המר
 המקלח צינור שמואנל אמר יהודה רב ואמר נט

 לסתמו הגג בעל ובא חבירו לחצר מים
 קנית דאת חיכי כי דא״ל עליו מעכב החצר בעל
 קני נמי לדידי מיא ביה למישרא דירי חצר לך
 מעכב אמר אושעיא ר' איתמר דאיגרך[ מיא לי
 כיסא לר׳ שיילה אזל מעכב אינו אמר חמא ר׳

 *והחוט חמא בר רמי עליות קרי מעכב קהלמדא״ל
 בנו אושעיא ר' זה ינתק במהרה לא המשולש

כיסא: ר׳ של בנו חמא ר׳ של
 כנגר פתח השותפין לחצר אדם יפתח לא ומשנה מז
יוחנן א״ר טילי מנהגי גמ׳ וכר: פתח ס

 ]שם סמנין מתבעין תמן מולי: לידי יבא לא לו וכראוי כמדתו
 תמליאיס: מצויץ יין שאין שבמקום לרפואה סמנים[ מבקשין
 להשקות ראיגרך טיא לי קני גטי לדידי :שופכין של ]צינור

 וממכר למקמ ודמי לך כתרציתי כן מכת שעל בהמותיו
 לא אני בך מוזר אתה ואס מימיך נשכיל מצירי לך שעבדתי שאני

 לו שעבד דלא מעכב אינו הגג: בעל על מעכב :ני[ אמזור
 בימא לד׳ שיילוהו אזל למצרו: יורדין שיהיו יחי כל אלא מימיו
 ינתק במהרה לא :אושעיא ר׳ של וזקנו מחא ר׳ של אביו

ואילך שלישי מדור וגו׳ זרעך זרע ומפי זרעך מפי כחי כדדרשיכן
 [ י כזקנו: שאמר אושעיא ר׳ זה שלה: לאכסכיא ממזרת תורה
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 «0™ אוח וירא עיניו ארק בלעם *וישא קרא[ דאטר

 פתחי שאין ראה ראה מה לשבטיו שוכן ישראל
שתשרת הללו ראויין אמר לוה זה מכווני׳ אהליהם

שכינה: עליהם
 שס ההוא הוה לרה״ר הנוטה אילן ליה הוה ינאי רבי

לרה״ר הנוטה אילן נמי ליה דהוה גברא
 מיה לק אתא עילויה מעכבי קא הוו רה״ר בני אתו
 3ע״ שם בלילית למחר ותא האירנא *ויל א״ל ינאי דר׳

 לקמיה אתא למחר רירית לההוא קצייה שדר
 ויל א״ל ליה אית נמי מר הא א״ל קוץ ויל א״ל
 לא דידי קוץ לא אי דידך קוץ דירי קוץ אי הוי

 □בר מאי ולבסוף סבר מאי מעיקרא את תקיץ
 דיתכי רה״ר לבני להו ניחא סכר מעיקרא

 ולימא קצייה שדר מעכבי רקא רחוא כיון כטוליה
 דר״ל משום דירי אקוץ והדר דידך קוץ ויל ליה
לפיכן שוכנים ]היאך[ )תיכן( ראה שוכן ישראל את וירא

 :חכיונין אהליהם פתמי שאין אוהליך טובו מה אמר
 אלא הרבים רשות היה דלא דמי השותסין כמצר ישראל ]וממכה

ראויין אמר :צו([ )דף שבת במסכת כדאמרי' לייה ממכת
ע״כ: קאדייק אוהליך טובו מה התם מדכתיב הללו

:ורוכבו[ לגמל מזיקין שכוסיו רה״ר בכי עלויח מעכבי ]הוו
 כדלקמן: תמילה עצמו לקשט רוצת שהיה האירנא זיל

 הנץ דמעככי דחוי כיון כבר: קציץ שלי אס דידי קוץ אי
וכו׳ קוץ זיל ליה וליטא שלו[: על שיתקין כבודי שבשביל

8 IV.
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 כך ואחר עצמך קשוט וקושו *התקוששו צפניסכדאמר

אחרים: קשוט
 פי־ושין רתו ]בשניה[ )באתרוג׳( הבית משחרב ת״ר מח
 יין לשתות ולא בשר לאכול שלא בישראל שס

 מה מפני בגי להן אמר יהושע ר׳ להם נטפול
 אמרו יין שותים אתם ואין בשר אוכלים אתם אין
 המזכה גבי על מקריכין שממנו בשר נאכנל לו

 גבי על מנסכים שממנו ונשתה.יין בטל ועכשיו
 לא לחם א״ב להט אמר בטח־* ועכשיו הטובח

 פירות .כפירות אפשר .מנחות בטלו שככר נאכל
 כפירות אפשר בכורים. בטלו שכבר נאכל לא

 המיט נסוך בטלו שככר נשתה לא מים אחרים.
 ן4של לכם ואומר בואו בני להם אמר שתקו

 גורה נגורה שכבר אפשר אי עיקר כל להתאבל
 גורה גוורין שאין אפשר אי מראי יותר ולהתאבל

 לעטור הצבור רוב יכולים א״כ אלא הצבור על
 קראה( מאי אהברת בר אדא רב )אמר בה

קובעים אתם ואותי נארים אתם *במארה דכתי׳ ג מלאכי
 מנין קש הסר התקוששו וכו׳: האידכא זיל ליה אמר ואמאי

עצמך: קשוט כלו׳ קש[ לקושש ]נחו חמלה עיניך
 כפירות :הלמס מן גס ונפרוש אמרת *ויפה כפירות אפשר יש״א ע'

 המינים: משבעת אלא בכורים מביאים שאין אחרים
 שישו כדכתייב להתאבל ונתמייבנו מורבן גזרה נגזרה שככר

 נארים אתם במארה עליה; המתאבלים כל משוש אתה
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 ]כך[ אלא לא( לא אי אין כולו גוי איכא )אי כולו הגוי

 ומשייר בסיד ביתו ארז אדם סד חכמי׳ אמרו
 ענל אמה יוסף רב אמר וכמה מועט דבר ביה

 א"ם עושה .הפתח וכנגד חסדא רב אמר אמת
 היא מאי מועט דבר בה ומשייר סעודה צרכי כל

 כל אשה ועושה .דהרסנא כסא פפא רב אמר
 אמר היא מאי מועט דבר ומשיירה תכשיטיה

 תל! מלי׳ ירושלים אשכחך *אם שנא׳ צידעא בת פפא רב
 שמחתי ראש על מאי וגו׳ לחכי לשוני תדבק• וגו׳

 א״ל חתנים שבראש מקלה אפר וה יצחק א״ר
 תפילין במקום א״ל לה מנח היכא לאביי פפא רב

 פא ישעי׳ פאר להם[ ]לתת ציון לאבלי *לשום שנאמר

 האוצר בית אל המעשר להביא ארור בגזירות עליכם קבלתם
 וגו׳ האוצר בית אל המעשר כל את הביאו במלאכי כדכתיב
 והתרומה המעשר את •גוזלי( קובעים אתם אותי ק יאע״ם

 הגוי :והתרומה המעשר קבעכוך במה ואמרתם התם מ־כתיב
 כלס היו לא אס ומסתמא הגזרה זאת קבלו כולו הקהל כל כולו

 משוב לא אלמא ככולו ורובו מסכימים היו לא בה לעמוד יכולין
 אמרו כך אלא בה: לעמוד ׳’יכול רובם כן אס אלא גזרה

 דהרסגא כסא :היא יהושע דר׳ דמלתא ומסקכא כר׳ חכמים
 צידעא בת בשמכןבסלת: מטוגנים דגיס מאכל של קערה

 אם :השער את להשיר ,כד שם לסוד הנשים שרגילות טינפל״א
 באש השלופה כירה אפר מקלה אפר קאי: אכולהו אשבחך

פאר כן: לפרש הוצרך פרה אפר כמי דאיכא ומשוס כן קרוי
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 ורואה זוכה ירושלים על המתאבל וכל .אפר תחת

 שישו וגו׳[ ירושלים את *]שמחו שנא׳ בשמחתה סי »עי׳
 א״ר הניא עלידת המתאבלים כגל משוש אתה

 הוא דין בהמ״ק שחרב מיום אלישע כן ישמעאל
 יין נשתה ולא בשר נאכל שלא עצמנו על שנגזור

 רוב א״כ אלא הצבור על גורה גוזרין שאין אלא
 מלכות שפשטה ומיום בה לעמוד יכולים הצבור
 ממנו ומבטל׳ קשית גזרות עלינו שגיזר׳ )אדום(

 הבן לשבוע ליכנס אותנו מנחת ואין ומצות תורה
 עצמנו על שנגזור הוא הקרין לישוע לה ואמרי
 של זרעו ונמצא בנים ולהוליד אשה לישא שלא

 להם הנח אלא ]מאליו[ כלה אבינו אברהם
מוידין: יהיו ואל שוגגין שיהיו מוטב לישראל

הבית את המוכר
רביעי פרק

 שהן האבנים את מכר השדה את המוכר ]משנה[ סח
 דהיינו פאר במקום אפר ליתן רגילין שהיו מכלל אפר תחת ע״ג

 שהוא חילה הכן לשבוע עליך: חבוש פארך כדכתיב תפילין
 מאליו כלה אבינו אברהם של זרעו ונמצא :שבעה לסוף
 הנח אלא ]עוד[: יבטלו לא ומצות ככרים ע״י ולא טוב נעכין
 שאינם נשים שלוקחים במה שוגגין שיהיו מוטב לישראל להו

 דחשוסדלאיכלו מזירין יהו ואל בדבר: איסור שיש שבורים
 _____□ריכז: לא הלכו מזידיז ונמצאו יבטלוהו בה לעמוד____________



 קטר בחרא בבא רביעי פרק הבית את המוכר
 סדן ולא המורכב חרוב את ולא בו׳ לצורכה
 סט אמר יהודה רב אמר מה״מ גמ׳[1* וכר השקמה

 ע״נ כמכפלה אשר עפרון שדה *ויק□ קרא דאמר רב
 " ׳אשיי צריכין שאין אלו ]יצאו סביב לגבול שצריך מי וגו׳

למצרים מכאן משרשיא רב אמר סביב[ לגבול
התורה: מן

 שלה ככלל כמכרין אין השקמה וסדן המורכב לקרוב מה״ט
דאפילו ילעיכן ממילא שלה בכלל לאיכן לחשכמיכן וכיון

 כך כין חתכיחין כלקתכי כמכרין איכן שבתוכה מה כל אמר אם
 טפויי אלא מהכי לא שבתוכה מה דכל כו׳ מכר לא כך וכין

 מכר עפרון וגו׳ עפרון שרה רקם רכתיב :,יכו לשלה תשמישי
 וקא וגו׳ השלה כסף כתתי כלכתיב בסתחא לאברהם השלה לו

 כל אברהם קכה ואפ״ה וגו׳ מאות ל׳ ארץ עפרון ליה מהלי־
 גבולו בכל אשר העץ וכל וגו׳ עפרון שלה ויקס כלכתיב האילכות

 האילכות כל את[ ]גס קכה סתם השלה קכיית ילי על סביב
 העץ יכל לחיכתב דמצי הוא יתיר׳ קרא גבולו בכל אשר ]והאי

 לגבול שצריך מי אתי ולחילרש השלה גבולי מתוך דהייכו בשל׳ אשר
 יערער שלא סביב גבול להו להיות שצריכין קכה אילכות אותן
 כגון להייכו הס ושלי כטועים שלי בתוך לומר עליהם אלם

 צריך לפיכך כטעם מי שכויז והלבר שס להם שאין לקים אילכות
 השקמה וסלן המורכב קרוב כל אבל סביב גבול להם לעשות
 מי ובקרקע הן מי של וידוע חילתייהו ואוושא וקשובים גלולים

 : סביב השלת בכלל איכן הילכך גבול צריכין ואין כטועים הן
המצרי׳ את הכק השלת את שהקוכה התורה מן למצרים מכאן
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הספינה את המוכר

חמישי פיק
 ואת התורן את מכר הספינה את המוכר מחני׳ עג

 אות׳ המנהיגין כל ואת העוגין ואת הנס
 *ארן אומר הוא וכן איסקריא תורן גמ׳ :,יחחאלמוכו

 נסאדאראוכה״א . עליך תורן לעשות לקחו מלבנון
 לך להיות טפרשך היה ממצרים ברקמה *שש מם

 וכה״א שלה עוגנה אלו חייא ר׳ תני עוגין .לנס
 תעגנה הלחן יגדלו אשר עד תשברנדח י»מא*הלהן
 ]אלק א4אב א״ר מנהיגין .לאיש היות לבלתי

 דהכי שדת בכלל דמצריס במיצר הנטועים האילנות וכל עצמן
 סביל שהוא המיצר בקרקע הכטועין האילנות כל סביב משמע

:אברהם[ קנה השדה
 המנהיגין וכל ועוגין ונס תורן : סתם הספינה אח המוכר

 בראש הוילון את עליו שסורשין משיט איסקרי׳ מפר': בגח׳
 הייני דמתני׳ דתורן לדבר ראיה גו׳ מלבנון את :וכה״א הספינה

 הוא אדר' אות׳: עושק גבוה מאילן או אסקרי׳שהאיסקרי׳חארז
 ווייל״א ברו? הספינה את להוליך התורן על שפורסין הוילון
 בגד. חין וקנבוס מפשתים שעשוי אדרא דהיינו וכה״א :בלעז

 הספינה להעמיד במים וחשליכין ברזל של אנקורא״ש עוגינין
 כדכתינ תא עיכוב ]לשון[ דחתני' דעיגון וכה״א אקד: במקום

 עוג[ אלסא לבעל מלהכשא תתעכבו תעשנה כמו תעגנה הלהן



קטד בחרא בבא ה פ-ק לספינה את המרבי
 כ יח־קאל ואבע״א משוטיך עשו מבשן *אלונים שלה המשוטין
הס :משוט תופשי כל מאניותיהם *וירדו מהכא

 מט דמטבע גלא האי ימא נחותי לי אשתעו רכה אמר
שם חיזרתי רנורא צוציתא כי מתחזי לספינתא

 אהי״ה עלה דחקיק באלוותא לה ומחירן :רישא
 סלה אמן אמן צבאות ה׳ )י״ה( י״ה אהי״ה אשר
 נחותי לי אשתעו חנה( בי )בר רבה אמר .ונייח
 דגלא ורומא פרסי מאה תלת לגלא גלא בין ימא

 בהן שמשוטטין רימ״א שקורץ משומות עוגכין: היינו ומתני׳
 בספינה משוטיך עשו מבשן אלונים וכה״א :הספינה את

 קקשיב[7ומ וכליה הספינה ]תשמישי וקקשיב ביקזקאל מיירי
 בכלל וכמכרין הן הספינה תשמישי עיקר7 ש״מ המשיטות
 לרבויינהו: אתא מתני׳7 המנהיגין כל7 אמרי׳ והילכך הספינה

 משוטות שתופסין ע״י הספינה עיקר אלמא משוט חופשי כל
אכל מנהיגין עיקר ליהוו הספינה את המושכין קבלי' דסד״א

קמ״ל: ני37מז לא משוטות
מעשי רבו מה משוס קשיב קא7 י7עוב הני כל וכי' רבת אמר

לעתיד צדיקים של שכרן מתן יע7לתי ]והן[ מהן( )ויש ת'
 בעופות ברי׳7המ איוב כספ׳ האמורי' מקראות לפרש או לבא

 תלמוד: צריכת ת״ק שיקת שכל גדולים ודגים ובהמות '׳דולות
 לפניה: שתול־ ברישא ליה איה לטבוע: שרוצת ומטבע

 אלווחא :הוא מזיק ומלאך לבנה אש חיורחי דנורא צציח׳
 סלהגרסינן: אמןאמןי בשבת. ולאכרומק באלת לא כמו מקלות

ורמא כסמוך אמרינן7 משוס בו׳ לגלא גלא כין :מזעפו 'נייח
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 באורחא אזליק הוה חרא ומנא פרסי מאה תלת

 זוטא דכוככא טרכעתא בי דחוינן עד גלי ודליק
 ואי דחררלא ביזרא גריוי ארבעין כמכור דהויא
 גלא לה ורמיא מהכלא מקליק הוה טפי דליק
 שכקח מי הכרתי לה( )ואמרה לחכרתא קלא
 ונחרבה אנא וניתי שטפתייה דלא בעלמא מידי
 דאפילוכמלא דמריך גמרתיה הוי פוק לה אמר

תיראו לא *האותי שנא׳ דעבר לית דחלא יימיההחוטא
 חול שמתי אשר תחילו לא מפני אט ה׳ נאם

: יעכרנהו לא עולם חק לים גבול
 שמע פרסה מאות דמשלש לאשמועיכן איצטריך לקברי׳ קלא גלא
 למעלה השליכנו גבהו משיעור יותר גלא רלינן :מכירו של קולו
 שיט שנה לת״ק קרוב מהלך עד דרקיענפיש הבלא א״ב לרקיע עד
 קטן כוכב זוטא רכוככא *שכיבו: מרבעתיה לארץ: הרקיע פ״אפכעומן

 מכל דנפישו מרדל של כור ארבעים זרע בית ביזו־א שבקטנים:
 ורטא :הכוכב ממום נשרפים מחבליה מקלינן זרעים: שאר
 קורא תהום אל תהום כדוגמת צעק כלו׳ קולו נתן גלא ליה

 מירי שבקת הם: עליהם הממונים המלאכים ושמא וגו׳ לקול
 הים לשפת מוץ שיצא סבור היה כ״כ שהגביה מפני וכו׳ בעלמא

 גלא א״ל הדור: עון מפני וניחרביה העולם: את ושטף
 לצאת: רשות לי אין כלו׳ וכו׳ רמרך גבורתא חזי סוק למבריה:

 מן מוץ לצאת יכיל איני המוט רומב כמלא דחלא חוטא כמלא
:לה קאמר תלמודא תיראו לא האותי שנא׳ :המול



 קיז בחרא בבא ה פרק הספינה אח המוכר

נ הורמין לי חזי לדידי חנה( בר לכר רכה אמר
 שם דשורא אקופיה רהיט קא דהוה לילית׳ בר

 מהרזאים״א *מסיא רכיב כי פרשא ורהיט דמחוזא
 מא”תרחיי׳ ליה הוהמסרגן חרא ומנא ליה. יכיל ולא

 דדונגשסע״ב גשרי *אתרי וקיימק ]כותייתא[ לחיורזא(
 כפי תרי ונקיט לראי ומהאי להאי מהאי ושוור

 להאי[ ]ומהאי להאי מדאי ומוריק בידיה דחמרא
 ין! מלים *יעלו חיוכם ואותו לארעא ן4נטפ מינייהו נטפא ולא

 וקטלוה: מלכותא ושמעת הוה תהומות ירדו שמים

הורמיז שמעתי ואני מרי אבא משמועת גרסיכן בכו״ן הורמין
 לתתאי מפלגך בסנהדרין כדאמריכן הוא ושד בזיי״ן

 להודיע עובדא והאי היזומה שיני על רשורא אקופי דהורמיז:
 לאלו רשות נותן ואינו בריותיו על שמרמס הקב״ה של צדקותיו

 תומו: לפי פרשא ורהיט ימידי: בדרך לצאת שלא וגס להזיק
 היה לא הפרש ומיהו ביותר רץ השד שהיה ליה יכיל ולא

 :הפרדו׳ על כתוכין וסרגא אוכף שהיה מםר־גין לכך: מחכוין
 והשד מזה זה רקיקים והיו כהר אותו שס דרונג גישרי אתרי
 מלאים שהיה׳ דחמרא כסא תרתי זו: לפרדה זו מפרדה מדלג

 ואין חשוור דקא בהדי זה בתוך זה ביחד תרוייהו מוריק והוה יין
 סערה רוח היום אותו שהיה ואע״ס אמת טפה אפילו כשפך
 עד ויורדים השמים לב עד כאניות הים יורדי עולים שהיו

 שמי׳וגו׳ יעלו לארץ: טפה כפל׳ לא ואעפ״כ הרוח מכח תהומו׳
 לי׳ וקטלי מלכא בי שמעו היםבתלי׳: יורדי גבי הוא )*פסוק

לכן עמיד ל׳ יעלה ולא שמים עלי היל״ל רככ״ח לדברי כי )*הכוונה
הרי״ן הפסוין ל' מפס כלו׳ הוא פהמן פי'
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 אורדילא לי חוי לדידי חנה( בר )בר רבה אמר נא
 כמה תבור והר תבור כהר דחוה יומית בר שס

 דצואריד, משכא ובי פרסי ]ארבע[ )ארבעין( ™יףהוי
 ופלגא פרסא דרישיה מרבעתא ובי פרסי תלתא6"גע"’’י

לירדנא: וסכריה כופתא רמא
 ההיא לי הוי לדידי הנדה בר בר רבה נבואמר

ואק״יא דהירוני׳ אקרא כי דהוח אקרוקתא שס
 בלעה חנינא אתא בתי שיחין .הוי כמה דהגרוניא

 באילנא יתיב וסליק לתנינא ובלע פושקנצא אתא
 כפא רב אמר דאילנא חיליה נפיש כמה הוי תא

• : הימני לא התם דהואי לאו אי שמואל בר
 והרגוהו אדם לבכי להראות שד של דרכו שאין דשידי יולכא
 שהיה קיסר מלכא בי דאמרי ואית סודם. מגלת שהיה חפכי
 והיה שידה על שבא מאדם שד אותו שהיה מלכותו יטול שלא ירא

האנשים: בין דר
 כהר כולד; היום דאותו אמד יום בן ראם יומא בר אורזילא

 דרישיה מי־בעתא בי גדול: ]הי׳[ )כילד( כן תבור
 תטיל כופחא רמא הקרקע: על כששיכב ראשו הכמת מקום
המים עדשמסמסוהו שעה לפי לירדכא תרעי סכריה רעי:

:מעט מעט
 כרך כאותה היה גדול רהנרוניא כאקרא צפרדע: אקרוקתא

 בתיתלמודא שיתק הוי כמה רהנרוניא ואקרא
 כקבה: עורב סושקנצא קא״ל: רבה חנינא אתא קא״ל:

 האמנתי: לא הימני לא כדרךהעופות: אמד עכף על באילנא



 קיח בחרא בבא ה &רק הפפינה את המוכר
נג אזלינא הוה חרא ומנא חנה בר בר רבה ואמר

 שם ליה רוחב׳ מורא ההוא וחזיג׳ בספינהא
 לנוד׳ ושדיוהו מיא ואידחוהו באופייה טינא אכלא
 שיהין מיניה ואכלו מחוזי שיהין מינירח וחרוב
 גלנלא מחר ומלאו מחוזי שיהין מיניה ומלחו מחוזי

 לבתר הדרן וכי משחא גי־כי מאה תלה ועיניה
 מגרמיה מנסרי קא דחוה חזינץ שהא ירחי תריסר

 רבה ואמ׳ מחוזי. הנך למבנינהו ויתבי מטללתא
 בספינתו קאזלינן הוה חרא זמנא חנה בר בר

 איכיה הלתא ליה דיהבא כוורא ההוא וחזינן
 וסלקינן היא יבשהא סברינן עילויה אגמא וקדחא
 ואי אההפיך גביה חם וכד אגביה ובשלינן ואפיק

 רבה ואמר טבעינן הוה ספינתא מקרבא דחוה לאו
דג של בכמיריו באוסיה קטן: שרץ טינא אכלא דג: כוורא

 כרשכ״ם ׳ה* שבת במס׳ כדאחרי׳ כלבית דהיינו וכ״ל השרץ כככם
’ ־נ,ורחיוהו' לויתן: על כלבית אימת גבור על מלש אימת הן אימות

הישנים । י , ! ! י
 ׳ג ׳הג> דבר סובל שאינו יס כדרך ליבשה והשליכוהו המיס הדקוהו מיא
 העיקל ששיסאן על המיס שהשליכוהו מהוזי שיחין מיניה חרם מת:

 ה׳ הוא שיתק מיניה ואכלו כך: כל גדול שהיה כולן ושבק כרכים
 אמרי'שהיו מהוזי שיחין מיניה ומלחו למ: בעודנו מחוזי

 »חע־׳ש דעיניה גלגלא מחד ונשאוהולמקומן: דרכיה ימוקיןמשסמלמו
 אמרת: לשכה לשנה גרבי: מאה תלת שמן לקמר עינו מגלגל

 דיחבא ל:1שהפ ממחי אותן הדג מעצמות לבכות מנסייי הוו
 על עשבים וקרה׳ גבו: על כקבץ מול שהיה אגביה חלתא

:הוא הים איי היא יבשחא וסברינן :התיל
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 בספינתו אולינן הוה חדא ומנא חנה בר בר

 תלתא דכוורא לשיצא שיצא בין ספינתא וסנאי
 בשיפולי ואנן בזקיפה איהו לילותא ותלתא יומא
 דימי רב אתא בי טובא ספינתא מסגי לא וכ״ת
 פרסי שיתק מסניא דמיא קומקומא כמיחם אמר
 אשי רב ואמר איהו ליה וקדמא גירא פרשא ושדי
 שיצא: חרי ליה דאית הואי דימא גילרנא ההוא

 אזלינן הוה חרא ומנא חנה בר בר רבה ואמר ני
קאי דהוה צפרתא ההיא חזאי כספיגתא שם

 לית ואמרי׳ ברקיעא ורישי׳ במיא קרסוליה עד
 קלא ברת נפק נפשין לאוקורי למיתות ובעינן מיא

 חצינ<א ליה דנפלה להבא תחיתו לא לן ואמר
 לצד אמד הדג בגב סנפירין לשיצא שיצא בין :סנפיר שיצא
 ואגן הרו?. כנגד הולך שהל מקים׳ איהו הזנב: לצד וא׳ הראש
 אלא כובעין איכן ים של דמים הולך שתרוץ כמו בשיפולא אזליכן

 שמממחין כשיעור רמיא קומקומא כמיחם :בהן הולכ׳ן רו? ע״י
 אדם שוס כשהיה נירא פרשא ושרא :ממים מיס של קומקוחא

 לה דקדמה קזיכן הוה לארץ הים שפת על ונקשת במץ יורה
 מדגים הוי זה דג כלו׳ הוא קטן דג שם גילרנא למך ספיכתא
 גדולים דגים שאר אבל שיצי תרי ליה ראית :שביס קטנים

הגב: באמצע אמד סנפיר אלא לתם אין שביס
 היינו מיא ליכא ואמרינן ה״ג: כו׳ ציפרתא לההוא וחזיגן

 עד אלא במיא קאי ולא הואיל עחוקין שאינן סנורין
עצים: מרש נגרא לבר מעצד: או גרזן חצינא קרסוליה:



קיט בחרא בבא פרקה הספינה את המוכר
 ,לארע מטיא ולא שנין שבע הא הבא נגרא לבר
 .מיא דרריפי משום אלא מיא דנפישי משום ולא

3 מלים *וזין דכתיב הוא שדי זיו ההוא אשי רב אמר
: עמדי שרי

 אזלקנה הוה חרא ומנא חנה בר בר רבה אמר
גדפייהיש© דשמיטן אווזי הני וחוינן במדברא

 דמשחא[ ]נחלי )משחא( נגרי וקא משמנייהו
 חולקןיא מנייכו לי אית להו ואמינה מתותייהו

 דליא וחרא אטמא לי דליא חדא דאתי לעלמא
 לי אמר אלעזר ,דר לקמיה אתאי כי גדפא לי

הדין: את עליהם ליתן ישראל עתירין
 נו קאולינן הוה חרא ומגא חנה בר בר רבה ואמר

©שדהוח טייעא ההוא ואתלויבהדן במדברא
 לדיכת׳ אורחא הא ואמר ליה ומורח עפרא שקיל

 כמח ליה אמרינן פלן לרוכתא אורחא והא פלן
 ,לי יהבינן עפרא לי הבו לן ואמר ממיא מרחיקנן

 המציכא הגיע לא שכיס שבע מהלך מיא דעטקי משום ולא
 הכתר קריסות מתוך מיא דרדיפי משום אלא לקרקע:

עמדי שרי וזיז בלבד: העומק מממת ולא עד״ן כצלל היה לא
:לרקיע מגיע ראשו

 נרפא לי רליא :שומן מרוב שלהן כוצה כפלו גדפייהו רשמיטן
ליתן לבא: לעתיד קלקך זהו רמז הככף לי הגביה

 בעל» צער להן ויש משיק מתעכב שבמשאתם הרין את עליהם
שומכן; אאמת אווזים לאותן מייס

ישמעאל: סומר טייעא



иэ בחרא בבא פיקה הספינה את המוכר 
 לן אמר ליה ויהבינן חנינן פרשי תמניא לן ואמר

 יכילירת ולא ליה אפכית פרסי תלתא דמרחקינן
 )ההוא לי אמר חנה( בר בר רבה )ואמר ליה.

 וחויתנחו אולי מרבר מתי לך ואחוי תא ט־יעא(
 זקיפי וחוח אפרקיד *וגנו דמיבסמי כמאן ורמו עף

 בירכיה תותיה טייעא ועייל מנייהו דחד בירכיה
 פסקו כיה נגע רומחיהולא וזקיפא(גמלא רכיב כי

 מסתגי הוה ולא מנייהו דחד דתכלתא ק־נא חרא
 ]אהדרה[ מנייהו מירי שקלת דלמא לי אמר לן

 ליה מסתגי לא מנייהו מידי דשקיל דמאן דגמירי
 לקמיה אתא כי לן מסתגי וחרר אהדרתי׳ אולי

 ]חנה[ בר בר וכל חמר׳ אבא כל לו אמרו דרבנן
 כל בקי יהיה אס לכסותו עפרא בהאי עפרא האי והפכינן

 אזלי ה״ג :יכו׳ לך איזיי תא טייעא ההוא לי אמר :כך

 צהובות בפני׳ ;,שוכב שהיו דמיבסמי כמאן ודמו וחזתינהו
 ועייל בלע״ן: שוב"יכש למעלה פניהם אפרקיד יין: כשתויי

 תמת הולך היה שטייעא ראיתי כלו׳ בירכי׳ תותי טייעא
 בבירכיה כיה כגע ולא בידו ורוממו הגמל על רכוב המת ברכי

 ללכת טייעא שיכול כשיעור הברכיס דגובה לפרושי וליכא
 שיעורא דאי בו כוגע יהיה ולא בידו ורוממו המת ברכי תמת

 תותי פרשא ועייל למימר ה״ל הכי מעש' ממש מזא ולא קאמר
 הטלית כנף קינא חרא שקלי גברא: ועייל א״כ כו' בירכיה
 כדלקמן: כב״ה כב״שאי ציציתאי חמכודין ללמוד למכמי' להביאו

 יכילין היו לא רוכנין שהיינו בהמות לן מסתגי קא הוה ולא
כן וכמו מנה נר אנא ר׳ היינו רננ״ץ חמרא אבא כל להלך:



קב בתרא בבא ה פרק הספינה את המוכר
 גמלא ג"׳ למירע הכי ]עברית[ )עביר( הלכתא למאי סיכסא

 אי ארב^רלמילע כב״ה אי חוטין למימני לך איבעי כב״ש אי
’=י'^ : חוליות למימני לך

 לן יכעאי טייעא( )ההוא לי אמר חנה( בר בר רבה )ואמר
 למימני וחואי אולי דסיני טורןיח לך אחוי תא

 חוטי! ערןושמ חיורתי חמרי כי וקיימין עקי־בי ליה דהררן
 ’Д;’ שנשבעתי ועכשיו שנשבעתי אוי שאומרת קול בת
 'נן כל לי אמרו דרבנן לקמייהו אתאי כי לי מפר מי

 שסלך הוה סיכם׳ ]חנה[ בר כר וכל חמרא אבא
 דלמא סבר ורבכ״ח לך( )מופ׳ לך מופר למימ׳

למה: אוי א״כ ורבנן קאמר דמבול משבועתא
 נח טייעא( )ההוא לי אמר חנה( כר בר רבה )ואמר

 והזאישס )אדלי( דקרח בלועי לך אחוי תא
 שוטה סיכסא כמחור: שוטה כלו׳ ?חרא . אביכא רב כמו רבינא

 ליה פסקה הילכת׳ למאי סכסן: עבדקן כסנהדרין כדאחרי׳
 דת״ר מכמות במס' דפליגי כב״ש הלכה אי לחמזי דבעי משוס
 תהא ]וכמ׳ ג' אומרים ד'וב״ה אומרים ב״ש נותן הוא מוטים כמה

 מהחי ומוליות חוטין למימני לך איבעי וכי[: משולשת
 ליה קרי גדיל מוטין ג׳ חוליות :לן ותימא ותיתי דתהדריה

מכמות: כחס׳ מוליא
 ורבב״ח :בכביאיס טובא קראי מ־כתיב הגלות חן שנשבעתי

 נשבעתי אשר דכתיב רמכול שבועתא דלמא סבר
 העולם את וימריב להפר רוצה היה שבועה אותה כמ חי חעבור
 אמרי סיכסא ליה דקרו ורבנן :להפר רצה לא ולפיכך במבול

צרו לו צרתם דנכל משוס אלא אוי אמר הוה לא א״כ
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 ]שקלי[ )שקל( קיטרא מנייהו נפיק דהוה ביזעי תרי

 )ואנחיה( במי׳ ]ואמשיניה[ )ומשיית( דעמרא גבכא
 אפיק וכי החם ועייליה דרומחא ברישא ]ודעציחה[

 שמעה מאי אציית לי אמר אחרוכי איחרך הוה
 והכם אמת ותורתו משה אמרין דהוו ושמעית
 להו מהדרא יומין שלשים כל לי אמר בדאים
 משה הכי ואמרי בקלחת כבשר להבא גיהנם

: בדאים והם אמת ותורתו
 טייעא( )ההיא לי אמר חנה( כר כר רכה )לאפר נט
 ורקיעא ארעא דנשקי היכא לך ואחוי תא שם

 שקליתא כוי( כוי דעביד וחואי )אולי אהדדי
 בעיתא אדמצלינא דרקיע ככוותא ואנחתי לסלהאי

 לי אמר הבא גנבי איכא אמרי אשכחיתה ולא
 כיחשת׳ למהר עד נטי־ דהדר דרקיעהוא גלגל׳

: לה ומשבחת
 שקל עשן: קוטרא :,וגו האדמה ותבקע דכתיב בקעים ביזעי

 איחרוך :במים ושראה צמר גיזת לקת רעמרא גככא
 ושמע: הסכת אצית במים: ששרויין ואע״ם גנבי הכהו איהרוכי

 ר״מ: כל יומי ל׳ כל שאולה: מייס ירדו ושמעיתדקאמרישהרי
שתחבשל: כדי אותה שמהפכין בקלחת

 ימד שכושקין שם היה גבוה מקום ורקיעא ארעא תשקי היכי
 ממש העולם מהלך דהא העולם סוף היינו ולאו לזה זה

 על יושבי דכתיב הוא עולם של אמצעיתו וא״י הוי שכה מאות
 :שלי למס סל סילחאי רבב״מ: של מקומו והיינו הארץ טבור

קבועים: ומזלות מוזר גלגל כססמיס כדאמרי׳ דהדר^מוזר
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ס בספינת׳ אזלינן הוה חרא ומנא משתעי יוחנן רבי

 ממיאשם רישיה דאפיק כוורא ההוא וחוינא
 עקידה איסייה מתרחי מיא ונפץ סיהרי כהרי עיניה ודמי
מ העי אחד ומנא משתעי ספרא רב מברידסורא. כתרי
 דאפיק כוורא ההוא וחדינן בספינת׳ אזלינא קא הוה

 אנא עלייהו וחקוק קרני ליה ואית ממיא רישיה
 לפומיח ואזלינן פרסי ש׳ והוינא שבים קלה כריה

הוה דימא עיזא ההוא אשי רב אמר דלויתן
: קיני לה ואית דבחישה

 סא קאזלינ׳ הוה חרא ומנא משתעי ויוחנן[ )יונתן( רבי
שם מקבעי דהוו קרטליהא ההיא וחזינן כספינתא

 דכיורי מיני לה והדרי ומרגליות טובות אבנים כה
 אמורארשסע״ב *כר נחית ]כרשא[ )בירשא( המקרי
 ויקא וורק לאטמיה דנשמטי׳ ובעי ורגש לאתויי
 לכו אית מאי ואט׳ קלא כרת נפק ונחת רחלא
דוסא בן חנינא דר׳ דדביתהו קרטליתא בהדי
 :שנהוריא נהרות דסורא מכרי :נחיריו אוסייה :ושפך( )ונפץ

לפימיה שביס: ]קטנים[ )קלות( מבריות קלה כריה
 ביס יש■ ביבשה שיש מה שכל רימא עיזא היום: שיאכלני רלויתן

בקרניה ביס חופרת רבהישה חולין: בשמיטה התולדה מן מוץ
מזונותיה: אמר לבקש

 אמוראי בר שמו: כך בירשא דמיקרא ארגז: קרטליתא
בעאדנישמטיהלאממא במים: לשוט שיודע אדם

:ליס מריחו 'וברת חומץ חלא ליה זרק ירכו: למחוך שנקש
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 לעלמ׳דאתי. לצדיקי בה תכלתא לשדיא דעהידה

 אזלינא הוה חרא ומג׳ משהעי הינדואה יהודה רב
 הנינא לי׳ דהדר טבא אבן ההוא וחזינא בספינהא

 כעי קא רזנינא ז4את לאתוי׳ אמוראי בר ונחה
 ]פושקנצאן לספינתאאתא)ציפרא( ]למיכלע[ )בלע(
 אתא דמא ורוו מיא אההפיכו לרישיה פסקיה
 הדר ואחייה לה והלייא שקליה חבריה הנינא
 ציפרא אהא הדר לספ־נהא בלעה בעי קא אתא

 שדייה טבא אבן לההיא שקלא לרישיה פסקיה
 עלייתו אוהבינהו בהדן מליחי ציפרי הוה לספינהא

בדדיה: להו ופרחו שקלוהו
 באין שהיו יהושע ור׳ אליעזר בר׳ מעשה סבת״ר

ос נעור יהושע ור׳ ישן אליעזר ר׳ והיה בספינה 
 וה מה א״ל אליעזר ר׳ וננער יהושע ר׳ נזדעזע
 ראיתי גדול מאור א״ל נזדעזעה מה מפני יהושע

*עיניו רכהיב ראיה לויתן של עיניו שמא א״ל אייי-ייאבים
 לתוך טבא אכן ההוא וחזינא :רו להצניע כיה למישדייה

 בעי וקא רגש תניכא ההוא אתא ה״ג .תנינא ליה והדרה הים
 לרישיה וקטעיה נקבת עורב פושקנצא אתא לססיכתא למבלע

 הרבה: גדול שהיה דם רמאמרוב והוו מיא איתהפכו :דתכיכא
 וקטליה פושקכצא ההוא אתא לספינתא ל׳טמעי כעי קא הדר
 ציסרי להכהו ותליכהו טבא אבן לההיא ושקלה אמוראי בר ואזל

 אבן: ההיא בהרי להן ופרחו ]ומיו[ )ימיי( אס לנסות

:מרדה מרד נזדעזע
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 בר הונא לי אמר אשי רב אמר שחר כעפעפי
 אטמא וחראי במדברא אזליג׳ הוה חרא ומנא נתן

 אעישבי ואנחנא ונקירנא פתחנא בהדן דבשרא
 הדרן כי וטויגיה. ]אטמא[ חלם ציבי אדמייתינן

 דהוו מרי גו להנהו חוינהו שתא ירחי תריסר לבתר
 דאמימר לקמיה אתאי כי ]מלחשי[ )מחממי( הא

 גומרי הנהו הוה סמתרי עישכא ההוא לי אמר
 א לאשי׳ הגדולים התנינים אלהיסאת *ויברא הוו דרתמא

 והלויתן אמר יוחנן ר׳ דימא תרגימוארוילי הכא
 ״ ישיג«׳ ההיא *ביום דכתיב עקלתון נחש ולויתן כריח נחש

וגו׳: לויתן על וגו׳ הקשה כחרבו ה׳ יפקד
 טג בעולמו הקב״ה שברא מה כל רב ׳אמ יהודה־ א״ר

שם בריח ]נחש לויתן ואף בראם ונקבה זכר
 עקילה ואלמלא בראם ונקבה זכר עקלתון[ נחש ולויתן
 םתיש-געשה מה העדלנם כל מחריביןאת לזה זה נזקקין

 ומלחה הנקבה את והרג הזכר את סירס הקב״ה
 ימד שכתמברה הלם :הכשת וגיד מלב מיניה ונקירנא פתחיא

 את )כהשוכר כדאמריכן שממכר עשב רסמתרי כמתחלה:
 סמחרי ליה דעביד טרפות ובאלו בב׳'מ ]כהמקבל[ הפועלים(

 רימא אורזילא :מתרה כבין גחליו שאין רותם דריתמא ומיי:
:כבריח הוא וזקוף זיר לויתן ]הוא[ כריה נחש שביס: ראמים

:העולם כל את שמקיף כקנה לויתן עקלתון
 מחריבין עקלתון: ונמש בריח כמש כדכתיב בראם ונקבה זכר

את שממריבין גדולים הרנה ולדות להן שיהו העולם את
ליהוי דלא א״כ דגים לשאר יזקק שלא הזכר את סירס :העולם
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 אשר התנין את *והרג שנא׳ לבא לעתיד לצדיקי׳ ני •ש״-י׳

 בראם! ונקבה זכר אלף בהררי בהמות ואף .בים
 העולם כל מחריבקאת זה עם זה נזקקין ואלמלא

 הנקבה' את וצינן הזכר את סירס מהעשההקב״ה
 כחו נא *הנה שנא׳ לבא לעתיד לצדיקי׳ ושמרת יי כ״א

 כחוכמתניו נא הנה בטנו. בשרירי ואונו במתניו
 נטי התם נקבה זו בטנו בשרירי ואונו זכר זה

 וליעבד פריצי דגים לנקבה וליצננה לסרסיהלזכר
 אבע״אכיון עדיף דנוקבתא מלחא אבע״א איפכא

 לאו נקבה בהדי בו לשחק יצרת זה *לויתן דכתיב יד י׳תל
 מליחא מור׳ לנקבה למלחת נמי הבא ארעא אורח

 קרא דהאי סיפיה התנין את והרג שנא׳ :תאיה צער ליה
 יפקוד וכתיב יהרג כתיב ומדלא הוא הקשה בקרבו ה׳ דיפקוד

 על הקשה בקרבו ה׳ יפקוד קרא ליה משמע והכי הכי דריש קא
 עקלתון כקש לויתן את עשה כאשר לבא לעתיד בריק כקש לויתן
 אלף בהררי יקיבראשית: קששת ביס התכקאשר את הרג שהרי

 יער קיתו כל לי כי לאסף בקזקור תהלים בס׳ הוא *פסוק המונה
 כהו יום: בכל הריס אלף שרועה שס על אלף בהררי בהקותכ’’דגםנא
 ילדה שלא בטנו בשרירי ואונו מיקיו: זרע הטיל שלא בטתניו”^’”

 עשיתי אשר בהמות כא הכה באיוב כתיב קיכיה ולעיל מימיה על כי "׳
 ואמאי כקבה ללויתן וליצננה לויתן: גבי נטי התם עמך: הרים מל

 כיון אבע״א ה״ג :ציכון בהו מהכי ולא פריצי דגים :הרגה ישא
 נשעה ע״ז כמם׳ כדאקרי׳ וכו׳ לשחק יצרת זה לויתן ^^דכתיב

לטלחח נטי הכא לויתן: עם וקשקק יושב הקנ״ה דהסיקלארביעית
היי״ן
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 יהודה רב ואמר מעלי לא מליחא בשרא מעלי
 העולם את לברוא הקכ״ה שבקש בשעה רב אמר
 שבעול׳ מימות כל ובלע פיך פתח ים של לשר א״ל

 בו בעט בשלי שאעמוד דיי רבש״ע לפניו אמר
 »Рאי»כ ובתבונתו הים רגע[ ]בכחו *)רוגע( שנא׳ והרגו
 שמו רהב ים של שר ש״מ יצחק א״ר רהב מחץ

 יכולה בריח כל אין אותו מכסים מים ואלמלא
 א ישע»׳ ישחיתו ולא ירעו *לא שנא׳ ריחו מפני לעמוד

 ה׳ את דעה הארץ מלאה כי קדשי הר בכל
אלא מכסים לים תקרי אל מכסים ליבב כמים

:טכסים ים של לשר
 סד פמיאס ממערת יוצא ירדן רב אמ׳ יהודה רב אמר

פמיאסשם ממערת יוצא ירדן הכי גמי תניא
 ומתגלגל טבריא של ובימא סיבכי של ביטא ומהלך

 לפיו שמגיע עד ויורד ומתגלגל הגדול לים ויורד
 פיהואקכמ אל ירדן יגיח כי יבטח4’ שגאט׳ לויתן של

 בהררי בבהמות האי עולא בר רבא לה מתקיף
 בהמו׳ אימתי עולא בר רכא אמר אלא כתי׳ אלף

 של לפיו ירדן שמגיח בשע׳ בטוחות אלף בהררי
 כדי מימות כל ובלע :ולצנכה ליזיותת בצע ומה לנקבת לכהמ׳

 איננו והים כתיב דלהכי שלי מיס שאבלע די היבשה: שתראה
 שהוא ריחו מפני שבירת: לשון הים רוגע אותם: שבולע מלא

מכסים לים חקרי אל חסרימ: הוא ולכך שמת לסי מוסרת
ז״ל: רשב״ם פי׳ ע״כ הוא מיס עצמו הים שהרי

שינית שעה כל יומתו שלא בטוחות אלף בהררי בהמות אימתי
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 מ״ד !יוחנן[ )יונתן( א״ר דימי רב אתא כי לויתן.

 אלו יכוננה נהרות ועל יסדה ימים על הוא *כי כד מהלי׳
 ואלו א״י את שמקיפין נהרות וארבע ימים שבע דדה ״לם

 סדוכש של וימה טברי׳ של ימח ימים שבע ^הן
 סבכי של וימה הילת׳ של וימה הילת של וימה א",‘י

 נהרורת ארבע הן ואלו הגדול וים אספמיא וים מי ™"א
 א״ר דימי רב אתא כי ופיגא וקירמיון וירמוך ירדן ייכ ״־»'

 שר לויתן עם *קניגיא לעשות גבריאל עתיד יונתן ה
 ■ לשונו תשקיע ובחבול כחכה לויתן' *״*התטשוךא
*העושו שנא׳ לו יכול אינו עוזרו הקב״ה ואלמלא שס י

 בשעה יוחנן א״ר דימי רב אתא כי הרבו. יגש
 מימות כל ומרתיח מפיו הבל מוציא רעב שלויתן

ואלמלא מצולה כסיר *ירתיח שנאט׳ שבמצולהם6
 לעמוד יכולה כריה כל אץ לג״ע ראשו מכניס

 שצמא ובשעה כמרקחה. ישים *ים שנא׳ בריחו אשםמ
נתיב יאיר אחריו’ שג׳ בים תלמים תלמים עושה שס

 הם בטימיס ?י שהיא זמן דכל לויתן של פיו אל הירדן
 צידת קגיגיא לא"•: יסדה ימים על הקב״ה הוא כי :כן כמו
 וכי ?ולין בשמיטת יכן כן קרוי צידה מיני כל ורומת בקשת ז קיו

 אתה וכי וגו׳ התמשוך היה: בלסטירי או היה קכיגי רביכו משה
 העושו לקנוג: דעתידה מהלל לויתן עס קכיגיא לעשות יכול
 שמתוך ריחו מפגי :ללויתן וה״ה באיוב כתיב בבהמות חרבו יגש
 כבשמים כמרקחה :קשה רי? יוצא הרבה וממימית הבל לו שיש
 תלמים תלמים :לג״ע ראשי שהכניס מתוך מרקמת רוק? כמו

 אחריו ממרישה: של כתלמים בים עמוקים ?סירות שכראין



 קכד בחרא בבא ה פרק הספיגה את המוכר

 חוור תחוס אין יעקב ]בי"[ )א״ר( אחא רב אמר
 מא 3אי> לשיבה החום *יחשב שנא׳ שנח שבעי׳ ער לאיתנו

 בר )בר רבה אמר שנה. מע׳ פחותה שיבח ואין
 סעודה לעשורת הקב״ה עתיד יוחנן א״ר חנה(

 מ שס חברים עליו *יכרו שג׳ לויתן של מבשרו לצדיקי׳
 כירהמ״נו לחם *ויכרה שנא׳ סעודה אלא בירה ואין

 שנא׳ ת״ח אלא חברים ואין וישתו ויאכלו גדולה
 והשארשת״שח לקולך מקשיבים הברים בגנים *היושבת

 ירושלים[ ]בשוקי סחורה בו ועושים איתו חולקי׳
 מ אי"- הגרים אלא כנענים ואין כנענים בין *יחצוהו שג׳

 ה-שעע אהב לעשוק מרמה מאזני בידו *כנען שנאמר
 כג ישעי׳ נכבדי כנעניה שרים סוחריה *אשר מהבא ואבע״א

 לעשות הקב״ה עתיד יוחנן א״ד רבה ואמר ארץ.
 מ אי": *התמלא שנא׳ לויתן של מעורו לצדיקים סוכה

 עושין זכה לא סוכה לו עושין זכה עורו בסכוהה
 עושקשס זבה ראשו הנים *ובצלצל שנא׳ צלצל לו
 א משלי *וענקים שנאמ׳ ענק לו עושין זכה לא צלצל לו

 לו עושין זכה לא ענק לו עושק זכה לגרגרותיך
 נמ1פורסואי והשאר לנערותיך *ותקשרנו שנאמ׳ קמיע

 מסוף מבהיק וזיוו ירושליכס תימורה על הקב״ה
 הטיס חרוב לאיתנו ההר איננו היס: נתיב יאיר כששתה
 צלצל .־ רוחות חד׳ דפנות וד׳ מ מלמעלה היינו סוכה :שחסרו

שקרשרין מועט דבר היינו ותקשרנו :מחיצות בלא סכוך היינו
קמיע: כמין כצוארו לתלות
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ומלכי׳ לאורך גוים ♦והלכו ,שנא סופו ועד העולם ס ישעיה

। :זרחך לנוגה
 נחמני בר שמואל א״ר שמשותיך כדכוד ושמתי סח
יהודה כאי־עא אמוראי חדי ביה פליגי כס

 ברקיע מלאכים *ותרי הייא ר׳ של כניו וחוקיה ני »שעי׳
דישפה אמר וחד דשוהם אמר חד וגבריאל מיכאל ך'כ

 לאבני ♦ושעריך וכדין. כדין להוי הקב״ה להם ,אמ
 עתיד דריש וקא יוחנן ר׳ דיתיב הא כי אקדח מל. לה

 שהכם ומרגליות טובות אבניכם להביא הקב״ה
 עשרים ברום עשר בהן וחוקק שלשים על שלשים

 תלמיד אותו עליו לגלג ירושלים בשערי ומעמידם
 כולי משכריינן לא א4דצלצלת כביעתא ן4השת
 חוא ביס ספינתו הפליגה לימים משכחינן האי

 ומרגליות טיבית אבני׳ מנסרי דקא השרת מלאכי
 עשר בהט וחקוק שלשים עגל שלשים שהם

ירושלים יזומות של באבנים בה פליגי מומותיך: שמשותיך
 וכדין כרין להיות: שעתידין אבנים אלו יהיו ממה

 ואעי׳ם תבכה וישפה חשוהס כדכד[ ]והיינו זה וכדברי זה כדברי
 ישעיה כתכבא שכן י״ל טיבא מייא ר׳ לנכי קדם זה שמקרא
 רומב של עשה וחוקק לבכות: עתידה המפרשים כל שכדברי

 כחי ומשמע בהם שקוקק קודח לשון אקדיז והייכו עשרים בריס
 אקרה אש: קודמי כמו קודמת כאש שמאירה טובה אבן

ככיעתא גימרי: אבכי יונתן וכתרגום כלע״ז קרכוכ״קלאש
צילצ״ל: ששמו קטן עוף ביצת דצלצלתא



קכח בחרא בבא פרקי• הספינה אח המוכר
 ליה אמרי למאן הני להו אמר עשרים ברוט
 אתא ירושלים בשערי להעמידן הקבי׳ה שעתיר
 לדרוש נאה ולך רבי דרוש א״ל יוחנן דר׳ לקמיה
 )לא( אלמלא ריקה א״ל ראיתי כן אמרת כאשר
אתה חכמים דברי על מלגלג האמנת לא ראית

עצמות: של גל ונעשה בו עיניו נתן
 סו אומר מאיר ר׳ קוממיות אתכם *ואולך מיתיבי

 שם אדם של קומות כשתי אמה מאתים

 יחיא היכל כנגר אמה מאה אומר יהודה ר׳ הראשון
 מחלים בנעוריהם מגודלים כנטיעים *בנינו שנא׳ וכותליו
 מדקאמר₽ כי היכל תכנית מחוטבות כוויות בנותינו

 כר )בר רבה ואמר .זיקא דבי לכוי יוחנן ר׳
 הופות שבעה לעשות הקכ״ה עתיד יוחנן א״ר חנה(
 ישעיה הר מכין כל על ה׳ *וברא שג׳ וצדיק צדיק לכל
 להבה אש ונוגה ועשן יומם ענן מקראיה ועל ציון

ארם של קומות כב׳ דריש: סמי״ן שתי קומות ב׳ קוממיות

 כנגר :מגיגה במם׳ אמת מאת עד שמיעטו הראשון
 שערים כריך קומתו ולפי אמה מאה רום שתית שכי בית של היכל

 זיקא רבי לכיי :עשרים רום דאמר ומכן’ לר׳ וקשיא גבוהים
 )הממה( קלוכות דקרא שעריך והי׳כו לאויר העשויו׳ למלוכות

 על כי ת׳ להבה ד' אש ג׳ וכוגת עשן א׳ יומם ענן :]המוחה[
 אבל המשכון מן איכו כבוד כל על כי ול״כ ז׳. מופת ו׳ כבוד כל

 הז' הוא קרא דתאי לסיסיה ליה דפמיך יומם לצל תהיה וסיכה
אתא; בסמוך לכדמשרש כבוד כל על ’יהא
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 כמד בל על כי )מאי חופה כמד כל על כי לילה

 הקכ״ה לו עושה ואחד אחד שכל מלמד חופה(
 כל חנינא א״ד למה בחופה ועשן ככוחו לפי הופה

 עיניו מתמלאות בעה״ז כת״ח צרורה שעיניו מי
 מלמד חנינא א״ד למה בחופה ואש .ב לעה׳ עשן
 לה אוי חכירו של מחופתו נכוה ואחד אחד שכל

 כרכר כיוצא כלימה לאיתה לה אוי בושה לאותה
הודך בגל ולא עליו מהודך *ונתת אומר אתרה נ■ מדני

 חמה כפני משה פני אמרו הדור שבאותו וקנים
 לה אוי בישה לאותה לה אוי לבנה כפני יהושע פני

חנינ׳ בר[ ]בר )בר׳( חמא א״ר כלימה. ע׳יש״אלאותה
 עדן בגן הראשון לאדם הקב״ה עשה חופית עשר

 מסוכתך יקרה אבן כל היית אלהיט גן *בעדן שנא׳ יחזקאל
עשררה אחת אמר זוט־-א מר וגו׳ פטדה אודםכח

 וגרוע יוחנן א״ר מסוכתך יקרה אבן כל שנאמר
*מלאכת מאי לכסוף ליה חשיב דקא והב שבכולם פס

 מקופתו שלקטן קופתו נכוה מנכסיו: לתנהותו שלא צרות שעיניו

 אוי ויהושע: משת שראו הדור שבאותו הימנו: הגדול קבירו של
 יהושע שהרי כך כל הכבוד נתמעט מועט שבזמן בושה לאותה
 אלהים גן בערן לכבודי: להגיע יכול ולא כמשה ]ומלך[ הי'נביא

 שתי׳ כאדה״ר להיות אתת סבור וכי כתיב ציר מלך בקירס היית
 הרי זהב עד גו׳ פטרה אורם הללו: הקופית כל לו והיה כג״ע

 אבן כל מאי מפרש ואק״כ דכילל קקשיב לא יקרה אבן כל אכל י׳

 וכו׳וזהב זהב שבכולן גרוע אר״י וזהב וגו׳: פטדה אודט יקר׳



קם בחרא בבא ה פיק הספינה את המוכר־
 א״ל רב אסר יהודה רב אמר בך ונקביך תופיך

 ובראתי נסתבלהי בך צור מלך לחירם הקב׳-׳ה
נסתכלתי בך ה״ק וא״ד באדם נקבים נקבים

 ע״ב שם מקראית *ועל מאי הי״אשון אדם על מיתה *וקנסתי
 ד ישיניה עוה״ן של בירושלים לא יוחנן א״ר רבה[ ]אמר

 הרוצה בל עוה״ו של ירושלים עוה״ב של ירושלים
אלא לה עולין אק הבא עולם של עולה לעלות

:]לה[ המוומנים
 סו )שנקראו( צדיקים עתידק יוחנן רבה־א״ר אמר

שם *כל שנא׳ הקב״ה של על׳שמו ]שננךאים[
 »ישע>׳ עשיתיו. אף יצרתיו בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא

 נקראו שלשה יוחנן א״ר נחמני בי שמואל א״ר
.ומשיח .צדיקים הן ואלו הקב״ה של שמו על

דכתיב משיח .דאמרן הא צדיקים .וירושלים
 דכתדירמיהכגירושלים ה׳צדקנו. יקראו אשר שמו *ווה

 שמהיחיקאל ה׳ תקרי אל שמה ;ה מיום העיר *ושכם
 עד״ה יותר דמשיבי מכלל זהב שבכולן גרוע לפרושי מהדר קא אקרא
 כל כיימא בי למרוד עתיד שאתת עולמי כשבראתי נסתכלתי בך מדאי:

 הייקדש ףתו י ,רע שמוציאיץ נקבים באדם ובראתי אלוה עצמך ולעשות
 לבי את שנתתי ביום כוננו הבראך ביום מנוקב וגס הוא מלול

לימית'מקדש»׳ וקנסתי באדם: הנקבים כוננו ביוס בו נברא שתהא
א>מי ♦ תוף כמו מלול שתו׳ הקבר תופיך והיינו

 כ*כעה ה׳ אלא שמה ה׳ תקרי אל ה׳: שמס שיהא שטו על נקראו



 בחרא בבא פרקי׳ הספינה את המוכר 126
 שאומרו׳ צדיקי׳ אלעורעתידין א״ר שמה. ה׳ אלא

 ׳שנ הקב״ה לפני שאומרים כדרך קרוש לפניהם
 יאמ׳ קרוש בירושלים והנותר בציון הנשאר *והיה ד ישעיה

 שתגבה ירושלי׳ עתידה יוחנן א״ר רבה ואמר לו.
 וישבה *וראמה שנאמר למעלה פרסאות שלשה יד וכריה

 תחתיה דהאי וממאי בתחתיה תחתיה מאי תחתיה
 לי אמר ]רכה[ )רבא( אמר .ד״ויא פרסי שלשה
 קמייתזא ירושלים לי[ חוי ]לדידי סבא ההוא

 צער יש תאמר ושמא הואי פרסאי חלתא
 רב אמר .תעופנה כעב אלה *מי ת׳ל לעלורה ם ישעיה

 א״ר מירלי פרסי תלתןיא עיבא האי ש״מ פפא
 ירושלים את לתת הקב״ה בקש פפא בר חנינא
 אנה בי( הדובר המלאך )אל *ואומר של וכייהנבמדה

 לראות ירושלים את למור אלי ויאמר הולך אתה
 לפני השרת מלאכי אמרו רחבה וכמה ארכה כמה

 של בעולמך בראת כרכים הרבה רבש״ע הקב״ח
 וירושלים רחבן ומדת ארכן מדת נתת ולא אוה״ע

 בתוכה וצדיקים בתוכה ומקדשך בתוכה ששמך
 רוץ ]אליו[ )אלי( *ויאמר מיד מרה בה נותן אתה שם

 ירושלים תשב פרוות לאמר הלן הנער אל דבר
 מדמה מדקרא ש״מ יאמרו: מלאכים לפניהם לומר שמה:

 תלתא עינא דהאי לירושלים ]להעלאות[ )להעלות( עיבא:
 קטנה: לעשותה ירושלים את למור :ארעא מן חדלין פרסי

 שיעור להם אין הללו סרזות מה ירושלים תשב פחות



קבז בחרא בבא ה פרק הספינה את המוכר
 לקיש בן שמעון א״ר ]בתוכה[ ובהמה ארם מרוב
 עיי, טפף אלף ירושלים על להוסיף הקב״ה עתיר

 נעיין אלף בירניות ליצוי אלף מגדלים קפל אלף גינאות
 עיןטפןכצפןרו הואי ואחד אחר וכל טטי־פאות שילה ושני

 בשלותה צפורי ראיתי אני יוסי א״ר תניא בשלותה
 שווקים אלף ]ושמונים[ )ושמונה( מאה בה והיו
 יחזקאל צלע אל צלע *והצלעור־ן קדרה ציקי מוכרי של

 מא פעמים ושלשים שלש מאי פעמים ושלשים שלש
 אם דסיכני יהושע ר׳ משום פפי א״ר לוי[ ]א״ר
 שלשים בה יש ואחד אחר כל הם ירושלים שלש

 ר״ל אמר :כן ירושלים אף בוכין שרוצץ כמה אלא ישובץ בבכין
 מגדלים בה להוסיף הקב״ה שעתיד פרסי ג' דהויא אירושליס

 כל טפ״ף פעמים כאלף וגיכאות קפ״ל במשכון פעמים כאלף
 משוס היינו כה״ג בסימנים דהאריך והאי הם גיחטריאות הבי

 המתפעלת: בתיבה המשכון ויסד משבץ בלא בעירם הוא הגון דלשון
 שילי׳ה: גימטריא במשכון פעמים ואלף שביס שילה ושני אלף
 מאה ה״ג מבירכיות. קטבים טטרפאוח הוא: גימטריא ליצוי

 מאכל: מין קררה ציקי מוכרי של שמקים אלף ושמונים
 והכא חיירי בתאים דקרא פשטיה פעמים ושלשים שלש
 ירושלים שלשה דחשמע דריש קא פעמים ]דכתיב[ דקרא יתורא

 קאי אשלש פעמים א״ב מזו למעלה זו פעמים שלשים אמת ובכל
 ירושלים אם :כשלשים זה ע״ג זה פעמים שלשה קאסר והכי

 ככר: שהיתה ירושלים כשלש באורך גדולה הויא דלעה״ב
למעלה מדורות ל׳ ובית בית בכל בה יהי' ואחד אחד כל
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אחר כל הם ירושלים שלשים אם למעלה מדורי׳

 1■י למעלה: מדורים שלשה בה יש ואחד
 כן *על מ״ר יונתן א״ר נחמני בר שמואל־^ סחא״ר

 המושלי* וגו׳ חשבון בואו המושלים יאמרו עח
 ונחשוב בואו חשבון בואו ביצרם המושלים ע״באלו

 ושכר שכרה כנגד מצור׳ הפסד עולם של חשבונו כא מדני
 עושה אתה אם ותכונן תבנה הפסדה כנגד עבירה

 • אם סיחון עיר לעה״ב ותכונן כעה״ז תבנדה כן
 שיחה אחר שמהלך זה כעיר עצמי ארם משים

 גו׳ מחשבון יצאה אש כי אחריו כתיב מה נאה
 שאינם את ותאכל המחשבים מן אש תצא
סיירי דקרא סשט־ה המושלים יאמרו כן על רכחיב מאי

 מילו ארצו כל את דקת הראשון מואב במלך מיתון כשנלתס
 יתירה פרשה ומיהו .למואב סימון שיכצת ומכריו בלעם כתכבאו

 טהרו ומואב דעמון להשמיענו אס זה לכתוב צריך דמה היא
 יותר וא״צ הראשון מואב במל־ נלמם והוא כתיב כבר הרי בסימון

 צדיקים ביצרם המושלים :רביכו משה כתבה לדרשה הלכך
 :הים י( ביראת מושל צדיק וכתיב עיר מלוכד ברומו ומושל כדכתיב
 צדקה כתן או במצוה שעוסק בשביל מריומ שמתבטל מצוה הפסד
 ושכרי לבא: לעתיד המרובה שכרה כנגר ממונו: וממכר
 שיפסיד הפסדה כנגר :עכשיו בעבירה להשתכר שלא עבירה

 שכר כנגד הפסד למשב כן עושה אתה אם :לבא לעתיד יותר
 ואינו האפיקורסים ובדברי ביצרו שמתפתה כו׳ זה כעיר :יכו׳

שאין ותאכל צדיקים המחשבין מן אש תצא ביצרו: חושל
 נכוי^ !כאו״א ממבירא שגדול ומי לעיל ופרקי? רדאמרי' ממשבי?_______
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 צריקייבם מקרית סיחון מקרית להבה מחשביכם

 אחר המהלך זה מואב ער אכלה שיתק. שנקראו
 בעלי נאה שיחה אחר שמהלך ]זה[ כעיר יצרו

 אדם כל מר דאמר הרוח גסי אלו ארנק במות
 רשע אם׳ ונירם בגיהנם נופל הרוח גסות בו שיש

 ער עולם. של חשבונו אבד חשבון אבד אקרם
ונשיכם דין שיבא עד המתן הקב״ה אמר ריבון

 עט עי • נפוח צריכ׳ שאינה אש שתכא עד נפח *עד
 דעביד עד לה ואמרי נשמתן שתדיב עד מירבא
 שגדול קבירו של מקופתו ככוית קטן של ?ופתו קברו[ של מקופתו
 כארז יפיק כתמר צדיק מ־כחיב אילנו' שיהין שנקראו הימנו;
 ]־וקנן[ )יונתן( וא״ר ההדס־' בין עומד והוא וכתיב ישגא נלבכון

 וכתיב היסה את אומן ויהי כדכתיב צדיקים אלא הדסים אי■
 בתמר אעל' אמרתי אני רבנן ואמר כסכסניו אקזה בתמר אעלה

 ועזריה מישאל קנניה )דני^( ומכו א׳ סכסן אלא בידי עלתה ולא
 השדה שיק וכל וכתי׳ קדאילביא תקו׳ מתרגמיכן השיקי׳ אק׳ תקת
 כעיר טואב עי־ :קקלא אילכא כל ומ׳תרגחיכן בארץ יהיה מרס

 דעתן המגביהין הרוק גסי האש נמי ואכלה תאותו אקר שמהלך
 מר ראמר גסים: כעלי כמו במות כעלי הללו: ארכון ככמו׳

 בגיהכס כופל המתיהר כל ר״ל אמר דע״ז בפ״ק ובו' ארם כל
 גיהכם אלא עביה ואין זדון בעברת עושה שמו לץ יהיר זד שכאמ׳

 לית כלו׳ עולם של חשבונו אבר ההוא: היום עברת יום שנא׳
 תאכלתו מעצמוכדכתיב שמכופק אש כלו׳ נפה ער דיין: ולית דין
רעבד ער נפש: דאבון כמו נשמתן שתראיב נסק: לא אש
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 הפורש כל רב אמר יהודה רב אמר רבעי מאי

 פני ]את[ *ונתתי שנא׳ אוכלתו אש תורה "ידל»׳מדברי”
 רב אתא כי תאכלם והאש יצאו מהאש בהם
 תורה מדברי עצמו המרפה כל יונתן א״ר דימי

השכול מדרך תועה *אדם שנאמ׳ בגיהנם נופל כא מפלי
 גיהנם יורדי אלא רפאים ואין ינוח רפאים בקהל

 :שאולקי־ואיה בעמקי שם רפאים כי ירע *ולא שגא׳ »
 בר חייא ר׳ דרש והא מחליף גזעו אין, וארז סט
 *צדיק מ״ד נשיאה( דבי )אפיתח׳ לולייני פ

 תמר נאמר אם ישגה כלבנון כארז יפרח ע״נכתמר
 אם תמר נא׳ למה ארז נאמר ואם ארז נא׳ למה * »לים
 אין ארז מה אומר הייתי תמר נא׳ ?נאמ׳ארזולא”?

 לכך פירורת עושה אין צדיק אף פירות ״,עושהנעה
 הייתי ארז נא׳ ולא תמר נא׳ ואם תמר נאמר

 בעה״ז דאלו לעה״ב לרשעים למעבד בעי7 מאי הוא כריך קודשא
 חידבא דעכד עד ליה דריש עד לעה״ב לטרדן כדי צלמה דרכם 1מר ועוד

 סרשו התורה חן יצאו מהאש קצר: בלשון דבעי מאי ליה להפאי׳דריש
 לתו: דת אש מימינו וכתיב "׳ נאם כאש דברי כה הלא בה דכתיבפ°הנ

 ע״כ: הוא לשק כסל שאול בעמקי רפאים ’™חבמ

!рנאמר למה :מחליף גזעו ואין סירות שעושה חמר נאמר אם ״,״ 
אט אהדדי קראי קשו סירות עושה ואין מחליף שגזעו ארז יפ״א

 שאוכל פירו' עושה אין צדיק אף וכל: מכל וארז לתמר מדמהו
 סרי אותו מאכילין שאין א״ב לעה״ב לו ואין בעה״ז צדקותיו
 צדיק אמרו אחרינא קרא נסי כדכתיב תמר נא׳ לכך מעלליו:
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 גדעו אין צדיק אף מחליף גזעו אין חמר מה אומר

 ארזים מיני בשאר החם ארז נאמר לכך מחליף
 אמרי הונא רב בר רבה דאמר הונא רב בר כדרבה

 מ« במדבר»«»׳ *אחז שנא׳ הם ארזים מיני עשרה רב רבי
תדהר ברוש כערב׳ אשים שמן ועץ והדס שיטה ארז

וכו׳: ארזא ארז )תנא( .וגומ׳ יחדיו ותאשור
 )מ׳ קרקע קנה אי מספקי ספוקי חנרו שדה נתון אילנות’נ׳ הקונה בגט׳

ותירצו: קריי׳ ונעו ככורים הוו ודלמא הגט׳ ופריץ קורא ואינו ומכיא
 פא ושגרן בצרן דאמר בר׳חנינא יוסי להוכ[ר׳ ]דעביד

ע״ב קורא ואינו מביא בדרך שליח ומת שליח ביד
 כ דניים לקיחה שתהא *עד והבאת *ולקחת דכחיב מ״ט

 פב דרב בריר. אחא רב אמר ליכא והא כאח׳ והבאה
 א״ל ליקרי נינהו פסוקי מכרי אשי לרב אויא

 דרב ברית משרשי׳ רב כשיקר׳ דמחזי משוכס
 נקצץ: אס מחליף גזעו אין יאכלו: מעלליהם פרי כי טוב כי

 אס א״כ כמותו בן יוליד שלא מת אס מחליף גזעו אין צריק אף
 צדיקוקס: שבעיסול ארזכדכתיככי נאמר לכך יקום: לא יסול

בצרן עצמו כדרךשהשליק שליק שחת או שליה ביר ושגרן ]בצרן
 או לירושלי׳ עד תקתיו אקר שליק ומיכה תדרך בקצי ומת

 הבעלי׳ אין קורא ואינו מביא :ואילך משס עצמן בעלי׳ שהביאוהו
 כדרבי להו יאמאייעביד ליקרי נינתו פסוקי מכרי וכו׳[: קורין

 שקורא כאדם מספק קורא יהא מספק שמביא כמו יוסי
 קא בכורים הבאת בשביל שהרי כשיקרא דמחזי משום בתור׳:

ונו׳; שקרי׳ דובר וכתיב משקר וקא גדלי שלו בקרקע לאו שמא קרי
9 IV.



 I בחרא בבא פרקה הספינה את המוכר !29
 ומעשר: מתרומה לאפקועינהו אתי רילמא ׳אמ חייא

 ונמצאת לכנה לבנה ונמצאת שחמתית ע]פיפקא
 אמר כהן לחזור יכולים שניהם שחמתית

 1 סומקתי שמשא הא ש״מ לבנה[ מר־קתני פפא רב
 ן4דל והאי ופניא צפרא ן4סמק דקא תרע היא

 מתיכי בריא רלא הוא נהורין יומא כולי ליה חזינן
 ק עמוקה חמה כמרא׳ העור מן עמוק *ומראה יג !קי׳

 כמראה ולא חמה כמראה הוא לבן וחתם הצל
 כמראה ולא ]הצל[ ]מן דעמוקה המה כמראה חמה
 דסליק ולמאי ארום והכא לבן התם דאלו חמה

 ופניא צפרא סמקא קא הא מעיקרא אדעתין
 ודאי׳ כבכור•׳ עלייהו דקרו דמזי מאן לאפקועינהו אתי דילמא
 ודאין בכורי׳ תרומ׳דקסבר מתן יפריש לא כאלו בכורי' לו כשיהיו

 לקרות: שלא היכרא בהו עביד הילכך גופיה גברא האי א״כ הן
 שני דהא שמורה ולא אדומת שממתית ש״מ לבנה ]מדקתני

 למדא וחדקרי ואדומו' לבנו' יותר ולא במיטין יש מראו׳
 אדות׳ שהיא ממה שממתיתש״משממתיתאדוח׳וע״ש ולאידך לבנה
 ; מאור ברי דלא הוא נהורין שממתית[: אדומות למיטין קרי

 I צסרא אבל עיכיכו שחכהה היום אור מתוך כ״כ ברור אינו עינינו
 1 פפה ]ורב שנממה אדמומית ניכר משוך ]שהיום[ )שהוא( ופניא
 בראה הלבן עמוק :שממתית[ מקרי אחא* נא משנתינו לפרש
 היא לכנה בהרת ואס מ־כתיב הוא לכן השמור: אצל עמוק

 ארעתין רסליק ולמאי היא: לבנה למחהש״ת ליה וחדמדמי
 לא אמאי היא דלככה מברייתא פפא לרב פרכיכן דהות מעיקרא

לפרש יכולין היינו מה וסכיא צפרא דסמקא הא לן קשיא הוה
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רחלפא כצפרא דגיהנם אפיתחא דחלפא כפניא

:איפכא וא״ד עדן רגן אוורדי
 פח עין לו שוקל היה טפח לו להפריע וחייב מתני׳

אמרע״ג מ:ה״מ ו.מ׳ גירומיו: לו נותן כעין
 כה דבלי׳ ותן משלך צדק וצדק שלמת *אפן קרא ראמר ר״ל

 עין לו שוקל היה סיפא ן4אימ הכי אי לו
 דאורייתא הפרעות ואי גירומיו לו נותן בעין
 רחלפא :במערב ששיקעת בפגיא :היא לבנה אס סמקא אמאי

 רחלפא בצפרא ;מסכם אש מכק ומתאדמת דגיהנם אפתחא

 וא״ד .* חקי־ס בעדן גן כדכתיב במזרק שהוא דג״ע אוורדי במזרק
 הקמת ומאירה במזרק דעימדת משוס סומקא בצפרא איסכא
 של שעמוד לפי שכמעי־ב גיתנס מכק ומתאדמת ]במערב[ כנגדה

 מנקה הקמה ימתאדמת גיהנם אש כנגד ]מכה[ הקמה אור
בג״ע ומכה המזרק לצד הולך שלה ועמוד במערב דקלסא בפכיא

ג״ע: וורדי אדמומית מכק ומאדים
 יות׳ שוקל הבשר שיהא טפק ישבשר מצד המאזנים להכריע חייב

וה״ה להכריע שנהגו במקום לה מוקי ]ובגק׳ הליטרא קן
 דלסקות בעיני ונראה וכו׳ טסק להכריע ביקד ליטרות לעשרה

 בצמצום כעין עין שוקל היה וכו׳: טפק הכרעה בעי לא .מליטרא
 הכריעי גירומיו את המשקל לבד לו נותן מכריעין שאין במקום כגון

 לצריך אתא דבעי קס״ד טנה״ט :וכו'[ בלק מעשרה אקד כדקתני
 שליקת שאיפת אע״פ למדרש הוא מיותר וצדק טפק: להכריע

בריוק למדוד נמי ובמלה הכרע והיינו לו ותן משלך צדק מדדת
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 שנהגו במקום רישא אלא בעין עין ליה יתיב חיכי

 , עין לו שוקל היה אתמה אסיפא דר״ל איתמר וכי
 י וצדק קרא דאמר אר״ל מנה״מ גירומיו לו נותן כעין
ממל בר אבא א״ר גרומיו ]וכמה לו ותן משלך צדק

:לטרין[ לי׳ בלח בלטרא מי׳ א׳ רב אמר
 של מעונשן יותר מדות של עונשן קשה לוי אד עא
 כהן נא׳ וזה *אל כהן נאמר שזה עריות שס

 דכתיב הוא קשה אנך דהאי משמע ומאי *אלה יח »»קי׳
גבי .מאל( קשה )ואלה לקח הארץ אילי *ואתכה ׳’ידנ

 מכרת מדות למעוטי ההוא *אלה הכתיב מי נ עריות ’’
, ית »מלס

 האמרת בעץ עין ליה יהיב חיכי מדתו: על יתר שיהא כדי
 שנהגו במקום אלא המשקל: בשעת שיכריע הוא הכתוב דגזירת

 תליא בסכהגא אלא המשקל בשעת להכריע הכתוב גזירת אין כלו׳
 דאמר גירומיו תמת המשקל בשעת להכריע רוצה דאס מלתא
 מקפיד הכתוב דאין טפמ צריך הכרעה ואותה בידו הרשו׳ מדידה

כך: לאקר או המשקל בשעת או המשקל שיוסיף אלא
 או( ישרה שאיכה בטדה )כשמודד מדות של עונשן קשה

 אפשר דלא משום מפרש )ולקמן עול שוס בה כשעושה
 בהן נאמר עריות :ואזיל( כדמפרש לה יליף ומקראי בתשובה

 כל אלה עושה כל כתיב ובמדות האל התועבות כל את כי אל
 דקש״ה מאל קשה ואלה : רבים( לשון משמע )אלה עול עושה

 נטי בעריות :הקישוי ולהגדיל לרבות ה׳ הכתיב בהן הוסיף
 :וגו׳ ונכרתו האלה התועבות מכל יעשה אשר כל כי הכתיב
 שרה( לגזרה תועבו׳ תועבר׳ )כילף דסד״א מכרת מדות למעוטי

 >עשה אשר כל בכלל הן הרי תועבו׳ה״א כקראו מדות )כיקדעול
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 והבא כחשוב׳ אפשר החם חו־מרייהו מאי ואלא

 הדיוט גוול קשה לוי וא״ר בחשובה אפשר לא
 ווה למעילה חטא הקדים שזה גבוה סגול יותר

:לחטא מעילה הקדים
 בע מרו־ק הקב״ה כמדח שלא וראה בא לוי וא״ר

 שם וקללן בכ״ב ישראל את ברך הקב״ה• כ״ו
 ג״ש משים ולא מיעוט דמשמע אלה כתוב לא אי התועבות מכל

 אא״כ מעצמו ג״ש דן אדם דאין דייניבן לא אלה כתוב לא דאפי׳
 אפשר לא והאי בתשובה אפשר דהאי מק״ו ולא מרבותיו למדן

 כיון ואלא .ממשמעותו[ אלא הדין מן עונשין דאין כתשובה

 חומרייהו מאי : כרת ליכא ובמדות כרת איכא דבעריות
 דכל בתשובה אפשר אלה: בהו כתיב ואמאי מעריות ]דמדות[

 תשובה מלקות בלא א״ב כריתת׳ מידי נפטרו שלקו כריתות מייני
 משובותיכם ארפא שובבים בנים שובו כדכתיב מקום בכל מועילה

 למי יודע דאינו רבים דגזל מדות אבל . סעליא תשובה עביד אי
 לקיי׳ יכול ואינו המילה את והשיב שבא׳ בו תלויה ותשובה ישיב

 הגזילה את בוהשיב ימיו דכל מעליא בתשוב׳ א״א הילכך זה מקר׳
 מעליא תשובה זו אין רבים צרכי בהן יעשה דאסרי׳ ]ואע״ג קאי

 וכו׳ חטא בו הקדים הדיוט גזל :לבעלים[ משיב שאינו מאמר
 קרי הגזל בתיול׳ דמיד וגו׳ וכמש מעל ומעלה תקטא כי דכתיב

ומטאה מעל תמעול כתיב הקדש וגבי כפיר׳ משעת מטא ליה
: שנהנה עד מוטא מקרי לא ה׳ מקדשי בשגגה

 מרובה וברכתו רממן שהקב״ה ב״ו מדח חקב״ה כטדת שלא
אותיות בכ״ב :מברכתו מרובה קללתו אדם אבל מקללתו

שבתמלת אל״ף קוממיות 7ע במקותי מאם לקמיה כדמ&יק
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 יקללם קוממיות עד כוחקתי *מאם כב״ב ברכם ברז׳ כ׳ י״זי׳

; נעלה חקתי ואת עיי תמאסו בחקתי *מואס םבח׳6
 בכ״ב וקללם כת׳ ברכן רבינו משה ואלו נפשם

 וקללם לעבדם עד שמוע אם *מוהיה בה׳ ברכס פט
קונה: ואין עד תשמע לא אם *והיה מן דניי׳כי״ככ״ב
 ואין שגודשין במקלם מוחקין שאין מנין ,®!ח״ר

שלטח *איפה ת״ל שמוחקין במקום גודשין
 שגורשין כמקום מיחק הריני אמר שאם ,®ומנין

 שמוחקי במקום גודש והריני הדמים מן ולפתות ‘
 איפה ת״ל לו שומעין שאין הרמים על לו ולהוסיף
 שאין מנין רבנן תנו לך. יהירה וצדק שלמדה

 מואס :הכפולות לגד אותיות כ״ב הרי שכפופה ותי״ו הפרשה
 :אותיות ׳р מ״ס עד חוא״ו נפשם נעלה ער תמאסו בחקותי

 ער תשמע לא אם והיה :תבא כי כפרשת שמוע אם והיה
ועד תשקע לא אס דוהיה מוא״ו בית״א אלפא תשוב קונה ואץ

: כ״ב הרי קונה דאין ה״א עד תלילה ויזהר סופו
 ואין ;קונה מתיל ואפי׳ שגורשין במקום מורזקין שאין מנין

עושין דאס מוכר מתיל ואפי׳ שטוחקין במקום נורשין
 הלוקת וירעה המנהג כך ויאמרו אתרים אותן יראו שמא כן

 מתיל דבלא למימר ליכא והא הלוקת את המוכר או החוכר את
 ת״ל בידים: שלו את שגוזל כפקא עול תעשו מלא דההוא מיירי
 לן דקיימא תלתא לפחות :בעיר שמודדין כמו שלימה איפה
 לטסויי וצרק ת״ל הדמים: שליש יפתות והלכך תלתא גודשא
 דתזי דאיכא רמאות לידי לבא יכול זה ]דאף מכ״מ וצדק אתא

לכולהו^ 9*5* וג&סד בתוספות[ ולא כסתות לא ידע ולא מדיד׳ ב________
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 במקום מכריעין ואין שמכריעין במקום מעיינה

 כה דכי>׳ וגוהר אמר שאם ומנין שלמה *אבן ת״ל שמעיינין
 והריני הדמים מן ולפחות שמכריעין במקום מעיין

 שאין הרמי׳ על לו ולהוסיף שטעיינין במקום מכריע
 אמר לך יהיה וצדק שלמה אבן ת״ל לו שומעין

 בביתך[ נלך בבית( )לו יהיה לא מסורא יהודה רב
 )לו יהיה לא ואיפה איפה משום טעם ומה

 ואבן. אבן משום טעם מה בכיסך[ נלך בכיסו(
שלטה איפה לך יהיה וצדק שלמה אבן )אבל[

לך: יהיה וצדק
 ער אגרדמים שמעטידין מלמד לך יהיה ]לא[ ח״ר

שם דבי לשערים אגרדמים מעמידין ואין למרות
 נ>אי יעשנה שלא אלא ילסי' לא דמשלימ׳ בעיני נראה )*וכן מוצדק

 ישג״ם עין לשקול טעיינין :ביה( קריכא שלימה גדושה או מיווקה אבל
 מה ממון בביתו לו יהיה לא טפמ: שטכריעין במקום בעין:
 בביתך בקטנה ומוכר בגדול׳ שלוקמ ואיפה איפה משו׳ טעם

 שלמה[ אבן בביתך )ואס שליטה אכן )אכל[ :קדריש יתירה
ויתעשר אדם יעשה מה בעלמא ]כדאסריכן ממון לך יהיה וצדק

:באמונה[ ויתן ישא
 יתירה וקרא רממנא מזהיר קא דין לבית לך יהיה ]לא[ ת״ר

)בכיסך[ )בביתך( לך יהיה לא למכתב דמצי דריש קא
 אגירטים :וצדק שלמה אבן אס כי וקטנה גדולה ואכן אבן

 : המדות מעוותי על ולענוש להלקות המדות על ממונה שהיא
מלתא ביוקר ימכרו שלא לשערים אגרדטים טעטידין ואין

זה שאת הוא סברא אלא יליו< מקרא ולא היא נפשי׳ אסיה3_
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 לשערים בין למדות בין אנרדמיט אוקמי נשיאה כה דניי׳

 אגרדמי׳ מעמידין לחו תני' פוק לקרנא שמואל א״ל
 לחו דרש נפק לשערים מעמידין ואין למדורה
א״ל לשערים ובין למדות בין אנרדמים מעמידין

 והוא בעיניה* קרנא ליה תיפוק קרנא שמך ס״אטח
)אבא(]חמא( בר רמי דאמר הא כי סבר כמאן’5^

 ובין למדות בין אנרדמים מעמידים יצחק א״ר
הרמאים: מפני לשערים ־ ־

 עבה אחד צדו המחק את עושין אין רבנן חנו עה
שהמוחק אחת בבת ימחוק ולא קצר אחר וצדו ע״ב שם

 ימחוק ולא ללוקח ויפה למוכר רע אחת בברה י י
 קרנא .ליה נפק סמנו. מלקנות נחנעי׳. יהיו ביוקר ימכור

 שבת במסכת דאמרי׳ ]ואע״ג הכי( ליה הוה דלא )*ל״ג בעיניה ם״א זהי

אקנקכיה קרבא ליה ותהא מבבל כשבא לטייה דרב קץ( )דף יי! 'בגמ
 ]שחמתינין הרמאים מפני .־ והא[ הא ליה דגרמא למימי■ איכאהצד

 ל״א[ ביוקר מוכרים ואמ״כ בזול המוכר אותו שימכור עד
 יפות מטים שבתן או במדה שהוסיפו ואומרים ביוקר שמוכרים

 שהיו וכדאשכמן רמאות מיני כל או מלמטה ורעות למעלה
להם אומרים והיו מנויות כעלי מכין שהיו פרהדרין סעמידין

:יומא במס' בזול מכרו
 כל חומק איבו עבה אחד צרו :החדה את בו שמומקין המחק

בתוספתא גרסי׳ קצר אחד צדו כדומק: נכנס שאינו כך
 אלא בקצר חומק וכשחוכר עבה בצדו חומק וכשלרקמ יפה שעומק

 1 אחת בבת בעבה; אם בקצר אם המדינה כמנהג שויס שניהם
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 כלן ועל למוכר ויפה ללוקח שרע מפני מעט מעט
 לא אם לי ואוי אומר אם לי אוי ריב״ו אמר
 .הרמאים ממנו ילמדו שמא אומר אם לי אוי אומר

 אין הרמאים יאמרו שמא אומר לא אם לי ואוי
 או אמרה ידינו במעשדה בקיאין חכמי׳ תלמידי

 אמרה יצחק רב בר שמואל רב אמר אמרה לא
 יי ההע צדיקי□ ה׳ דרכי ישרים *כי אמרה קרא ומהאי

בם יבשלו ופושעים בס ילכו
כלים: ממסכת י״ז פרק שנינו בזה כיוצא

עו מתכת קבול בית בהם שיש ותמחק מאונים קנה

 כגון מעט מעט יפה: חומק שאיכו ובמהרה אמת בפעם
 את וכובש ומוזר הממק את ומגביה לבדו טפמ רומב שחומק
 בשתי א״כ ובכמת אמת בפעם אלא אמר טפמ וחומק הממק

 מצי וחומק ומוזר הממק ומגביה חדה מצי עד חומק כגון פעמי׳
 יאמרו שמא הללו: עוולות חיכי כל על כולן על :השני החדה

 ר׳ אחרה תלחודא וקבעי .יותר לרחות יבאו כך ומתוך וכר
 יאמר אס ליה הוהמספקא דחעיקרא אחרה לא או לבסוף יימכן

 : תורה דברי ה׳ דרכי ישרים :ליה אפשיטא מי ולבסוף לא או
יכשלו הבריות: את לרמות שלא הס יזהרו בם ילכו צדיקים

" :]רשב״ס[ )רש״י( פירש ע״כ .לרמות ילמדו בם
 מתכת של קטנות חתיכות כו ומשימין חלול עושיןאותו מאונים. קנה

אמי»'נש'המוכר והמחק. ז הנף להכריע, שירצה למקום ׳מגלגלו
 למוכי ורע פירוש שמקל מפני דלעת של איןעושיןמחק הספינה ת4

 חלול א»תו עושה הרמאי ללוקח ורע מכניד שהוא מפני מתכת של ולא
מוציאו: קונה וכשהוא מתכת כז מכנים מוכי וכשהוא
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 עני של קנה מעות קבול בית כו שיש והאסל

 בית בו שיש ומקל שמן קבול בית בו שיש
 כלם ועל מאין ט אלו הדי ומרגליות מזווה קבול
 לי אוי אומר אם לי אוי זכאי בן יוחנן ר׳ אמר

:וכו׳( )אמרה אומר לא אם
 במשקל במרה כמשפט עול תעשו *לא ח״רעו

 ימדוד שלא קרקע מדירת זו במדה ובמשורה. שם׳
במשקל הגשמי׳. בימות ולאחד החמה כימות לאחד י” *זי'’’

 בפועליו טרוד וכעח״כ מיונים פיעליס ונשיש בכתף נו שנושאין מוט אסל.
 נעת״נ ואין שגית שכרו ותוכע מוט של מכול בכית ממנו שנדו שקכל אחר
 שמן ג!נכ נעה״נ אצל מלאכה כשעופה עני. של קנה כמוט: לחפש לב מחן
 כו שמניח ]וכלו׳ המכס נו לגנוב ומרגלית. מוזות אכול כיח לחונו: ומחן

 ויג״ש תוי״ט המרגליות. טומן ותחתיה מכס ממנת מתנין שאין המומה
 הכתיב ככריימא שכתוב מהטעם וכו'. אומר אם לי אוי :אחר[ פי׳ עוד

 וכפירוש .ו״ל אשר רכינו היב פירש כן וכו׳ הרמאים ילמדו שאל למעלה
 כ! ויתלו הכתף יגל יעשה יגץ אסל וה והוא שינוי קצת יש ו״ל הרמנ"ם

 עד מעות יןכיל כית כתוכו שיעשה החמני ויערום ימכור אשר הדני
 שיש עני של וקנה יודע: ולא הסחורה מכסף שיגנוב מה שם שישים

 לשתות מים כתיכי וישים חלילה אותה שיעשה פי׳ מים. קכיל נית כו
 כילם אלה הנה עליו. שיחמלו נדי כתענית שהוא לאנשים ויאמר ממנו

 כיון מדאורייתא טימאה יקכלי לא אסר ען כלי פסיטי שהם אע'׳ס
וכו׳: יוחנן וא״ר טמאים הס הנה מ״מ יןכול כית להם שנעשה

 משורה דהיינו לקחיה כתוב כלי מדת שהרי קרקע מרת זו
 חג׳ לאחר ימרוד שלא :תשתה במשורה וחים כדכתיב

 שדה: שמלקו אמין סב׳ לאמד אי בשותפות קרקע שלקמו לקומות
הגשמים בימות מבל^עצמו באותו ולאמד החמה בימות לאחד
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 ן4של במשורה כטלה. משקלותיו יטמין שלא

 הקפידה בלוג ׳ו מל א׳ שהיא משורה מה וק״ו ירתיח
 ההין ושלישיות הין וחצי להין ק״ו תורה עליו

 ]וחצי[ )הלוג( ורביעית לוג וחצי ולוג ההין ורביעית
 לאדם אסור רב אמר יהודה רב אמר ועובלא תומן

 ואפילו ביתו בתוך יתירה או חסרה מרה שישהה
 פפא רב אמר רגלים. מימי של עביט הוא
 באתרא אבל מי חתי דלא באתרא אלא אמרן לא

 ובאתרא שקיל לא חותמה חוי לא אי דחתימי
 ור״מ .הגשמים מבימות יותר וקצר יבש המכל הממה שבימות

 נפתימ׳ מתבקעת הממה ובימות כווץ הקרקע הגשמים בימות פי׳
 ישפוך שלא ירתיח שלא שסכבידין: בטלת ה:7במ ומוסיף
 מפני לוקמ של סשורתו לתוך ומגביה במחק היין את המוכר
 משורה ומה כמלא: ונראה בלע״ז אישקומא הקלף שעולה
 תורה הקפידה בלוג מהן יש וששה שלשים כך כל קטנת שהיא

 גדול כלי ברתימות ק״ו :בלוג ממא׳ פמות שהיא שלה ברתימות
 ועוכלא תומן וחצי :וכו׳ ההין שלישית אפי׳ או כי׳ הין כגון

 :הלוג מרביעית הן פמותיס )ועוכלא תומן .בתוספתא גיסי'
 לקמן עוכלא :לוג[ מצי הקב ]שמינית הלוג( שמינית תוטן

 גדולה אזהר לא קרא ומיהו למדוד דאתי דזחנין שישהה מפרש:
 הכי תיסא לא דאי בהן למוד מכת על לו כשיתקכס אלא וקטנה
 למימש דאיכא עביט הוא ואפי' למיסר: ליה אצטריך אמאי

 תקנה לו אין הילכך בו ומודד טנופו ומעביר שרימצו פעמים
 מותם עושה סלך של ממונה שאין חתיטי רלא שבירה: אלא

ומותר לוה? שקיל לא לרמות; דאתי במדותהילכךאסור
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 אבל מהנדסי דלא אלא אמרן לא נמי חתימי דלא

 בין דמתרמי ומנין היא ולא בה לן לית מהנדסי
ושקיל: ומקרי השמשות

 איפה ומקטיני ברבית ומלוי פירות אוצרי עחרז״ר
 *לאמר אומר הכתוב עליהם שערים ומפקיעי צ
 ונפתחה והשבת שבר ונשבירה החרש יעבור מתי בע״
 מאוני ולעוות שקול ולהגדיל איפה להקטין ]בר ח עמוס

 יעקב בגאון ה׳ *נשבע אחריו כתיב מה מרמה[שם
 כגון פירות אוצרי מעשיהם כל לנצח אשכח אם

פירי: אוצר שבתאי כגון ]יוחנן[ א״ר מאן
 :העדות לבדוק מלך של ממונים ובאין הולצין מהנדסי :לשהות

 הלוקין א״נ רואהו ואין טרודין שהכל השמשות בין דמתרמי
 יבא הילכך ושקיל ומקרי לבו אל נותן אינו טרדו מתוך עצמו

:בו לרמות המוכר
 וגורמין ביוקר למכור לאוצרס ]בשוק[ שקונין פירות אוצרי

 שרובה דבעיר וכ״ל עניים הפסד ואיכא השער שחתייקר

 יעבור מתי השער; על סוסיפין שערי׳ מפקיעי :סיירי ישראל
 ימות אסר סדש לסוף ביוקר לחכור כלו׳ שבר ונשביר' החדש

 פירות; אוצרי מיקרי לא אסד דלסדש מפקיעישערי׳ והיינו הגורן

 ונפתחה שחיטה שנת תגיע מתי כלו׳ בר ונפתחה והשבת
 מקטיני והיינו איפה להקטין :פירות אוצרי והיינו בר אוצרות
 שמגדיל ברבית מלוי דהיינו לי נראה שקל להגריל איפה:

 איפה ממקטיני מחש שקל להגדיל משוס ואי רבית ע״י שקלו
 רצתי' משקלות אונאות שמעת כסי מרס׳ וחחאזכי לי' שסעת

 פירי איצר שבתאי בגוו ׳-,וגו יעקר ד׳דיאוז יתויק דתי**
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 עט חריפי בתרעא לפירי לתו סובין רשמואל אבוד,
שס וסובין לפירי משתי כרית שמואל חריפא כי

 מתם שלחו חריפא כת״עא אפלא בתרעא לתו
 :רוח דרוח כיון תרעא ]מ״ט[ מדברא דאבא טבא
שם בהם שיש דברים פירותמא״י מוציאין אין ח״ר

 בן יהודה ר׳ וסלתות שמנים יינות כגון נפש חיי
התיפלה: את שממעט מפני ביין מתיר בתירא

 צא עמדו א״ב אלא לח״ל מארץ יוצאין אין ת״ר
שאינו בומן אימתי שמעון א״ר בסלע סאתים

 עמדו אפי׳ ליקח שמוצא בומן אכל ליקח מוצא
:יצא לא בסלע סאה

 הזול כשעת פרי דאוצר כגון אכל כיוקר לעמים למכור כדי
יוקר שגורם אע״ם כדלקמן היוקר כשעת לעניים כזול ומוכרן

: מותר השער
 כי הגורן: כשעת דהיינו המוקדם כשער חריפא בתרעא

כל השער ויזלזל הכל גם שימכרו כדי בזול חריפא
 בתרעא וטוביןלהו לסירותשדותיו: להו תאמר שמואל השנה:

 סן ומיהו הזול כשער חי־־יפא כתרעא היוקר: אפלאכעת
 ויצא קצת השער מוקיר דמ״ס הגורן כשעת מאצר היה לא השוק

 ממעשה האב מעשה טובים דאבאטרברא טבא כהפסדו: שכרו
 השער והוזל דרות כיון השער יוקר שלא מתיזלה גורם שהאב הכן
 מהרה: להזלזל יכול אינו חשהוקרהשער אבל השנה כל עוד ריס

 סוד: יצא יין דנכנס כו׳ שממעט מפני
:המצות מן עצמו שקסקיע כר יוצאין אין
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 מחלון אלימלך אומר יוחאי р שמעון ר׳ פדרה

 היו הדור ופרנסי היו הדור גדולי וכליון &
 *שנא׳ לח״ל מהארץ שיצאו מפני נענשו מה ומפני יש״א

נעמי הזאת ותאמרנה עליהן העיר כל יימא*ותהזבם
 ■׳ נעמי חזיתם אמרו יצחק א״ר נעמי[ הזאת ]מאי

 יצחק וא״ר לה עלתה מה לח״ל מהארץ שיצאה
 אשתו מתה לא״י המואביה רות שבאתה היום אוהו
 שכבא שכיב דלא עד אינשי דאמרי והיינו בועז של

 אמר *יצחק רב בר רבה אמר ביתיה מני קיימי ל׳אה!נא
בר דרכה כאידך קמ״ל מאי בועז זה אבצן ית^יארב
 רב אמר יצחק רב כר רבה דאמר יצחק רב

 רפואת מקדים שהקב״ה לאשמועינן בועז של אשתו מתה
 שכיב דלא עד :בהקב״ה לבטוץ לאדם ויש למכה

 ימזומן עומד ביתיה מגי קיימי :המת שימות קודם שכבא
 הוא השופטים מן אבצן במקומו: ועומד ביתו על הממונה כגר

 אני ומה בדבר יש ריוין מה לן משמע קא מאי שופטים: בספר
 . שכל דקאמר יצחק רב בר כדרכה מכאן: מצוה שים למדין

 בבועז וכתיב בועז זה אבצן ומדקאמר בידיו מתו אבצן של בניו
 דאם אשמועינן הרבה בנים עדיין לו שתיו פי על ואף רות שנשא
 אבצן שעשה כמו בזקנותו אשה ישא בבמרותו אשת אדם נשא

 במייו ראשונה מאשה בניו ימותו שמא ירא שהית לפי ביעז דהיינו
 ידך תנת אל ולערב זרעך זרע בבקר וכתיב זכר לו יהיה ולא

 אינך כי )לקמן( טעמא קרא וכדמפרש ליה דרשינן נמי דמהכא
הוה בועז זה אבצן אמר לא אס אבל זה או הזה יכשר איזה יודע
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 פמי׳יב!6 שלשים לו *ויהי שנא׳ לבניו בועו עשה משתאות ק״כ

 בנווה ושלשי׳ החוצה שלח בנית ושלשים בנים
 עשה ואחד אחר ולכל וגו׳ החוץ מן לבניו הביא

 חמיו בבית ואחד אביו כבית אחד, משתאו׳ שני
 עקידה כורניתא אמר מנוח את דימן לא ולכולן
 דאמרי והיינו בחייו מתו וכולן תנא לי פיעה במאי
 דילדת ליך למה שתין שתין רילרת כחייך אינשי
 חנן רב אמר ודיו. שתין דמן חל ואוליד איכפל

 אלמוני ופלוני ושלמון אלימלך רב אמר רכא בר
 מאי הם עמינדב כן נחשון בני כולם נעמי ואבי

 מעולם לו היה לא כמי ובועז אמרת אשה כשא לא אבצן יומיכא
 בכיס לששים משתאות ק״כ רות: את שלקמ עד ובכיס אשה

 מכות שהוא אירוסין סעודת סעודות שני אחד לכל :ונכות
 סעודה קרי המשתה ימי ז׳ כל כשואין וסעודת בססמיס כדאמרי׳

 פרדת עקרה כודגית׳ :ממש בהם ואין אמרים לשונות יש אמת
 וכולם :לסעודתם שיזמיככי בכים לו אין לי פרע במאי :עקרה

 הוא יצמק רב בר דרכה דמלתא ומסקכא תכא ול״ג בחייו מתו
 למה למות: שסופן שתק דילרת בחייך להו: קיס הוה והכי
 הד ואוליד אמרת: אשה וכסב איכפל בלידתן: בצע מת ליך

 ויצא מרות בועז שהוליד עובד והיינו זריז משתין )דשמא(
 משתין דזריז בשמשון לה דמסרש ואיכא .ישראל מלך דוד ממנו

 הוליד ושלמון דכתיב בועז אבי שלמון :כלל כהירא ולא דאבצן
 סודה כלכתיב הגואל שם ליה משמע אלמוגי ופלוני בועז: את

את הוליד ונמשון כדכתיב נחשון בני אלמוני: פלוני פה שבה
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 אמית טהור טהור טמא טמא וסימניך עורבתא כיזבת אני»
 דשמשון אמיה שמה עדאל כרת נצבת רדודהאכייח

 לתשובת _נ״מ למאי )*נשיק ואחתיה צללפונית
 רב אמר רכא בר חנן רב ואמר .האפיקורסין יש״א
בכותא שלשה אבינו אברהם נחבש שנין עשר פא

 עומדת אינה אבות זכות לו שיש מי שאפילו קמ״ל אף י״ל
:לח״ל הארץ מן שיוצא בשעה לו ךשה.

,X' דאכרהם אמיה רב אמר רבא בר חנן רב ואמר 
אמתלאי רחמן אמיה נכו *כר בת אמתלאי .מה

 כמי וכתיב טובא קרא בה דאיירי משום לשמשון ואמיה :דוד
 שואלין הללו דברים שכל לפרש הוצרך הגיד לא ולאמו לאבייה״כל

 נשיק *ואחתיה שמותם: יודעים אנו אין מ״ט האפיקורסים לןרקכמ
 האסיקורסין לתשובת כסכה: דאמו גררא ואגב שמה כך לי שהיה

 לעיל( )כדמפרש אמרות מנשים יותר באלו לכו ששואלין ילא חזתא
 על נביאים לכו שמסרו להם חשיבין ואנו טעמא[ ]כדפרישית 1מר^”מש

 מבשו אביו דתרמ ראיתי ובאגדה נמרוד שמבשו נחבש פה:גכי^/

זה וכל הס מקומות ללותוק כותא צלמיו: מאבד שהיה בשביל גללא

 איפב׳ מתני מנהרדע׳ דימי רב )*בקדרות ושבעה שס
 שהיה נמשו? נן אלימלך אבות זכות :וכו׳ הוליד ושלמון שלחהה,א'נגמ*

יי .а״, י נמיכ׳אחמ ד. ומם א נש *נ״אנשיין
 צריכים הוזכר יעקב ושל יצמק שאמותןשל לסי דאברהם אמיה ׳נגמ)*

 דהמן אמיה נקט גררא ואגב אברהם אס שם לידע אנו אימא
 ואברהם הם טהורים מצאן כריס נבו כר שוות: ששמותיהן כקיד״ט׳לפי

 לפי לרול אמיה :הוא טמא כמי והמן הוא טמא עורב טהור ן^ה
אס גס לפרש הוצרך בנביאים כתוב חלכיס של אמהות שכל י
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 נפישי והוו בסלע סאין ארבעה קיימין הוו כר

 נהירנא יוחנן וא״ר איסי מדלית כטברי׳ כפן נפיחי
 מריח קרתא למדנח פועליא מיגרין הוו לא כד

 ינוקא בצע הוה כד נהירנא יוחנן ואיי׳ר .מייתק פתא
 תרקדרעוהי. חוטאררובשאעל והוהנגיר חרובא

 נטיל הוה כר נהירנא ]אלעזר[ )אליעזר( וא׳ייר
 שורא מריש דמשחא חוטא ונגיד כשרא עורבא

 מטיילין הוו כר נהירנא יוחנן וא״ר .לארעא ועד
 י שכע וכבר עשי•' שית כבי• בשוק׳ וטליתא טליא

 כד גהירנא יוחנן וא״ר חטאין. הוו ולא עשרה
.ביריהון נפיל להון דמודי מדרשא כי אמרינן הוו

: דילהון דיליה .עליהון דמתרחיץ
 ושמואל רב ושרף *יואש וכתיב וכליון *מחלון כתיבפג
 נקרא ולמה שמם וכליון מחלון אמר חר שם

 הגאולה מן שנתיאשו יואש ושרף יואש שמםאיי״"
 יואש אמר וחד למקום. שריפה שנתחייבו שרףיסאי

 שרות מייתין פתא מריח לתם: בו לקנות איסר מדלית
 )כדלקמן( מאד טוב שהוא הפת רית ומביאה מנשבת מערבית

 בעיני נראה כן חרובה טוב רית חתוך ומייתין העיר לחזרת
 טליא משתקים: מטיילים רעבון: תאות חתוך לפרש ויש

 במה להם מתרצה לנכרים רמורר-להון ונערה: נער וטליחא
 דטתרחיץ יסתור: דבריהם כל אלא בידיהם נפל שאומרים

קדכתיב משלו שיודעים מה כל לוקתיס לה© שמתגלה שע״י בוטת

;וגו׳ ככאתו בית את ויראם בתזקיה
__________________________;היקיס בדברי ושרף יואש
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 מחלון וכליון מחלון שמם נקרא ולמת שמן ושרף
 כלייתלמקום. שנתחייבו כליון חולין גופם שעשו
 ד א ד״ה "ויוקים מ״ד רתניא שמם וכליון מחלון כמ״ד תניא

 וישבי למואב בעלו אשר ושרף ויואש כוויבא ואנשי
 שהקים יהושע זה יוקים .עתיקים והדברים להם

 גבעון אנשי אלו כוזיבא ואנשי גבעון לאנשי שבועה
 וכליון מחלון אלו ושרף ויואש ביהושע שכובו
 שנתיאשו יואש ושרף יואש שמן ן4נקר ולמה

 אשר .למקום שרפה שנתחייכו שרף הגאול׳ מן
 לחם וישבי מואביות. נשים נשאו אשר למואב בעלו

 .יהודה לחם בכית ונדבקה ששבה המואביה רות וו
 אמרן יומיא עתיק הללו דברים עתיקין והדברים
 טמאת אדמה מ״ל חולין :מא׳'י שיצאו על כליה שנתחייבו

 קא יהודה בכי וגו׳ כוזיבא ואנשי ויוקים מ״ר היא:
 משבט משיב דקא הכי דכל לחיחר ואיכ' בדה״י ואזיל משיב

 אמו ושמא יהושע זה :האס מצד או האב מצד היו יהודה
 כוזיבא ואנשי :מיהודה אמו יהודי איש כדכתיב מיהודה

 אכל יהושע דהיינו כוזיבא לאנשי שבועה שהקים סי ת״ק
 שכיזבו היו כנענים שהרי הס יהודה משבט לאו כחיבא אנשי

 בן אלימלך כבי יהודה משבט שהיו וכליון מחלון אלו כיהושע:
 דכתיב מהרעב הקב״ה שיגאלם הגאולה מן שנהיאשו :כמשק

 :יפקדס שלא היו סבורים למס להם לתת עסו את ה׳ פקד כי
 שיצאו בכיס כלו׳ יהודה שבט על שנקראת המואביה רות זו

 באת כן וע״י למ״ל וכליון ממלון שיצאו הללו דברים :סמכת

אמרן יוטיא עתיק :־־וד בית מלכי 'נולדו לבועז וכשאת רות
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 בנותיך *שתי וכתיב עבדי דור *מצאתי מליססטדכתיב

 וגדרה נטעים ויושבי היוצרים *המה הנמצאות ?’י?*׳
 היוצרים המה .שם ישבו במלאכתו המלך עם י ’ י

 .אביהם שבועת שנצרו רכב בן יהונדב בני אלו
 .במלכותו לנטיעה שדומה שלמה וח נטעים יושבי
 .ישראל של פרצותיהן שגדרו סנהדרין זה וגדרה

 המואביה רות וו שם ישבו במלאכתו המלך עם
 *וישם שנ׳ בנה בן של בנו בן שלמה מלכות שראתה כ מ׳יא

 :מלכות של לאמה אלעור וא״ר המלך לאם כסא
 סלמנטון בלא ישן התבואה מן *ואכלת□ ח״ר פד
 רצינאת׳ בלא אמר נחמן ר׳ סלמנטון בלא מאי שס

 דר״ש כותיה תניא שריפה בלא אמר ששת ייקיא״ורב
 מן ואכלתם דר״נ כותית תניא דר״ג כותי׳ תניאשיש

 מפני לחרש מצפין ישראל יהו יכול ישן התבואה ה,^כהנ
 לבנות ולא יין לשתות שלא אביהם שבועת :כבושים ילאו מאתו ״זםם על

 כסא על כדכתיב וגדל הלוך לנטיעה :בירמיה כדכתיב בתים
 ה״ג לתורה: וסייג תקנות לעשות פרצותיהם שגדרו למלך: ה׳ זהזאע״פ
 דוד בן שלח׳ כלו׳ כנה בן של בני בן שלמה של במלכותו ת״כ

 שיצאו מלכיות של לאמה :בכה עובד בן שהוא ישי של בכו שהוא
המלכים: כל סחב'

 מרקיב׳; אלא התבואה ליישן מכיח אין דסלמכטק סלמנטון בלא
 שריפה • התבואה את המרקיב תולעת רצינאתא

 כו׳ לחדש מצפין להתיישן: יכולה ואין התבואה מתחממת
 הקציר לימות קרוב עד ישן התבואה חן ואכלתם קרא דה״ק



 קלט בחרא בבא מרקי׳ הספינה אח המוכר
 עד תבואתה בוא עד* ת״ל ]שכלה[ )שיכלה( ישן

 ששת דרב כותיה תניא מאליה. שתבאתבואתה
 מצפין ישראל יהו יכול ישן התבואה מן ואכלתם

 עד תבואתה בא עד ת״ל רע שישן מפני לחדש
 מלמד נושן ישן ואכלתם ת״ר מאליה. שתבא

 לי ואין מחברו מעולה הוא מחברו המיושן שכל
 דרכן שאין דברי׳ אבל לישנן שדרכן דברים אלא

 חרש מפני וישן .מ״מ נושן ישן ת״ל מנין לישנן
 וגרנורה יישן מלאים אוצרות שהיו מלמד תוציאו
 זה נוציא היאך אומרים ישראל והיו חדש מלאים

 עתיקא מעלי טילי לכל פפא רב אמד זה מפני
:והרסנא ושיכרי מתמרי לבר

 ומכלה שמרקיבה רציכאתא ע״י היינו שכלה :בכלל על ולא
 היו ולא יפה התבואה שתתבשל מאליה שהבא ער אותה:
 שליפה היינו רע שישן קליות: ולעשות קציר להקדים צריכין

 מלמל ישן ואכלתם ה״ג .שמתממס אלא הגרעין הוא שלם אבל
 :להתיישן המלש ויכימו יאכלו הישן למשמע כו׳ המיושן שכל

 פירות חיכי כגון לישנן דרכן אין ויין: מטה דרכןלישנן
 א״י שבח להוליע הכתוב שיכה מ״מ משן ישן ח״ל :שמי־קיבין

 נוציא היאך ויתקיימו: יתיישכו ליישכן לרכן שאין אותן שאפי'
 יהיה שלא כרמכם כעל תוציאו מלש מפכי וישן משמע להכי כו׳

 יוציאוהו טפי מעלי שהישן ע״פ ואף המלש להצכיע מקום לכס
:כתיישן שכבר הישן מן טפי להתיישן ראוי שהמלש המלש מפני

קטכיס: דגים הרסגא ישן: עתיקא
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פירוח המוכר
ששי פרק

 כירושליט היה גדול מנהג אומר רשב״ג היה צג
 דמי לו גוחן וקילקלה להכירו סעודה המוסר ע״ב

 היה ‘גתה־־ מנהג עוד אורחיו בושת ודמי בושתו
 שהמפה זמן כל הפחח ע״ג פרוסה מפה בירושלי׳

 האורחין אין המפה נסתלקה נכנסין. אורחין פרוסה
:נכנסין

 אומרים אין רב אמר טוביה כר ווטרא רב אמר צז
 על לנסך הראוי היין על אלא היום קדוש

 יין למעוטי אילימא מאי למעוטי המוכח. גבי
 וכו׳[ הוא סכנה מגולה למעוטי ]*אי וכו׳ שסע״במגיתו

 דעכריה ואע״ג מגולה למעוטי לעולם אימא בעית אי
 לפחחך נא *הקריבהו אפ״ה נחמיה כר׳ במסננת ג סלאכי

 14כהנ רב מיניה בעא פניך הישא או הירצך
 יציאה וכ״ש יאכילם מה לו ואין אוי־מי׳ שזימן בשתו ]דמי

 היא טובה ותקנה נכנסין אורחין :ממינא[ דמשריה
לאכול: שם וילכו יאכלו שם כי שידעו אורמין לקבלת

 דלקדוש למימי דאיצטריך בשתייה למותר במסננת דעבריה כגון
 לו ויש ועומד במקומו צף כמש ארס דאמר כממיה כר׳ פסול

 מולה גבי נא הקריבהו ס״ד: שלהי כמס'סוכה בסיכון תקנה
לקרבן; אסור קגוכה דבר כל אלמא כתיב



קט בחרא בבא ששי פיק פירוח המוכר
מהו חיוריין חמר מרבא משרשיא דרב חמוה

משלי« יתאדם: כי יין תרא *אל א״ל
 דמריר־זפה מולא חמרא יוסף בר חייא רב אמר

 צח יהיר גבר בוגד היין כי *ואף שנאמ׳ גרים
 כ р»рзп אאיגשי אפילו דיהיר מאן האי מרי רב אמר ולאיגוה

 ינוהטאי ולא יהיר גבר דכתיב מתקבל לא ביתיה
 אמר יהודה רב אמר .שלו בנוה ינוח לא ינוה לא
 אין ת״ח ואינו ת״ח של כטלית המתגאה כל רב

לא הכא כתיב הקב״ה של במחיצתו אותו מכגיסין
ש™«׳ :קדשך נוה *אל התם וכתיב ינוח

 חרא אל כהירא: ולא לקידוש וי״ח לנסכים מהו חיוריין חמי
אדום יין אלמא מדאי יותר שמשתכר יתארט כי :לשתיתו יין

בהו: כתיב דשכר לנסכים קודם
 למכירו יין החוכר דין זוכר מעלה של )בסוגיא דמריה מזלא

ואגב הלוקח על או החוכר על האחריות אם והחמיץ
 קנקנים )דוקא( דלאו רשב״ס( ופירש חייא רבי מאחר הביאי
 שנא׳ :גרים יין של בעליו שהוא דלוקח חזליה אלא גרחו דמוכר

 של גסותו כו' יהיר דגכר חשים לחה כאדם בוגד היין כי ואף
 דסכוריס בו בוגד שהיין גורס בו שאין בדבר דעתו שחגים אדם
 אאשתו: ביתיר אאינשי :חדה כנגד חדה חיחץ ונמצא יין שהוא

 ת״ח של בטלית המתגאה כל אותו: שמבזה מתקבל לא

 חלוקו שאין כל כיצד ת״ח של טלית הבתים בחזקת כח״ד דעניד
למי הוא וגסות הוא יתירא וצניעותא טפח חתחתיו נראית

:ת״ח שאינו
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 מאונים בכף שקלתי הכל סירא בן כספר כתוב פי
 הדר חתן מסובין וקל מסובין קל מצאתי ולא שסע״ב

 1וקד אורח מכניס אורח מחתן וקל חמיו בכית
 דבר *משיב שנ׳ ישמע בטרם דבר משיב מאורח משל״י׳

וכלימה: לו היא אולת ישמע בטרם
 אהדדי קראי ליה רמו לקרייתא נפק חנינא רבי פו
 לה׳ שלמה המלך בנה אשר *והבית כתיב שס
 ושלשים רחבו אמה ועשרים ארכו אמה ששים י מ"*

 אמה עשרים הדביר *ולפני וכתיב .קומתו אמהשם
 אט׳ קומתו. אמה ועשרים רוחב אמה ועשרים אורך

 חשיב קא ומעלה כרובים משפת חשיב קא כי לחו
 נקט ולא סובין כקט ולהכי גרוע דבר אלא דוקא לאו מסובין קל

 אורח מכניס אורח :היא ]דפסולת[ פסולת( )דלאו נוצה
בעה״ב: אותו מכנים אס דיו

 ארכו אמה ששים כתיב :אהדדי קראי העיירות בכי ליה רמו
 של מערבי כותל עד ההיכל פתק מן למערב המזרח מן

 דבית אמה וכ׳ ההיכל דאורך אמה מ' דהיינו הקדשי' קדשי בית
 : אטה ל׳ רוחו קה״ק בית שגם כמלא קומתו אמה ול' קה״ק
 הדביר ולפני דכתיב קומתו אמה עשרים אמר: בפסוק וכתיב
 טרקסין אמה והוא קה״ק בית מממיצת ולפנים כלומר עשרים
 רומב אמה וכ' למערב המזרק חן אורך אמה כ׳ דביר שקרויה

 בית דקומות כ׳ חשיב קא כי :קומתו אמה וכ׳ לדרוס מצפון
 שלמה של שהכרובים קחשיב ולמעלה כרובים משפת קה״ק:

 כותל אצל הארון מימין אמד הקרקע על עומדים היו שכיס



קמא בחרא בבא ששי &רק פירוח המוכר
 צט כלמעלה למטה לן משמע קא *הא קמ״ל מאי
 אץ למטה אף כלום משמש אין למעלה מה

 ואי לוי דא״ר לוי לר׳ ליה מסייע כלום משמש
 מאבותינו בידינו מסורת וה דבר -יוחנן ר׳ תימא
 ארוןע׳יפ״א תנ״ה המרה. מן אינו *וכרוכים ארון מקום

 ורוח.* רוח לכל ריוח אמות עשר לו יש משה שעשה
 :הזה כמקום לסדרו וראוי זה הענין מאמר ראשון כפ׳ כתוב מגלה יכמפכת
פח היא מסורת וה דבר פפי רב תימא ואי לוי א״ר

 שם
 מגילה

כ ע"

 מכותל רקכיות כ׳ לחלול יכולין לילהו ולמעלה לילהי למטה
 כלו׳ קומתו אמה ועשרים קרא משמע והכי לרומי לכותל צפוני

 כרובים לחשפת כעשרי׳ אלא משוכים איכן קומה אמות הל׳ כל
 ארון :הכי כמו העשר׳ )כן( מכלום פכוים שהם ולמעלה

 כ׳: על כ' שהוא שלמת שעשה קת״ק בבית כשניתן משה שעשה
 הרי ולשמאלו לימינו ורוח רוח לכל ריוח אמות עשר לו יש
ע״כ: הלביר 7ע כ׳ ולפניו ארק לא ע כ׳ —

 במלכים בהדיא כלכתיב עשר ורומן משמאלו ואמל מערבי
 צפוני בקיר נוגע האמל ככף לקיר מקיר פרושות וכנפיהם

 אמה כ׳ ולמעלה הכרוכים מראשי נמצא דרומי בקיר מכרו וכנף
 למת קמ״ל מאי היו: הכפורת גבי על משה של ואותן הגג על

 לימא ולמעלת כרובים משפת גווכא האי כי קרא משיב דקא לי
 לתני כלמעלה למטה קט״ל הא ומשני :קומתו אחה שלשים

 מה מעלה של הל כמו בהם עומליס והארון שהכרובים אמות ׳’
 וגוף העשר׳ גס כך לכר בהם ואין מלל כולס מעלה של הכ׳

 התל׳ חן אינו הארון ומקום כללקחן עוחלין היו בכס הכרובים
להא מייצי לא באויר שהם הכרובים וכנפי עומל היה בכס אלא
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 מן אינו *)וכרובים( ארון מקום מאבותינו בידינו י*״א ע׳

 ריוח לו יש משה שעשה ארון תנ״ה .המדהה״לע,לי
 הדביר *ולפני וכתיב ורוח. רוח לכל אמות עשר

 ועשרים רוחב אמה ועשרים אורך אמה עשרים
 היה היכא גופיה ארון והב ויצפרע קומתו אמה

עומד: היה בנס ש״מ לאו אלא מונח
 בנס כרובים שמואל אמר ]רבנאי[ )רבינא( אמר פט
 הכרוב כנף אמות *וחמש ׳שנ עומדים היו פס
 אמות עשר השנית הכרוב כנף אמות וחמש האחת י מ״א

 הוה היכא גופייתו כנפיו קצות ועד כנפיו מקצות
 בלום צדדיו לכל הקרקע חדת למעט אוחז אינו המרה מן אינו

 היה קה״ק בית באמצע רוח לכל אמות ׳’ לו יש כדקתכי
 אינו הבית וכל צד לכל אמות עשר הכתלי׳ לבין ריוחבינו ויש יושב
 חלל הדביר לפני :כלום ממעט שאיכו נמצא כ׳ על כ׳ אלא
 בין המבדלת המחיצה היא הדביר מן לסמם שהוא קה״ק בית

:קה״ק ובין הקודש
 האחת הכרוב כנף גופן: עומדין היו בגס דשלמה: כרובים

 של השנית כנף אמות וחמש כרוב: של האחד ככף
 ועשר בתרי' כתיב דהא מיירי קא שכי בכרוב ולא כרוב אותו

 קצות וער כנפיו מקצות אמות עשר וגו׳: השני הכרוב נאמה
 הכנסים שכי בין הגוף עומד היה דבכס מפקיכן לא סהכא כנפיו

 וא״כ אמות עשר אם כי הוי לא השני הקצה עד האחד שמקצה
 מאי דא״כ ליה כפקא דמהכא לומר יתכן לא היכן שבכתיי׳ הגוף
אחרות וקושיות מעילאירווח ביתא ודילסא לקמן פריך דקא האי



 קמב בתיא בי-א ששי פיק פיררת המוכי
 אכיי לה מהקיף עוטדין היו בנס ש״ט אלא קיימי

 לה מתקיף קיימי הוו כתרנגולים בולטין ודלטא
 קיימי הוו וה כנגד א4של ודה ודלמא ן4רכ

למכר כאת אם ליה משמע היי קרא אלא כלל הכא שייכי דלא <
 כנפיו קצות עד כנפיו מקצות תמצא זה לצד זה הכרוב כנפי שני

 שני בין הגוף רומב שהרי היו אמות מעשר טפי ומיהו אמות עשר
 לדרום מצפון קה״ק בית שרומב פי־כינן מהכא אלא הכנפיים

 לבד עשרים בכנפיהם היו הכרובי׳ ושני אחה כ׳ אלא היה לא
 את ויפרשו וכתיב אחות עשר הכנפיים ששני כדכתיב הגופים

 נוגעת השני הכרוב וכנף בקיר האחד כנף ותגע הכרובים כנפי
 וא״כ כנף אל כנף נוגעות הבית תוך אל וכנפיהם השני בקיר

 שהכנפיים דקס״ד קיימי הוו היכא דכי־וניס גופייהו איכהו
 ג בבתים והגוף שמאל מצד וא׳ ימין מצד א׳ אדם כידי בכרוב

 של גופן דלמא עומדים היו דבנס ייחר סי אביי לה טתקיף
 כלו שהגוף כתרנגולים הכנפי׳ חתמת ויוצאין בולטין כרובי׳
 הכנפי׳ כין והפרש הי־מקה שאין בבתים ולא כנפיו חתמת )יוצא(

 הכנפיים ששני הכנפיים חתמת יוצא והגוף היו מקורבים אלא
 דתקשי קושיות הנך כל וכן הגב באמצע אמד ממקום יוצאים

 דגרסי׳ בתראי מהנך בר קיימי הכרובי׳ אגיף ,ואזל אמוראי הנך
 סשלמסי ידייהו כייפו אשי ורב פפא כרב בהדיא ידייהו בהו

 שהאח׳ כרובים קיימי הוו זה כנגר שלא זה ודילטא :ידייהו
 •הארק מצד עומד והשני לכותל בסמיך מזה הארון מצד עימל
 ;נוגעת האמל כנף ונמצא; קצתו הכותל מן י־מוק משוך מזה

'הכרוב ככף ~קצת נמצא ולכותל הכנף בין מכרו ככף אמורי



 בתרא בבא ששי פיק בירות המוכר !42
 הוו באלכסונא ודלמא יעקב בר אחא רב לה מתקיף
 ודלמא יהושע דרב כריה הונא רב לה מתקיף קיימי
 , כשיעור לכותל הסמוך הכרוב ככף קצת לפני הכותל מן המשוך

 I אס״ה מכהו כתרנגולים בולטים דלאו אע״ג הגופים רוחב עובי
 י דלאו כמי נהי יעקב בר אחא רב לה מתקיף :מידי תיקשי לא

 לא אפ״ה קיימי זה ככגד זה וגס מכהו כתרכגוליס בולטים
 זה ]הכרובים[ עומדים היו הבית באלכסון דדילמא מידי תקשי
 מקצות הגופים כשיעור אמה מעשרים טפי דאיכא זה כנגד
 | לא הארון שבימין שהכרוב כגון זה של ככפיו לקצות זה של כנפיו

 אלא מערבי לכותל ]וגבו[ )וגס( ההיכל כנגד חמש פניו היה
 מערבית דרומית ]כנגד[ )בקין( החיצון כנפי אצדודי מצדד
 ’ בחצי פרוש הארון שמצד ]שלו[ )שני( וככף בזויות ככותל כוגע

 ■ השני הכרוב וכנף הכותל מן רחוק דהיינו לו חוצה או הארון
מעינ השני וכנסו משם מתחיל
 בקרן לדביר סמוך נוגעת
 : כזה* מזרחית צפונית
 בריה הוגא רב לה מתקיף

 דזה ]כסי[ כהי יהושע ררב
 — באלכסון ולא קיימי ככגדזה

 עומד" גופן אין ואפ״ה קיימי
 מעילאי ביתא דדלחא בכם
 ומתקצר הולך שהבכין רווח

 יותר רוחב והוי מלמעל׳
 במקום אמה מעשרים
הטפי' מן הכנסים שבולטין



 קמג בחרא בבא ששי פרק פירות המוכר
 מיכף ר״פורלמא לה מתקיף רווח מעילאי ביתא

 ורלמא אשי רב לה מתקיף ידייהו כייפי הוו
 עומדין הן כיצד .)ירייהו( משלחפי הוו שלחופי

 אל איש פניהם אמר חד אלעזר ור׳ יוחנן ר׳
 איש פניהם ולמ״ד .לבית פניהם אמר וחד אחיו

 כ ה״ד כומן כאן קשיא לא לבית *ופניהם הכתיב אחיו אל
 שאין כומן כאן מקום של רצונו עושין שישראל

 נגיעתם מקים הכרובים כנפי כנגד קיר אל מקיר והוי
 ירייהו כייפי הוו מיכף :הגופים כרומב מעשרי׳ יותר בכותלים
 ליכא והלכך מעט ידיו שכופף כאדם הן כפופים עצמן הככפים

 )האיור( ככף לקלה האיוד ]ככף[ מקצה אמה עשרים אלא
 ככף על ככף ידייהו משלחפי הוו שלחופי ורילמא :]השני[
 בתרגום ומתרגמי' ידיו את שכל כדכתיב ידיו את שיחבק כאדם

 וכנפיה׳ דכתיב משוס ואי פר״מ כך לידוהי שלמפיכן ישראל ארץ
 ]דהוי[ נוגעות כעין נמי היינו כנף אל ככף כוגעו' הבית תוך אל
 ופניהם כתיב: משה בשל אחיו אל איש ופניהם כנגדזו: זו

 על עומדים והס דכתיב בדה״י כתיב שלמה של בכרובים לבית
 משה של כאותם ]ואיכן[ )דאינן( ולהיכל לבית ופניהם רגליהם

 זהב ומצופין היו שמן עץ ושל הקרקע על ואלו הכפורת על שהם
 שעל כרובים ול״ש לבית ופניהם הכתיב במלכים: כדכתיב
 כאן אמד: בענין ליעשות היו ראויס הקרקע שעל ול״ש הכפורת

 זה פניהם הופכין הס מקום של רצונו עושין שישראל בזמן
 שהקב״ה סי׳ זה את זה האוהבין ונקבה זכר מיבת דוגמת לזה

. שתשרה כדי פנים אל פנים נעשו כך ומתמלה ישראל את אוהב



из בחרא בבא פיק פירוח המוכר
 פניהם ולמ״ר .מקום של רצונו עושין ישראל

т« רמצדדי אחיו אל איש *ופניהם הכתיב לביתן כס 
*מעשה כרובים אומר הגר אונקלוס תניא אצדודי. נ כ ד״₽

 מרבו: הנפטר כתלמיד פניהם ומצורדין הם צעצועים
 הילוכו מקום קנה ולרחבה לארכה כה הלך תניא ק

הילוך אין אומרים וחכמים אליעזר ר׳ דברי
 דר״א מ״ט אלעור א״ר שיחזיק ער כלום מועיל

 כי ולרחבה לארכה כארץ התהלך *קום יאמי׳עדכתיב
 דאברהם חכיביתא משום התם ורבנן אתננה לך

 כניו[: לפני לכבוש נוח שיהא ]כדי הכי רקא״ל הוא
 למת ומושבות מעמדות משבעה איןפוחתין שסע״נת״ר

הכלים הבל קהלת אמי הבלים *הבל כנגד ₽סליי*
 ישראל וכשאין מקום של רצונו יעשו וישראל ישראל על שכיכה
 קצת אצדורי רמצרדי :נם ע״י לבית פניהם הופכין עושין
 קצת ראשו והופך תכירו עם שמדבר כאדם לזה זה וקצת לבית
 עושין שישראל בזמן כאן כדלעיל לתרוצי ליכא והכא אמר לצד
 להם היה לא לבית פניהם כרובי׳ עשיית דעיקר דכיון יכו׳

 מעשה :מקים של רצונו ערשין ישראל שאין לסימן לעשותם
 כלו׳ צאצאים ל׳ והוא בד״ה בכרובים הוא פסוק צעצועים
 הנפטר כתינוק כלו׳ ילד כרביא כרוב מאי כדאחי־י׳ תינוקות

לעיל: דאמרן אצדודי מצדד והיינו מרבו
 יהיה ולא כגזלנין ולא כיורשין להו דהוו וכו׳ נוח שיהא ]כרי

הדין;[ מדת לבעל פה פתמון ולא לקטרג לשטן רשות
 ויושבין מעט הולכין הקבר מן נמזרתן ומושכות מעטרות מז׳



 קמד בחרא בבא ששי פרק פירוח המוכר
 אשי לרב ררבא כריה אחא רב א״ל חבל הכל
 כיהודה יהודה א״ד כדתניא א״ל עבדי חיכי

 ומושבות מעמדות מן׳ פוחתין היו לא בראשונה
שבו יקרים שבו עמדו יקרים עמדו כגון למת

:כן לעשות מותר כשבת אף א״כ לו אמרו

ין נוחל יש
שמיני פרק

 צ והכתיב משפחה קרויה אינה אם ומשפחת
̂ Р נבכי ולהרבות שמת המת על צער להרבות או האבל לנמס

 נ״ע ועועדין הבל האדם מיי כי בתשובה לשוב לבו אל איש ולתת
 אל לתת כדי ז״ס עושים כך מעט ויושבין ומוזרין מעט והולכין

 הבלים שבעה כנגד לקמיה דספרש והיינו הבל האדם שמיי לבס
 וראיתי בעיני הטעם נראה כן קהלת ספר בראש שכתובים

 לכך הקברות מבית המוזרים עם מתלויס שהשדים מפני כתוב
 מעליהם השדים יסתלקו כך שמתוך כדי וחושבו׳ מעמדו׳ תקנו

 דכסנהגא אמרי׳ ולקמן מקום בכל כן עושין יהו דא״כ כהירא ולא
 היאך עבדי היאך הבלים: הבל כנגד מאי ועוד חילתא תליא

 שישבו לאמר יקרים עטרו שנהגו: במקום לעשות רגילים היו
 כך אמר מקום אל ולכו עמדו להם אומר הממונה היה סעט

 דקברו היכא בשבת אף א״כ מכסי׳ ליה אמרו בעיני: בראה
 מאמר כן לעשות מותר יהא כדלקמן למשיכה סמוך המת את

ראיה סייתי יהודה וסדר' וישיבות עמידות אס כי עושין היו שלא
:כלים פירשו לא שהם מרבנן ולא
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 יהודה ממשפחת יהודה לחם מבית נער •ויהי ”׳’"פ»

 ממשפחת אמרת השיא גופא הא שם גר והוא לוי והוא
 אלמ<א לוי והוא אתי הא מיהודה אלמא יהודה

 מיהודה ואמית מלוי דאבות לאו אלא קאתי מלוי
 חנן רב בר רבא אמר יהודה ממשפחת וקאמר

 מיכה דקאמר היינו הכי אי לוי רשמיה גברא לא
 לכהן תלוי לי היה כי לי ה׳ ייטיב כי ידעתי *עתה שם

 לוי וכי .לוי רשמיה ]גברא[ ליה דאתרמי ]אין[
גרשום בן *ויהונתן דכתיב שמו יהונתן והלא שמו יח שם

 רקא :מיכה של פסלו כפרשת כתיב שופטים בספר נער וידויי' במ

 מיהודה קאתי אלמא יהודה ממשפחת תלמודא מתמה דגישוסכן
 לאו אלא אהדדי: קשיין קאתי מלוי אלמא לוי והוא וכתיב היה משה

 נקראו אבותס למטה שהלויס לוי ליה קרי להכי מלוי דאביו’^’"””’
 יהודה: משבט שאמו שם על יהודה ממשפמת דקאמר והאי לויסהס"ש, ק

 כלו' לוי והוא דכתיב והאי הוא לוי רשמיה גברא לא ומשני דכתייה
 ממשפמת כדכתיב יהודה משבט אלא הוא לוי משבט ולא שמו כך כני כתיב

 כו׳ מיכה דקאטר היינו :משפמה קרוי אב דמשפמת יהודה
 לע״ז לכהן לוי איש לו שנקרה על בעצמו מתגאה שהיה בתמיה

 ודאי אלא ]לעצמו[ משתבמ היה במה הוא יהודה משבט ואי שלו יונתן הוא
 אבוה ולעולם לשרתו הקב״ה ביור שבהם הוא לוי דמשבט משוס ״אשי

 ראתרמי ומשכי :לדוכתיה קושיין והדרא מיהודה ואמיה מלוי
 משבט הוא כאלו משתבמ היה בכך לוי היה רשמיה ליה׳גברא

 שמו יהונתן והלא :יהודה משבט אלא הוה לוי לאו ולעולם לוי
 ליה וקרי הוא לוי דמשבט היינו לוי ליה דקרי האי כרמך ונעל



 קטדי בתרא כבא ,я» שיק כוחלין יש
 1]א״ל הדני לשבט כחגים היו ובניו הוא מנשה בן

 הוא משת כן והלא הוא מנשה בן וכי וליטעטיך
 «0 י״» מתוך אלא ואליעור גרשום משה *בגי רכתיב
 ה״נ במנשה הכתוב תלאו מנשה מעשה שעשה

 תלאו מיהודה דאתי מנשה מעשה שעשה מתוך
 שמעון ר׳ משום ]יוחנן! )יהודה( ר א ביהודה הכתוב

 ר' במקולקל הקלקלה את שתולין מכאן יוחאי בן
 »״♦> תואר טוב הוא *ונם מחכא אמר חנינא בר׳ יוסי

 בן אדוניה והלא אבשלום אחרי ילרה ואותו מאד
 גשיר( מלך תלמי )בת מעכה בן ואבשלום חגית
 באביו שמרד אבשלום מעשה שעשה מתוך אלא

 מנשה בן סשסמת: קרויה אם משסמת אצמא יהודה מסשפמת
 גרשום נן ויהונתן הוא משה דק יתירה שהיא מפני תלוי׳ הנו״ן

 והלוי מיכה של פסלו הדני שבט שגזלו כתיב פרשה א נהה! כו'
 והלא הוא מגשר, בן וכי ומשכי לכהן: להם להיות עסהס הלך

 שהית לוי ליה סדקרי וגס תלויה הנו״ן דלכך הוא משה בן
 אלא ואליעזר; גרשום משה בני הימים בדברי וכדכתיב לוי משבט
 ע״ז שענד יהודה מלך מזק־ה ק טגשת טעשת שעשת טחוך
 כדקאמר' הוא לוי משבט לעול׳ ה״ב במנשה הכתוב תלאו ולכך
 לא מיהודה דאתי משוס לאו יהודה מסשפשת ליה דקרי והשי
 :וכו׳ מזקיה ק מנשה מעשה שעשה מתוך אלא אמו ולא אביו

 דנה" הקלקלה יהודה: ומסשפקת מנש׳ בן ליה מדקרי מכאן

 ילרה מנשה: בטקולקל לע״ז; כיסי שנעשה סיירי פרשת
;היה מגית ק אדוני׳ והלא היו אמת שמאס משמע אבשלום אחרי

10 IV.



 ? בחרא בבא פרקשמ״ני נוחלין יש 145
 מעשה שעשה מתוך לה״ג באבשלום הכתוב תלאו ״ל8®י

 ביהודה(:[ הכתוב תלאו מיהודה דאתי מנשה ,הז5״חי
 בטובים אדם ידבק לעולם ]אלעזר[ אליעזר א״ר צא
יהונתן' מטנו יצא יתרו בת שנשא משה שהרי שם

 ופנחב■ בנהס ממנו יצא עמינדב בת שנשא אהרן
לקת,! אהרן בן *ואלעור והכתיב אתי מיתרו ילאו01»8

 מיתרון דאתי לאו מאי לאשה לו פוטיאל מבנות לו
 ביצרו שפטפט מיוסף דאתי לא לע״ז עגלים שפיטם

 בן ראיתם ]ואומרים[ אותו מבזין שבטים והלא
 והרג לע״ן עגלים אמו אבי שפיטם ]כן[ זה פוטי

דאימירת אבוה אי *אלא מישראל שבט נשיא קי
 ומתל שלאהרן: בכו בן פנחס שלמשה: בכו בן יהונתן ממנו יצא

 היה קרוב אלמא יתרו מבת קאאתי מיתרו והלא פנחס
 ללחת ואין היה מסיד ואפ״ה גרשום בן מיהוכתן יותר ליתרו
 יתרו בת לקיז פכמם אבי אלעזר שהרי בטובים אדם שידבק מכאן
 דבק לא בכו אלעזר בטובים דבק אהרן ואס פכמם מחכה ויצא

 מבכותיו: אמת ממש יתרו בת כלו׳ יתרו מבכות לאו מאי בטובי׳:
 ככגי וכלמס מתריס שפטפט יוסף: משבט כלו׳ יוסף מבנות

 ככגדו: מפטפט שהיה אמד מזקן מוץ בפירקין לקחן כדאמרי' יצרו
 אלוה, כו׳בסכהדריןבם׳ אותו מבזק שבטי׳ והלא ופרכיכן יעייז
 כה כדכ׳תיב שפיטם כי': אותו חבזין השבטי' התמילו הכשרפין נמ״ה

 לא לעולם אלא כו׳ דאמיה אבוד. אי אלא לע״ז: כומר אק
 לקח; כדדי־שי׳ היה מיוסף גס שהרי פכמם כולד חמש יתרו מבת

 שפיטה וסיתרו ביצרו שפטפט מיוסף משמע פטפוטיז שכי סוטיאל
נח ענין סת7 ממש יתרו בת אמו שתהא א״א והילכן לע״ן ענליס



 קמו בחרא כבא שמיני פרק ברחלין יש

 דאמיה אפוה ואי מיתרו דאימידח אימא מיוסף
מבנות דכתיב דיקאנמי מיוסף דאימיה אימא מיתרו

 צריך אשת 'הנושא רבא אמר ש״מ תרי פוטיאל .
 ®гое בק אלישבע את אהרן *ויקרן ׳שנ באחיה שיבדוק י

עמינרב בת 'שיא׳ ממשמע נחשון אחות יעמינרב
 אחות ת״ל מה היא. נחשון שאחות יודע איני
 לו לקת אהרן בן ואלעזר קרא ה״ק אלא יוסף שבט אצל יתרו

 ומהשתא ומיוסף מיתרו כולדה שאשתו לאשהכלו' לו סוטין! מנכות
 היה ולא יתרו לבת פכמס היה ה׳ דור או ד׳ שדור למימר חציכו
 אהרן שדבק מה אהכי ולהכי גרשום בן כיהוכתן ליתרו קרוב

 ואעפ״כ ביתרו שדבק האס מצד פכמס של זקכו ואותו בטובים
 ממשה למילף דבעיא ממאי מיכיה לאקשויי ליכא פכמם ממכו יצא

 :מיהונתן יותר מיתרו רמוק היה פכמם שהרי יהוכתן מחכו שיצא
 כגון מיתרו נפקא דאימיה אימא מיוסף דאיטיה אבוה אי

 דת מיתרו דאימי׳ אמא למימר וליכא בכיו מבכי או יתרו של מבכיו
מחשה •לפיכן ולא כיהוכתן ליתרו הוא קרוב דא״כ ממש יתרו

 ]ונראה יתרו: מבנות מיתרו דאימיה אמה ומאהרןחידי: י
 פיכתס אס ואאמאשל כו׳ מיוסף אבוהדאימא אי אלא דה״ג בעיני <

היה דהשתא וכו׳ מיוסף אליעזר אשת של אמה אבי אי וה״ק קאי
 תי־תי פוטיאל :יותרמיהונתן[ לפנמסדוראיודרמוקמיתרו ליה ’

 דרשיכן פוטיים ב׳ הילכך יו״ד בלא פוטאל כתיב מדלא משמע
 פיטם של בנות מב׳ דמשמע מבנות חדכתיב א״נ ושפיטס שפטפט
כאחיה שיבדוק ’בעיני. נראה כך פוטיאל בת כתיב מדלא ופטפוט

*10



 י בתיא בבא שמיני פרק ניתלין יש 146
. כאחיה שיבדוק שצריך אשה לנושא מכאן נחשון

:האם לאחי דומים בנים רוב תנא
 • הלום הביאך מי לו *ויאמרו ]שם[ )שמה( *ויסודו צב
; אמת .פה לך ומה כזה עושה אתה ומה שם

 ן תקרב *אל ביה דכתיב אתית ממשהקא לאו «םטי׳יאלו
 י זח *מה כיה דכתיב קאתית ממשה לאו הלום.גיי'״ש

 י פה *ואתה ביה דכתיב קאתית ממשה לאו ^בירך.דני>
 להם אמר לעת כומר תעשה ועכשיו עמדי עמוד

 אדם ישכיר לעולם אבא אבי מבית מקובלני כך
 )אינו והוא לבריות יצטרך ולא זרה לעבודה עצמו
 אלא היא ולא ממש לע״ז ]סכר ע״ז( מאי יודע

לרב רב כדא״ל הימנו שזרה עבוד׳ זרה[ עבודה
 ולא אגיא ושקול בשוקא נכלתא *נטוש »"*»««כהנא

כי וזילא אנא רבא וגברא אנא( *)כחיא הימא «!׳
 כאחיה שבדק מלמד כדלקמן: האס לאמי דומים שהכניס

 חשיבתו ומתוך יהודה למטה שהי׳ נחשו; אחות שהיתה לסי
לקחה: לכך

 ׳ ויאמרו מיכה בפרשת מיירי גרשום בן ביהונתן ונו׳ שמה ויסות
 אלא וכו׳ עצמו אדם ישכיר :שם שבאו הדני שבט לו

 כמבזה והמלאכה חשיב הוא לו זרה שהיא ;לע״ז לבו יהיה שלא
 כלו׳ אגרא וטול :הפשט נטוש איסור: בה שאין אלא ומכוערת
 קרינא ולא כלל השם חלול כאן ואין כל לעין בשוק בשכר הפשיטה

 רבב שיש בת״ח שבת במם׳ ליה דדרשינן מות אהבו ולמשנאי ביה
 ולא ה״ג גנאי. כאן אין להתפרנס מלאכה לעשות אבל בגדיו על

אנא כהנא תיקא ולא נחי דנרפי ואית אנא דכא נכרא תימא



 קמו בחרא בבא שמיני סרק נרוחלין יש

 ביותר עליו חביב שממון דור שראה כיון מלתא
 כז א ד״ה גרשום כן *ושבואל שנא׳ האוצרות על נגיד שמו

 6"ע והלא שמו שרואל וכי האוצרו׳ על נגיד מנשה כן
לבו: ככל לאל ששב יוחנן א״ד שמו יהונתן

קיא שמעיה שמלאי דר׳ אכתפא ינאי ר׳ ואזל מסחמ״ך <
א״ל לאפייהי נשיאה יהודה ר׳ ואתי 1

 היה שלא שמו יהונתן והלא ;הדבר לי הוא וגנאי ומשוב אני כהן
 גרשיס ובכי הימים בדברי ידכתיב כלבד זה אלא בכיס לגרשום לי

 ממון לו שהיה עכשיו לבבו בכל אלה׳ ששב הראש: שכיאל

 ובכיי הוא מנשה בן גרשום בן ויהונתן דכתיב משוס ואי הרבה
 יום עד בס״ע ואמריכן הארץ גלות יוס עד הדכי לשבט כהני׳ היו

 בס׳ מפורש כן עמו מיכה של ופסלו ד?[ ]מטה )מנשה( שגלה
 הארץ גלות יוס עד והכתיב ליה מתיבין ירושלמי דבי־כות בתרא
 והמליפו שלו הכקליטין כל והמליף שלמה עמד דוד שמת כיון אמרו

 בבית יושב זקן אמד ונביא הה״ד הראשון לקלקולו ימזר עמהס
 יחים והאריך לע״ז כומר התם כעי וקא הוה הוא אחרין אל

 מייתי כש בר היה כיצד שלו בע״ז צרה עיניו שהיה ע״י ואמריכן
 והוא עלי סייסיה ליה אומר והוא לע׳יז גדי או אימר או תור ליה

 מריעה. ולא מטיבה ולא שותה ולא אוכלת לא לך מועלת מה אומר
 ביעין ועשר דסולת פינך מדא ליה אייתי זיל א״ל נעביד ימה א״ל
 בר מי־ אתא לון אכיל ליה דאזל וכיון עלך לה אסיים ואבא עליי
הכא עכיד את מת כלום מועילה איבה אס א״ל כן וא״ל סידן

לשבואל: דור שראה כיון :מיי בגין א״ל
:ינאי דר' שמעיה א״ל : כהות עיכיו והמלו היה זקן יצא* רבי



 בתרא בבא שמעי סרק נידזלין יש !47
 יאי וגולתיה יאי הוא לקבלנא דאתא אינש בר
 כשק שעוריה דין א״ל נששיה לגביה מטא כי

 א״ל האם כנכסי לבת שקידם לכן מנין מיניה ץ״לייכעא >•*'
מה האב למטה האם מטה י מקיש מטות רכתיכה’מיל*

 קודם בן האם מטה אף לבת קורם כן האב מטה
 שנים פי נוטל בכור האב מטה מה לבתא״לאי

לשמעיה א״ל’ שנים פי נוטל ככור האם מטה אף ע״נ שם
למילף: צבי דין לית גוד

 ממשמשת נחלה כיצד *הא וכו׳ לי אין כן ]ח״ר צג
 אכיי אמר יעקב עד ולימא ראובן ער והולכת קטר

כל רב אמר הונא א״ר שכטא כלה לא שסע״נגמירי
 שבישראל נשיא אפי׳ הבן בת עם כת תירש האומר

 תניא כד[ צדוקין מעשה אלא שאינן לו שומעין אין
 לריננא תכנא !בטבת[ )ביה( וארבעה בעשרים

 ;כנגדנו בא משרב אדם יאי הוא לקכלנא דאתי אינש בי
 כדמוכח ממש נאה א״ב ת״ח של טליתו כלו׳[1 יאי ינולתיח

 דר׳ לגולתיה ינאי ר׳ נששיה : כשק שיעוריה דין דאמר לקחיה
 לקבל ושיעורו וגרוע עב בגד כשק שיעוריה דין : נשיאה יהודה

 הבגד ד׳ על ד׳ השק דתבן כשק טפחים ד׳ על טפחים ד׳ טומאה
 לבת קודם בן ינאי לרבי נשיאה ר״י א״ל : שבת במם׳ ג׳ על ג׳

 ר׳ א״ל :כו׳ האב מטה מה אי ינאי לר׳ בשיאה ר"י א״ל :כו׳
 אלא למילף רוצה דיו ואלחליח אותי משוך גור לשחעיה: ינאי

 ל כדלקמן לתרץ הוא קל דדבר כלו׳ צריכים שאינן דברי׳ להקשות
 בהון להתעכאה דלא יומיא אילין דקחשיב תענית במגלת כרתניא

למשפטנו שבכו לריש תבנא ביה בכ״ד והתני בטבת ימיירי



קמח בתרא בבא שמיני פרק נרחלין יש
הבן כה עם בה תירש אומרים צדוקים שהיו

 זה מנין שוטי׳ להם אמר זכאי בן ר״י להם נטפל <
מזקן חוץ רבר שהחזירו ארם בחם היה ולא לכם

 בגו בה ומה ואמר כנגדו מפטפט שהיה אחד .
 מכחו הבאה בתו תירשנו ]בנו[ 1)כחו מכח הבאה

 שעיריאעישל» בני *אלה הוה מקרא עליו קרא כ״ש לא
 וענה וצבעון ושובל לוטן הארץ יושבי החזרי
 שם אשר ענה )הוא וענה ואיה צבעון בני *ואלה יכתיב
 ענה והוליד אמו על צבעון שבא מלמד אלא מצא(
 הבן בן עם ומיהו הבן בת עם : הצדוקים לכו שהודו הראשון

 היו סוכו איש אכטיגכוס תלמידי ובייתום צדוק תירות. דלא מודו
 כעבדים תהיו אל מאכטיגכוס שקבלו מה לתלמידיהם שונין והיו
 למקים עבדו דה׳'ק סבורים שתיו בכך התלמידים וטעו וכו׳
כל כן זה בדבר ממש שאין כמו ואמרו שכר תקבלו ולא

 צדוק ע״ש צדוקי' ונקראו מכמים בדברי סקרו מיד מכמיס נרי
טקרא עליו קרא :נתן דר׳ באבות ביתום ע״ש ובייתוסים

ליה וקרי היה צכעון של בכו שענה ממנו למידים שאנו זה *
 אני שעיר ארץ ירש שענת כלו׳ הארץ יושבי כמי וקאמר שעיר בן 1

 לבת וה״ה עצמן כבנים האב נמלת יורשים בכיס שבכי כמצא אביו
 עם יורשת דאיכה היכי כי הבן בת עם הבת תירש לא והלכך בכו
 היה[ ]בכו היו( )בכיו אלמא וגו' צבעון בגי ואלה וכתיב :הבן

 ובכו אמיו שהוא כמצא עגה ממגה והוליד אמיו: ליה קרי ולעיל
 משום לאו שעיר בן ליה דקרי והאי היה צבעון של דבכו לומר ואין

כבנים הס הרי בכיס דבני לאשקועינן אלא צבעון של אמיו דהיה



 בתרא בבא שמיני פרק גרחלין יש
 טלתא אמינא *רכה אמר הוו ענה הרי ע׳מס״י׳ודלמא

 * אמר ר ואי שמואל ומנו טלכא שבור אמרה רלא °״י
 שבור אמרה דלא טלתא אטינא פפא רב

 דמעיקר' ענה הוא ענה הוא קרא אמר רבה ומנו
 תהא *ולא שוטה א״ל פוטרעי אתת בכך רבי הטזא׳ל

 לבת מה שלכם בטלה כשיחה שלנו שלמה חורה
 כבת תאמר האחים במקום כתה יפה שכן כנו

 ]ונצחום[ )ובטלום( אחים במקום כהה שהורע
 צבעון סדקאמר ודאי אלא צבעין גבי ליכתביה לא דא״כ לנקלה

 ]עהנא[ שמעינן הארץ יושבי מדכתיב ומיהו הוו אקים וענה
 ומגו כו׳ אטינא רבת אטר לנקלה: :בנים הס הרי כביס דכני

 ’ של שט והוא הכי ליה קרי בדינים כמותו שהלכה ולפי שמואל
 !מלכא שבור קרי כמי רבה כו׳ פפא רב אטר א״ר : סרס מלך

 כרב דהלכתא ומקצה ענין משדה לנד כוותיה כמי משוסדהלכתא
 הבן דנן לך מודה אני גס הלא בתמיה פוטרני אחה : יוסף
 ]היא )אמרי׳( הבן בת אבל הבת במקום ואפי׳ זקנו את יורש

 יופו' שלנו שלטה חורה תהא לא עמה: הבת דאקריכן[שתירש
 י לו לגלות קפץ היה לא קע'קרא ומיהו נקש לדקותך רוצה איני

 כטלה כשיחה התורה: טעמי להם לגלות שאסור דבר של טעמו
 , טה תשובה: עליו מעצמיכסשיש דכים שאתם וקומר קל שלכם

 במקו׳ ]שיורשת[ )שתירש( אחים במקום כחה שיפה בנו לבח
 בני עם אביהם אני קפר בנכסי שירשו צלפקד בנות כגון אביה
 : אביהם אקי בתוך נקלה אקוזת להם תתן נתון שנא' קסר

יורשת שאיכה כשם האחים אצל כתה שהורע בבתו תאטר



קמט בחרא כבא שמיני פיק ברחלין יש
 ירושת«®«""»♦ *ויאמרו טוב. יום עשאוהו היום ואותו

 א״ר מישראל. שרט יריחה ולא לבנימן פלטה
כגימן שבט על שהתנו מלמד אמי ר׳ רבי יצחק

האחים: עם הבן כת תירש שלא
 וראה בא אמיה בת עם יורשת איכה כך אכיה כנכסי אידה עם

 מפר ולכות מפר בכי לחמו ילא מפר בנכסי ירשו צלפמד שכיות
 צלפמד בכות דהיינו לכת קודמת הכן כת נמצא מפר נכסי כל

 :היה בטבת כ״ד שנצידם היום ואותו : מפר לכנות שקדמו
 כל ירשי האידס אלא כן של האחים עם הרו בת תירש שלא
 לפי המת לאחיהם ראוי שהיה מלק ואפי׳ ]ה*ב[ ]האח[ נכסי

 ואפי׳ בניחן שיט כל למלחמה מהו כגבעה דפלגש מעשה שבאותו
 מבנימן נשמדה כי ]לנשים[ לכותרי׳ נעשה מה כדכתיב הנשים

 ד׳ נשים שנשאו איש מאית שש אס כי איש מהם נותר ולא אשה
 כל ונמצאת שילה מבכות שמטפו ומאתים גלעד יכש מבכות מאות

 מאד הרכה מגיע העת כאותו לפיכך איש מאות לשש ככימן ארץ
 נמצאת אמר לשבט ואסתכשא לירש הכאה אמת לאשה הנמלה מן

 יורשים לכיס דיש דהיכא התקינו לפיכך ככימן שכט נמלת נגרעת
 כת תירש שלא התנו החת דכי כמלת מיעקרה דלא אכיהס את
 כנות א1ן בכיס הכיח לא אס אכל הפקר ב״ד דהפקר עמהס הבי
 ]שתעקור[ )שכעקור( לחת לי׳ ניחא עמהןדלא תירש הכן בת גס

 הבן בת תירש הכן וכת בכות דאיכא היכא א״כ . מזרעו נחלתו
 פן אמר לשבט תכשא שלא נזהרים ומסתמא הנכסים כל את

 הירושה לתת ויאמרו קרא משמע והכי אמר למטה נמלה תם־כ
הבן לבת ול>/ ננימן שבט על הנקראים לבנים כלי׳ בניחן לפליטת

 --------------* יייי» .мт י-ית^י• ירמתג-ה. תי־6 להדוי -----



בחרא בבא שמיני פרק גומלין יש
 בן מגיח שאינו מי כל רשב״י משוס יוחנן א״ןי* צד
 הבא כתיב עברה עליו הקכ״המלא ליורשו שם

 עברה ♦יום התם וכתיב נחלתו את *והעברתם כ׳ מיני
יראו ולא למו חליפות אין *אשר . ההוא היום6 ניה.צס

 כל אמר חד לוי בו יהושע ור׳ יוחנן ר׳ אלהיסםנה
 מניח שאינו מי כל אמר וחד בן מניח שאינו

 דא״ר תלמיד דאמר יוחנן דר׳ תסתיים תלמיד
 ומדר תסתיים ביר דעשיראה גרמא רין יוחנן
 והא בן אמר לוי בן יהושע ר׳ תלמיד אמר יוחנן

 למא; אלא טמיא לבי אזיל לא לוי בן יהושע ר׳
ואמי להולך בבה *בכו דכתיב כני בלא »דשכיב ירמיה

 אלא זכר בן כלא להולך רב[ ואמר יהודה רב
 יהושע ומדר׳ תלמיד דאמר הוא לוי בן יהושע ר׳
 דר׳ קשיא בן אמר יוחנן ר׳ תלמיד אמר לוי בן

 חליפין חליפות :אותו שונא כלל י־״ין[ ]פי׳ עברה עליו מלא
 שן אצלו כשא ביר דעשיראה גרמא דין :מקומו ממלא

 אינו מת של שהשן אבלי׳ נפש למרי מכתם היה ובי מבכיו אחל של
 והשער השיני׳ מן חוץ טמא שכמת כל פ״ג באהלות לתכן טמא

 אם בן הכיח לא ייתכן לר׳ וכיון טמא הכל יובורן ובשעת והצפורן
 היה לא אלהים ירא לא כקרא בן הכית שלא לחי לס״ל איתא
 אינש מציף בעלמא לאמרי׳ ביר לעשיראה גרמא לין לבריות אוח׳
 לא ג חטאה כסוי פשע נשוי אשרי לכתיב חטאיה למפ>־הס מאן
 מלא בית כלתכן עליו להתאבל המת לבית טטיא לבי ע־יל הוה

:מתלמולו להתבטל רוצה היה שלא לפי מתים מלא טמיא
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דרכיה. הא דיריה לאקשיאהא יוחנן אדר׳ יוחנן

 י* ס״א במצרי׳ שמע והדר’ מ״ר חטא בר פנחס ר׳ דרש <
 הצבא שר יואב מת וכי אבותיו עם רור שכב כי

 בו נאמרה וכיואב שכיבה נאמרה ברוד מה מפני
 יואב שכיבדה בו נאמרה בן שהניח דור מיתה
 הניח לא ויואב מיתה בו נאמרה כן הניח שלא

 אלאעויאאה יחיאל בן עבריה יואב *מבני והכתיב בן
לא כאל! יואב שכיבה בו נאמרה במותו בן שהניח דוד

 אלא מ« . מיתה בו נאמרה כמותו בן הניח שלא
ק״ל4”כיתו בתיו עניות קשה חמא בן פנחס ר׳ דרש

צה שנאמר מכות מחמשים יותר אדם של •
 שס בי נגעה אלוה יד כי רעי אתכם חנוני *חנוני ׳״

 מיוני» און אל תפן אל •השטר נחבריה[ ליה וקאמרי
פסל! : מעוני בחרת זה על כי

 הניא שלא זה דאמר כריב״ל דס״ל יכו׳ גרסא דין ריריר. הא
דרביה בן הניס שלא זה דאמר מאי ורביד, הא תלמיד;

। . ס״ל לא וליה:
 דר' דדרשות גררא ואגב רסקי למבעי וצריך ובו׳ עניות קשת

מכות כ׳ היינו וגו׳ אלוה יד כי : הנא ליה נקטי סכ׳זם
 נמצא מנות עשר לקו היא אלהים אצבע דכתיב במצרים שהרי

 תהרהר אל און אל תסן אל מנות; אצבעית ה' כה שיש ליד
 .מכות הג׳ לך טוב כי חמך יותר מצירים יש כי הדין מדת אמר

הקב״ה ועדיין הרבה וקרקעות וזהב כשף לך יש והרי מעוני
; עניים שהם אדם בני מהרבה יותר עליך .מרמס
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 )צער לו שיש מי כל חמא בן פנחס ר׳ דרש צו
 ויבקש חכם אצל ילך ביתו בתוך חולה או( שם

 ואיש מות מלאכי מלך *חמת שנא׳ רחמים עליו ט! משלי
: יכפרנה חכם ’=מלא .

 נתחלקה מצרים ליוצאי אומר יאשיה ר׳ תניא כה^’
 ינחלו אבותם מטות *לשמות שנא׳ הארץ פל!חים
 בנחלה הארץ תחלק *לאלה מקיים אני מה אלא למקים

 אומר יונתן ר׳ הטפלים את להוציא כאלה לאלה מיכפ’.
י. נפרה נשק

 מלאכי : ר^מקום מאת קמה לו שבאה צער היינו מלך חמת נתפלל"
 : יקקכה יכפרנח : למות שנוטה קולה היינו מות צח
 יוצא♦ של קשנון כסי נתקלקה הארץ לבאי כלו׳ מצרים ליוצאי קין

קשבון דלפי מאבותיהם ירושה בתורת שנטלוה מצרים כ) מדנר
 ו1כ? הארץ כתקלקה ממצרים לצאתם שכיה בשנה שנמנו הראשון שס

 נ;טל אקד בן הארץ בביאת עתה לו שהיה ומי עצמם הם ירשוה
 קלק אלא כולם נין נטלו לא כסי נכים י׳ לו שהיו ימי קלקר כל

 מואב דערבות סכין באותו הארץ בנאי בפנקס שנא׳ : אקד
 לשטות וגו׳: ואהרן משה מפקודי איש היה לא וב^ה בהו דכתיב
 דלאותן אלה יכקלו מצרים ביציאת שכמנו אלו של אבותם מטות
 תחלק לאלה : יורשים תקתיהן קמו אשר ואלו הנקלה יקלוקו

 שכע ואלף אלף מאות שש ישראל בני פקודי אלה לעיל כתיב7
 תקלק לאלה נאמר משת אל ‘ה וידבר ליה וסמיך ושלשים מאות
 דלבני כ׳ בכי שתם כאלה : כתקלקת הארץ לבאי אלסא הארץ

 פקות שיצאו לטפלים לא אבל הארץ כתקלקה מקצרים שיצאו כ׳
□כות אלא בניהם ולא הס לא בארץ קלק כטלו שלא כ' מנן

-Акп -»»■.4.-..^ 4К'► с■,-..«—--.I ..... 2.1 — 4.» ________
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 תחלק לאלת שנא׳ הארץ נתחלקה הארץ לבאי

 מטות לשמות מקיים אני מה אלא בנחלה הארץ
 שבעולם נחלו׳ מכל וו נחלה משונה ינחלו אבותם

 וכאן מתים יורשים חיים שבעולם נחלות שכל
 משל לך אמשול רבי אמר .חיים יורשים מתים
 בעיר שהיו כרעים אחים לשני רומה הדבר למה
 בני׳ שני לו יש ולאחר אחד כן לו יש לאחר אחת

 נטלו לא אז בכים בלא במדבר שקתו ואת דוד ולא אב להם היה
 דאין מצרים ליוצאי לא נתחלקה הארץ לבאי :ויו׳ בארץ חלק

 ש׳צאו ושמעון דראונן הנכנסים אמר אלא היוצאין אמר הולכין
 כתר אזליכן הוה אי א׳ וזה י׳ זה במדבר בכיס והולידו ממצרים

 נוטלי׳ הי' עכשיו אבל כולם כנגד הא׳ נוטל היה מצרים וצאי’
 מקיים אני מה אלא : אמד מלק נוטל והא׳ מלקים עשרה

 לנו יש כמי מצרים יוצאי דאמר דמשמע אבוחם מטות לשמוח
 אבותם מטות לשמות מהני דלהכי ואזיל ומפרש .הנמלה למלק

 בארץ מלק־ס י״א ושמעון ראובן בני שנטלו דלאמר ]ינחלו[
 ליוצא* כאלו אכותס מטות משכון לסי ביניהם אותה קמלקין
 מלקים י״א הכי נתמלקו אבותס ושמעון ראובן דהיינו מצרים

 הארץ דבאי דוס־א עשרים בני היי מצרים ’יוצא דהנהו וכגון
 אינן והכניס לאלה דכתיב כ׳ אבני א״י כמלת לעכין קרא דקסיד

 ראובן ומוזרים מלקים י״א לשניהן להביא בעלמא שלימים אס כי
 מי״א ממצת נוטלין ראובן של בכיו לבניהם וסורישין ישמעק
 בחנים אחים ]שני :וכו׳ ממצה נוטל שמעון של ובכו מלקים
: נשוה[ לשניהם הניתטת התרומות כל למלוק ביניהם והתנו
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 אחד חלק נוטל אחד בן לו שיש זח לגורן והלכו

 ומחוירין.! חלקים כ׳ נוטל כנים שני לו שיש ווה
 ( שמעון ]ד׳ כשות: וחולקין וחוורין אביהם אצל

הארץ.| נתחלקח ולאלה *לאלה אומר אלעור שסע״בבן
 ׳ מרגלים. של חלקכם נטלו וכלב יהושע וכר.

 בארץ!: חלק להם היה לא קרח ועדת מתלוננים
 נתת מדוע לאמר יהושע את יוסף כני *וידכרו צט
ואני אחר וחבל אחד גורל נחלה לי היה

קמשמע טובה עצה ה׳ ברכ^י כה עד אשר רב ^,,עם
 בישא מעינא לאורהורי לאינש ליה דאיבעי לן

אליהם *ויאמר דכתיב יהושע להו דקאטר והיינו שם
 אמר היערה לך עלה אתה רב עם אם יהושע

 תשלוט שלא ביערים עצמיכם והחביאו לכו לחו
 [ דלא דיוסף מורעא אנן ליה *אמרו רע עין שסע״בבכם

־ יוסף פורת *בן דכתיב כישא עינא כיה ״שלטאמ4יא
 ן יהושע להם שהשיב חמה אנו שלסדין בשביל קמ״ל טובה עצה

 7 בישא מעיכא לאזדהורי עצמו להטמין לאיכש ליה דמיבעי
л״е יהושע אליהם ויאמר :יוסף בכי לצוואות קרא נתבו להבי I 

עם אתם שאט לבם נותן אכי טובה עצת אך א״א נמלה להוסיף בעזי*
 בית שם לך ותבכה היער כרות וגו׳ ובראת היערה לך עלה רב

 אמרו :בתרבותם ]אותהן[ )אתכם( וברא כדכתיב מושבות
 לא יוסף בני ויאמרו דכתיב והיינו וכו׳ ריוסף^ מזרעא ליה

 ■ כדכתיב יער דהיינו הר לאותו תוששין אנו אין בלו׳ התר לכו ימצא
:הוא יער כי לן יהיה הר כי התס
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עין עלי תקרי אל אבת וא״ר עין עלי פורת בן

מהכא אמר חנינא בר׳ יוסי ר׳ עין עולי •אלא
 היסיאשי׳מש שבים דגים מה הארץ בקרב לרוב *וידגו
זרעו אף בהם שולטת העין ואין עליהם מכסה

: בהם שולטת העין אין יוסף של
 ק ה״מ מנא .חלקם נטלו ׳וכלב יהושע ' *מי״גלים

קשים *ויהושע קרא דאטר עולא אמר
 >ד מדכי חיו מאי ההם האנשים מן חיו יפונה בן ובלב נון

 ם שם *ולא אחרעא קרא כתיב חיולממשוהא אילימא
 בן ויהושע יפונה בן כלב אם כי איש מהם נותר

 ועדת מתלוננים מחלקם. שחיו חיו מאי אלא נון
 מרגלים והתניא בארץ חלק להם היה לא קרח

 חלקם נטלו וכלב יהושע קרח ועדת מתלוננים
 מקיש לא מר למרגלים מתלוננים מקיש מר ל״ק

צלפחרשסם זה במדבר מת *אבינו מתלונני׳למרגלי׳רתני׳
 :עליהם עולה העין ואין העין ושולטי׳על עולים הס עין עולי (

 דה״ג בעיני נראה .לי למה קראי ותרי קראאחרינא והכתיב
 וכו׳ דתניא וכו׳ למרגלים מתלוננים מקיש מר ל״ק

 כתיב דהא הוא דפשיטא מלתא צלפחד זה :ליה מפרש ולקמן
 בעיני ונראה לה קאסר דהנך גררא אגב אלא צלפקד בבות לעיל

 אבינו ןספרי ברייתא דהך רישא קתני דהכי הספרי׳ מן שתפר
 מת מדבר להלן ונאמר מדבר כאן נאמר אומר ר״ע בסדב׳ מת

 דמיכת צלסמד להלן האמור מדבר אף צלסמד כאן האחור מדבר
:י־יהא כי וגו׳ העדה נתון היה לא והוא סקישש דהיינו שמעינן
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 מרגליס. עררה זו .—העדן בתוך היה 14ל והיא

 । כךח בעדת .מתלונניכם אלו ה׳ על הנועדים
 לא ומר למרגלים מרלוננים מריש מי־ כמשמעו

 לאביי פרא רב וא״ל למרגלים מתלוננים מביש
 יהושע איכפזל למרגלים מתלוננים דמקיש ולמאן
שבעדת מתלוננים א״ל א״י לכולה זירתו ובלב

: קאמרינן קרח
 חבר לי היה השיקמעי שמעון חדק^יא א״ראק

שמעון ר׳ היה וכד 'עקיבא ר׳ מתלמידי קים
 שביית רבינו משה יהיה יודע אומר השיקמוני

 נוטלות אם וודע היה לא אבל הן יורשות צלפחד

 אשר הזאת הרעה לעלה מתי על נהו דכתיב מיגליס עדת זו
 לקמן ם־מסרש מתלוננים אלו : השאר את עלי מלינים הסה

 הכועדי׳ עדחך יכל אתה לכן נהו דכתיב קרס שבעדת מתלוננים
 * היא דמלתא ססקנא המשמעי קרס עדת דקאמר והאי ה׳ על
 המרגלי׳ את דירשי היכי וכי א׳ נפסיק וככחבי היאיל מקיש מר

 כיין להיקש תשיג לא מקיש לא ומר : המתלוננים את נחי ירשו
 ארעא לכולא : והנועלים העלה נתיך וא״ו ביה כתיב דלא

 על העם וילונו כדכתיב רונא אלא כילה דווקא לאו דישראל
 שנט כל הרי מקיש דלא למ״ד דכשלמא נשתה מה לאחר משה
 דמקיש למ״ד אלא שבשבט: מתלוננים קרוביהם סלק כסלו ושבט

איכא ומקראי לן קיימא ואכז טובא ושנט שבט כל כסלת נגרעה
:נטלו לא מאלף א׳ סלק דאפילו למילף

שהרי ן3 קמו הן יורשות צלסחד שבנות רכינו משה היה ידע
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 נחלות הרשת חיותה וראויה לאו. אס בכורה הלק

 ונכתבה צלפחד בנוח שובו אלא משה ע״י ירהב1־
 כמיהה שהמי׳ושש רבעו משה היה ויודע ירן )ל

 ל* שתי» יודע היה לא אכל יומת מוח *מחלליה שא׳
 מקושש פרשת היתד. וראויה מח הוא מיתה באזו

 מקישש שנתחייב אלא משה ידי על שירחב
 זכאישטע״י ע״י זכות *שמגלגלין ללמד ידו על ונכתבה

: חייב ע״י וחובה
 קב נאמ׳ לא תביאנו נחלתד כהר ותסיעמו *חביאמו

שם ואינם שמחנבאים מלמד חביאמו אלא
טי שתי» , _ .

 שם שם וכדכתיב בסנהדרין כדאמריכן במרה נצטוו דינים
 כסיף היה מואב בערבות צלפמד דבנות ומעשה ומשפט יוק לו

 כלכתיב כבן שהבת יבמין מפרשת לחילן< דאיכא ועוד שנה המי
 למדו משם צלפתד בכות דהא עליו עיין לו ונןאין מהם אמד ומת

 וראויה :אמנו תתיבם לאו ואס כבן נירש אנן כנן אס כדלקמן
 נתמייב ולא צלפמד בכות דברו לא אם תאח׳ ולא בו׳ היתה
 למימר איכא וה״נ התורה חן מסרות הללו פרשיות כ׳ היו מקושש
 :המעשים אירעו שלא לפי התורה חן מסרות חצות שהרבה

 לו יעשה מה פורש לא כי דכתיב דאע״ג במיתה שהמקושש
 :הקל במכק אס הממורה בסקילה אס יודע היה שלא היינו

 ע״י : קרוביהם את ירשו והקרובים שהכניס זכרית שמנלגלין
לו לנוח שמסורה סקילה הייני וחובה :צלפמד בנות זכאי

;חקישש חויב ע״י : מזנק לידון לאדם
:משמע לאמרי© תמאסו
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ולפני משה לפני *ותעמודנה מתנבאים מה יודעים כי מדני

 אפשר העדה וכל הנשיאים ולפני הכהן אלעזר
 אלעור לפני כלום אמר ולא רבינו משה ללוי עמדו
 וכל הנשיאים לפגי ועמדו כלום אמר ולא הכהן

 יאשיה ר׳ דברי ודרשהו המקרא סרס אלא הערה
 היו בבהמ״ד אלעזר 'ר׳,משוט אומר הנן אבא

 מפלגי קא במאי כולם לפני ועמדו והלכו ^־׳שיושבים חלק
אין ומ״ם הרב במקום לתלמיד כבוד חולקין »יהיש״אמ״ס

 קשיא חולקין אין והלכתא חולקין והלכתא חולקין
 רביד. ליה הפליג הא קשיא לא אהלכתא הלכתא

 לפני אמ״כ והלכו כלום איו׳ לא והוא משה לפני עמדו אפשר
 אמר לא שאלעזר ואפשר לו. ממן אלעזר שנאה לא משה אלעזר
 והלכו ה״ג העדה: לפני הנשיאי׳ואמ״כ אמ"כלפני והלכו כלים
 הבא וכו׳ול״ג המקרא סיס ]אלא[ הערה הנשיאי׳וכל לפני

 למפרע כתוב כאלו דרשהו כלו׳ ודרשהו כלום; אמרו ולא
 והאי וכו׳ אלעזר לפני עמדו חשה ומקמי חשה לפני ותעמודנה

 אלעזר ולפני הנשיאים ולפני העדה לפני ותעמודנה כתיב דלא
 אלא לרב תלמיד בפסוק להקדי׳ רוצה שאינו לפי היינו משה ולפני
 ונשיאי ואלעזר חשה יושבין היו בבהמ״ר משוב: ראשון ראשון
 לתלמידי׳ כבול ומלקו ביחד לכולן ששאלו כולם לפני ועמדו :העדה
 של משימתו זה דכל חולקין הבר חנן אבא רבותיהם: במקום

 מסרס הלכך חולקין אין סבר יאייייה ור׳ :ליה וניחא הוא רב
 ליה ניחא ודאי יקרא לתלמיד רביה ליה דפליג הא :המקרא
יקרא סליג הוה ודאי לגינו ומשה כבוד אחרי© ג© לו שיחלקו



 קגד בתרא בבא שפיני פרק נרחלין י*ש
 בנות תנא יקרא. רביה פליגליה דלא הא יקרא

 היו. צדקניות היו דרשניות היו חכמניות צלפחד
 בר שמואל דא״ר דברו שעה שלפי היו חכמניות

 יושב רבינו משה היה היום אותו יצחק ]רב[
 חשובי׳ אנו כבן אם לו אמרו יבמין בפרשת וחרש
 כ! »דני שה מ *ויקרב מיד אמנו תתיבם לאו ואם כבן נירש

 אומרות שהיו היו דרשניות ה׳. לפני משפטן את
 ירמיה א״ר בת והתניא דברינו לא כן לו היה אלו
 לא לבן בת היה אפי׳ אמר אביי בת מבאן סמי

 :לחם לחנון אלא נשאו שלא היו צדקניות .דברנו
 השעה לפי ארץ: בדרך חכטניות נזה: זה וכן ישראל לכל

 מעליותא ובטענה כעלילת באו לדבריהם סתמ כשמצאו רבה
 אם :עליו עיין לו אין ובן יבמין בפרשת :ואזיל כדחסרש לב״ד
 קם היבם שהרי נירש :היבוס מן אמנו את לסטור אנו כבן

 ומלירש מלינם מונעו והבן ביבמות כדלרשינן לנמלה אמיו תמת
 היא: בעלמא וסברא כן הכת ואף אביו את הוא ויורש אמיו את

 שתכן יודעים תיו וככר בן לו אין כי כלכתיב כן לו היה אלו
 כדאמק נמרה כמלות פרשת ניתכת כבר שהרי אביו את יורש
 אם ככורה מלק נוטלות אס אלא לתו מספקא הוה ולא לעיל

 והעברתם לו אין וכן דכתיב דהאי לדרוש יודעות שתיו נמצא לאו
 בסירקין: לעיל ”לאב כדאי׳לרבפסא ולא לכת קודם בן בן יש הא

 עצמו והמקשת דברנו לא לאבינו בת היתה אלו והתניא
 יודעותע׳ *שתיו דברנו לא לבן בת שאפילו לפרשת: יודע אינו

 להסבסרשכ״ס להגון אלא נשאו שלא לבת: קודמת הבן שבת לדרוש
עס׳ ב,דכת כדאמרינן שירצו קי לכל לינשא דקותרו דאעי׳ג



 כתרא כבא שטיני פרק נוחלין יש ג64
 קטגור אפילו אומר יעקב כן אליעזר ר׳ קגתניא

■ שגת מארבעים פחותות נישאת לא שבחן שם
 מעשרים פחותה נשאת חסדא רב והאמר איני

 ארבעים ער יולדת עשרים כת ששים עד יולדת
 שצרהניות מתוך אלא יולדת אינה שוב ארבעים כת

 מבית איש *וילך רכתיב גיוכבר נס להן נעשה היו כ ית
ושלשים מאה בת *אפשר לוי כת את ויקח !כלוי

 חנינא בר׳ חמא דאי׳ר כת לה וקרי היתד. שנה
 רכתי׳ החומות כין ולידתה בדרך שהורתה יוכבד זו

 למשפקת אך מקיים אכי ומה לנשים תהיינה בעיניהם לטוב
 למשפקח אלא נשאו’ שלא הכתוב השיאן טובה עצה וגו׳ חטה
דכתיב להם שנשאו דאשכקן עשו וכן הגונים שהיו אביהן חטה

לנשים[: דודיהן ]לבני וגו׳ ונועה מקלה ותהיינה
 אינה שוב להן: להגון מצפות שהיו מם׳ פחותה נשאת לא

 והס אותן נושא אדם היה לא ח׳שנה עד נתעכבו ואס יולדת
 מתוך ומשני עוד: ילדו שלא מאקר שנת מ׳ עד נתעכבו למה

 ולכך כיוכבד נס להם שיעשה בצדקתן בטקו היו שצרקניות
 ומיהו ק׳ אקר שילדה כיוכבד להגון ליכשא שכת מ׳ עד נתעכבו
 ול׳ מאה בת אפשר מ׳: קודם דהיו למימי־ איכא נישואיה

 ק״ל דבת לן ומנא למכתב. ליה הוה בחאשה לה וקרי כדלקמן:
 דככללן לן דקנעיא בסירקין לקמן ברחנינא רא״רחטא היתת:

 א״ר וע״ן א׳ קסר עי אלא מוכת אתה אי ובפרטן ע׳ מוצא אתה
 ממש לוי בת קרא דקאמר לוי ובת יכו׳ יוכבד זו קכיכא בר קמא
 אלא למצרי׳ באה שלא בתדיא לה קשיב קא דלא והאי לוי של גתו

—בתוך כלו' ההומות בין לידתה אמה: בבטן



 קנה בחרא בבא שסיני ק4> נוחלין יש
 כ> מדני בטצרים לידתה כמצרים ללוי אותה ילדה *אשר

 אמר בת לה קרי ואטאי במצרים שלא והורתה
 סימני לה שגולרו ]זבירא[ )זכינא( בר יהודה רב

 היופי וחור הקמטים ונתפשטו הבשר נתעדן נערות
 בר יהודה רב אמר לי׳ מיבעי ויחויר ויקה למקומו

 לידתה: גבי הקומות בין כחי קאמר הורתה גני בדרך דקאמר
 עמדו וישראל לוי כת כבר כתיב דהא יתירא קרא ילדה אשר

 ובס״ע ושכרו שמה רד״ו לבניו יעקב רמז שכן שנים ר״י במכרים
 תדע ידוע הבתרים בין בברית לאברהם נאמר מקראי לה יליף

 כי שנאמר יצמק זה זרע איזה להם צא בארן זרעך יהיה גר כי
 בלדת שנה ששים בן וינמק אומר הוא וביצמק זרע לך יקרא ביצמק
 הרי שכה ומאת שלשים מגורי שני ימי לפרעה אמר ויעקב אותם

 לומר אפשר ואי יצמק מלידת ת׳ הרי במצרים שעמדו ורד״ו ק״ץ
 ובכי כדכתיב מצרים מיורדי היה קהת שהרי במצרים היו ת׳ שכל

 עמרם מיי ישני שכה קל״ג קהת מיי ושני ומררי קהת גרשון לוי
 אותם ועכו ועבדום מהת״ל א״כ ש״כ הרי משת של וס׳ שנת קל״ז

 יוכבד נמצא שכה ת' להם לא בארץ שזרעך זמן כל אלא שכה ת׳
 שכה פ׳ בן ומשה כולדה מצרים ביאת בתמלת שהרי שנה ק״ל בת

 המליק הבשר נתעדן ;מר״י ק״ל כשתיירו ממצרים בצאתם היה
 משלקמה רכים יקים עכרו שהרי ליה טבעי ויחזיר .* קטן כנער
 ממנת עמרם שפירש אלא ומרים אתרן להם נולדו כבר שהרי
 מכני המזירת ועכשיו ליאור זכוריהם משליכין שתיו הגזרה מסכי
 ישראל את שיושיע מהם לצאת בן שעתיד לו שכתנבאה מרים

שהית׳ בעוד אתרן אמות הנביאה סריס סדכתיב לן כדכסקא יכו׳



 בתרא בבא ששיני פרק נרחלין יש
 הושיבה לקוחין מעשה לה שעשה ]ובידא[ ,זכיגא(
 ומלאכי לפ-ירה משוררין ומרים ואהרן באפריון

 מנאן להלן שמחה. הבנים *אם אומרים השרת ₽י! »לים
 ליה מסייע חכמתן דרך ובאן גדולתן דרך הכתוב

 חכמות אחר הלך בישיבה אמי דא״ר אמי לר׳
 דמופלג והוא אשי רב אם׳ וקנה “אח. הלך במם־בה
 ישמעאל ר׳ דבי תנא בוקנה. רמופלג והוא בחכמה

 נביאה היתה כולד לא שעדיין משה אמות ולא אהרן אמות
 שממה מתוך טשוררין להוולד: שעתיד משה על שכתכבאה

 לו יעשה מה לדעת דכתיב והיינו מהם לצאת משה שעתיד
 כשנשאו להלן בשוטה: כדאיתא נביאותה בסוף יהיה מה

 חמלה ותהיינה דכתיב גדולתן דרך הכתוב מצאן צלפמד: נכות
 לא כדכתיב נולדו וחסתבראדכך וגו׳ ושעה ומלכה ומגלה תרצה
 כשעמדו וכאן הבכירה: לפני הצעירה לתת במקומנו כן יעשה
 הקדיסן מזו יותר זו מכמות שהן כסדר חכטתן די־־ך משה: לפני

 הכי אחריכן ומסברא ותרצה מלכה מגלה נועה ממלה הכתוב
 של ישיבות לשאר נין לדין בין בישיבה אהדדי: קראי ליקשו דלא

 לקמן טעמי׳ וכדספרש הזקן חן למעלה המכס את מושיבין תורה
 בשביל אבל מאד הוא שמכם במכחה מביריו מכל מופלג שהמכס

 המכס הזקן מן יותר אותו חכבדין אין הזקן חן מעט הוא שמכם
 מכח׳ הכתוב סקדי׳ הדין ת1ש? דגבי לחילף א־כין צלפמד ומבנות קצת

 רטופלג והוא :לנישואים וה״ה משתה של במסיבה תקלה:
 והוא זקנה: אמר ולא המכסה אמר הלך אז במכסה המכס

יותר המשתה בבית כבוד לו מולקין אז מאד שזקן דטופלגבזקגה



קנו בחרא בבא שמיני פרק נוחלין יש
 ‘הויהמדניל *ותהיינה שנאט׳ היו שקולות צלפרזד בנות

:לכולן אחת
 קד לישראל טובים ימים היו לא רשב״ג אמר רתח חנן

בנותקכא שבהן הככורי׳ וכיום באב עשר כחמשה
 מכם שהזקן כגון בחכמה רכס ההוא דמופלג אע״ג החכם מן

 לכבוד' קודס מופלג שהוא מכס בזקנה מופלג אינו אס אבל קלת
 ככמור כ״כ מכס שאינו מופלג וזקן מופלג דמכם מהכא שמעינן
 תמלה ולדבר בראש המכס להושיב מכמה אמר הלך בישיבה

 והזקן בחכמה מופלג הוי דמכם והיכא זקנה אמר הלך ובמסיבה
 במסיבה אפי׳ החכמה אמר הלך מקוס בכל בזקנה מופלג איבו

 בכ״מ חופלגבמכמה איבו והמכס בזקנה מופלג הוי דהיקן והיכא
 אע״ס קלת מכם והזקן הואיל בישיבת ואפי׳ הזקנה אמר הלך

 ולא בחכמה האי לא מופלג ללא והיכא מחנו יותר מכס שהבחור
 בישיבת אפי׳ זקנה אמר הלך דבכ״ט בעיני בראה בזקנה האי

 דהיכא בזקנה דמוסלג והוא בחכמה דחופלג והוא אשי רב מדאמר
 אמר ובמסיב׳ המכמה אמר בישיבה הולכין חופלגין תרווייהו דהוו

 האי ולא האי לא מופלגין תרוייהו הוי דלא דהיכא מכלל הזקנה
 דמסתמא למיח׳ איכא פירש וחדלא מהם אמד אמר בכ״ח הולכין
 לנו אין ממנו יותר קלת מכס שהבחור דבשביל הזקן אמר הולכין

 זקנתו שבשביל הוא דיודע בדבר בוש איבו והמכס הזקן את לבייש
 ופעמי׳ לזו זו שהקדים פעמים ולכך היו שקולו׳ כבוד: לו מילקין
ששקולין למד ואהרן משה הוא וחשה אהרן הוא כדדרשי׳ איפכא

:אמי[ לר' תסייעיה ]ולא היו

שנמיס שהותרו ייס לקמן ’לאמרי ומשוס תענית נמס' התם חנן'



 בתרא בבא עמיר פרק נרחלין יש !8«
 לבייש שלא השאולים לכן בכלי יוצאות ישראל

 ומחילה סליחה יום יה״ב בשלמא לה. שאין מי את
 באב ט״ו אלא האחרונורת לוחות בו שנהנו ויום
 שהותרו יום שמואל אמר יהודה רב אמר היא מאי

דבר הדבר *זה דרוש מאי בזה זה לבא השיטים א »ימי
 חנה כר כיי רכה .זה בדור אלא נוהג יהא לא זה

 בקהול לבא בנימין שרט שהותר יום יוחנן א״ר
 שואלת היתה לה שיש חי שאהי׳ השאולים ליה: נקט כר

 תענית כחס׳ כדמפרש לה שאין חחחת השואלת את לנייש שלא
 אחרוני' לוחות שניחנו יים :כו׳ גדול כהן מנת שואלת מלך כת

וירד הראשונות לוחית לקבל לסיון *בו׳ עלה משה נס״ע כדתניא 'יז
 יחמיס עליהם יבקש ]כי״יו[ עלה יום מ׳ סיף דהיינו בתמוז בי״ז

 יום ארכעיס כראשונה ה׳ לסבי ואתנפל שנא׳ העגל עון בשביל
 לו ואחר לישראל המקים נתרצה באב לכ״ט וגי׳ לילה וארבעים •ייסנ״ץ

 בתשר♦ י׳ עד באב מל׳ יום ‘ח עוד עשה וגו׳ ליחות שבי לך פסל מ
 נתרצה ואז ונו׳ ארבעי׳ הראשוני׳ כימים בהר עמדתי ואנכי איזרחשנא׳ ןיר׳

 יום :האחרונות לוחות משה והוריד בשמחה לישראל המקים סנ״יי
 להם שהותרו מה זה לבא להר: הכיהוההים שבטים שהותרו

 הסבת להם שנאסר ארץ באי של דור אותו שפסק נחלה הסבת
 באותי שהיו אדס בבי עדיין נשתיירו אם חיהא והשתא נחלה
 דור באותו היי שלא ב״א שאר אכל קיימו באיסירייהו אכתי הדור

 מדבר חחי כלו באב בט״ו שהרי שבטים שהותרו יום וי״מ מותרי׳
 לבאי א1ן נאמר רזמדבר לדור לא שהרי בידם הוא וטעות כדלקמן

כנימן שכט שהותר יום שנה: המ׳ בסוף ]בערבו׳מואב[ הארץ



 ₽נו בחרא בבא ®יקשטיני נוחלין יש

 1נ איש«מש־ לאמר במצפה נשבע ישראל דכתיב^ואיש

 ממנו דרוש מאי לאשת לבניטן בתו יתן לא ממנו
 יום נחמן רב אמר יוסף בר דימי רב .מב.ינו ולא

 מתי כלו שלא ער מר מר דא מדבר מתי בו שבלו
 כאשרשסע״ב *ויהי שנא׳ משה עם דבור היה *לא מדבר

 נ דניים וכתיב העם מקרב למות המלחמה אנשי כל תמו
 הימר.עיין היה אלי לאטר אלי הי וידבר ליה[ ]וסמיך

 הא גסיר וסר סרביה גסירהא סר אלא פליגי לא אמוראי הכן כל
 שבטל יום אבין א״ר איכה במדרש מדבר מתי בו שכלו סרב׳ת;

 העם כל יוצא כרוז היה באב תשעה ערב כל לוי ר דין" הספר בו
 ונשסרית בתם ]וישמן[ )ויושנין ומוסריןכוכין ויוצאין למסור יכאו

 ומסרים עצסן ובודקין הסתים סתון המיים הבדלו ׳וצא הכרוז
 לשכת יום לשכה שכהיום ס׳ עשו כן שכה ככל וסרוטרוט אלף ט״ו
 שלמים וכמכאו עצמן בדקו כן עשו אמרוכת נשכת שכה מ' הרי

 ובי״ד ובי״ג ובי״ב בי״א וכן בו בי׳ וכן במשכון טעינו שסא אמרו
 הקב״ה בטל אסרו סיהרא דסיתמלא כיון סיתרא דאיתסלא עד

 וכו׳ טר ראמר :וי״ט ושממת משתה עשו מעלינו גזרה אותת
 הית לא למשה: שמזר הדבור על ושממה סשתת ימי עשו ולכך

 לדבור הוצרכו אס אבל כבתמלת פה אל פת טשה עם דיבור
 ע״י מדבר היה הסרגלים מעשה אמר שתית דקי־מ במעשה כגון

 מעשה ע״י אלא עמי מדבר היה לא א״כ ותומי' באורים או מלאן
 כדכתיב לסכתבויאס׳ה׳אלי דסצי הדבור היה אלי להם: הצריך

 א״נ וגו׳ מואב את תצר אל אלי ה׳ ויאמר נסואב מיניה לעיל

דקרא ממשסעותא ולאו הכי דריש קא תמו כאשר לויהי מדסמין
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 *פרדיסאות אלה כן הושע בו שביטל יום אמר העייועולא ני׳

 יעלו שלא הדרכים על נבט כן ירבעם שהושיבפי״יא,מ
 הרוגי שניתנו יום אמר מתנה רב לרגל. ישראל

 שניתנו היום אותו מתנה רב ראמר לקבורה ביתר
 והמטיב הטוב ]ביבנה[ תקנו לקבורה ביתר הרוגי
 רבה לקבורה שניתנו והמטיב הסריחו שלא הטוב

 מלכרות בו שפוסקים יום תרווייהו דאמרי יוסף ורב
 כיון אומר הגדול אליעור ר׳ דתניא למערכה עצים

 היו ולא חמה של כהה תשש באב ט״ו שהגיע
 שביטל יום הוא, יתירה דקרא כל תמו כאשר דויהי מיתורא אלא

 הושע כשראה בס״ע כדתניא שומרים פרדסאות אלה בן הושע
 ירבעם שהושיב פרדסאות והעביר עמד הזהב עגלי שגלו אלה בן
 וילך אומר הוא ישראל מלכי שבכל לרגל ישראל יעלו שצא נבט בן

 לא רק כתיב אלה בן בהושע אבל וגו׳ כבט בן ירבעם במטאת
 ראטר גיטין: נמש׳ ביתר הרוגי לפניו: היו אשר ישראל כמלכי

 ברכת הסריקו: ולא לקברם שזכו שממו ולכך כו׳ ]מתנה[ רב
 אינו התורה דמן היום אותו תקנו המזון שבברכת הטובוהמטיב

 אלהיך ה׳ את וברכת קרא מהאי לן כדנפקא ראשונות ג׳ אלא

 המערכת לצורך עצים כורתים היו כאב ט״ו וער מניסן :וגו׳
 למלומית כעלים שלממהויש כמה תשש ואילך מכאן אכל השב׳ לכל

 יעקב ר' איכה במדרש וכדאמרי' תולעת ומגדלים עשן ומעלים
 עץ שכל עצים קציצת זמן כלה שבו אומר יוסי ר' בשם אמא בר

 עושה אינו נקצץ שהוא עץ וכל למזבמ פסול תולעת בו שנמצא
היו היום שבאותו לפי שממיס תיו שפסקו היום ואותו מאכלות
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 ליה וקרו מנשה רב אס* למערכה עצים כורתים

 ושאינו יוסיף דמוסיף ואילך מכאן מגל הבר יום
 מיה: א תקכייה יוסף רב תני יסיף מאי יסיף. מוסיף

ראה מתושלח כלו העולם כל את קפלו ו ת״ח
 חק ראה יעקב מתושלח. את ראה שם אדם את

 שס שכשברו מנל תכר יום כזאת: גדולה מצוה וססיימין חשליסין

 ואילך באב מט״ו :עצים לחטוב כהן צורך שאין הקרדומות
 הוא כי כדכתיב ימים יוסיף לשכות היום על הלילה מן רמוסיף

 לך יוסיפו מייס ושנות ימים אור־ כי וכתיב וגו׳ ימיך ואורך מייך
 בתלמודו לעסוק צריך מתקצרין והימים מאריכין שהלילות שמתוך

 תקבריה יוסף רב תני יסיף מאי :יסיף מוסיף ודלא בלילו׳ גס
 כליה לשון מזרעם יסוף לא וזכרם כמו יחיו בתצי שימות אימיד!

דפשיטא מלתא הא תלחודא כעי קא מאי דא״כ יאסף גרסי׳ ולא
עמיו: אל אהרן יאסף כדכתיב מיתה לשון דיאסף היא

 לקמית ויהושע בכלב דמיירי ומשוס בס״ע היא ברייתא כו׳ ת״ר
ובא יוסיף דחוסיף לעיל דאמריכן משוס א״כ ליה כקט

 ]מיו בתורת ועסקי היו שצדיק־ס מתוך שבעה שאלו להודיענו
 והקיפוהו סבבוהו כלומר העירם כל את קפלו כך[: כל

 זה את זה שמשו השבעה אלי יכל ביניהם העולם שכתקפל
 שס את יעקב ששימש אומר נמצאת בס״ע מיניה לעיל כדקתני

 אדם את שימש מתושלח שכה צ״ח מתושלח את שימש שם שכה ך׳
 דור כפר׳ הכתוב'׳ הדורות שנות ומחשבון שנה רמ״ג יכראשון

 ]תכף )המבול( עד חת לא מתושלח זה כל ללמוד יש דור אחר
 ימי שבעת אלו גו׳ הימים לשבעת ויהי בחלק כדאמריכן למכיל[

р שס כדכתיב שנת צ״ח ק שס תיק וכבר מתושלח של אבלו
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 השילוני אחיה יעקב. את ראה עמרם שם. את

 השילוני אחיה ראה אליהו עמרם. אח ראה
 עמרם את ראה השילוני ואחיה קיים הוא ועדיין

יפונה בן כלב אם כי איש מהם נותר *ולא והכתי׳ כי מדכי
 ראה כתי ולמך המבול איור שכתיס ארפכשד את ויולד שכה מאת

 ששמשו משיב קא גמורים צדיקים אלא שם ואת הראשון אדם את
 חטטרון זה חנוך ליה תכאלאסכירא והאי לעיל כדפי׳ זה את זה

 וס״ל היא דס״ע תכא דהאי העולם כל את קפלו שכיס דהול״ל
 וכדקתכי יחיו כמצי שמת אלהיסהייכו אותו לקח כי ואיככי דהאי
 כ״ז אמריו ימיה ושם[ ]ימיה הראשון אדם את קבר חכוך התם
 יעקב אח ראה עמרם :המבול עד שכותיו הוציא מתושלח שכה

 לוי ובכי דכתיב הוה מצרים מיורדי אביו קהת שהרי היא מברא
 שכה עשרה שבע מצרים בארץ יעקב וימי ומררי קהת גרשו;

 דכתיב היה הראשון בכו שהרי לקהת עמרם נולד י״ז ובאותן
 עמרם אח ראה השילוגי ואחיה :ויצהר עמים קהת ובכי

 זה אליהו ם״ל לא תכא והאי גמרא אחיה את ראה ואליהו
 את ראה פכמס זים ע את ראה משה לימא איתא דאס פכמס

 ולא והכתיב :כלל לאחיה איצטריך ולא קייס הוא ועדיין חשה
 א־תא ואס ירבעם בימי כתכ-בא השילוכי ואחיה איש מהם נותר
 והלא לארץ לו ונא ממדבר יצא היאך בחצרי׳ עמרם את דראה

 הפחית לכל יעקב את ראה ועמרם שנה י״ז במצרי׳ יעקב יחי כל
 את ראה ואחיה שכיס קכ״ד הרי קל״ז עמרם חיי ושכי אחד יום

 שכה כ״ו עמרם חות אמרי ועשר סמאתיס להו פשו כמה עמרם
ממצרים בצאתם שכה קכ״ו השיליכי אחיה היה הסחות לכל הרי
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 גורה נגזרה לא המגינא רב אמר נץ כן ויהושע

 »ד מדכי פגריכם יפלו הוה *במדבר יכתיב ליי של שבטו על
 ומעלה שגה עשרים מכן מכפרב׳ לכל פקודיכם וכל
 שבטו יצא ומעלה( )שגה עשרים מבן שפקודיו מי

 לא שבטים ומשאי שלשים מכן שפקודיו לוי של
 וולדו מנשה כן ומכיר מנשה בן יאיר והתניא עייל
 לארץ ישראל שנכנסו עד מתו ולא יעקב בימי

 1יהישינשאי וששה כשלשים העי אנשי מהם *ויכו שג׳
 א״ל יהודה ר׳ דברי ממש איש ל״ו ]ותניא[ )תניא׳(

 ת4והל וששדה ט שלשי נאמר וכי נחמידה ר׳
 כן יאיר וה אלא וששה כשלשים אלא נאמר לא

 רב אמר אלא סנהדרין של כרובה ששקול מנשה
 השילוני אחיה :תרבה עמרם בימות שנולד כגון יותר ושמא

 האלהים: בית אוצרות אקיהעל והלויס בדה״י כדכתיב היה לוי
 לפדות ומעל׳ קדש מבן נמנים הלויס שהרי יום ל' מבן שסקודיו

 כהירא ולא תפקדס ומעלת קדש מבן כדכתיב הבכורות עליהם
 האי אלא קדש מבן שסקודיו לוי של שבטי יצא למימר ה״ל דא״כ לי
 שכה שלשים מבן ומררי קהת גרשון בכי כדכתיב שכה ל׳ היינו ל׳

 קשבון כנגד קשבץ שאותו כקט קשכון וההוא שכה קמשיס בן ועד
 יוצאי כל כתיב דבישרן! רקמכא קפיד צבא דביוצאי הוא 1ישר? של

 :וגו׳ לצבא הבא כל וגו׳ שכה שלשים מבן כתיב ובלויס צבא
 ואמאי בתמיה לארץ מצרים סיוצאי עייל לא ,שבטים ומשאר

 יעקב בימי לארץ: בא לכך אקיה היה דלו• משים לתרוצי דקקת
סנהדרין קנייהו: קד אלא מקרא יליף לא טתו ולא ‘>רא.ג
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 מבן פחות על לא גזרה נגזרה לא יעקב בי אחא

 מכן פחות על לא ששים מבן יתר על ולא עשרים
 על ולא ומעלה שנה עשרים מבן דכתיב עשרים

 מה מערכין ומעלה ומעלה גמר ששים מבן יתר
 מכן יתר כאן אף כ׳ מכן כפחות ס׳ מכן יתר להלן

:’כ׳ מבן כפחות ס׳
 איפלוג לשבטיכם 1ישראל- ארץ להו לאבעיא

 איפלוג גברי לקרקף ?4דילמ או שס
 ששים מכן יתר על ולא ל״ו: רובן כמצא ואמל שבעים היו

 )ששת( עמרם את ראה הרי היה ישראל לאמיה כמי וכהי
 : ממצרים בצאתו ]ואמל[ ששים בן ליה והוה שכיס ]ממשה[

 ומעלה שכה עשרים לבן שוה איכו בערכין ששים בן 1עי יתר

 מעשרים כפחות ערכין: בפרשת כלכתיב יותר מועט ערכו שהרי
 פמות ערך לאין לאע״ג ומעלה שכה עשרים מבן ערכו שמועט

 שערך שוין בזה מיהו לזה זה שוין ששים בן על וייתר עשרי׳ מבן
 יותר של מליכי ומלוקיס עשרים מכן יתר מערך מועט שכיהם

 לעכין עשרים מכן פמות לממולק היכי כי וה״כ עשרים מבי
 יאיכא ס׳ בן על להיותר הלין הוא עשרי׳ מבן ליתר הגזירה

:משכון בההוא כמכו ללא למיסר
 כל ואמ״ה שויס מלקים לי״ב שכתמלקה איתפליג לשבטים

 או מצרים מיוצאי שהיו אנשיו לפי מתמלק ושבט שבט
 לקרקף :ליה כלאית ולמר ליה כלאית למר הארץ כאי לפי

 מצרים מיוצאי מישראל( )ואמל אמל שכל אנשים לראשי גברי
כפני בארץ מלקו נוטל היה יונתן לר׳ הארץ לבאי או יאשיה לר׳
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 קבב ישראל ארץ עתידה תניא ועוד למעט רב *בין *ת״ש
 פי מדני לא שבתחלה שבטיכם עשר לשלשה שתתחלק
 נתחלקה ולא שבטים עשר לשנים אלא נתחלקה

 סי על לטעט רב בין ת״ש במלוקה: שויס בולן והיו עצמו
 לו שיתן מה ושבט שבט כל שיקמ ישראל של נמלתן תמלק הגורל
 חועטץ שאנשיו שבט כגון מרובה מלק לו מגיע שהיה בי; הגורל

 דכל דכיון מרובין שאנשיו שבט כגון מועט מלק לו שהיה כין
 כני מנקי נמצאו הגדול השבט הקטן שבט בשוה לוקמין השבטים

 מאי גברי לקרקף ואי הגדול שבט בבי ממלקי מרובין הקטן שבט
 בהדיא בחי תניא ועור כשוה: כולם נטלו והלא למעט רב נין

 למעט רב בין האי בחי למדרש דאיכא ומשוס איתפליג דלשכטיס
 שתתמלק ובו׳ תניא ועור האי: איצטריךכחי בברייתא לכדלקמן

 חאי מפרש ולקחן שוין מלקים לי״ג כלו׳ שבטים לי״ג לבא לעתיד
 כשאר נמלה דבקט לוי חשים דאי התם דטסי מלק אותו ניהו

 לא בחי וחבשה אפרים הא אמד לוי שער התם כדכתיב שבטים
 י״ב נמצאו אמד יוסף שער התם כדכתיב אמד מלק אס כי יטלו

 שבתחלה כדלקמן: לנשיא והי״ג מלקים כוטלקי״ב שבטים
 לא לוי ששבט שבטים לי״ב אלא נתחלקה לא :לארץ כשבאו

 לשבת ערים להם בתנו ושבט שבט כל אלא בארץ מלק לו היה
 מלקים שבי נטלו ואפרים מנשה אכל מקלט לערי להיות בהן

 סלקא קא ככספים לי יהיו ושמעון כראובן ומנשה אפרי׳ כדכתיב
 מלק לו שהגיע למי דמים נותן היה יפה מלק לו שהיה מי דעתך
 לדקדק וצריך כלומר למעט רב בין כדכתיב ביני דביכי מאי כמוש

מעט לה קרי שהזבורית למעט הרב דמים להוסיף למעט רב בין
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 רכייהודת אמר למעט רב בין שנא׳ בכסף אלא
 נתחלקח ולא בגליל סאץ ביתורתשותחמש סאת

 אלא נתחלפה ולא בגורל *אך שנא׳ בגורל אלא נ׳ מדני
 כיצר הא הגורל פי *על שנאם׳ וחומים כאורים שם

 ישראל וכל ויהושע ותוטים אורים מלובש אלעור
 של וקלפי שבטים של וקלפי לפניו עומריבם
 הקדש ברוח מכוין והירח לפניו מונחים תחומים
 פאים ממשה שוה ביהודה פאת יהודה א״ר שבן רב קרי והעידית

 מלקו שכפל לזה כיהודה מלקו שכפל זה דמים מעלה והיה בגליל
 ר׳ קתכי מדלא למלוק בא ולא כו׳ יהודה א*ר ה״ב בגליל:
 דסילתיה מפקכא בגורל אלא נתחלקה ולא אומר: יהודה
 אם כיצד הא :ותוסים אורים ע״פ משמע פי על :היא דת״ק
 זה מכמישין ושמא אורים צמה גורל ואם גורל למה אורים

 יעמוד הכהן אלעזר ולפכי דכתיב וכו׳ מלובש אלעזר זה; את
 I וגו׳; ימתו פיו ועל יצאו פיו על ה' לפכי האורים כמשפט לו ושאל

 י״ב בהן שכתוב סיתק־ן י״ב בו שמוכמין ארגז שבטים של וקלפי
 )על( פתקין י״ב בו שמוכמין ארגז ן תחומ של וקלפי שבטים;

 כלו׳ ברת״ק טכוין והיה ישראל: )ארן( של מלקים י״ב ]של(

 שיטרף קודם ותומיס באורים תמצה ששואלין ותומים נאורים
 שהגורל שרואין ישראל של דעתן מתקררת ובכך בקלפי המשיכה

 ולא היא ישרה שמלוקה ויודעין תמלה שמתכבא כסו עולה היה
 אמד צריכין היו קלפים ושכי המרובים שבטים בדבר מרככים היו

 עכשיו ולימא דתמוסים במד פגי ולא לתידסים ואמד לשבטים
המלוקה כל אין דא״כ ראובן לצורך בידי שיעלה מה נוטל אני
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 בקלפי טרף עמו עולה עבו ם תהי עולה זבולון ואומר
 החומץ של בקלפי טרף זבולון בידו ועלה שבטי׳ של

 הקודש כרוח ומכוין וחוזר עכו תחום בידו ועלה
 טרף עמו עולה גינוסר תחום עולה נפתלי ואומר
 בקלפי ט״ף נפתלי כידו ועלה שבטים של בקלפי

 שבט כל וכן גינוסר תחום בידו ועלה תחומין של
 עולם של חלוקה הוה עולם של בחלוקה ולא ושבט
 לו אין לבן שדה לו יש ארם הזה העולם הבא
 עולם לבן שדה לו אין פ*דם שרה פרדס שדה
 ובשפלה כהר לו שאין ואחד אחד כל לך אין הבא

 יחיקאל אחר יהודה שער אחד ראובן *שער שנא׳ ובעמק
 השנא׳יי בעצמו להן מחלק והקב״ה אחד לוי שער

 שבתחלהשם מיהת קתני ה׳. נאם מחלקותם *ואלה
 מינה שמע שבטים עשי־ לשנים אלא נתחלק׳ לא

 ארץ עתירה “מי אט־* .מינה שמע איפלוג לשבטים
 למאן אירך שבטים עשרה לשלש שתתחלק ישראל

 ;מסיו דבור הוצאת בלא גו׳ בגורל אך אמר וקרא בגורל עשויה
 זבולון של כתב בקלפי הטורף ליד יבא עכשיו עולה זבולון ואומר

 הסדר על גורל שוס עולה שאין לפי כסדרן שלא דכקטיכהו והא
 יפה הפתקין את לכך הממונה עירבב טרף מקרה: ע״י אלא
 כמו טרף בה, הכתוב יודע שהיה זה את לקמ מדעת יאמרו שלא

 שיש מה דכל שיה אחד ראובן שער בקערה: טרופות בצים
 מלק ליטול אמד לכל ,־ר יא עצמו הוא ה־ נאם :לזה יש לזה

שבטיס מ״ד דהא למאן י״ג מלק למאן אידך ופלוני: סלוני

И IV.
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 העיר *והעובד דבתיב לנשיא חסדא רב אמי* יחזקאל
פפא רב ליה אמר ישראל. מבלשכטי יעבדוהוייי׳

 רבתי׳ דעתך סלקא לא בעלמא רונגר אימא לאביי
ולאחווה הקדש לתי״ומת ומזה מזה לנשיא *והנותר של־

 רב בין שנא׳ בכספים אלא נתחלקה ולא העיר.
 בשופטני אטו וסניא לשופרא אילימא למאי למעט

 אלעור רבי בתנאי ורחוקה לקרובה אלא עסקינן
 :המשיח למלך לנשיא ביחזקאל: כדכתיב דשקלי הוא למיד

 ;גבי כדכתיב עליו מוטל רבים דעול נשיא דהיינו העיד העובד
 לו יתנו יעברוהו תזה: לעס עבד תהית היום אס י־מבעס

 לו לעבוד בעלמא שכירים רונגר ישראל: שבטי מכל כמלת
 רון גר רון פירש ור״ח .מנחלת׳ לו ליתן לא אבל לרב כתלמיד

 ומיה מזה והנותר יום: שכיר כלו׳ שכיר גר יוס פרס בלשון
 של מקומו לבד הקודש לתרומת :ומזה מזה מלק שנוטל משמע
 לעומת בסיפיה וכתיב העיר מקום ולבד העיר ולאחוזת בה״מ:

 תלכתא למאי מר: אמר כעין וכו׳ נתהלקה ולא מלקים:
 וסניא בשופרא אילימא לזה: זה בספים מעלין שיהי קאמר

 מאן בדמי ליה דמסלק מזו רעה זו או חזו יפה זו שהייתה מה
 עסקינן בשופטני אטו סניא: ליה דאית למאן שיפרא ליה דאית

 כנגד סאין ממש נוטל בגליל ודאי אלא בזוזי מבמלתן דמסתלקין
 מולקין היו האלו הקרקעו׳ הא ורוח לקוי־ב׳ ביהוד': סאה

 היפה כדמי[ ]עד )בכדי( יותר בוטל הכמוש מן שלוקח חי נשוה
 לו שעלה לחי מעות מעלה לירושלי׳ בקרוב גורלו שעלה חי אבל

 אמד דברי׳ שבי מפני הוא גרוע שהרמוק חירושלי׳ רחוק גורלו
לדאוג לו ויש העמיס לארץ הוא שקרוב וא׳מסני מבהמ״ק שרחוק
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בקרקע אומר יהושע רבי העלוה בכספים אומר

:העלוה
 קו אילימא למאי וכלב יהושע יצאו בגורל *אך תניא

שם שקול דידהו רלאו השתא כלל שקלי דלא
 כי מדכי פי על אלא כגורל נטלו שלא אלא מכעיא דידהו

 יט יהסע העיר את לו נתנו ה׳ פי *על דכתיב יהושע .ה׳
 *כתיבשסע״ב אפרים. כהר סרח תמנת את שאל אשר
то פירותיהשופמי׳א אליעורבתחלה רבי אמר *חרס ובתי׳ 

 דאמרי ואיכא .מסריחין פירותיה ולבסוף כחרס
 גורלו שכפל דמי קאמר נפשית באנפי מלתא יהודה ור׳ מהס
 א'׳כ כיהודה נוטל שמכירו סאת כנגד סאין ממש ניטל בגליל
 איהו אתא ככספים חמלקין ורומקא קורבא ת״ק דקאחר משים

 כשכיל כגליל סאין ממש שוה כיהודה דסאת ולמימר לסיועיה
 כספים להעלות וכריך "ותר רמוק וגליל לירושלים קרוב שיהודה

 )לקורכאורומקא העלוה בכספים ,שבגליל. לסאה סאין ד׳ שוה
 א ת־ וסברא ורימקא דקורבא כיני ביני להתוא העלוה( בקרקע

העלאה אלא שמעינן לא דמקרא ליה נסקא לא למעט >־כ ומבי;
בקרקע: שנא ולא בכספים שנא לא

 :דלעיל רקק בפי כדאמרן מרגלים מלק שקיל ריו־הו ילאו
כתחלה כשופטים: חרס וכתיב ביהושע: סרח כתיב

 ורעיה יבשים ס למי דומי; פירותית יהושע לידי שבאת קוים
 מסריחים פירותית לידו כשבאת ולבסוף שומן בלי תיבש כחרס
 משום היא ומעליותא מדאי יותר אותם כשמשמריס שימכם מתיך
----------У.-Г מרוד מתרימי? חירוה-ק וא״ר • ורה »קושיי של חיותו אומי
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 *ויתנו רבתיב כלב .כחרם ולכסוף מסריחין אבתחלח ׳’»»»

 משם ויורש משח דבר כאשר חברון את לכלב ץ!
 , אמר הואי מקלט עיר חברון הענק בני שלשת "^את3

חצריח ואת העיר שרה *את רכתיב פרוורהא יהמעכאאביי
:כאחוותו יפונה כן לכלב נתנו

 ובקשתי בחרבי וגו׳ אחד שכם לך נתתי *ואני קח
 נאמר ככר והלא לקח וקשתו בחרבו וכי

אלא תושיעני. לא וחרבי אבטח בקשתי לא *כישם
 כקשה: זו קשתי תפלה זו חרבי י^׳מח

נחמני בר שמואל מרבי חלבו רבי מיניה 'יייבעא4”
 מה מראובן בכורה שנטל יעקב ראה מה קט
ראה מה אלא וגומר אביו יצועי *ובחללו ראהשס

ה א ה ד׳י
 למרס דומין טירותיה ולבסוף הוא וגריעוחא משתמרין היו שלא
 להכניסן שיכולין כחדה אלא מדאי יותר שמכים היו שלא כלו'

 משה דבר כאשר■ :היא וסעליותא טובא ומתקיימין לאוצר
 וזו ולבכיו בה דרך אשר הארץ את אתן ולו דכתיב דבר והיכן
 מלמד חברון עד ויבא באגדה כדאמריכן בה שדרך חביון היא

 לפני שם והתפלל שבחברון צדיקים קברי מערת על כלב שנשתטח
 מקלט עיר :עמהס יכשל שלא מרגלים מעצת שיצילהו המקום

 מקלט העיר את נתנו הכהן אהרן ולבכי ביהושע כדכת־ב הואי

 העיר שסביב ושדות כפרים פרוודהא מגרשיה: ואת חברון את
: למגרש חוצה

 הבכורה את לקנות ושזכה בניו[ ]על יעקב שהתפלל תפלה זו
- בתפלתו! מעשו______________________________
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 דומה הדבר למה משל לך אמשול ליוסף שנתנה

 לימים ביתו בתוך יתום שגידל הבית לבעל
 מנכסי הכית לבעל אהנהו ואמר יתום אותו העשיר

 ולא ליוסף מחני לא ראיבן רחטא לאו ואי א״ל
 היתה ראויה אמר כך לא רכך יונתן ר׳ אלא מירי

 ל ,,יאש יעקב תולדות *אלה דכתיב מרחל לצאת בכורה
 צניעות ומתוך ברחמים לאה שקדמתה אלא יוסף

 קדמתה מאי לה הקכ״ה החולדה ברחל כה שהית׳
 כ» ее רכות מאי רכות לאה *ועיני רכתיב ברחמים לאה

לא טמאה בחמר, כגנות אפשר ממש רכות אילימא
 :אכיר את יוסף ויכלכל כדכתיב יעקב יתום :יוסף הכית לבעל

שמילל ע״י ראובן בכורת לידו שבאה יעקב העשיר לסוף
 האובן רחטא לאו ואי שירצה: ליתכהלמי יכול והיה אביו יצועי

 שהרי ליוסף יעקב כתן מה כלו׳ בתמיה ליוסף לי׳ מהני הוה לא
 הו״ל ומשלו כלים כתן לא ומשלו לו הוסיף אמיו שאר ממלק

 ברכות והן לו כתן משלו וודאי אלא אמרים משל ולא לההכותו
 שאין לרוב וידגו יחכשה לאפרים שברך ברכה כגון מכולם שברכו

 .יוסף לראש תהיינה ויעזרך אביך מאל וכגון בהן שולט רעה עין
 ר׳ אלא :בדבר יש אמר טעם ליוסף ראובן בכורת שכתן ומה וגו׳

 בר שמואל א״ר דוכתא בכל כדאמריכן אמר כך לא רכך יונתן
 יוסף אח שתלד מרחל לצאת בכורה עתידה :יוכתן א״ר כממכי
 דיעקב: ארכו ראשית יוסף דלהוי ראובן את לאה שתלד קודם

מפרש: לקמן רי־חל צניעות מפרש: ולקמן בתפלה ־חמים1□
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 ומן הטהורה הבהמה *מן דכתיב הכחוב דבר י**;«

 דבר הצדיקים בגניה טהורה איננה אשר הבהמה’י?כ ׳
 ארוכורה שמתנותיה אלעור א״ר אלא הכתובי״)כנ י

 )רכא( .כמלכות( ארוכות בלויה. ארוכות )בכהונה. האי יימ>
 לה היא גנאי ולא ממש רכיה לעולם אמר ןרב[א,לאוי

Жפרישה ]על שומעה שהיהה לה הוא שבח ,אלא 
 לה יש בנים כ׳ אומרים שהיו אדם ביי דרכים[ ,ןםטפ,,

 וקטנה לגדול גדולה ללבן לו יש בנוה וב׳ לרבקה לא המס
 גדול ושואלת דרכים כפרשת יושבת היתה לקטן יק םק’

 איש מעשיו מה קטן ציר יודע *(איש מעשיו ^מה’אאר
 ריסי שנשרו עד בוכה היתח אוהלים יושב תם)מ>)מא
 מאי לאה שנואה כי ה׳ *וירא דבתיב והיינו עיניה נפ״ין :׳

 בהמה בגנות אפשר ממש שנואה אילימא שנואה ם’מ׳פם'
 הכתוב דבר צדיקים בגנות הכתוב דבר לא ,טמאה

 מיד בעיניה עשו מעשי ששנואין שנואה מאי אלא חרמא
 כרחל בה היתה צניעות מאי רחמה. את (נ״אא׳שויפתח

 וכי הוא אביה אחי כי לרחל יעקב *ויגד דכתיבה,אי?-
 ׳אמ אלא הוא אביה אחות בן והלא הוא רבקה כן ™

 טהורה איננה אשי־ דכתיב אות־ות מ׳ עקם ,שהר הכתוב דבר כה מם
 אלא ה': אלא דליכא הטמאה למכתב ומצי אותיות י״ג דאיכאכט םם

 לאה שקדמתה אשכמן לא אלעזר דרכי אליבא וכו׳ אלעזר א״ר
 ככהיכה גדולות ארוכות :]דרב[ )דרבא( אליבא אלא ברממיס

 מיהודה: ומלכות ילויס כהנים שממנו ממכה יצא דלוי ולויה

לבכורה: שזכתה היינו רחמה את ויפתח
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 אבא לי 1איר מיהו אין ליה אמרה לי בת מינם לה

 רמאותירה מאי לה אמר ליה יכלת ולא רמאה
 ולא מינאי דקשישא אחתא לי אית ליה אמרה

 ברמאורת אנא אחיו לה אמר מקמה לי מינסיב
 ברמאות לסגויי לצדיקי להו שרי ומי ליה אמרה

 להש״נככ מסר תתפל עקש ועם תתבר נכר *עם אין
 מיכספי השתא סברא ללאה לה מעיילי קא סימנקכי

 כני ׳,לאש כבקר *ויהי רכתיב והיינו ניהלה מס־־־תינהו אחתאי
 הואי לאה לאו השתא רעד מכלל לאה היא והנה
ומסרתן לרחל יעקב לה שמסר סימנים מתוך אלא

שעתא: ההיא עד לה ידע הוה לא ללאה
 ברקי חייא מר׳ קרוייא חליפא אבא מיניה בעא

 שם אי ובפרטן שבעים מוצא אתה בכללן אבא
 ,,ה״ה’תיומח א״ל אחר חסר שבעים אלא מוצא אתה

 ל*”מעתהי£ אלא כתו דינה *ואת דכתיב דינה עם היתה
 לאה כני ]אחיו בנימן **את רכתי׳ כנימן עם היתה תיומה

 מילא אמה ואתה בירי היתה טובה מרגלירח א״ל אמו[ בן
רט!גס׳כל) )כשתכנס( בלילה לו שתאמר לרחל יעקב לה מסר סימגין

מוצא אמה ]בשכבה[:
 ל״כ הכפש כל דכתיב ע׳ מוצא אתה למצרי': שבאו ישר( של ככללן

 ’*כיש'זע מוכה כשהוא ובפרטן שבעים: מצרימה ליעקב הבאה
״Дглч ששים נפש כל דכתיב ס״ט אלא מוצא אתה אי בפרט אמד אמד

ודו ,דקש . . .
 שסע״ב גל״ דידה בכלל דכתיב ממרי׳ לאה ומכני בניו ושני ויוסף ושש

 מג שם ’א'. ככרס בכות ב׳ לאה שילדה חיומה :ושנים שלשים ובפרטם
ו ■ -----■י_ыи_____י יייי"« А_г.Л'-и ■'-' י־דייי^ •>\רז



 בתחא בבא שמיני פרק נוחלין יש !64
 חנינא בר׳ חמא א״ר הכי ממני לאבדה רוצה

 ׳שנ החומות בין ולידתה בדרך שהורתה יוכבד זו
במצרים לידתה במצרים ללוי אותה ילדה *אשר כי מדל

כמצרים: הורתה ואין.
 נחמני כי שמואל מר׳[ ]חלבו ר׳ מיניה קיאבעא

 רחל ילדה כאשר *ויהי כתיב יונתן( )מר׳ שם
 ראה א״ל יוסף אתיליד כי שנא מאי ונו׳ יוסף את ל

 ביר אלא נמסר עשו של זרעו שאין אבינו יעקב
 ובית אש יעקב בית *והיה שנא׳ יוסף של זרעו א עובדי׳

 *ויבם איתיביח וגו׳. לקש עשו ובית להבה ש״אליוסף
 נביאי דאקרייך א״ל וגו׳ הערב ועד מהנשף דור
 נפלו צקלג אל *בלכתו דכתיב כתובי אקרייך ד״האינלא

 ויוזכר ומיכאל וידיעאל ויוזכר עדנח ממנשה עליו
 למנש׳. אשר האלפי׳ )ואליהו(]ואליחוא[וצלתיראשי

 לאברה :דכעי הוא למדודי ומעיקר׳ לגלות רוצה הייתי שלא
 זו :כן אומר היה הטעם את נלמבב לאמרים לגלותה קלו׳ ממני
 העולם לאויר יצאתה לא שעדיין לסי בה סרט לא ולכך יוכבד

:למצרים בכניסתה היתה אמה במעי עובר אלא
 רוד ויכם יוסף: שנולד עד אביו לבית לשוב רצה דלא שנא מאי

 דוד והלא דוד נשי ונהגו צקלג על כשסשטו סיירי כעמלק
 בן היה דעמלק בידו עשו של זרעו ונסל מיוסף ולא היה מיהודה

 והלא יוסף של בזרעו אלא נמסר שאינו אמרת ואת עשו בן אליסז
 להבה יוסף ובית קרא קאמר ואחאי נחסר השבטי׳ שאר ניד גס

 להליום צקלג אל בלכתו בד״ה רכתיב :שבטים משאר טסי
_____Лпт? שכשתתפו וצפי למנשר. אשר האלתי׳ ראשי ר וו מליו קלו ו



 קסרי בחרא בבא שמיני פרק נרחליץ יש
 י י״א* להר הלכו שמעון בני מן «ומהם יוסף רב מתיב
 ונערירה ופלטירה מאורק חמש מ אנשי שעיר
 שארית את ויכו בראשם ישעי בני ועוזיאל ורפיה

 אמר הזה היום ער שם וישבו לעמלק אשר הפליטה
 ה שם ובנרץ דכתי׳ אתי ממנשה נמי רשעו אלשי בר רבה

 הליטכ״א:וישעי ועפר[ אבות׳ בית ראשי ]ואלה עפ*( חפר מנשה
מוחזקניויש׳א ליה אמר חנינא דר׳ לקמיה דאתא ההוא

 הכו דכי א״ל ידעת מנא א״ל ככור שהוא בזה
 ב,,עשכחת לנכי זילו להו אמר אבוה לגבי אתו הוי
 בוכרא ודילמא רוקיה ומסי הוא רבוכרא ברי

בוכרא ]רוקיה[ מסי דאבא בוכרא הואגמירי דאימא
:]רוקיה[ מסי לא דאימא

 דרבקיב בריח פפאולרבהונא לרב רכא להו אמר
 קל לקמייכו רירי דרינא פיסקא אתי כי יהושע

 כ״ע לקמאי דאתיתו עד תקרעוניה לא פרכא ביה וחזיתו
 בי הדרנא לא ואי לכו אמינא טעמא לי אית אי

אלמא וגו׳ שמעון בני מן ג בידו כפלו לכך יוסף בן ממנשה עמו
:כפלו שמעון בכי ביד

 היה בכור ותאי עמו אמר עד והיה בכור שהוא בזה אני מיחזק
בעיניהן: המוששין אתו הוו דכי כדלקמית: שכמת שמו

 ימסור בלא דר״מדאמרי׳ בריה הייכו ולאו הבכור שם כרי שכחת
 מסי זמכא: כלא תאכתא דקן אלא ברי שכמת שכיב לא ר״מ ׳אמ

לעין: רוקיה
אל בידו לראיה להיות לאדם ומשרתיו שססקתיו רדינא פסקא



 בבאבתרא שמיני »■ק נוחלין יש !85
 מיגמר ילא תיקרעוניוז מיקרע לא מיתר. לאחר

 קיים היינא דאי תקרעוניח לא מיקרע מיניה תגמרון
 הנמרץ לא *ומגמר טעמא לכו אמינא הלאדלמא

 רואות: שעיניו מה אלא לדיין דאין מיניה
 לפלוני ואחייך לך נכסי לחבריה דא״ל קיגההרא

 ראשון דשביב בתר הוה ליורשו ראוי וראשון הלג
 קמיהדרבא עיליש רב סבר תבע. וקא ע״באתאשני

 דחצצתא דייני א״ל .שקיל קא נמי שני למימר ע׳
 שילא רב בר אחא רב דשלח היינו לאו דייני הכי ד,שי’נח

אחישנח: בעתה ה׳ *אני עליה[ ]קרי ״איכסיף)א״ל(’’*שי
 תמצאו אתם גס ושמא כו׳ הוה דאי דברי: לבטל תקרעוהו

 שדעתיכס כהי אלא מיניה לדון תגמרו לא לקושייתכס: תירוץ
רואות: שעיניו מה אלא לדיין לו דאין נוטה

 לא שהרי שקיל נמי שני :ליורשו הראוי לחבריה דא״ל ההוא
 מתקיימת איבה וחתנה חייו יחי כל אס כ* לראשון נתן

 בקיאין שאין פשרה דייני דחצצתא דייני הנותן: לדעת אלא
 . בספק המוטל ממון כדין לזה ומחצת לזה מחצה יחוצצין בדין

 וכיון וכו' רש^ח היינו ולאו הקברות: בית חצצתא פי' ור״ח
 עיליש רב איכסיף כלוס: אחריו לב' אין ליורשו ראוי דראשון

 ובן שקר דן היה בכאן הייתי לא אלו בלבו רבא יאמר פן מרבא
 עיליש דרב עלית רבא קרי בפני: שלא דן שהוא הדיבין כל

 צריכים שהצדיקים בשעת אחישנה בעתה ה׳ אני לנחמו:
 שמעולם בך איי יודע אתה אף להס ממציאה הקב״ה לישועת

 קודם הקב״ה לך זיחככי עכשיו שהרי ידך על דין תקלת באת לא
נכשלת: ולא לתורא׳ שהגעת



 קסו בחרא בבא שטיני פרק נוחלין

קיר מה כניו את והניח לאחרים נכסיו הכותב משנה
 שם נוחה הכמים רוח אין אבל עשוי שעשה

 כשורה נוהגין בניו היו לא אם אומר רשב״ג הימנו
 בן לו היה יועז־ר בן ]יוסף[ )יוסי( גט׳ לטוב. זכור
 רדינרי עיליתא ליה הויא כשורה נוהג היה שלא

 גדיך בת נסיב כריה אזל לשמים אקדשה קם
 לה אייתי דביתהו אולידרח מלכא 'דינאי כלילי

 לא ליה אמר׳ מרגליתא בה אשכח קרעה נוניתא
 זיל קלילא בדמי ממך דשקלי מלכא לכי תמטייה
 ארה תשיימה ולא מקדשא דבי לגזברי אמטיה

 ליה נקט סיפא ומשוס הוא דפשיטא מלתא עשוי שעשה טח
 אין הימנו נוחה חכמים רוח אין :כן לעשות דאסור

 שכועסים להם גורם אף מרון אלא ממעשיו >־ומ נמת למכמי׳
 וכו' גמליאל בן שמעון רבי :דאורייתא כמלה עקר דקא עליו
 דינאי כלילי גריל בה :לפרש או למלוק בא אס מפרש בגח'

 נוניתא זבין המלך: ]דינאי[ )לינאי( עטרות שמקלע מי בת
 לצורך למוכרו מלכא לבי המטייח לא שילדה: אשתו לצורך דג

 ויקמוהו הקדש של לגזברי :בזול קלילי בדמי המלך: עטרות
 כדכתיב בהן מלישאל ותומיס אורים דנטלו דכהי אפוד לאבני

 שיבוא עד למכרו שאומר כאדם ותומים לאורי׳ כהן עמוד עד
 מ׳ בלא משמש גדול כהן דאין נטלו לא חיהא ומושן אפוד החשימ
 אתננה וכך בכך לומר תפתמ שלא את תשיימיה ולא :בגדים

 מצית לא תו קלילי בדמי ליה דשיימת ]דכיון[ )וכיון( להקיש
 יקדיש כי ואיש דכתיב וכד׳ לגבוה דאמירה טפי מיניה למישקל

וירא לך שיימנה’ בקי שהוא הגזבר אלא תשמור שפתיך מוצא



 לישיימוהו אלא דמי להדיוט כמסירה לגבוה דאמירה
 דדינרי עילית׳ בתליסר שיימוה אמטייה אינהו
 שבע לתו אמר ליכא שית איכא שבע ליה אמרי

 עמרו לשמים מקודשיכם הם הי־י שש לי הבו
 ובנו אחי הכניס יועור בן ]יוסף[ )יוסי( וכתבו
 הכניס יועדה בן ]יוסף[ )יוסי( וא״ד שש הכניס

 יהודה לרב שמואל אמר שבע. הוציא ובנו אחר
 בישא מברא ואפי׳ אחסנת׳ בעבורי תהוי לא שיננא

:לכרתא מכי-א וכ״ש טכא לברא
 נוהגין בניו היו שלא אחד בארכם מעשה ח״ר קטי
עוזיאל בן ליונתן נכסיו וכתב עמד כשורה שם

 שבע יש הי״ג מן איכא שבע :בזול אותת ישוט ולא הוא שמים
 האבן ששות מה כלו' מקודשות הם הי־־י מסרים: ושש להקדש

 כותבין שהיו בעיני נראה וכתבו עמדו מקדיש: אכי יותר
 מלשון ]ומיהו מוציאין וכמה מככיסין כמת תקדש של משכונות

 כן[ כתבו מיכה דלמילף כמי למימר ואיכא דייקיכן שכתבו
 סבור ]שהיה[ )שהוא( ובכו דדיכרי עיליתא מדא אהד הכנים

 גרם אמד שהקדיש אביו שזכות שש הקדיש כשורה יכתוג שלא
 שבע הוציא ובנו :לגכאי א״ד ]יכו׳: שש והקדיש שתוכשר לבכר
 לי הי׳ וכל מכל להתרוקן ההקדש ממון כך כל לקבל לו הי׳ שלא

 כל היו שאס דעתו גלה הוא אך אמת או שתים בהקדש להכיק
 אחסנוזא בעבורי כולן[: את כוטל הי' כהקדש עליות הי״ג

:לאמר להרבות ואפי' לה הראוי מן כמלה האב שמעביר מקום
:לברתא מברא ונ״ש ה״ג
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 והקדיש שליש מכר עוויאול בן יונתן עשה מה

 במקלו שמאי עליו בא שליש לבניו והחזיר שליש
 מה להוציא יכול אתה אם שמאי א״ל ובתרמילו
 מה להוציא יכול אתה שהקדשתי ומה שמכרתי

 מהקלף להוציא יכול אתה אי לאו *ואם שהחזרתי
עלי הטיח עוזיאל בן עלי הטיח אמר שהחזרתי

:עוזיאל בן

ת מ ש י מ
תשיעי פיק

קלט שהנכסים בזמן ובנות בנים והניח שמת מי ]משנה
ע״ב מכר דלהכי למימר ואיכא שליש והקדיש לצרכו שליש מכר

 משלו לבכיו שממזיר ימה להודיע כדי מעיקרא והקדיש
 ובתרמילו במקלו כדלקמן: לשמאי ליה כדאהדר ממזיר הוא
 מכה על לו ליתן שנתכוין המת דברי שעבר על עמו להתיכיו כלו׳
 ליה יהיב דלהכי דעתא אומדן דאיכא מככסיו בכיו יהנו שלא

 שהמזרת מזרה ליונת; שמאי והכיא״ל ]פיר׳[ )ידעו( שלא אע״ם
 כמי הוא והרי מתנה איכה כמי מתנה דא״כ כלום איכה לבכיו

 ולק? ]למזור[ )ומזר( מהם בכיו יהכו שלא ע״מ ככסיו שהפקיר
 במעשה טועה היה ושמאי המת דברי לקיים מצוה דקי״ל אותן
 למי דלא יונתן ליה וקאמי־ וכו׳ בגמרא דקאמר מורון דנית
 כמו עלי הטיח וכי׳: יכול אתה שאי כשם ליה דקאמר והיינו
כישנ״ם )דמיליתיא( בזיון דרך השיבני כלומר מעלה כלפי דברים הטייז

באריכות :היא דבדימותא ימילתא[ ]ונצמכי



 מועטק נכסים יזונו והבנות ירשו הבנים מרובין
 הפתחים[ 5ע ישאלו והבנים יוונו הבנורת

 גט׳ וכר׳ הפסדתי וכר שאני בשביל אומר ארמון
 ובר שאני בשביל ה״ק אביי אמר קאמר המ*מאי

אלא רבא א״ל הפסדתי בתורה לעסוק אני וראוי ב4
 עסיק דלא רירית הוא בתורה דעסיק מאן מעתה
 שאני בשביל ה״ק רבא אמר אלא ירית לא בתורה

הפסדתי מרובים בנכסים לירש אני וראוי זכר
מועטים: ׳בנכסים

 מגה יטול וכר אשתי ילדה אם האומר ]משנה קי
 ילדה מאתים נקבה יטולמנה זכר ילדה שס
עדיפא רבת *למימרא גט׳ מאתים: נוטלת נקבה המא

שאינו מי כל רשב״י משום יוחנן והא״ר מבן ליה
 שנאמ׳ עברה עליו מלא הקב״ה ליורשו בן מניח

 אלא העברה ואין לבתו נחלתו את *והעברתם ם מדל
ירושה לענין ההוא היום עברה *יום שנ׳ עברה א צפניה

ליה עריפא כתו הרווחה לענין ליה עדיף בן
 יותר אתר במקוס במזונות לזכר יש כת יפוי מה קאמר מאי

:הפסדתי גדול וזכותי זכר שאני בשביל דקאמר מנקבה
 ואתד בתורה עוסק אתד בניס ב׳ לו שיש מי וכו׳ דעסיק מאן
 I עוסק: שאינו בשביל בירושתו זכותו איבד וכי בתורה עוסק אינו
מנה מאה אפי' הכל יורש שאני מרובין בנכסים כחי ויפה

: מזונות אס כי לנקבה ואין
 אכל נתלתו על המת שס דיקרא ליה עדיף בן ירושה ]לענק

עריפא בתו אתר: מטה אל ממטה נתלה מסבת הבת
I



 קסח בחרא בבא תשיעי פרק שמת מי

 חסדא וכדרב עסקינן במבכית הבא אמר ושמואל
 א״ד לכנים יפה סימן בתחלח כה חסדא רב ד[אמר

 כתו( ) שלטה דלא וא״ר ]לאחהא[ ()אחי דמי־כיא
 בנתן ולדידי חסרא רב אמר בישא עינא ביה[ ן

 היא יהודה ר' מני הא ואכע״א מבני לי עדיפין
 *וה׳יאפי׳כד דתניא דבבל יהודה ר׳ אילימא יהודה ר׳ הי

 היתה שלא אומר מאיר ר׳ בכל אברהם את ברך
 1]וככר כת לו שהיתה אומר יהודה ר׳ 'בת לו

 ייכרתא יהודה לר׳ ליה רשמעת אימור שמהן
 מכן דעדיפא לאברהם רחמנא חסריה לא נמי
 מצוה דתניא יהודה ר׳ הא אלא ליה שמעת מי

 כתור׳ דעסקי לבנים וחומר וקל הבנות ]את לוון
הבנים את לוון מצוה אומר יהודה ר׳ ר״מ דברי

ליתולן[: דלא לבנות וק״ו
 דאמ׳המב ההוא קנה. לא לעובר המוכה הלכחא1

 ע״ב אתא מינד לי דיחוי לבני נכסי לדביתהו
 עליה תיהוי מה גברא ההוא א״ל קשישא כריה

 דאכתי קנו לא וראי הנך מברא כחד קני ויל א״ל

 מתכיתין אמר ושמואל כזכר: מזונותיה אמר למזר יכולה שאיבה
 ואזיל[: לקמן טעמא כדמפרש ליה עדיסא דבת גמבכרת

 לו נתקיימו שלא לי עריפין ]בנתן[ לדידי :מגדלת רטרביא
יפה לי נתיישב ולא לבנות מתאו־ היה לכך כנות אם כי בניס

מסדא; רב של דעתו
מן נאמד כרא כחד יקנה ראשונה; מאשתו קשישא ]כריה
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 או בניא במקו׳ לטליא חולק אית האי[ ליתנהו

 מיישא ור׳ אבין ר׳ כניא כמקום לטליא ]חולק לית
 בלא במקום לטליא חולק איח ראמרי ירמיה ור׳
 דאמרי נפחא יצחק ור׳ פפי בר חנינא זר׳ אבהו ר׳

 לר׳ בהו א ר׳ א״ל בניא[ במקום לטליא חולק לית
 א״ל כוותייכו הלכתא או כוותן הלכתא ירמיה

 ולאו מנייבו דקשישנא כורחן דהלכתא פשיטא
 בקשישות מירי א״ל אתון דררדקי כוותייכו הלכתא

 זיל מאי וטעמא מלתא תליא בטעמא מלתא תליא
כיה *וכרכיש ניהליה דאסברתה אבין דר׳ לגביה קמג

:מררשא בי רישיה
 שהיו מלמד חוקיה דבי תנא חושיס דן *ובני קיו

קנה: של כחושים מרובים בניו שסע״ג
 לטליא חולק איח זו: מאשה להולד העתידים 'הנכיםמ ז’י

 ורואין וכו׳ זו חתכה נכח קכי לא דככיא ע״ג דאף כניא במקום
 בד׳ חולקין הקשיש מלבד בכים ג׳ הן אם לה יהיו נכים כמה

 חלקים ג׳ וחולקק וחוזרין מהם אחד חלק זה ויטול חלקים
 יא טל ירושה[: בתורת א׳ חלק אחד כל ויטול לד׳ הכותרים

 מטיילי הוו כי כהירכא דאר״כ הספינה ס׳ כדאמרי׳ גדול תיכוק
 כנייא במקום חטאי: הוו ולא בשוקא שכסרי כבר וטליתא טליא

 ירושתו לבד עמהם לטליא חולק אית אביהם את הנכים כשירשו
:לדברי והודה וכרכיש :כדפרישית

 או קכיס עלי כמי אי ביחד הרבה שגדלין קנה של כחושים

:כן קרוי הקכיס קשרי



 קסט בחרא כבא תשיעי פיק שמת מי
 שם קרו ברא ובר ברא ח״ל לבנאי נכסי רא״ל ההוא

 חביבא רב לא או ברא ברא לכר אינשי
 אשי רב בר מר ברא ברא לבר אינשי קרו אמר
 כותית תניא ברא ברא אינשילכר קרו לא אמר
מותר מכנים הנאה המודר אשי רב בר דמר

בניס: כבני
 מד ה לאומנות מהן אחר שנפל השותפין אחין ומשנה

 משלע״ב נתרפא ונתרפא חלה לאמצע[ נפל
 ל״ש אלעאי רר' משמיה רבין שלח גט׳ עצמו:

 האמצע מן נתרפא באונס ]אבל בפשיעה שחלה אלא
 הכל חנינא דא״ר חנינא ברר׳ בפשיעה[ רמי חיכי
ליכב פחים *צינים שנא׳ פחים מצינים חוץ שמים בידי

מהם: ירחק נפשו שומר עקש בדרך
 לבר אנשי קרו מי שמת: אמר של או בן אותו של בן ברא ובר

וימלקו רכים לשון לבניי נכסי אמר ולפיכך ברא ברא
 היינו רבים לשון דקאמר והאי ברא להו קרו לא או ביניהם
לענין אבל כניס בבני מותר אליאב: פלוא ובני לעיל כדאמר

:יבמתו על הבא בם׳ ככנים משיבי ורבית פריה
 כפל אביו שמממת החלד אומנות לאומנות מהן אחד ]שנפל

זו מבית מעמיד המלך מנהג היה שכן זו לאימכות
 נפל העיר: בתי מכל וכן אמד מדש זו וחבית אמד מדש מוכס

 לישכא פחים צינים באומנותו[: זה שהרוימ הריוק לאמצע

 בדרך ומוקש פח והקור הצינה עקש בדרך פמים ציכיס דקי־א
 ציכיס מפרשים ויש הצינה מן להשמר תלוי תדבר בידו כי עקש

ומס: קור סמים
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 .הנדות בעל זה פומבי עתיר נכסין עתיר תנא קיח

פלפול. בעל והו תקוע עתיר סלעין עתיר המה
 הכל שמועות. בעל והו כמס עתיר משח ע״בעתיר

גמרא: ניהו( )ומאי חיטי למרי צריכין
 רעים עני ימי *כל מ״ר רב[ ]אמר וירא א״ר קיט

 לבריות הנראות ושדות וזיתים חכרמיס עתיר נכסין עתיר שס,
। । י ט• משלי  שהכל בהמות כגון הגלוי עישר פומבי עתיר וגס

 בבתי חקוס בכל ברבים שדורש הגרות בעל זה :בהם יודעים
 כאספין והכל טובים[ בימים ]שדורש טוב( )ליום משתאות

 הגדות שאין שמתוך להשמיענו ובא מפתה קול לו ויש לשמוע
 שמשתכר שולמני □לעין עתיר :בכ״ח לדרוש יכול עיון צריכות

 הרבה בתים [ ]לו שיש י"מ תקוע עתיר : מטבעות בחיכי תמיד
 ולי .אהלו תקע ויעקב שם על הכי ומקרי תדיר בהן ומשתכר

 היו ומשם הוא עיר לשמן אלפא תקוע במנמות כדאמריכן בראה
 שם על הפלפול את ולשמן למטבעות ודימה למנמות שמן מביאין

 מתרגמיכן מדות אנשי משח עתיר בפלפולו: תמיד שמרוימ
 שאין תבואה כגון למדוד הראוי כדבר עשיר דמשמן איכשין

 עת וכשיגיע לאוצר אותה מכניסין אלא תמיד בה משתכרין
 כמום כמו כמס עתיר כמי ותייכו וישתכר. ימכרכה אז מכירת

 הלכות שיודע שמועות בעל זהו :לאוצר שמככיסין דבר עמדי
 סוגיות גמרא שמועותיו: יגלה הוראה עת ולכשיגיע ומימרות
 לא שאס התלמוד עיקר והוא וברייתות משכיות ותירוצי התלמוד

 התכאיס כדאתריכן חשכה מתוך הלכה מלמדין אין התלמיד היה
עולם: מבלי



 בעל זה תמיד משתה לב וטוב .תלמוד בעל זה
 משרשיא רב דאמר והיינו אפכא אמר רבא משנה.
 י קהלת יעצב אבנים *מסיע ]דרבא[מ״ד )דרבי( משמיה

 יעצב אבנים מסיע בם יסכן עצים ובוקע בהם
 אלו בם יסכן עצים ובוקע משנה בעלי אלו בהם
 זה רעים עני ימי כל אמר דנינא ר׳ תלמוד בעלי
 שיש זה תמיד משתה לב וטוב רעה אשח לו שיש

 רעים עני ימי כל אמר ינאי ר׳ טובה אשה לו
 שדעתו זה תמיד משתה לב וטוב איסטניס זה

 רחמן זה רעים עני ימי כל אמר יוחנן ר׳ יפה.
 לוי בן יהושע ור׳ אכזרי זה תמיד משתה לב זטוב
 לב וטוב קצרה שדעתו זה רעים עני ימי כל אמר

: הוויות ולתרץ הלכות לכוין עצמו שממית התלמוד בעל זה
 שאינו משכה בעל זה רע׳־ם עכי ימי כל איפכא אמר רבא

 אינו זו על זו כשקולקות וגם משכתו מתוך הלכת להורות יכול
 העיקר על משכיות שיודע התלמוד בעל זה לב וטוב לתרץ יודע
 להורות[ כת בידו ויש ]בטעמיהם ליזלק( ויודע )בטעמים ובקי

 משנה בעל זה תאכלנה: בעצבון לשון יעצב למעשה: הלכה
 )בטעמים( שמתקשה צער אלא לו ואין היום כל משכיות ששוכה

 ותהי כמו ממימות לשון יסכן לפרש: יודע ואיכו ]בטעמיהם[
 שדעתו מי איסטניס זה מהם: שכהכת כלומר סוככת למלך
 הכל שסובל יפה רואה: שהוא מגוכה דבר בכל מואס ולבו קלה
 עצרן כמו קצרה :מאוס דבר שוס ולא לכלוך שוס לו מזיק ואין

עכיכיס כמה רחמן זה :אמרים ובשל בשלו רעה עיכו וקפדן
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 | יהושע רבי *ואמר רחבה. שדעתי זה תמיד משתה קמו

 I וימים שבתות והאיכא רעים עני ימי כל לוי בן
 תחלת וסת שנוי שמואל דאמר ברשמואל טובים

 עני ימי כל סירא בן בססי־ כתוב )מעים( ע׳ישכ״סחולו
 :לי( י־ף אחרי! 'פ בכתובות )כראיתא וכו׳ רעים

 שם שלח חמיו לבית סבלונות השולח ]משנה שם
 אפילו חתן סעורת שם ואכל מנה מאה

 וכו׳ דינר דווקא רכא גמ׳אט׳ וכו׳• נגבין אינן בדינר
 יהודה רב ד[אמר ת״ש וכו׳ מאי שתה תנן אכל
 חמיו לבית ששגר אחר בארם מעשה שמואל אמ׳

 כלי ושל שמן כדי ושל יין כרי של קרינות מאה
 והלך בשמחתו ורכב מילת כלי ושל והב וכלי כסף

 ושתה חמין של כוס והוציא חמיו בית פתח על ועמר
 מינה שמעת שתה אפילו ]ש״מ[ וכו׳ הלכה וזו ומת
 והאיכא רעים עגי ימי כל תדיר: עליהם שבוכה רואה הוא

 שהיו ומזונות ]מכות[ )מנוקה( לו שיש טובים וימים שבתות
 קרא אתא כדשמואל אלא :ע״ש בכל לעניים מקלקיס

 כטן קוק וסח שינוי לה: קאמר יהושע ר׳ וכולה לאשמועיכן
 ה״ג . בשר אוכל ובשבת קרינה פת אוכל הקול ימות שכל עני

 חעים: קולי דגרסי ואית לקלות מתקיל כך מתיך קולי תקלת
 שולק למקרת קידושין לאקר קתכיס מנהג סבלונות ]השולח

 יין וכדי פירות ומיני תכשיטין אשתו לכבוד קמיו לבית
 או הוא מת אס נגבין אינם עמה: שם אוכל ופעמים ושחן

 לבית ששלק רב הון מתוך בשמחתו ויבב :וכו׳[ היא שמתה

מינה ]שמעת :כשראין קודם אק״כ ומת סוסו: על שתת קמיו



 דלא לן לימא מאן שי א רב אמר מדינר פחות אפילו
 :ואשקיא וווי אלפא רשויא מרגליתא ליה שחקי

קב אל כניו את תופל אח צוה דכרים שלשה ת״ר‘
 קמו בית במלכות תמרדו 1וא במחלוקת תהיו

 מר חטים ורעו ברור עצרת ‘שר׳ טוב ויום דור
 ]משמיה נהרדעי אמרי בלולאתמר אמר זוטרא

 בלול בלול ולא ממש ברור בדור לא יעקב[ דר׳
 זה מנשבתי צפונית ורוח בלול אפי׳ אלא ממש

 יצחק אררב אנן אשי לרב אבא ר א״ל ברור הוא
 אבדימי בר יצחק רב דאמר לה מתנינן אברימי בר

 לעשן צופים הכל חג של האחסון טיב יום מוצאי
 בתים ובעלי שמח־ם עניי׳ צפון בלפי נטה המערכה

 לןדלאשתקילי׳ לרבא[:מאןלימא ותיקשי מדינר פחות אפי׳

 : לרפיאה אותו שותין השרים רך7 שכן הממין ככיס מרינליתא
תמרדו אל :להר קים הוה הכי אחיחיפל ציה דברים שלשה

 לו אירע ]שלא לו( שאירע )ממה דור בית במלכות

 ברור תראוהו אס שבועות הייכו7 עצרת של טוב ויום :יפה[
 כעצם שכה באותה שמצלימין מטיס זרעו המעונן יוס ולא צק

 מעוכן: יום מעורב בלול לברירו: מתרגמיכן לטוהר השמים

 יאתה זהב מצפון כדכתיב העבים שמפזרת מנשבת צפונית ורוח
 סימני וכו׳ יצחק אדרב אגן :כזהב היום את מטהר צפוני רוק

 ולאו סמכיכן יצמק רב7א לתו אם יצלימו אם עת7ל תבואות
 וכיס7כי שבמג ובשביל עצרת( שמיני שלחג אסימניעצרת):

כלפי ומטהו בו מנשבת רומית7 >־ומ צפון כלפי נטה •• המיס על
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 מרקון׳ ופיחת מרובים שנה שגשמי מפני עצבי׳
 שמחיס בתים ובעלי עצבים עניים דרום כלפי נטה
 משתמרת, ופירות מועטים שנה שגשמי מפני
 מעת כלפי נטה .שמחים הכל מורח כלפי נטה
 מערכיה; יפה. לעולם מזרחית ורמינהו עצבים. הכל

 בשעה' לחטים יפה צפונית רוח קשה. לעולם
 ורוח בשעהשיניצו. לותים וקשה שליש שהביאו
 ויפה שליש שהביאו כשעה לחיטים קשה דרומית

 תימא ואי יוסף רב אמר שיניצו. בשעה לזתים
 וסימנך יצחק[ כר נחמן רב ]ואיתימא זוטרא מר

 והאי דירי׳ מרבי האי בדרום וממרה בצפון שלחן
 אבא תניא להו והא’ לן הא קשיא לא דירי׳ מרבי
 כמכי־ין להשתמר יכולין שאין ומתוך מרקיכין ופירותיהן צפון:
 שנה שגשמי מפני בו: מנשבת צפון רוק דרום כלפי בזול:

 ושכאוצרות מתכרכין הנזרעים סירות הגשמים ובאותן מועטין
 :לעניים ועצב לעשירים ריוק הרי ביוקר ונמכרין משתמרין
 אינן וסירות במדה ממטרת שמערבית שמחים כלם למזרח
 !־ציות ומביאה מטר מונעת שמזרקית עצבים כלם ביוקר:

 ומערבית קשת מזרקית אלמא צומקין אינן וסירות גדול ויוקר
 שהביאו בשעה :איפכא דקתני ברייתא מתך ורמינהו :יפה

 השליו! ואת כדכתיב בצפון שלחן :למטר צי־יכין דאין שליש
 המנורה ואת כדכתיב בררום והמנורה :צפון צלע על תתן

 למס שלו את מגדל אמד כל כו׳ מרבי והאי בוכקהשלמן:
 מדליקי! זית שמן למיטים יסה וצסונית בצסון השלמן על קיטים

ה; בבל לבבי לן הא לזתיס: יפת ודרומית שבדרום במנורת



קעב בחרא בבא תשיעי &יק שמת מי

 יפה סימן ברור עצרת של טוב יום אומר שאול
 דריש קמא יומא האי וביד רב אמר השנה לכל

 קרירא אי חמימא שהא כולא חמימא אי שהא
 ע״ב ос: גדול כהו של *לתפלתו מ ג״ למאי קרירא שתא כולא

הנה נכסיך׳ ובין דאויל עשרים מבן פחות ההוא
 3״עליה אמרי ררבא לקמיה אתא )דאביהו

 רבא כי קשיית׳ ביה ושדי תמרי אכיל ויל קרובי׳
 כתבו כי וביני לאו ובעיה לתו אמ" הכי עבד
 ליה אימא ויל לקורדרה ליה אמרי שטרא ליה

 אול כווזא דמר שטר׳ כווזא אסתר מגלת לרבא
 )לןמתכיתין כ״כ: למטר צריפה ואיכה מלימלמת וארצנו במצולה

 קשה שמערבית בתרייתא ברייתא[ מיתכייא ]לדידן וברייתא(
 וברייתא יפה: מזרמית בבל לבכי מדאי יותר שחמטרת לסי

 גבוהה שארצם ישראל ארץ לבכי לחו איפפא דמתכי קמייתא
 : שכה רוב כלו' חמימא שתא כולה :הרבה למטר וצריכה

 השנה שתהא ביה״כ מתפלל שיהא גדול כהן של לתפלתו
העכין לפי ועתה שמיכה אס גשומה ומפרש ושמוכת גשומה הזאת

ביה״כ: יתפלל השנה בראש שיראה
 משא בטיב יודע שאיכו ולומר בו למזור כדי דרכא לקמיה אתא

 תמרי אכיל זיל יתום: לאותו קרובים ליה אט־־י ומתן:
 לך וימזיר שוטה שאתת סביר ויהי רבא לפכי גרעיכיס והשלך

 א״ל נכסיו: לו שימזירו דין פסק שטרא ליה כתבו כי נכסיך:

 מכס וימשכ רבא בפכי שיאמר מכמה דבר הורותו כו׳ לקוחות
 מגלח :מקמם לקומות יפסידו ולא ומתן משא בטיב ויודע בעיניו

שטר ובשביל בזוזא לכתוב סופר רגיל גדול דבר שהוא אסתר



■ בתרא בבא תשיעי פיק שמת מי 172
 לקוחות קרוביה א״ל דברני ובעיה להו אמר א״ל

 לית דמ&כרי כיון וסבר ליה מסכרי א״ל אגמרוה
יתירח חוצפא הכי דעכיד והא ידע מירע וסבר

כיה: דהוה הוא
 ח:ר' תלמיד עואי בן אמרת הרא שמלאי א״ר קכא
שבאת: ליה דקאמר הוה עקיבא דר׳ קנח

 ומת אביו כחיי אביו בנכסי שמכר בן איתמר ב״ע
 שקשה היא ווו הלקוחות מיד מוציא בנו קכב
 מפיון את טובין אבוך ליה מרו ולי ונות מג כדיני קנט

 קאתינא דאבא אנוה מכת אמר מצי קושיא מאי
 לקיחות :לרבא קרובים א״ל :בתמיה זוז לי שואל לי שכותב קטן

 כיוןדמסבר א״ל כלום: יודע אינו אך להאי כן לומר אגמרוהו
 דשדי והאי ממכר וממכרו הוא מכס להכין ויודע מכמה דבר ליה

שטות: מתוך לא דעביד הוא בעלמא מוצפא קשייתא
 לר״ע עזאי בן ליה מדקאחר אומרת זאת כמו הרא שמלאי א״ר ע'
 שנא כבוד בלשון א״ל ולא היטוין בלשק שבאת כמשכתינו נישנ׳ם
 לא הכי משוס היה ר״ע של מבר תלמיד עזאי דבן ש״מ רביכו ת

 אליעזר ר׳ לפני תורה ללמוד שכיהס שהלכו כ״כ כבוד לו מלק
 כר״ע סברא לסבור יכול היה לא במור עזאי כן שהיה ולפי הגדול

 סברא; להסביר ר״ע לפני עזאי כן הלך והדר גמרא וגמר בתלמוד
 ואמר אביו כמיי הבן ומת אביו בחיי אביו כנכסי שמכר בן

 נ| של בכו הנן לו שמכר במה הלוקמ והמזיק אביו מת כך
 אנו' היא תימה שדבר שקשה היא וזו :הלקומות מיד מוציא
מיז מוציא להכי קושיא מאי מפיק: מצי אמאי ואיהו חזכין



קעג בתר־א בבא תשיעי פיק שמח מי

 מה מלי׳ תשיתסו בניך יהיו אבותיך *תחת דכתיב תרע
 מעיקרא בדאמרינן לעולם לא הארץ בכל לשרים

ההיא בניך יהיו אבותיך תחת לך קשיא ורקא
כתיב: בברכה

פשוט גט
עשירי פרק

 קסד ארכן פלוני כשנת כיה כתיב דהוה שט^א ההוא
 ע״כ עדיין היה לא הללו כיסים כשמכר אנא למיחר דחצי הלקוקות

 באו ולא לאביו קודם חת והוא קייס היה שאביו לסי בהן מוחזק
 מיד מוציא להכי אבינו אבי מיק יורשים ואנו לידו נכסים

 אנוה דמכק הכי למימר דמצי וממאי .מזבין לא דאבות הלקוקות
 בכיך יהיו אבותיך תקת קרא כתיב בי דת תרע אתיכא דאכא
 מוציא אביו דאבי היכי דכי לחיקם מצי אביו אבי דבמקום אלמא

 בן מעיקרא כדאמרינן לעולם :הבן מצי ה״כ לקוחות מיד
 קשת היא וזו הלקוחות מיד מוציא בכו ומת אביו בקיי שמכר
 תקת ומתרצת וכו' קושיא מאי לך קשיא ודקא ממונות נדיכי

אבל לשרים תשיתמו דכתיב הוא בברכה התם בכיך יהיו אבותיך
הכי: דייניכן לא דיכא לעכין

 לוה ארכן פלוני בשנת כיה כתיב דהוה פשוט: שטי~ ההוא
למלכותו שכים כמה ביה כתיב היה ולא מפלוני פלוכי

 ובשנה מלך זה ארכן . שלישית או שכיה או ראשונה מלך אותו של
כמו הוא מתוקן שעתה לסי כדלקמן ארכן לו קורין ראשונה



בחרא בבא עשירי פרק פשוט גט 173
 בארכנותיה ארכן עמד אימתי יבדק חנינא א״ר

 מנהגן כך אושעיא א״ר מלכותיה דאריך ורילמא
 שנייה ארכן לו קורין ראשונה שנה זו אומה של

רינון: לו קורין
 אין רבי אמר דרבי לקמיה דאתא מקושר ההוא קכג
 שמא לרבי ברבי שמעון ר׳ א״ל בזה זמן שס

 חזא הדר וחזייה פלייה מובלע הוא קשריו כין
 אלא כתביה אנא לאו א״ל בכישות. רבי ]ביה[
 כזה הרע מלשון כלך א״ל כתביה חייטא יהודה
 וקפשיק רבי בר שמעון ר׳ יתיב הוה חרא זטנא

 ואמו דרבי קמיה תחלים ]כספר[ )וספר( סדרא
 לי/ לחימזי לבא אריך לא מלכא וערות כמו אריך לא או אריך
 עטר' אימתי יברק מלךומרפתו: של ערותו לראות לכו נאה

 ומהתיא זה שטר ככתב במלכותו א׳ בשנה כי במלכותו אי־כן
 לאמי כלו׳ במלכותו ד^ריך :ללקומות ב״מ טרפי שעתא

 לקומות יטרפו ולא מפלוני זה פלוני לוה שכיס כמה ומלך שהאריך
 מתוקן ארכן לו קורק ראשונה שנה ולהבא: מכאן אלא

:שלנו ללעז וקרוב שנים לשון רינון :ממדש למלכותו
 כתבו שהוא סבור היה בישות ביה חזא בתמיה: בזה זמן אין

 ]בו[ שטועין לפי פשוט אלא מקושר עושין היו לא וברצונו
 טעה עצמו שרבי מדאי יותר קשריו בין מובלע שהיה א״ב )בשנים(

 היה לא כלומר כזה מלה״ר כלך שמו: כך חייטא יהודה בו:
 וקא :כתבתיו איני לומר לך היה אלא עליו אשמה להטיל לך

 שכתהליה ספרים מממשת אמד גומר היה סדרא פסיק



קעד בחרא בבא עשי'י פיק פשוט גט
 כתכתיה אגא לאו א״ל זה כתב מיושי" כמת עי

 כזה מלה״ר כלך א״ל כתביה חייטא יהודא אלא
 לה״ר מאי הכא אלא לה״ר איכא התש כשלמא

 דרב אחוה דימי רב דתני דימי דרב משום איכא
 הכת של בטובתו אדם “יבפי אל לעולם ספרא

 ]אמר עמרם רב אט׳ רעתו. לירי בא טובתו שמתוך
 בכל מהם ניצול אדם אין עבירות שלשה רב[
 לה״ר ולה״ר. תפלה. ועיון עבירה. דדהור יום

 הסה אט׳ יהודה רב אמר לה״ר אבק אימא *אלא ס״ד
לה״ר בלה״ר. והבל ומיעיטן'כעריות בגזל רובן רב

לה״ר: באבק אלא ס״ד
 קסז ידיה חתימות למחוי רבעי מאן האי אביי אמר

דלמא מגילתא בסוף להוי י לא דיגא בכי
 הוציא והנן זוזי כיה דמסיק וכתב אח~ לה משכה

בני מנבס־ם נובה לו חייב שהוא ידו כתב עליו
 והלא לה״ראיכא מאי *. בדקדוק כתב הרבה זה כתב מיושר כמה

 מזכירין בשבתי לדבר שתרכין מתוך רעתו לירי בא :ספר בשבתי
 חישב שהתפלל שלאתר מפרשים יש תפלה עיון גניתשני: :זים

 לה״ר אבק בכוכה: שהתפלל ליד עןשתו הקב״ה שיעשה כלבו
 אדם בכי רוב כגזל רובן כערכין: פלכיא בי כירא לגיןדאחר
להיתרא שחורין מל[ כעין הגזל על ]חשודים בגזל( ]תיטא־ר!

:לחבריהם הראוי מריות לעכב ומת; במשא
 ידו תתימו' לכתוב שצריך אדם דינא בבי ידיה חתימות <מחוי

 _ההיא כי חתימתו ב״ד שיכירו כדי לב״ד ולהשליד קלף על



בתי־א כבא עעייי פי־ק פשוט גט 174
 נחוי א״ל דאכיי לקמיה דאתא בובינא ההוא .חורין

 מעברנא לי מחוו רבנן אתו רבי ידיה חתימות מר לי ■
 קא הוה מגילתא כריש ליה אחוי מכסא בלא להר

רבנן: קדמוך כבר• א״ל ביה נגיד
 הו אחא ורב רבא עליה חתים דחוה שטרא ההוא קבי
 חתיטח אין א״ל דרכא לקמיה אתא ארא שם

 ארא כר אחא דרב קמיה מיהו היא רירי ירא
 בשלטא א״ל ואורי כפתיה מעולם לי חתימי לא

 ידיה דרתית ארא בר אחא ררב אלא זייפת דירי
 קם לה ואמרי אמצרא יראי אנחי א״ל עבדת חיכי

וכתב: אזרונקא
 הה ישראל מוכס כזבינא :וכר' שכתארמלה האשה ס׳ דאחרי׳

 הלי :לתם אחמול המכס לחמול ידך כתב ותשלח רבנן חלפי כי
מלמטה: אכיי שיחתום כדי בקלף חושך נגיר קא

 מתיסיז בשלמא :לכתיבתי דוחה שהיתה היא ירי חתימת אין
כתיבתי! וכוונת אנא דבחור משוס שפיר לדופי מצית די‘

 חליי׳ היכי :מרתת ידו היתה זקן שהית חממת ידיה ררתית
 הנהי בעבר אמיצרא יראי אנחי ליה אמי :כתיבתו לכוין
 ובער יתד קבוע מזה הנהר ובשפת גשר כמו קצר נסר היה

 ’כשעוכי ידיהס וסומכיןשס לזה מזה מבל וקשור אמר יתד האמר
 'מהנמ נסר אותו ועל המיס חכמ ומרתת צר נסר אותו גבי על
 ״’ציגו״ל שקורין זרנוקא :וזייפתי זקן של כיד מירתת והיה ידי

]קמאזרונק* :ידי( הנחתי ועליו )מירתת הבור חן חים שדולקבו



קער׳ בתרא בבא ע׳^ייי *יק פשוט גט
 קעג *אנכי רכתיב דמשתעבר לערב מנין הונא א״ר

.בע״ חסדא רב לה מתקיף תבקשנו מירי אערבנו
 לאשי׳ ואני ידי על אותו *תנה דכתיב היא קבלנות הא

 :!ם™בגח ]קת[ *)לקת( מהבא יצחק א״ר אלא אשיבנו
 *־ף׳” אם *כני ואומר חבלהו נכריה ובער זר ערב כי

 פיך באמרי נוקשת כפך לדר תקעת לרעך ערבת
 כי ותנצל בני איפה ואת עשה פיך באמיי נלכדת

 ממון אם רעך ורהב התרפס לך רעך ככף כאת
הרכה לאו ואם יר פסת לו התר בירך לו יש

רעים: עליו
 קסת כדיני יעסוק שיחכים הרוצה ישמעאל א״ר משנה

עד ק מהם יותר בתורה מקצוע לך שאין ממונות
ע״ב ישמש בר״מ שיעסוק והרוצה הנובע כמעין ותם

כנס: כן שמעון את
 קבלנות קנין: בלא בעלמא באמירה שמשתעבד לערב מנין

קבלן הוי בעלמא באמירה קבלן ואני ]לו[ חן מפרש לקחן
 לקמן אמרי׳ ביד ונתן נשא אס אבל בשמעתין לקמן מולח הכי’

 מקבלו ו1כ? כלו׳ ירי על אותו תנה כלום: הלוה על למלוה איןד
 בגדו קין קרא קאמ׳ בגרילמלוה ]קח[ )לקח( ואיוזירנילך: לידי

 כתיב דלא בעלמא אמירה דהיינו זר איש בשביל ערב[ ]כי סלעי־ב
 באמרי ביקשת או ממון לרעך ערבת אם ]בני :קבלנות ייכא
 לברים משני והנצל בני איפה זאת עשה וגדפתו: פתו שמי סין

התרפס לך עליך לו שיש ממון רעךידהייני בכף באת כי לע ♦ ^ללי
הרבה שמרפקו על רעד ורהב מעותיו לו ותן ירך &סת לו



סנהדרין ראשון פרק ממונות דיני 175
סנהדרין מסכת
ממונות דיני

ראשון פרק
 קטנה ושל ׳א ע של היתה נהלה סנהדרין במשנה

 שנא׳ ע״א של שהיא לנהלה ומנין כ״ג של
 על ומשה ישראל מזקני איש שבעים לי *אספה יא מיני

 שהיא לקטנה ומנין שבעים אומר יהודה ר׳ גביהם
 עדה העדה והצילו העדה *ושפטו שנא׳ כ״ג שלשהלה

 לעדה ומנין עשרים כאן הרי מצלח ועדה שופטת
 הזאת הרעה לערה מתי *עד שנא׳ עשרה שסיישה׳־א

 ממשמע שלשה עוד להביא ומנין וכלב יהושע יצאו
 אני ]שומע לרעות רכים אחרי תהיה *לא שנא׳ כג שמיי'

 רבים אחרי נאמר למה א״כ לטובה עמהם שאהיה
 הטייתך לרעה הטייתך לטובה כהטייתך לא להטות

 ב״ר *ואין שנים ע״פ לרעה הטייתך אחר ע״פ לטובה ׳ב ע שם
:ג[״כ כאן הרי אחד עוד עליהם מיסיפין שקול

 דיני ואחר ממונו׳ דיני אחר תירה רבי־ ח-־נא א״ר שס
 אשמעיכן מזכי׳ עשרה מצלח וער־ ממייבי': עשרת שופטת עדה

 מזכי': ועשרת עשרהממייבי' יהיו ימלקו שאס עשרי' דצריך
 לא ממייביס הרוב אם לרעות כתיב: במרגלים הרעה לעדה

 :]להרוג[ )לרעות( אמריהם תלך
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 ג ארד *משפט *שנאמר וחקירה בדרישה נפשות

דרישהדקראנד בעינן לא אמרור״ט ומהטעם לכם יהיה
לווין: בפני דלת תנעול שלא כדי וחקירה

 א גליות ראשי אלו מיהודה שבט יסור *לא תניא
 ה *ומחוקק כשבט ישראל את שרודין שבבבל

מט תורהיאשי׳ שמלמדה הלל של בניו ביי אלו רגליו מבין
שם :כרבים

 היהשסע״ב אא״כ רבו במקום יורה אל תלמיד ף.מא
ישראל: מחנה כנגד פרסאו׳ שלש ממנו רחוק

 ב לבצוע אסור אומר הגלילי יוסי ר׳ של בנו אליעור רבי
ו שעה באיזה יום באיזה העדים את לבדוק וחקירה בדרישה

 ע״ב וכיון כנפשו׳ ממונות וכו׳ אחד משפט שנא' הלוהו:
 הוא וקקרת ודרשת דכתיב נפשות בדיני ויזקירה דרישה דכתיב

 שמא מלהלוות שימנעו דלת הנעול שלא ממונות: דיני הדין
מת׳ ע׳ נמי )*והכי ויפסיד מכוונת עדותן תהא ולא יטעו והעדי' יכפור

הקודם :ין(7ל לכוסו מוממין ימצא לא שמא
כני פרם: מלכי מאת ורשות כת להם שיש העם אה ש־ודין

 דברי׳ כאלו בפסיזיס כדאמרי׳ היה בשיא הלל של כניו
:עליהם בשיא ומינוהו כראש הושיבוהו

 דמשה לגביה אזיל מלתא דבעי מאן ^כל ישראל טחנה כנגד
 פרסאות ג׳ שהממכה אע״ג וגו׳ ה' מבקש כל והיה דכתיב

 דנתי׳ סרסאו׳ ג׳ ישרן! ממכה שאני. דמשה רבותא משה לגני ואתו
 נר בר רבה ואמר השטים עדאבל הישימות מבית הירדן על וימנו
 וביומא: בעירובין פרסי אתראוהוהתלתא ההוא לי מזי לדידי מכה

— ■ (тгп ולעשות לדצוע לדייני' אסור לדי; משבאו לבצוע אסור
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 ארק המברך וכל חוט^ת זה הרי הבוצע וכל

 נאץ ברך *ובוצע נאמר זה ועל מנאץ ה״ו הבוצע י תלים
המשפט *כי שנא׳ ההר את הרין יקרב אלא ה׳ א דני־

 את הדין וקוב אומר היה משה וכן הוא לאלהים
 ומשי׳ שלום ורודף שלום אוהב אהרן אבל ההר

היתר. אמת *תורת שנא׳ לחבירו אדם בין שלוםנר.לאכי
 של סאה שגזל הרי אומר אליעזר ר׳ וגו׳. בפיהו
 כיצד הלה ממנה והפריש ואפאה וטחנה חטים
 ובוצע נאט׳ זה ועל מנאץ אלא מברך זה אין מכרך

 אלא בוצע נאמר לא אומר מאיר ר׳ ה/ נאץ ברך
מה אחיו אל יהודה *ויאמר שנא׳ יהודה כנגרזי׳לשיא

 יהודה את המברך וכל אחינו את נהרוג כי בצע
 ה׳. נאץ ברך ובוצע נאמר זה ועל מנאץ זה הרי

 שנאמר לבצוע מצוה אומר קרחה בן יהושע ר׳
והלא בשעריכס שפטו שלובש ומשפט **אמרת »ליה

 שיש ובמקום שלום אין משפט שיש במקום
 מ שיש משפט זהו אי אלא משפט אין שלום
 אומר הוא כדור וכן ביצוע. זה אומר הוי שלום

 וביון שלום ורודף שלוה אוהב אהרן אבל המשכת: המברך
 רודף היה לדין לפניו שיכאו קידם ניניה׳ ממלוקת שומע שהיה

 כאהרן משתעי וגו׳ אמת חורת :ביניהם שלום ומטיל מאריהס
 דכתי' גזלה לשון ובוצע וכוי שגזל הרי וגו': דעת ישמרו כהן שפתי כי
 שהיה יהודה כנגר יקת: בעליו נפש את בצע בוצע כל אורמו׳ כן
 לאיזיו♦ כשמעין דבריו שהיה אקרי לאבינו נמזירנו לומר לו
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 »מקיסש״ג כל והלא וצדקה משפט עושה דוד *ויהי
 אלא משפט אין צדקה צדקה אין משפט שיש

 זה אומר הוי צדקה בו שיש משפט איזהו
 הזכאי. אה זיכה הדין את דן לת״ק. אתאן ביצוע.
 ושלם ממון עני שנתחייב וראה החייב את וחייב

 לוה משפט וצדקה משפט ]זה ביתו מתוך לו
 וצדקה ממון לו שהחזיר לוה משפט לוה וצדקה

 ’"למ״שאומ׳י הוא ברוד )וכן ביתו[ מתוך לו ששלם לזה
 משפט עמו לכל וצדקה משפט עושה דוד ויהי
 לו ששלם לוה וצדקה ממונו את לו שהחזיר לזה

 לעניי׳ עמו לכל האי לרבי ליה קשיא ביתו( מתוך
 לו שלם שלא אע״פ אומר[ ]רבי אלא ליה מיבעי
 וצדקה לזה משפט וצדקה משפט והו ביתו מתוך

 לזה וצדקה ממונו לו שהחזיר לזה משפט לזה
 ז תנחום דרבי *ופליגא ידו מתחת נזילה שהוציא

 נאמר לא חנילאי בר תנחום דא״ר חנילאי בר
 3ל лзс >4*ויר שנא׳ העגל מעשה כנגד אלא זה מקרא
 רבי אמר ראה מה לפניו מזבח ויכן אהרן

 שהיה וצדקה משפט להאי לי׳ דריש לבצוע לת״קדאמיאהור אתאן
 והיה ממוייב עכי שהיה וראה המייב את ויזייב הדין את דן דוד

 ברך: ובוצע זה מקרא נאמר לא ביתו: מתוך דינו לבעל משלם
 עצמו לבין בינו פשרה אהרן שעשה העגל מעשה כנגד אלא

הבין מזבח ויבן להסאתהעגל; לעשות לעצקו היתר והורה
13 IV.
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 שזגוח חור ראה אליעור רבי אמר יפת בר בנימן
 לי עבדו השתא לחו שמענא לא אי אמר לפניו

 ה׳ במקיש ידרג *אם כי ומקיים בחור א»כהנכדעבדו
 מוטב לעולכם תקנתא לחו הויא ולא ונביא כחן

 כתשובה: תקנתא לחו הויא אפשר לעגלא דליעבדו
 לפניך שבאו שנים אומר מיסיא בן שמעון ניבי

 משתשמע או דבריהם תשמע שלא ער לדין ו
 אתה נוטה הדין לחיקן יורע אתה ואי ע״נדבריהכם

 דבריהם משתשמע ובצעו צאו לחם לומ׳ רשאי
 לומר רשאי אתה אי נוטה הדין להיכן יודע ואתה

 מחן ראשית מים *פוטר שנא׳ ובצעו צאו לחם יי משלי
 הריב שנתגלע קורס נטוש הריב התגלע ולפני
 יכול אתה אי הריב משנתגלע לנטשו יכול אתת

 אחר לרין שבאו שנים אמר לקיש וריש לנטשו.
 או דבריהם תשמע שלא עד קשה ואחד רך

 נוטה הדין להיכן יודע אתה ואי דבריה׳ משתשמע
 לכם נזקק אני אין לחכם לומר רשאי אתרה
 כהן אהרן :להם עשה שלא על תור את שהרגו לפניו מהזנות

 □כריה כן לעשות סופן חקנתאדהא הויאלהו ולא היה: ונביא
כך: על המקדש בית ויתרב בן־הוידע

 החריבה ולהשליך לפטור באת אס מרון ראשית טיס פוטר
 מדון ראשית ביניהם שלום ולשים כדלקמן כמים המשולה

 ’ השלום אתר ורדוף נטשהו אותה: פטור ותתןבדיי שתשא קודם
דיינין: ותטי־ית מריבה בעל קשה
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 דבריה׳ משתשמע רודפו ונמצ׳חזק חזק נתחייב שמא
 לומר יכול אתת אי נוטה הדין להיכן יורע ואתה

 א דכליט ר׳ איש מפני .תגורו *לא שנא׳ לכם נזקק איני להן
 לפני שיושב לתלמיד מנין אומר קרחה בן יהושע

 שלא מנין לעשיר וחוברת לעני זכות וראה רבו
 לא חנין וא״ר איש מפני תגורו לא שנא׳ ישתוק
 את יודעים עדים ויהיו איש מפני דבריך תכנים

 עתיר ימי מעידים הס מי ולפני מעידים הם מי
 •© שם להם אשר האישים שני *ועמדו שג׳ מהם ליפרע
 הם מי את יודעים הדיינים ויהיו ה׳ לפני הריב
 מהם ליפרע עתיד ומי דנים הם מי ולפני דנים

 פג מל»ם ישפוט אלהים בקי־כ אל כעדת *אלהיסגצב שנ׳
 ראןד״הניט לשופטים *ויאמר אומר הוא כיהושפט וכן
 )אם( כי תשפטו לאדם לא כי עושים אתם מה
 ת״ל הזה בצער לי מה הדיין יאמר שמא לה׳

 הדיין את רודף רודפו חזק וימצא חזק יתחייב שמא ה״ג
 לפניו ולא רבו לפני דין ובא רבו לפגי שיושב :הדין את להפך
 בדין טועה• ורגו לעשיר ויזובה לעני זכות התלמיד וראה
 דלא מפרש יבגמרא ,יכו ת״ל וישתוק לרבו כבוד ימלוק שלא מנין

 הם מי אה בקציר(: אגרה )מלשון הוא כינוס לשון תגורו
 שחטרימין לקמן כדאחרי׳ בהקב״ה מעידים כאלו הס טעידין

 להם אשר האנשים שגי ועמדו לבעליו: ממון להמזיר אותו
 לי מה :מדבר הכתוב בעדים שבועות במסכת ואמרינן הריב
ביהושפט: ת״ל איענש: אטעה שאם הזה לצער

*12
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מה אלא לדיין לו אין משפט בדבר ד״הני»*ועמכט

רואות: שעיניו
 נידון אדם של דינו תחלת אין תמנונא רב אמר ד

с מדון: ראשית מים *פוטר שר ר״ת על אלא ז 
דבידקא לצינורא דמיא תיגרא תאי הונא א״רז”:ןליי

 אמר קשישא אביי רווח דרווח כיון דמיא ה
דתות ההוא קם. רקם כיון תמלא לנורא דמישם

 בישתא חלפוה ואדיש דשמע טוביה ואויל קאמר
 נוטה שלבבכס לבבכם שעס מה לפי משפט ברבר ועמכם

 תשפטו דברים אותן לפי במשפט עמכם בטענותיהם כלו׳ בדבר
 אלא הדין: חן עצמו ולמנוע לירא לריין לו דאין תענשו: ולא
ואמתו לצדקו להוציא ויכוין לידרן רואות שעיניו מה לפי

יענש: לא ושוב
 בתורה: עסק שלא חורה דברי על לבא: לעתיד דינו תחלה

תורת חדוכו. ראשית והוא מעליו התורה שפוטר מים פוטר
:לחים לכו צמא כל הוי דכתיב למיס נמשלה

 שעל לשדות יוצא שהוא פעמים גדל כשנהר דבידקא לצינורא
ואם ]קטנים[ )קבוצים( וצינורות נגרי׳ כעין אגפיו

 •׳■־ דקאסר והיינו לסותמו יכול ואינו ומרחיב הולך מיד סותמו אינו
לפוטר דומה ומריבה מדון ראשית כלומר מדון ראשית חים פוטר קרא

 גשר של דפין רגמלא לנורא :רחם פטר כמו פותח פוטר .מיס .
 ונקבעות מתחזקות וסוף מנענעות עליהם כשדוי־סין בתחלה
 ובאה מתחזקת בקטט׳ ]מרבה[ כשאדס)חדבק( כמי והכא במקומן

 חרפתו ששומע אשריו ואדיש דשמע טוביה נסקא: מקרא ולא
בישתא חלפוה דש: דדש כיון כמו ואדיש .בכך ומרגיל ושותק
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 פוטר כתיב קרא יהודה לרב שמואל א״ל מאה
 קאמ׳ דהוה ההוא דיני. מאה ריש מרון ראשית מים

 שמואל א״ל מיקטל לא גנבי תלת אתרתי ואזיל
 שלשהיגמזסב על ה׳ אמר *כה כתיב קרא יהודה לרב

 ההוא אשיבנה. לא ארבעה ועל ישראל פשעי
 לעובד וחד לשלמנא בירי שב ואזיל קאמר דהוה
 כי משלי עשב *כי כתיב קרא יהודה לרב שמואל א״ל ביש
 לפין ינדחוהאי ההוא באחת(. יפול )*ורשע וקם צדיק יפול

 ליזמר&כ>ת גלימיה שקלו דינא דמבי 1ואויר־׳ קאמר
 קרא יהודה לרב שמואל א״ל באירחא. וליויל
 מי וזתיפ .בשלום יבא מקומו על הוה העם כל *וגם כתיב
 ודיקולא ניימא היא ואזיל קאמר דחוה ההוא

 ידי על עליו באות שתיו רעות מאת בשתיקתו לתם הלכו מאה
 מאה תמלת הוא בקטטה ופותיז והמתיזיל מים פוטר התגר:
 בגימ׳ מדון ל״א .דינים מאת ריש נוטריקון מדון ראשית :דינים
 אדם עוכר אס כלומר מיקטל לא נגבי חלת אתרי :מאה

 דאתרי יתמה אל פורענות עליו בא ולא ושלש פעמים עבירה
 בירי שב באמרונת: ללקות וסופו מיקטל לא גכבא תלת

 יש״א ע׳ ינצל: ומכולם *שלום איש לרגלי כרויות בורות שבע לשלמנא
 ראשונה בתקלה יפול רשעת לעושת ביש לעובד :בירא ותר

 טליתו ב״ד שנטלו מי נלימיה שקלוה דינא דמבי לו־. הבאה
 תפסיד לא דנו ;זת א ודין הואיל ולחיל ליזטר לאמי: לפרעו
 ומשמע כתיב ביתרו הזה העם בל מידו: הוציאו גזילה אלא כלום

זריקולא ניימא היא במש'מע: כולן מייב שכא ולא זכאי ל״ש
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 כתיב קרא יהודה לרב שמואל א״ל שפיל.

ואזיל קאמר דהוה ההוא וגו׳ המקרה ימך *בעצלתים ,קהל»
 שמואל א״ל < וקם לגזיזה אדיי׳ עליה ררחיצנא גכרא

אשר שלומי איש *גם כתיב קרא יהודה לרב ь מל-׳
עקב: עלי הגדיל לחמי אובל בו בטחתי

 עויוא הוה רחימתין כי ואזיל קאמר דחוה ההוא ו
עזיזא דלא השתא שכיבין דספסירא אפותי׳ שס

 אמר לן סגי לא גרטירי שיתין בר פוריא רחימתין
*ונועדתי כתיב מעיקחית כתיבי קראי הונא רב שמומנה

 ארון ותניא הכפורת מעל אתך ודברתי שם לך
*והבית וכתיב עשרה כאן הרי טפח וכפורת תשעה י יי״א

 ארכו אמה ששים לה׳ שלמה המלך בנה אשר
 כתיב ולבסוף קומתו אטה ושלשים רחבו ועשרים

 רגלי הדום והארץ כסאי השמים ה׳ אמר *כה ים
וגו׳: לי תבנו אשר בית זה אי

 .פלכה כותבת שהיא ראש שעל הפל חכמכסת כשהאשת שפיל
 מלאכתה אין עצלה שהיא מתוך כלומר שפיל בו ידיה ומלאכת

 על' אגרופו הריס וקם לגזיזיה אדייה :הן משלות וכולן נכרת
:לנגדי ועמד

 לאשתי: ביני עזה היתה בשאהבתיכו עזיזא הוה רחימתין
היינו הסייף רומב על שכיבנא דספסירא אפותיא

 גבוה עשרה כאן הרי :לבו די לא לן סני לא :שבינו שוכבים

 סמוך טכמים בעשרה שכינתו משרה שהקב״ה הרי הקרקע מן
 ולבסוף :ארכו ומצי כאמתים הכפורת באורך ועוד לקרקע

להס^ נאמר ששיסוכשקטאו וארכו אמה שלשיס גבוה היה מתמ״ק
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שם הוא דכנושי לישנא תגורו לא רהאי משמע מאי

 תשתוחדכיי׳נמ לא *ויין קרא אמר נחמן רב אמר
 *תכיןמשלי! מהבא אמר יעקב בר אחא רב תאגור ולא

 כריה אחא רב מאכלה בקציר אגרה לחמה בקיץ
 משכיל:שם* בן בקיץ *אוגר מהבא אמר איקא דרב
ו שרן דיין כל יונתן א״ר נחמני בר שמואל א״ר

 שם בישראל שכינה משרה לאמתו אמת דין
 3ם »לי׳ ישפוט אלהים בקרב אל כעדת נצב *אלהים שג׳
 לשכינה גורם לאמתו אמת דין דן שאינו ]דיין[ וכל

 ע מם מאנקת עניים *משור שנאם׳ מישראל שתסתלק
 □רףאן שמואל וא״ר ה׳- יאמר אקום עתה אביונים

 מ1לפיר ונוח! מוח )ממון( שיוטל דיין כל יונתן א״ר נחמני
 נפשושמניאכ״י ממנו ]נוטל[ )גובה( הקב״ה כדין שלא לוה

 יריבכח״ה ה׳ כי וגו׳ הוא דל כי דל תגזול *אל שנא׳
 'י?"ע,’כר שמואל וא״ר נפש. קובעיהם את וקכע ריבם
 ’™’כאס עצמו ריין יראה לעולס יונתן א״ר נחמני

 והממכילי* מתחתיו לו פתוח וגיהנם ירכותיו בין לו מונחת חרב
 יוהייו סביב גבורים ששים שלשלמה *הנהמטתו ׳*שנ
 ” ,1׳5יי שדומה גיהנם של מפחדה בלילות מפחד וגו׳ לה

 עב°שבר נחמן רב תימא ואי יאשיח ר׳ דרש ללילה.
 *כגמ>׳יש, דינו ה׳ אמר כה דוד *בית ד;תיב מאי יצחק

 בבקר וכי עושק מיד גזול והצילו משפט לבקר
 בתוכו: מצומצמת להיות שכינתי שתוכל לי תבכו אשר בית זה אי

 של שככו שלשלמה מטתו :ב״ד משער אשתלק אקום עתה
—вн2Р: יחי ק״יז ורודי» ששיח------------------------------------------------
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 הדבר לך ברור אם אלא ן דני אין היום וכל רנין

 בר ר׳חייא תאמרהו. אל לאו ואם אומרהו כבקר
 אחותי לחכמה *אמור מהכא *יונתן א״ר *"ליימקאבא

 לך אסורה שהיא כאחותך הדבר לך ברור אם את”משל
 קלוי יהושע תאמרהו.א״ר אל לאו ואם אומרהו
פשיטא כולן כצואר תלוי קולר בדין שיושבין עשרה
רבו: לפני היושב לתלמיד אלא צריכא לא

 ומייתי מכניף לקמיה דינא אתי הוה כי הונא רב ח
 היכידלימטייה כי אמר רב מבי רבנן עשרה שם

 טריפתה אתי הוה כי אשי רב מכשורא שיבא
 דמתא טבחי לכולהו להו ומייתי מכניף לקמיה
 מכשורא שיבא דלימטייה חיכי כי אמר מהסיא

 כהן בר נחמן רב דרש אמר דימי רב אתא כי
 תרומורה ואיש ארץ יעמיד במשפט *מלך מ״דכסמשלי

 לכלום צריך שאינו למלך דומה דיין אם יהרסנה
 מאיר! שהוא כבקי* הרין לך ברור אם תורה: של מלממתה
 :משפט לאור הוציאו משפט לבקר דינו משמע והכי אומרהו

 ונא רבו לפני היושב לתלטיד הטייה: של עונש׳ תלוי קולר
מנין והוא שתק אם נענש לדבר נזקק לא והוא רבו לפני דין

:שטועה ברבו
 הקורה מן קטנה נסורת שיגיענו מכשורא שיבא דלימטייה

מעלי; ויקלו כלנו כין העונש ישתלם נטעה כלו׳שאס
 וסתרגמינן שומרון )עין( עגל יהי' שבנים כי כמו נסורת שיבא
 למלן הדיין רומה אם בטרפות: בקיאין טבחי לוקיה: לנסרי
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 הגרנות בבית שמחזר לכהן דומה ואם ארץ יעמיד

 גמיר הוה רלא דיינא אוקמו נשיאה דבי יהרסנה
 דריש מתורגמניה נחמני בר ליהודה ליה אמרו
 א״ל ולא עליה גחין קם באמורא עליה קום לקיש

 נ ррзп הקיצה לעץ אומרים *הוי ואמר פתח מידי ולא
 והב תפוס הוא הנה יורה הוא דומם לאבן עורי

 ליפרע הקב״ה ועתיד בקריו אין רוח וכלי וכסף
שם מפניו הס קדשו בהיכל *וה׳ שנאמר ממעמידין

הארץ: כל
 ט הצבור על דיין המעמיד כול לקיש ריש אמר

שם *שופטים שנ׳ אשרה נוטע כאלו הנון שאינו
 ״ יי׳דנ תטע לא ליה וסמיך שעריך בכל לך חתן ושוטרי׳

 ת״ח שיש ובמקום אשי רב אמר עץ כל אשרה לך
 שם ה׳ מזבח *אצל שנאמר מזבח אצל נטעו כאלו

 כ те זהב. כסףואלהי אלהי אתי תעשון *לא כתי׳ אלהיך.
 דעץ הא עבדי דלא הוא זהב ואלהי כסף אלהי
 כסף בשביל הבא אלוה אשי רב אמר שרי ואבן
 שמחזר :עשיר שהוא זה כמלך מכמה ומלא דיכין בטיב שבקי

 :בדין לשאול למזור צריך זה ואף תרומותיו לשאול הגרנות על
 וה׳ לך: שילמוש מה לצבור דרשה להשמיע באמורא עליה קום

וגו׳: הקיצה לעץ אומר דהוי קרא להאי סמוך קדשו בהיכל
הארץ: כל את הזה עון על וכלה הארץ כל מפניו הם

 ליה וחוקמי השדה עץ האדם כי דכתיב דיין דמשמע עץ כל
כמזבמ: ומגיכין מכפרים ות״מ מזבח אצל בתלמיד:

ממון שנתן ע״י שהעמידוהו דיין כסף בשביל הבא אלוה
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 לכי אתי הוה כי רב זהב. בשביל הבא ואלוה

 וצבי. נפיק לקטלא נפשאי ברעות הכי רינאאמר
 הלואי עייל לביתיה וריקן עביר הוא לית ביתיה
 )דספיי( אמבוה חזי הוה בי כיציאה ביאה שתהא

כגללו וגו׳ שיאו לשמים יעלה *אם אמר ]אבתריה[ צ*>נכ
 מכתפי הוו כי חסידא זוטרא מר וגו׳ יאבד לנצח

 לעולם לא *כי הכי אמר דרגלא בשבחא ליהכ(’של>י
ודור לדור נזר ואם חוסן

 הוו רבנן דאמור מלתא הא מגא קפרא כר דרש י
ורה במעל תעלה *ולא דכתיב ברין מתונין שם
 עצמי יעל מטא עליו לישא לקטלא :לדון לדינא :כך על למלך כ

 עושה אינו כיתו צרכי עביד הוא ליח ביחיד. וצבי אומר: היה
 הלואי :כלום כאן משתכר שאינו עייל לביחיה וריקן :כאן

 מטא כלא מביתי שיצאתי כיציאה לביתי שאתזור ביאה שתהא
 יעלה אם אנשים: סיעת אמכור. אענש: ולא אטעה שלא

 בגללו כך: אומר היה עליי דעתו תזויז שלא וגו'כדי לשמים
 ואינם זקני׳ שהיו הכתף על אותן נושאין להו מכתפי :רעי גלל

 היו לפיכך כפניהם לעמוד הצבור את וחטריתין לרוץ יכולין
 בו ששואלין שכת דרגלא כשבתא :מהר אותם נושאין עבדיהם
 לעולם לא )כי הרגל: קודם יום שלשים והיינו הרגל בהלכות

 תזות שלא כך אומר והיה הימים כל אינו אדם של כבודו חוסן
עליו(: דעתו

 שתיזתכוהו: קודם יפה בדין לעיין כדי בהמתנה רגילין מתוגין
:במרוצה בתזקה במעלות
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 מנייןממזהפא אלעד א״ר המשפטים. *ואלה ליה וסמיך

 ולא שנא׳ קודש עם ראשי על יפסיע שלא לדיין
 אשר המשפטים ואלה ליה וסמיך במעלות תעלה
 ואי ירמיה א״ר ליה מבעי תלמדם אשר תשים
 הא כי הדיינים כלי אלו אבא בר חייא ר׳ תימא
 לי אפיקו הכי אמר לדינא נפק הוה כי הונא ררב
שיפורי וסנדלי )חוטרי נינהו ומאי הנותאי מאני

וסנדלא[: ושופרא ורצועה ]מקל ורציעי(
 יא כנגד יוחנן א״ר ההיא בעת שופטיכם את *ואצוה

 ש© בין *שמוע .זריז תהא ורצוערה מקל
 0דנלי׳ לדיין אזהרה חנינא א״ר צדק ושפטתם אחיכם

 שס דין כעל שיבא קורם דין כעל דברי ישמע שלא
 לדיין דבריו יטעים שלא דין לבעל ואזהרה חבירו
 )שמוע( נמי ביה קרי חברו דין בעל שיבא קודם

 יושבי© הצבור היו דורש התורגמן שכשהיה קודש עם ראשי על
 כמפסיע נראה כמקומו ולישב לילך ביניהם והמפסיע לארץ

 לשופטי© אף כלו׳ המשפטים ואלה ליה וסמיך ראשן: על
 המיטלטל: דבר שימה בהו הרייניןדשייכא כלי מזהיר: אכי

שופר בו: שייוזור עד מרדות למכות מקל : •:לקות ל רצועה
:למליצה סנדל :ונידוי לשמתא

 אינו צו בו שנא׳ מקי© כל דתכיא הוא זירוז ל׳ ליאה כל ואצוה
שיהו הרצועה ועל המקל על זירז מה ועל זירוז ל' אלא

 אחיכם כץ שמוע •• שמי© לשם הצבור על אימה מטילין
בלא זה דברי תשמע ולא דבריה© שמע ימד שכיה© כשיהיו
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 *לא מהכא אמר כהנא רב אחיכם בין «כג]שמע[פמ)

לקיש ריש אמר צדק *ושפטתם תשיא. לא תשא א דניים
 כין .חתכהו כך ואחר )בלבך( הדין את צרק
 בית בין אפילו יהודה רב אמר אחיו ובין איש

 תגור בין אפילו יהודה רב אמר גרו וכין לעלייה.
 אומר יהודה ר׳ כמשפט פנים תכירו *לא .לכירים שם

 לא אומר ]אלעזר[ )אליעזר( רבי תכירהו לא
 לדינא לקמיה אתא דרב אושפויכניה .תנכרהו

 בעית[ מאי ]א״ל אין א״ל את אושפויכני לאו א״ל ״לרש
רב א״ל לרינא לך *פסילג׳ א״ל לי אית דינא א״ל ךן

 ]ביה[ גאים דהוה חזייה דייניה פוק כהנא לרב
 ומכיון מכמישו שאין לפי אמת כדברי שקר דברי שמסדר זה

 כך: כל השני בזכות מהפך לבו אין שוב לזכות לו נוטה הדיין שלב
 תשא לא משמע: ימד שניכם כשתהיו אמיכס בין דבריך שמע

 אזהרה תשיא לא כמי ביה וקרי לדיין אזהרה שוא שמע תקבל אל
 אל בירושה בית להם שנפלה אחיו ובין איש בין :דין לבעל

 לו יש אמד כל הרי בכך ומה עלייה ואמיך בית אתה טול תאמר
 בין :דמים ע״י מלוקתס והשוה בדמים אותם העלה אלא דירה
 כירה וזה תנור >ה יטול תאמר אל דירה תשמישי מטר ל׳ גת

 תכירהו לא נדמים: להוסיף וצריך הכירה על עודף תנור שהרי
 לו תעשה לא שונאך הוא חס תנכיהו לא אוהבך: הוא אס

 את אושפזיכני לאו לרב: גברא ההוא א״ל למייבו: כנכרי
 ההוא א״ל אין: א"לרב עמךמסד: שעשיתי זכור אתה אין כלו׳

 לך פסילגא דיין: שתהא אני ורוצה לי אית דינא :גברא

ביה גאים רהוה :גברא לההוא כהכא רב חזייה :טובתך שהזכרתני
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 רב לך מפקיר לזיין ואי צייתי׳ צייתי' אי א״ל

 א דנדיה שיהא ר״ל אמר תשמעון כגדול *כקטון מאונך.
 מנה מאה של כדין פרוט׳ 1שד־ דין עליך חביב
 פשיטא ומיפסקיה ביה לעיוני אילימא הלכת׳ למאי

 שם רב אמר איש מפני תגורו )*לא אלאלאקדומיה.
 יי"׳ ל'שי המשפט *כי איש( מפני דבריך תכניס אל תנין

 שםהקב״ה אמר חנינא בר׳ חמא א״ר הוא לאלהי׳
 לוה ונותנים מזה ממון שנוטלים לרשעים דיין לא

 שצייד ממון להחןיךי אותי שמטריחין אלא כרין שלא
 ם’”*לואי חנינא א״ר מכם יקשה אשר והדבר לבעליו.

 גרכתיהמ שנאם׳ משה נענש זה דבר על יאשיה ר׳ תימא
 ניחא )לא ר״נ לה מתקיף ה׳ לפני משפטן את משה *ויקרב

יןיייה אי כתיב ושמעתיו ואשמיעכם כתיב מי יצחק בר
האכ׳ , ,

 כז מדבי רב לך מפיקנא גבוהות: ומדבר עליו ובוטא סומך ברב
 אילימא לך: דמשחתיבן לסייעך יכול רב שאין אודיעך מאונך
 לפניך בא אס לאקדומיה לאמתו: ומיפסקיד! ביה לעיוני

 הקדם לפניך הקודם מנה של אמר דין ובא ואזר פרוטה של דין
 אי" לפני היושב תלמיד כגון איש מפני יבריך תכנים )לא לאתוך:

 ’,כיש׳ המשפט כי לעיל(: וכדאמרינן וכי׳ לעבי זכות וראה רבו
 עליו שהרי הקב״ה מיד ממון מוציא אתה כאלו הוא לאלהים

 לומר לעצמו שררה שבטל זה דבר על לבעליו: ממון להאזיר
 שלא משה נענש :השכינה לפני תקריבון שהיל״ל אלי תקריבון

 מה ידע ולא לפניו מעשה שבא עד באלות פרשת לו שתאמר זכה
ללמדם: שררה נוטל שהיה ואשמיעכם כתיב )מי להשיג:
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 אלא וגמירנא אולינא לא ואי גמירנא גמירנא
 משה ע״י שהכתב נחלות פרשת ראויה פ׳ישכדתנוא

 ידן על ונכתבה צלפחר בנורת שזכו אלא ניחלקרבינו
 משה ע״י שתכתב מקושש פי״שת הי,תה ?®וראויה’

 ללמדך ידו על ונכתבה מקושש שנתחייב אלא רכינו ' ”
 כתיב וכאי ע״י וזכות חייב ע״י חובה שמגלגלין

 ואצורת וכתיב ההיא בעת שופטיכם את *ואצוה א ידיים
 אזהרה שמלאי א״ד אלעזר א״ד ההיא בעת אתכם יהל נפקי

 לדיין ואזהרה עליהם דיין אימת שתהא לצבור
 תימא ואי חנק א״ד כמה עד הצבור את שיסבול ,)מאש

 :היונק את האומן ישא *כאשר שבתאי ר׳ הי! החי
 תביא *אתה כי וכתיב תבוא אתה*( *כי כר.יבלוה ’צייכ

 והזקנים אתה ליהושע משה א״ל יוחנן א״ר ™י
על והך מקל טול הקב״ה א״ל עטהכם שברור ש״״כ

 כדתכיא:אלא ע״יחשה כתלות כאמר'פרשת דלא הא אלא
 בכוח (]ע״י משה )ע״י זכאי ע״י :ידו( על וככתב מקושש שנתחייבאשא איכש

 מכירה׳ את דמשמעשצוה שופטיכם את ואצות כתיב :צלפקד[ עומר
 אתכם ואצות וכתיב :כרמם על והמוקיס במשפט צבור להדריך יש״א

 בעלי )שיסבול עוד: להזהירם הוצרך ומה תזהיר עצמו לצבור יי’ימדב
 היונק את תאומן ישא כאשר :ככגדו מדברים הס אם דיכיס יב

בכי(: את כאב °ש,דבי

 אתה כי :מהם כאמד אתה גס משמע גו' תבוא אתה כי שס
 זקנים לו אמר משה :עליהם כהוג שררה משמע תביא תכ)א *(
 עליתם תשתרר ולא עשהקעשה פיתם על ׳,גרס עמהס שברו־ היגם את

נ$״ל ישראל נ?י א« תניא יכתיב
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 לדור דברים שגי ואין לדור אחד דבר קדקדס

 ממי איני ויאמר רגליו על רור *ויקם אומר חיא בדיר )*וכן
 ס אעמי^ ואם עמי למה אחי אם ועמי אחי שמעוני

 לישראל' דור להם אמר עןר1א־ א״ר אחי למה
אתם עמי לאו ואם אתם אחי לי שומעין ארם אם

במקלות(: אתכם רודה ואני
מ עליו להחמיר אלא שלישי בא לא אומר ר״ע חגן
 הכתיב ענש א״ב באלו כיוצא דינו ולעשות 1

שישלם עאכ״ו עבירה כעוברי עבירה לעוכרי לנטפל
 :מציה כעישה מצוה לעושה הנטפל את שכר־

 ב ר״מ[ דברי ]בשלשה )בד( השנה עבור משנה
 ]וכחמשרת מתחילים בג׳ אומר רשב״ג

 י ה׳ ג׳ *הגי [׳נמ • בשבעה וגומרים ונותנין נושאין
 ע״ג וחד נחמני בר יצחק ר׳ בה פליגי מי כנגר וו׳

 אשר הארץ אל כ׳דכתיב אמרו משת תבוא אתת דכי קרא דהתוא
נשבעתי אשר הארץ אל כתיב תביא אתת דכי ובקרא ה׳ כשבע

:אמד מנהיג אחר דבר :אמרו הקב״ה אלמא
 כ׳ כ'׳ש עדים שכיס סי על שנא׳ דמחשמע וכו׳ שלישי בא לא

 ליתן עליו להחמיר אלא :עדים שלשה או יאמר לחה
 פיו על כידון זה היה שלא אע״ם זה ששלישי שקר בעדי מומר

 עשה אפ״ה כידון היה כמי תמלה[ ]שהעידו בב׳ שהרי למיתה
 מפני השלישי אף יהרג הוזמו שאם באלו כיוצא דינו הכתוב
לן דקייחא וכו׳ שכר שישלם ]ק״ו עבירה: לעוברי שנטפל

*< הוא[ ק״ו הלכך פורענות מקדת מרובה טובה מדת
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 שמעון ר׳ לה ואמרי פוי בן שמעון ר׳ ומנו רעימיה

 חד נחמני בר יצחק ר׳ ומנו דעימיה וחד פזי בן
 שומרי כנגד ג׳ אמר וחד כהנים ברכת כנגד אט׳

 .המלך פני רואי ן׳ המלך פני מרואי ה׳ הסף
 הסף שומרי כנגד ג׳ וז׳ וה׳ ג׳ הני יוסף ר׳ ]תני

 א״ר המלך[ פני רואי ו' המלך פני מרואי ה׳
 מר לן פריש לא מ״ט האידנא עד יוסף לרב אביי
 בעיתו מי דצריכיתו ידענא הוה לא א״ל הכי

לכו: אמרי ולא מלתא מינאי
 לה *במזומנים אלא השנה את מעכרין אין ת״ר יג
 לעלייה ן׳ לי השכימו שאמר בר״ג מעשה שם
 ברשות שלא שעלה הוא מי אמר. ח׳ ומצא השכים יא

 שעליתי הוא אני ואמר הקטן שמואל עמד ירד.
 ללמוד אלא עליתי השנה לעבר ולא ברשות שלא
 תיבות ה׳ והשני תיבות ג׳ ראשון בפסוק כהנים ברכת ]כנגד

 כלו׳ וכו׳ הסף שומרי כנגר שלשה :תיבות ז׳ ושלישי
 ושבעה ממוכין וממשה חמוכין שלשה דארעא דמלכותא אשכמכא
 והתם כבוזראדן גלות גבי בצדקיתו הסף שומרי כנגד ג׳ חמוכין[

 משרי ז׳ אשכמן ובאמשורוש המלך סכי מרואי ה׳ משכמת כמי
 סדר לישב הוא שמים מלכות מטכסיסי שכה ועכור ומדי פרם

מכוכן: על השכים
 ז׳ ממר לי השכימו .־ מבערב הכשיא שהזמיכן לה במזוטני׳

 שיכאו )כלו׳ דין בית ]בה[ לה לישב החיומדת לעלייה
 המכין(: חן הוה דכשיא השכה את לעבר ז׳ והם אכי שנהיה וכדי
 ללמוד אלא ;עכשיו עמכם להצטרף עליתי שנה לעבר לא
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 ראויות שב בני שב א״ל הוצרכתי למעשה הלכה

 אמרו אלא ירך על להתעבר כולם השנים כל
 במוומנים אלא השנה את מעברין אק חכמים

 אחרינא איניש אלא הוה הקטן שמואל ולא .לה
 רבי דיתיב הא כי דעכד הוא כיסופי ומחמת

 שום שאכל מי אמר שום ריח והריח רריש וקא
 בשחר ויצאו כולן עמדו ויצא חייא ר׳ עמר יצא

 שציערת הוא אתה א״ל חייא לר׳ ברבי ר״ש מצאו
 חייא ור׳ בישראל כזאת תהא לא ח״ו אמר לאבא

 באשה מעשה רתני׳ מאיר מר׳ לה נמיר מהיכא
 לו אמרה ר״מ שול מדרשו לבית שבארה אחת
 לה וכתב ר״מ עמר בביאה קדשני מכם אחד רבי
 לה ונתנו כתבו כולם עמדו לה ונתן כריתות גט

 ושמואל הקטן משמואל ליה נמיר מהיכא ור״ם
 דכתיב יחיאל כן משכניה ליה נמיר מהיכא הקטן
 ’ יאעז לעורא ויאמר עילם מבני יחיאל בן שכניה *ויען

 נגמי פ׳ מעמו נכריןת נשים ןנןשכ הונולבא ןנ5מע אנחנו
 ,ע״ש זאת על לישראל ]מקוה[ )תקוה( יש ועתה הארץ

 ש^כמהיש״א דעבד הוא כיסופא מחמת :תעשו היאך מכס תורה
 לאבא שציערת :פניו וילבינו ברשות שלא עולה היה מי יכירו

 לבית בבואי שים שאוכל ושלום חם :הריח ונדף השוס שאכלת
 כדי יצאתי השום אוכל של פניו להלבין שלא כדי אלא מדרשו
 :כדאמרן הקטן משמואל :הוא חי יבינו ולא כולם שיצאו

שלא בכלל עצמו והכניס נכרית נשא לא והוא מעלנו אנחנו
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 רכתי׳ מיהושע לח גמ* מהיכא יחיאל בן ושכניה

 נופל אתה זה למה לך[ קום ן שע יהו אל ה׳ *ויאמר י יהישע
 חטא מי רבש״ע לפניו אמר ישראל חטא פניך על

 ואמלא גורלות הטל לך אני לטור די וכי לו אמר
:מאיתם אנה *ער רכתיב ממשה «׳ שיי!«

 זכריה חגי האחרונים נכיאיס משמתו רבנן חנו נל"',ה
 היו ואעפ״י מישראל רה״ק נסתלקה ומלאכי א*%’גמה

 כעליית מסובין היו אחת פעם קול בכת משתמשים יד
 השמים מן קול בת עליהם ונחנה כיריחו גוריא בית שס

 כמשה שכינה עליו שתשרה שראוי אחד כאן יש
 חכמיכם נתנו לכך זכאי רורו שאין אלא רבינו

 חסיד הי עליו אמרו וכשמת הזקן כהלל עיניהם
 היו אחת פעס שוב .עזרא של תלמידו עניו הי

 מן קול בת עליהם ונחנה ביבנה בעליה מסובין
 שכינה עליו שתשרה שראוי אחד כאן יש השמים

 עיניהם את חכמים נתנו לכך זכאי דורו שאין אלא
 עניו הי חסיד הי עליו אמרו וכשמת הקטן בשמואל
 מיתתו בשעת אמר הוא אף הלל 1של־ תלמידו

 הקב״ה רצה שלא דיהושע ממעשה מיהושע : פניהם להלבין
 מטא שנאמר בכלל כולן את והכנים היווטא הוא מי לו לגלות
 והרי בכלל כולן מאנתס :רכיל דילטור :דעכן במעשה ישראל

 :וגו׳ ללקוט העם מן ילאו דכתיב מקצת ^א ללקיט יצאו לא כולן

 הוא אף הכא: לי׳ נקט הקטן 1שחו? חשים וכי׳ נביאי׳ משמתו
מיתתו: בשעת שנתנבא שכינה עליו ששרתה סופו הוכית
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 ושאר לקטלא וחברוי לחרבא וישמעאל שמעון

 עלמא. על למיתי עתידין סגיאן ועקן לביוא עמא
שנטרפה אלא כן לומר בקשו כבא כן יהודה ועל

מלכות: הרוגי על מספידין שאין שעה
 רכישסע״ב תניא רעבון *בשני השנה אח מעביין אק
 ־ב לאיש ויבא שלישה מבעל בא *ואיש אומר 1

 בכלא״ימ״כד קלה לך ואין וגו׳ בכורים לחם האלהים
 בכרה לא ואעפ״כ שלישה כבעל פירותיה לכשל

 שעורים ת״ל הטים תאמר שמא אחד מין אלא
 פס אחר ויאכלו לעם *חן ת״ל העומר לפני תאמר ושמא

 אותה היתה ראויה מעתה אמור היה. העומר
 אלישע עיברה לא מה ומפני שתתעבר שנה

 אלישע בן ישמעאל ור׳ הנשיא רשב״ג לחרבא וישמעאל שמעון
 תרדיון: בי קנניא ור׳ ר״ע כגון וחביריו בקרב: יהרגו גדול כהן

 ר׳ הרואה בם' ברזל של במסרקות ר״ע מיתות לשאר לקטלא
 קסיד הי הספל אותו כן ־ לוט אידיהן: בלפני כשריפה קנניא

יראת מפני מלכות הרוגי על מספירין שאין אלא :עניו הי
לקברו: ומהרו המלך

 :ו״ל כפרפ״י מחודש דנר וממצא נאמרים אלו כפ׳ סוטי: כמם׳ למעלה עיין
 לחם הקדש: חן לאכול וצריכין התבואה שכלה לפי רעבון כשני

ושמא :מבכר היה שעכשיו משמע אביב לקם בכורים
 ת״ל הפסק אקר עד לבשל נתאקרו לכך פילר׳ א שהן היו חטים תאמר

 ת״ל ובזמןביכור: היה העומר לפני ושמאתאמי־ :קסשעירי׳1
 טעתה אטור הקדש: והותר העומר שקרב מלמד ויאכלו לעם תן

ניסן שכשתגיע האביב על שתתעבר שגה אותה חיתה ראויה
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 הגרנות: רצקלבית הכל והיו היתה בצורת ששנת

 אבל וכו׳ ר״ה לפני השנה את מעכרין אין ]ח״ר שם
 מיד ר״ה אחר אותה מעברין הדחק מפני

 שלחו והא איני אדר אלא מעברק אין ואעפ״כ[
 דברים ובידם נשר ותפשו מרקת בא דג לרכא ליה

 הרחמיכם בוכות תכלת ניהו ומאי בלון הנעשה
 בקשו נחשון יריכי ועמוסי בשלום יצאו ובזכותם

 1אבל־ הלן אדומי הניחן ולא אחר נציב לקבוע
 אחד נציב לירח וקבעו נאספו אסופורת כעלי
 שעורי׳ אלא נכרו לא בכיסן י״ו דהאלאמר אביב רוב היה לא עדיין

 בקראי היתד. כצורת ששנת האביב: קדש ביה קריכן ולא
ליה: משכמת

 שכה תתעבר ולומר לעיין ר״ה קודם יושביןב״ד אין מעכרין ]אין
 ומזלזלי שיגיע קודם בדבר שכמה שיש מפני אדרים בשני זו
 סמוך מופלא ב״ד שם יהא לא שמא הרחק מפגי אבל במק:

 אותו מעברין ידן על ויתעכב פרסי המלך יבא שמא או לאדר
 מעברין אין ואעפ״ב שעיברכוהו[: ר״המיד אמר לגולת ומודיעין

 זוג :אדרים ב׳ יעשו אדר כשיגיע אלא אמרים מדשיס בב׳ אותה
 פרם"׳: מיל ]נשי־[ ותפשו טבריא: מרקת באו ת״מ: ]בי[ ;של(

 בסוטה כדאמריכן עושין בלוז תכלת בלוז[ הנעשים ]דברים
 שבא״י כשיא נחשון יריבי עמוסי תכלת: בת שצובעין לוז היא

 לקבוע בקשו לכשיאים: ראשון עמיכדב בן כמשק מזרע שהוא
 הניחן ולא לעברה: השכה על אמד מדש להוסיף בקשו א׳ נציב

עליהן: גזרה המלכו׳ הלז אדומי
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 לא גלויי מחשבי חשובי הבחן אהרן בו שמח בירח
 שנאמר דירחא לישנא נציב דחאי משמע מאי מגלו

 ד מ״א וכלכלו יש*אל בל על נציבים עשר שנים *ולשלמה
 שס *ונציב והכתיב בשנה חדש אנשיו ואת המלך את.

 אחד אמר חד נחמן ורב יהודה רב בארץ אחר
 העיבור: חרש כנגד אמר וחד כלם על ממונה

 שםר׳ הטומאה מפני השנה ארה מעכרין אין ת״ר
 מעשרה יהודה א״ר מעכרין אומר יהודה

 הטומאה מפני השנה את שעיבר יהודה מלך בחוקיה
 העסי-הכל מרבית *כי דכתיב עצמו על רחמים ובקש
 הטהרו לא ודכולן יששכר ומנשה מאפרים רבת
 כעיבור מעייניי הדמק מסכי מא1? כאב אהק בו שמת בירח

 בכי שכמו’ שלא ר״ה לאמר עד מגלו לא גלויי ר״ה: קודם שכה
 אמד כל על יהיה בשנה חרש ממונים: נציבים הטלה:
נציב אותו היה מעוכרת כשכה העיבור חרש כנגד לכלכל:

שכי: כאדר מכלכל
 הססמ ערב למות ואמדוהו מולה כשיא שהיה כטן הטומאה ]מפני

טמאים רוכן שהיו או טמאים ויהיו קודם ימים ששת או
 סרה עכשיו למצוא יכילין ואיכן הסרת אסר וכלתה אדר כסוף

 את שעיבר :כטומאת[ יעשו אלא בכך מעבי־ין אין אדומה
 מששו שלא תע״ז אביו אמז בימי שכטמאו הטומאה מפני השנה
 לבא כולן יפסיקו שלא וידע למוטב ממזירן מזקיהו והיה לתורה
 עצמושיחמל על רחמים ובקש ועברהשכה: הפסמ עד וליטהר

על רממיס בקש למה מעברין ואר״י הואיל סריך ולקמן עין ול
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 התפלל כי ככתוב בלא הפסח ארז אכלו שסע״נ״כי

 ר״ש בעד. יכפר הטוב ה׳ לאמר עליהם וחזקיהו
 אלא מעוברת עיברוה הטומאה מפני אם אומר
 מעברין שאין עצמו על רחמיכם בקש מה מפני
 בן שמעון ר׳ בניסן ניסן עיבר ז4והו אדר אלא

 את שהשיא מפני שמעון ר׳ משום אומר יהודה
שני: פסח לעשות ישראל

 מנ״ל בשלשה סבי מיסמך יוסף לרב אביי א״ל טו
 )מכרי עליו ידיו את *ויסמוך מדכתיב אילימא יג

 משה וכ״ת בחד חסני הכי אי הוה( יחיד ע״במשה
 שבעיס ליבעי הבי אי קאי וחד שבעים במקום מ מדל

 אשי לרב דרבא כריה אחא רב א״ל .קשיא וחד
 בשמא ליה סמכינן א״ל ליה סמכינן ממש בירא

 קנסות. דיני לטירן רשותא ליה ויהב רבי ליה קרו
 השנה את שעיבר ככתוב בלא הפסח את אכלו כי עצמו:

 ניסן לשם שק׳־שו לאמי■ בניסן ניסן כדת: שלא הטומאה מסכי
 עברה לא אומר יהודה בן ר״ש השני: אדר ועשאו וכמלך מזר
 עצמו: על רממיס בקש לפיכך כדין שלא שני לפס? השיאן אלא

 לפי קאי וחד שבעים כמקים :רבי להם לקרות סבי טיסמך
 ממש בירא :ככולם ושקול להם ראש משה שהיה

 ידייהו לאתנומי בעי מי כלו׳ לי׳ נרסיכן בעיא כלשון ליה סמכו
 דמשמע כתיב דאלהיס קנסות דיני למירן :דסבא רישיה על

 מיממין בעינן לא ממונות דיני ובשאר סמוכין והייני מוממין דייני׳
 כעילת דליכא והיכא דלת כעילת משוס פירקין בריש כדאוקמיכן

סמוכי דליכא אע״ג בבבל דייכיכן ונזילות שומרים בדי כגון דלת
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 ברם רב[ ]אמר יהודה רב והאמר סמיך לא וחד
 שמו בבא בן יהודה ור׳ לטוב האיש אוחו זכור

 מישראגל קנסוה דיני נשתכחו הוא א4שאלמל
 יד מישראל קנסוה דיני *בטלו אלא וגרסינהו נשתבחו

 הסומך שכל ישראל על המלכות גזרה אחת שפעם
 תחרב בה שסומכין ועיר יהרג הנסמך יהרגוכל
 יהודה ר׳ עשה מה יעקרו בהם שסומכין ותחומין

 ובין גדולים הרים שני בין לו וישב הלך כבא כן
 אושא בין שבת תחומי שני ובין גדולות עיירות שני

 מאיר ר׳ הן יאלו זקנים ה׳ שם וסמך לשפרעם
 שמוע בן אלעור ור׳ יוסי ור׳ שמעון ור׳ יהירה ור׳
 אויבים שהכירו כיון נחמיה ר׳ אף מוסיף אויא רב

 לו אמרו רוצו בגי להם אמי להרגו( )באו בהם
 לפניהם מוטל הריני להם אמר עליך תהא מה רבי

 ער משכם זזו לא אמרו הופכים לה שאין כאבן
 ועשאוהו ברזל של לונביאות מאות שלש בו שנעצו

 לא בקכסא אבל בהיזובל כדחסרש עבדיכן קא דשליקותייהו
 יוסרון בה ולית שכיתא דלא משים שליתותייהו עבדיכן

 בטלו: סמיכות דליכא דכיון קנסות דיני בטלו כים:
 "ינאי רעי של אלפים בתוך מימכין אס כגון בהם שסומכין )החימים

 ‘*ישיי רהעי בתוך ולא גדולות עיירות שחי בין :יעקר( הר להם ויש
 איני כין גדולים הרים שני )בין :העיר את יתרינו שלא יודע שאס
 'מיש" יודע: אס לעקור מהם איזה יודעי׳ יהיו שלא כדי שבת תתומי שני

ואתה עליך תהא מה :עיירות ב׳ הם לשפרעם אושא כין

מכיתות: לונכיאות :לברות( יכול אתה ואי זקן
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 והאי בהדיה הוו אחריני בבא בן יהודה ר׳ ככברה

 בבא. בן יהודה דר׳ כבודו משום להו חשיב רלא
 רבה והאמר סמכו כבא כן יהודה ר׳ מאיר ור׳
 מאיר ר׳ על האומר כל יוחנן א״ר חנה כר בר

 ולא סמכיהר״ע טועה אלא אינו עקיבא ר׳ סמכו שלא
 וקכלו: בכא בן יהוד׳ ר׳ סמכי׳ יניק( הוה )דאבתי קבלו

 יוחנן ר׳ משתקיד קא הוה הושעיא ור׳ חנינא רבי טו
 הוהקא מלת׳ מסתייעא הוה לא למסמכינהו שם

 מרבית דאנן מר נצטער לא ליה אמרו טובא מצטער
 ]נחמן[ )נחמני( בר שמואגל דא״ר קאתינן עלי
 שנאמ׳ עלי לבית נסמכים שאין מנין יונתן א״ר

 אילימא זקן מאי הימים כל בביתך זקן יהיה *לא כ ש״א
 אנשים ימותו ביתך מרבית *כל והפתי' ממש וקן שם

סמיכה: אלא
 אלעזר דא״ר מלסמכיח מיטמר הוה וירא רבי יו
 שמם מיצא היה לא אצלו כשהיו מלתא מסתייעא הוה לא שם

 ממזר משתקיד נעיכן: תלתא ואכן לסומכו עמי שיצטרפו
 לבית נסמכין שאין מנין :אני שוקד כי כמו לסומכן ומצפה

 והכתיב בימים: בא ממש זקן כסמכין: להיות זוכין שאינן עלי
 י״מ בכי אנשים לכלל כשבאין אנשים ימותו ביתך מרבית כל

 ]מכחיס[ שאפי׳ סמיכה אלא שכהלסהליהלחיהדרוחיכתביה:
 כדאחריכן מסדים וגמילות ע״י־׳תורה כגון זקנה לכלל הבאים

 ובג״ת בתורה הוא מתכפר אבל מתכפר אינו ומכמה בזבמ בר״ה
 לסנהדרין: ראיין להיות עליהם זקנה תורת תהא לא מ״מ



 קפט סנהדרין ראשיו פרק ממונות דיני
 דאמר להא דשמעה כיון וקיים קבל הוי לעולם

 מוהלקחל^ע״ש א״כ אלא לגדולה עולה ר׳אלעזראקאדם
 כמהיפ״אהסמבו כי אנפשיה לי׳ אמצי עונותיו כל על לו

לשלם מתייך כריך עד וכו׳ הכי ליה שרו וירא לר׳
פ״ב: ככתובות לעיל כדאיתא

 יה בקלפי י״א במחנה אנשים שני *וישארו ת״ר
ין למשה הקב״ה לו שאמר שכשעה נשתיירו

 יא מדל משה אמר ישראל מזקני איש שבעים לי *אספה
 שס נמצאו ושבט שבט מכל ששה אברור אעשה כיצר
 שבט מכל חמשה חמשה אברור יתרים שנים
 משבט ששה אברור חסרים. עשרה נמצאו ושבט

 השבטי׳ בין קנאה מטיל הריני זה משבט וחמשה זה
 וב׳ שבעים והביא ששה ששח בירר עשה מה

 בללן חלק הניח ושנים זקן כתב שבעים על פתקין
 שעלה מי כל פתקים וטלו בואו להם אט׳ כקלפי ונתנן
 בידו שעלה מי שמים קדשך כבר אמר זקן כידו
 אעשה מה אני בך חפץ לא המקום אמר חלק

שמקברת הרבנות מן הרקק בלומר ותקיה וקיים אסל: קבל הוי

 אי7 אנפשיה אמצי קבלא: מתרגם אפלה בעליה. את
עונותיו: לו מוקלין מסמכיה

 וכר חלק בידו שעלה מי :זקן עליהם נכתב לא חלק ושנים
ונשתיירו קלק בידם עלה ליטול שהלכו שנעים מאותם ושנים

 הלכו שלא ומידד 77אל של שהיו בקלפי כתוגיס שהיו כתקין שני
 אי»» שני וישארו כתיב7 )והיינו קלק ביק יעלה שלא ונתייראו ליטול

«י»"» -
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 חמשת חמשת *ולקחת אומר אתה ברבר כיוצא לך > יייל

 להם אעשה כיצד משה אמר לגלגולת שקלים
 לי יאמר וצא פדיונך לי תן לו אומר אם לישראל

 ושנים עשרי׳ הביא עשה מה לוי בן פדאיי כבר
 ושבעי׳ שלשה ועל לוי בן עליהם וכתב פתקין אלפי׳

 ונתנן כללן שקלי׳ חמשת עליהם כתב ומאתים
 בירו שעלה מי פתקיכם טלו להם אמר כקלפי

 בידו שעלה מי לוי בן פראך כבר לו אמר לוי בן
 ר׳ )תנא( וצא פדיונך תן לו אמר שקלים חמשת
 לו שאמר בשעה נשתיירו במחנה אומר שמעון

 אלדד אמרי איש שבעים לי *אספה למשה הקב״ח יא פס
 הקכ״ח אמר נהלה לאותה ראויין אנו אין ומירר
 על גדולה מוסיף הריני עצמיכם ומיעטתם הואיל

 כולם שהנביאים להם הוסיף גדולה ומה גדולתכם
 בקלפי להם היו כתובים פתקים כלומר בכתובים והמה אנשים

 העודפים בבכורות חמשת חמשת ולקחת ליטלס(: הלכו ולא
 פתקיכס: וטלו בואו הבכורות לכל להן אמר הלויס: מכין על

 נשתיירו דבממנת שמעון לר׳ מודה במי ות״ק נשתיירו )במחנה איני
 לבא הממנה חן יצאו שלא דחשחע האהלה יצאו ולא כתיב דהא 'ימיש

 ענוה חממת לא דכשתיירו דהאי סבר ת״ק פליגי לאהליהסובהא
 מלק אלא בידם יעלו שלא מתראים שהיו אלא גדולה והסרת
 סבר שמעון ורבי בקלפי נשארו לוישארו ליה ודריש בושים ונשארי׳
 ודריש כשיריים עצמם ועשו הגדול׳ מן עצמן מנעו ענוה מממת

שבעים אותן כולן הנביאים שכל נממכה(: נשתיירו לוישארו ליה
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 נבואה ומה פסקו ולא נהנכאו והם ופסקו נתנבאו
 ישראל את מכניס יהושע מת משה אמרו נתנכאו

 עסקי על אליעזר ר׳ משום אומר הנין אבא לארץ
 נחמן רב שליו עלי שליו עלי מתנבאים הס שליו
 לח *כהיח״ןאל שנא׳ מתנבאים היו ומגוג גיג עסקי על אומר
 דברתי אשר הוא האתה ]אלהים[ )צבאות( ה׳ אמר

 הנביאי׳ ישראל נביאי עבדי כיד קדמונים בימים
 אל וגו׳ עליהם איתך להביא שנים ההם בימים
 נביאים שנים הן איוו שנים אלא שנים תקרי

 אלדד אומר הוי אחת נבואה אחד כפרק שנתנבאו
 ופסקי נתנכאו כולם הנביאים כל מר אמו ומירר,

 אילימא דפסקו לן מנא פסקו ולא נתנכאו והם
 ר מדכי גדול *קול מעתה אלא יספו ולא *ויתנבאו מדכתיב

 ה •ס דכי קפס אףל [אלא] ןאך- ףאוסי א1,ד נ״ת ףיס אןל
 מתנבאים כתי׳ התם ויתנבאו כתיב הבא אלא הוא

 מת משה למ״ד בשלמא והולכים מתנבאים עדיין
 יא מדכי הנך למ״ד אלא כלאם משה *אדני דכתיב היינו
 ארעא אורח רלאו כלאם משה אדני מאי תרתי
 הרות עליהם כנוץ לכדה ראשונה שעה אותה כתככאו זקנים

 אל היתה: שעה צורן שליו עסקי על ופסקו: האהל סביבות
 בשאר כהו מרכוזיב אילימא שנים: אלא ]בקמץ[ שנים תקרי
 קול מעתה אלא :יוסיפו[ ולא ליה ]ומפרשת יספו ולא זקנים
דלא כרמך על אלא אוסיף דלא ה״כ דשכינה יסף ולא )דיל

:פסק[ אינו שכיכה ]קול הוא פסק
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 בשלמא רבו לפני הלכה המורה כתלמיד ליה רהוה
 למ״ד *מייתןאלא דכתיב היינו חרתין הנך שטלמ״ד
 קמיה סיימו לא ליה ניחא הוה מינה מת פושה

””,Ц כליס והם צבור צרכי עליהם הטל א״ל כלאם מאי 
:מאליהם

 קומה בעלי אלא כסנהדרין מושיכין אין יוחנן א״ר שם
 ובעלי זקנה ובעלי מראה ובעלי חכמה ובעלי

 סנהדרין תהא שלא לשון ע׳ ויודעים כשפים
 אין רב אמר יהודה א״ר התורגמן מפי שומעת
 השרץ את לטהר שיודע מי אלא בסנהדרין מושיכין

 נחש *ומה ואטהרנו אדון אני רב אמר התורה שסע״במן
 ממית שאינו שרץ טהור טומאה ומרבה שממית
 היא ולא טהור שיהא דין אינו טומאה ומרבה

בעלמא: אקוץ דחוה מידי
 בח שאין עיר כל רב אמר יהודה רב ]אמר שם

 בעלי הבריות: על מוטלת אימתן שתהא ומראה קומה ]בעלי
 מידי להכצל בכשפיהם הבוטמים מכשפים להמית כשפים

 כגון בכשסיהן וחדימין המסיתין המכשפין על ולגלות נ״ד

 בפניהם להעיד לועזים עדים כשבאים התורגמן מפי :׳[,המצר
 מה עד: מפי עד דה״ל ביניהם מליצים להעמיד יצטרכו שלא

 וטומאת נבילות טומאת ומרבה ובהמה: אדם שממית נחש
 :שרצים מ' בכלל שאינו מת כשהוא טהור הוא הרי בעולם מת

 טומאת ומרבה ממית הוא אס מומר זה דאין הוא ק״ו לאו היא ]ולא

 טהורין[: והן טומאת ומרכין חמיתין שתם קוצים יש כן כמו שהרי
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 סנהדרין בה מושיכין אין לשמוע וא׳ לדבר שנים

 למעלה אין רביעית חכמה שלישית מיתיבי וכו׳
 שנייה ק4ד[תני חנא האי כי דאמר הוא הימנה
 לפני למדין הימנה למעלה אין שלישית חכמה

 בן שמעון חכמים לפני דנין מרבי. לוי חכמים
 חכינאי בן וחנינא המצרי וחנן זומא בן ושמעון עואי

 ושמעון שמעון שמעון ה׳ מתני יצחק כר נחמן רב
 רבותינו ושמואל רב שבבבל רבותינו וחנניא. חנן

 דא״יר׳ דייני קרנא. גולה דייני אבא. ר׳ שבא״י
 שמואל, בר פפא רב דפומבדית׳ דייני אסי. ור׳ אמי
 דסורא סכי מניומי. בר אדא רב דנהרדע׳ דייני

 יהוד׳ רב דפומבדיתא סבי חסדא. ורב הונא רב
 בני מי ואבי עיפא רפומכדיתא חריפי עינא. ורב

 אמוראי יוסף. ורב רבה דפומבדית׳ אמוראי רחבה.
 ייוהע 4יב*ברי בר רמי מתנו נהרבלאי חמא. רב דנהרדעא

 'ע’,’4נראמרי ד,ונא רב והאמר •הונא רב יב בי אמרי
 ה״ד צה,נ ירמיה. ר׳ במערכא אמרי המנונא. רב אלא רבא כי

 נהרכלאי במערבא עליה מחכו .חנינא בר יוסי ר׳ מתם שלחו

ואע״ס לשון בע׳ מכין שיהי׳ לשמוע וא׳ :לשון בע׳ לרבר ושנים
 בה שיש סנהדרין חכמה שלישית :להשיב[ יודע שאינו

 כעינא ג' אלמא וכשירה הוא מכמה לשון בשבעיס מדברים שלשה
 מכחי׳ לפני למדין דאיתמ׳ היכא כל חכמים לפני למדין לדבר:
 וממשתן התימני שמעון מוסיף ר״נ :רבי לפני למד שהי׳ לוי היינו

לזקנים קושיות תשובות ומשיבין בקרקע ויושבים לזקנה גאו לא
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 בר יוסי ר׳ לרברי מתם שלחו והא אליעור. ר׳

 מחכו אליעור ר׳ מתם שלחו איפוך אלא חנינא
חנינא: בר יוסי ר׳ בסעי־בא עלית

 אין חללו דברים עשרה כה שאין עיר כל א חני יט
 דין בית בתוכה לדור רשאי חכם תלמיד שם
 בשנים נגבית צדקה של וקופה ..ועונשין כמין יי•״!

המרחץ. ובית הכנסת. ובית בשלשה. ומתחלקתה״נמ
 ומלמדתינוקו׳. ולבלר. רופא.ואומן. וביתהכסא.

 ■ שמיני מפני פירא מיני אף אמרו עקיבא ר׳ משום
העינים: אח מאירין פירא

 שרי מאות שרי אלפים שרי עליהם *ושמת כח״ר
 מאותו שש אלפים שרי עשרות. ושרי חמשים ידן

עשר שנים חמשים שרי אלפים ששת מאות זשרי”עמיי-
 ישראל דייני נמצאו רכוא ששת עשרות שרי אלף

מאות: ושש אלפים ושמונת רבוא שבעת
 בר יוסי ר׳ לדברי מתם שלחו והא :בהלכה דנים והיינו
 ממונו׳[ דיני ]אמד בורר( )זה בם׳ רבנן מכלל ]אני[ מוצא חנינא

הוא: מכיכא בר יוסי ר' לאו מתם שלמו .אלחא
 רופא :מילי תלת להו הוו וחמלקין וגכאץ ב״ד דברים עשרה

:ססרים לכתוב לבלר :דם מקיז אומן :תינוקות לחול
 מפרש טעמא בשלשה ומתחלקת כשני׳ נגבית קופה

:בהשותסץ
רגלי: אלף מאות שש ישראל שהרי היו מאית שש אלפים שרי
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שני פרק
 שם של אלמנתו המלך נושא אומר יהודה ר׳ משנה

שאול של אלמנתו שנשא בדוד מצינו שכן מלך
 ש״נינ אדוניך נשי ואת אדוניך בית אח לך *ואתנה שנא'

 שסע״ג ולא בסנהדרין מלך מושיבין אין גמ׳ףגופא[ בחיקך
 רבתי׳ כסנהדרין מלך שנה. בעיבור וכ״ג מלך
 »וכ״גפמ>מ מלך ולא רב. על תענה לא ריב על תענה *לא

 צינה ממום כ״ג אפסניא משום מלך שנה בעיבור
 איני אול ירחא בחר שתא ש־׳מ פפא רב אמר
 רבנן ושמעינהו קיימי רהוו בקר רועי ג׳ הנך הא

 יינץ בחרא ולקיש בכיר אם אמר חד קאמרי ד
 אמר וחד אדר דין לית לאו ואם אדר הוא דין
שבדיינים מופלא דברי את לסתור רשאי אינך רב על תענה לא

 ליה לממזי אינך[ ]מצי )מצית( לא תו מוכה מלך אמר ואי

 לשכה וכך כך למיילותיו ממק חמלק אפסגיא משום זכותא:
 שתתעבר רוצה אינו כ״ג מעוברות: השכים כל שיהו לו וכיין
 קדושין וי׳ טבילות ה׳ כי״ה ולקדש לטבול שצריך הצינה מסכי שכה
 תהיה מרמשון וצינת כמרמשון תשרי הרי השנה תתעבר ואס

 שתא בעיבורשכה: כ״ג ולא דקתכי הא פפאש׳׳ט א״ר בתשרי:
 נתעברה לא אס להיות והראויים ירמיס אמר אזלא ירחי כתר
 בתשרי הויא במרמשון הראויה וצינה שכה של ויזום קור הולך

יהא כחדאיינץדיןהואאדראס ולקיש כביר כשמתענר:אם
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 ידמך תאנ׳ בטול ובטוהר׳ ימות בתלג בצפר תור אם

 אדר דין לית לאו ואם אדר דק משביה ישלח
 בלועך יפח יהא לחרא תקיף קידום אם אמר וחד
 דק לית לאו ואם אדר הוא דין לקיבליה נפיק
 ארעיית׳ רבנן ותסברא שתא לתאי רמץ ועברוה אדר

 בקר ורועי סמוך אחושבנייהו רבנן אלא סמוך
מילתייהו: דאיסתייעא הוא איסתיועי

 בראש שנזרעו תטיס יתד והאפיל הנכיר זרע ויצמק בקרקע קום
 דין לית לא ואס אדר הוא דין עכשיו שנזרעו והשעורים הקדש

 קור יהא בבקר אס ימות בתלג בצפי־ תור אם שבט: אלא אדר
 בטול ובטיהרא הציבה: מקקת לקות קרוב השור שיהא עד קזק

 מיצל השור שיהא עד הקוס כק יגדל ובצהרים ירמוך חאנחא
 כלומר עורו ויפשוט משביה וישלח הקוס: מקסת התאבה בצל

 יהא לחרא תקיף קידום אם הקוס: מקמת בתאבה יתקכך
 שכשיהא כ״כ הקורף כק תשש כבר אס לקבלי׳ נפיק בלועך יפח

 מנשב בפיך ואתה צינה מביאה והיא מאד קזקה מזרקית רוק
 ג אדר דין ומקמקתה הרוק מן קשה ובפיקתך לקראתה ויוצא
 ועברוה שבט: א1י אדר לין לית קזקה צינה יש שעדיין לאו ואם

 בתר שתא אלמא אקריו השבי אדר שקבעו כשבט ועשאוהו רבנן
 באדר אדר מנהג אלא באדר דביסן קוס בהגא ולא אזיל עיבורא
 והני ליה: מעברינן הכי ובלאו סמיך אחושבנייהו רבנן השבי:

 קשיבות מזל להו איתרמי כלוקר מילתייהו מיסתייעא איסתייועי
 בתר שתא ו^עבוריס ברוב ומיהו כמילתייהו עיבור דאיקלע

אזלא: ירקא
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 יט עוברי׳ העם וכל עומדים אבלים היו בראשונה ה״ר

בזו וו מתגרות בירושלים משפחות ב׳ והיו
 אני אומרת וזאת ]תחלה[ עובדת אני אומרת זאת

ואבלי' עומרים העם שיהיו התקינו ]תחלה[ עוברת
:עוברים

 בא רב אמר אותו. דנין ולא דן לא מלך פיסקא
אבלשס ישראל מלכי אלא שנו לא יוסף

 כא יימי׳ כה דוד *בית דכתיב אותו ורנין דן דור בית מלכי
 להו דיינינן לא ואי משפט לבקר דינו ה׳ אמר

 נ צפניה ואט׳ וקושר *התקוששו והכתיב דייני היכי אינהו
 אחרים קשוט כך ואחר עצמך קשוט לקוש ריש
 שהיה מעשה משום לא מ״ט ישראל מלכי אלא

 שמעון להו אמר נפשא קטל מלכא רינאי דעכדיה
 שלחו ? ונדוננו בו עיניכם תנו לחכמים שטח בן

 תא ליה שלחו לחו שדריה נפשא קטל עבדך ליה
 יבאשמומכא חורה אמרה בבעליו *והועד להבא נמי אנת
 ליה אמ׳ ויתיב אתא שורו על ויעמוד השור כעל

 ויעידו רגליך על עמוד המלך ינאי שטח בן שמעון
 שאמר מי לפני *(אלא עומד אתת לפנינו ולא כך

 האנשי׳דניי׳י» שני *ועמדו שנא׳ עומד אתה העולם והיה
אלא אתה כשתאמר לא א״ל וגו׳ הריב להם אשר

:ועוכר מכממו אבל אצל כשמגיע איש איש ים“עובי העם וכל

 בך ויעירו פניו: תשאו ולא לו תמכיפו ולא כדין לדוכו עיניכם תנו
אמי ׳13 הדין על סיים ש׳זעולס מ״ש ע״ס והיה שאמי מי ל&ני לשנא *(אמי

1а IV.



סנהדרין של פרק גדול כהן 193
 פניהם כבשו לימינו *נפנה חכיריך שיאמרו ׳כמה’*סי«
אמי־ בקרקע פניהם כבשו לשמאלו נפנה כקרקע י";®’

 ן4יב אתם מחשבות בעלי שטח כן שמעון להם '
 । וחבטן גבריאל בא מיד מכם ויפרע מחשבות בעל הצדיק
 ולא רן לא מלך אמרו שעה באותו .ומתו כקרקע מק״ייי

 אותו: מעידין ולא מעיד לא אותו דנין ?ז’*"?’
 שתי דוד האיךנשא יוסי ר׳ את תלמידיו ישאלו 3״עשס

 מיתת אחר מיכל להן אמר בחייהן אחיות ככ
 קידושי אומר קרחה בן יהושע ר׳ נשאה. מירב שס

 את אשתי את *תנה שנא׳ במירב לו דרו טעותכג״ש
 מאי פלשתי׳ ערלות במאה לי ארסתי אשר מיכל

 מירב ולא אשתי מיכל פפא רב אמר תלמודא
אשר האיש *והיה רבתי׳ טעות קידושי מאי אשתי י! א שם

 ן לו יתן בתו ואת גדול עושר המלך יעשרנו יכנו
 । והמקדש גבאי לך אית מלוה א״ל קטליה אזל

 דכתיב לערריאל יחכה אזל מקודשת אינה בטלוה
 י והיא לדור שאונל בת מירב את תת בעת »®אי»*ויהי
 בעירז אי א״ל לאשה המחולתי לעדריאל נתנה
 פלשתים ערלות מאה לי אייתי זיל מיכל לך ראתן
 היא ממון והפסד כקחורו דעבדו הכפש את הרג שעבדך

 אם לידע לימינו שמעון גפנה :בפניו לדונו צריך לפיכך לו
מחשבות בעל ממנו: יראים שהיו פניהם כבשו כמותו: יאמרו

:הקב״ה
 קבלתי: צא אקרים וקידושין גדול עושר גבאי לך אית מלוה

לעדריאל^ נתנה לדוד לתתק עת כשתגיע תת כעת
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 לך אית ופרוטה מלוה שאול א״ל ליה אייתי אזל

 סבר ודוד אמלוה דעתיה ופרוטה מלוה סכר גבאי
 מלוה רכ״ע ואבע״א אפרוטה רעמיה ופרוטה מלוה

 ולא חזי לא סבר שאול אפרוטה דעתיה ופרוטה
 תנה האי יוסי ור׳ ושונרי לכלבי חזי סבר ורוד מידי

 לטעמיה יוסי ר׳ כיה דריש מאי מיכל את אשתי את
 מעורבין מקראות שתי דורש היה יוסי ר׳ דתניא
 ככא״שאיה בת רצפה בני שני את המלך •ויקה כתיב
 ואת מפיבושת ואת אדמוני את לשאול ילדה אשר

 לעדריאל ילדה אשר שאול בת מיכל כני חמשת
 בן לפלטי והלא נתנה לערריאל מיכל וכי המחולתי

 אשת»״אכה בתו מיכל את נתן *ושאול דכתיב נתנה ליש
 מירב קדושי מקיש אלא וגו׳ ליש בן לפלטי רוד

 מיכל קדושי מה לפלטי מיכל לקדושי לעדריאל
 ־בעבירה לעדריאל מירב קדושי אף בעבירה לפלטי

 גלית בשביל לך שנתמייבתי גדול עושר מלוה ופרוטה מלוה
 שאול ;פלשתים ערלות בהללו ממך קבלתי כסף שוה ופרוטה

 קדושין לאו הילכך דמשיבא במלוה לקדש דמקדש דעתיה סבר
 אפרוטה דעתיה סבר ודוד ליש: בן לפלטי יהבה ואזל כינהו
 מיכל את אשתי את תנה האי :אשתי לה קרי הכי משום

 יוסידלא ר׳ ביה דריש מאי אשתי: מירב ולא אשתי זו למשמע
 כדלקמן מעורבב ממקרא דדריש לטעמיה :אשתי מירב ולא לריש
 פשיטא לפלטי מיכל קדושי אשתי; מירב אף אשת? מיכל למה

אפרוטה דעתיה לן וקיימא מיכל אשתי כתיב דהא דבעבירה לן
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 בני חמשת *את הכתיב נמי קרחה בן יהושע »"כנאור׳

 ילדה מירב והלא ילדה מיכל וכי שאול בת מיכל
 גידלה ומיכל ילדה מירב יהושע ר׳ לך אמר

 יתום המגדל שכל ללמדך שמה על נקראו לפיכך
 ר׳חנינא ילדו כאלו הכתוב עליו מעלה ביתו בתוך

 לאמר שם השכנות לו *ותקראנה מהכא אומר ד מה
 ילדה רות והלא ילדה נעמי וכי לנעמי בן יולד
 על נקרא לפיכך גידלה ונעמי ילדה רות אלא

 היהודיה *ואשתו מהבא אמר יוחנן ר׳ ד״האדשמה.
 בת בתיה בני אלה וגר אביגדור ירד את ילדהלה;נ>י

ולמה כלב זה מרד מרד לו לקח אשר '".?פרעה
 בתיה וכי מרגלים בעצת שמרד מרד שמו נקרא ‘ '

 ובתיה ילדה יוכבד אלא ילדה יוכבד והלא ילדה
אמר אלעזר ר׳ שמה. על נקרא לפיכך גידלה

 סלה ויוסף יעקב בני עמך בזרוע *גאלת מהכאםע!₽ל>
 ילר יעקב אלא ילד יעקב והלא ילד יוסף וכי

שמו: על נקראו לפיכך כלכל ויוסף
 בן המלמד כל יונתן א״ר נחמני כר שמואל א״ר בג
 ילדו כאלו הכתוב עליו מעלה תורה חברו שם

 *ואלה וכתיב ומשה אהרן תולדות *ואלה יע״ששנא׳ »!לין
 קרא חשתעי יפונה בן בכלב היהודית ואשתו היא: קדושין דבתא.׳;י!י”נ

»11 < ־ י ׳ 4 מדגי  ז נע הכופר שכל ונתגיירה בע״ז שכפרה שם על יהודית שם
 כולן אביגדור ירד :וגו׳ יהודאין גוברין איתי דכתי׳ יהודי נקרא

_______________הן: פשה של שמותן___________________________
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 לימד ומשה ילד אהרן לך לומר אהרן בני שמות
 ישע»׳כ»אל ה׳ אמר כה *לכן שמו. על נקראו לפיכך

 מצינו היכן וכי אברהם את פדה אשר יעקב בית
 מצער שפראו יהודה א״ר לאברהם שפרה ביעקב
 שם יעקב יבוש עתה *לא דכתיב והיינו בנים גידול

מאביו יעקב יבוש עתה לא יחורו פניו עתה ולא
:אביו מאבי יתורו פניו עתה ולא

 כד פלטי יוחנן ר׳ אמר *פלטיאל וכתיב *פלטי כחיב
שם שפלטו פלטיאל שמו נקרא ולמה שמו

 כ» ש״א לבינה בינו חרב נעץ עשה מה העכירה מן אל
 כנוהכתי׳*״ זה בחרב ידקר זה בדבר העוסק כל אמר

 06והכתיב כאישה. לה שנעשה אישה אתה *וילך
 בחורים עד מיניה. ראזיל מצוה על ובכה הלך

 .כיאה טעם טעמו שלא כבחורים שניהם שנעשו
 . בועז של ענותנותו יוסף של תוקפו יוחנן א״ר

 תוקפו .ליש בן פלטי של ענותנותו בועז של תוקפו

 טירת עליו שהוטל בנים גידול מצער שפדאו שם: משה
והרביתי דכתיב טוריו אותו מוטל היה אברהם ]שעל השכטים

:פדאו[ והוא זרעך את
 שהיה כאישה לה שנעשה :עליה בא אלחא אישה כתיב והא

:לה כסיב קא בקושיא אחי־יה ובכה הלך :וממבנה מגדלה
 ענוותנותו יוסף של תוקפו :ואזיל דריש קא קרא כהורים עד
 דבר תוקף .שבבועז וקטן קל כדבר יוסף של גדול דבר בועז של

עושה שאדם שם לו שאין קטן דבר ענוה . שס לו ויש וממור גדול
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 כחצי *ויהי דכחיב בועז של ענותנותר יוסף של ג י»»

 שנעשה א״ר וילפת מאי וילפת האיש ויחרד הלילה
 ענותנותו בועד של *תוקפו לפתוח. כראשי הכשרו

 *רבות מ״ר יוחנן א״ר לישכדאמרן. בן פלטי של לא מפלי
 בנות רבות כלנה על עלית ואת חיל עשו בנוח
 זה כלנה על עלית ואת ובועז יוסף זה חיל עשו

 יונתן א״ר נחמן בר שמואל א״ר ליש. בן פלטי
 יוסף זה החן שקר היופי והבל החן ♦שקר מ״ר שם

 זה תתהלל היא ה׳ יראת בועז. זה היופי והבל
 .משה של דורו זה החן שקר ר״א .ליש בן פלטי
 היא ה׳ יראת יהושע. של דורו זה היופי וחבל

 זה החן שקר ר״א חוקיה. של דורו זה תתהלל
 של דורו זה היופי והכל ויהושע משה של דורו

 רבי של דורו זה תתהלל היא ה׳ יראת חזקיה.
 מתכסים תלמידים ששה שהיו אלעאי בר יהודה

:בתורה ועוסקים אחת בטלית
 ואף נתקשה לפתוח כראשי אבר: בשרו שנעשה תומו: לסי
 יוסף אבל במטה ועמו הימה שפנויה ואע״ס יצרו כבש כן פי על

 ענותנוחו בועז של תוקפו במטה: עמו ואיבה היתה איש אשת
 של דורו :רבות שבים ופלטי לילה מדא בועז אלו7 פלטי של

 מהם יותר מזקיה של ודורו הרבה בתורה עסקו ויהושע משה
 סכמרינ של עול מובל במלק ואמרי׳ שמן מפני עול ותוכל כדכתיב

 שבדקו עד מדרשות בבתי דולק שהיה תזקיה של שמנו מפני
אחת בטלית מתכסין הארץ; עם מצאו ולא שנע באר ועד עלן
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כה המטח אחר לצאת נשים שנהגו מקום ת״ר

 שם יהודה ר׳ יוצאות. המטה לפני יוצאות.
 מצינו שכן יוצאות המטה לפני נשים לעולם אומר
 ג ״נ8 *והמלך שנא׳ אבנר של מטתו אחר שיצא כדוד
 הדבר היה לא לי׳ אמרו המטח אחר הולך דוד

 יוצא דור שהיה ונתפייסו העם אח לפייס אלא
 הנשי׳ מבין ויצא הנשים לבין ונכנס האנשי׳ מבין

 »ם וכל העם כל *וידעו שנא׳ האנשים לבין ונכנס
 אבנר. את להמית מהמלך היתד, לא כי ישראל

 ®ס דוד את להברות העם כל *ויבא מ״ד רבא דרש
̂ ”7 לחברותו בתחלה להברות וקרינן להכרות כתיב

 ’ £ב מה מפני רב אמר יהודה א״ר להברותו. ולכסוף
 קיא הס ולא בשאול למחות לו שהיה מפני אבנר נענש
 וע"; ושניהם נענה ולא מיחד. אמר יצחק ר׳ טיחה
 ך"? אבנר אל[ ]המלך )על( *ויקונן דרשו אחד מקרא
 פע אסורות לא ידיך אבנר ימות נבל הכמות ויאמר
 מיחה לא דאמר מאן הוגשו לנחשתים לא ורגליך

 לנחשתי׳ לא ורגליך אסורות לא ידיך מכדי ה״ק
 עולה בני לפני כנפול מחי׳ לא טעמ׳ מאי הוגשו

מציגו שכן יוצאות המטה לפגי לעולם אומר יהודה יכי
 אתר נשים ס״ד ואי אבגר של מטתו אחר שיצא כדור

 להכרותו בתחלה הנשים: עם להליך דדוד אייתיה תקעה
 להברותו ולבסוף אבנר: הרעת היתה שקאתו סביי־ין שהיו

_____רשאיל למחות אנכי: נהרג 7ו7 קאת שלא גגיי־יי עו7י^



 סנהדרין עני פיק גדול כהן
 מתמר אתטוהי נענה ולא מיחה ומ״ר נפלת,
 לא ורגליך אסורו׳ לא ידיך ימות נבל הכמות

 לפני כנפול מ״ט מחית קא מחויי מכדי לנחשתים
 אמר איענש מ״ט מיחה למ״ד .נפלת עולה בני
שתי דור בית מלכות ששהה יצחק בר נחמן רב

: ומחצה שנים
 מלך מלך בפרשת האמור כל אומר יוסי כורבי

 פרשה נאמרה לא אומר יהודה ר׳ בו מותר שסע״ב
תשים *שום שנא׳ עליהם לאיים כדי אלא זו י« דניים

 עולה בכי לפני כנפול ממית שלא ולפי לממות לך והיה לשאול
 לא היו אסורות לא ידיך וה״ק מחית מחמי מכרי נפלת:
 בשאול: וממית דעתך גילית כמך בכל אלא תשוב בעצמך כיהגת

 לא ואס למלך בושת איש את שהעמיד דור בית מלבות ששהה
 יום עד בשת איש ומשמלך חמליכין תיו דוד את אבנר שהעמידו

 לאיש שכיס שתי וממצה שכיס שתי היו ישראל כל על דוד שמלך
 דר מלך שאול שמשמת דוד למלכות מיתתו בין שכה ומצי בשת

 срр מהן צא תדשיס וששה שכיס שבע מלך במברון וכתיב גמברון
 עולם כסדר דתכיא בישת איש למלכות שאול מיתת שבין שכיס

 ישראל מלכות נמצאת וגו׳ ישראל על דוד מלך אשר והימים

שנים שתי נשתיירו מלך בלא היו שכיס ה' אלמא שכיס ה' בטלה
דוד: למלכות בשת איש ממלכות וממצה

 וכיוצא יקמ ובכותיכ׳ בכיכס מ( )א שמואל בספר מלך בפרשת
עליהם לאיים אלא דשמואל פרשה נאמרה לא בהם:

ה״נלצ לעשות: מותר אינו אבל עליהם מליח אימת 6^־.---------
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 יהודה ר׳ היה וכן עליך אימתו שתהא מלך עליך
 לארץ בכניסתן ישראל נצטוו מצות שלש אומר

 עמלק של זרעו ולהכרית מלך להם להעמיד
לא אומר נהוראי ר׳ הבהירה בית להם לבנות

I שנאמר תרעומתן כנגד אלא זו פרשה נאמרה
I כי,םי אליעזר ר׳ תניא וגו׳ מלך עלי אשימה ♦ואמרת 

 אמ״שלנו *תנה שנא׳ שאלו כהוגן שברור זקנים אומר
 שנא׳ קלקלו שבהן הארץ עמי אבל לשפטנו מלך

 שם ויצא מלכנו ושפטנו הגזים ככל אנחנו גם ♦והיינו
 שלש אומר ]יודא[ )יוסי( ר׳ )אידך( תניא לפנינו.

 להם להעמיד לארץ בכניסתן ישראל נצטוו מצות
 דהא ולבהלס ליראם ול״ג עליהם לאיים אלא זו פרשה כאמרה

 : בתוספתא וה״ג בך על ישראל נצטוו שהרי כוונו יפה לר״י
 לעשותן בזו זו תלויות שהן הללו שלש בקט להבי מצות שלש

 בית ואתריה עמלק ואתריה מלך בתתלה לקמן כדחפרש בסדרן
 וירשתה וישיב׳ ירושה כתיב דככולהו לארץ בכניסתן :הכתירה
 בהמת והיה כתיב כעמלק מלך עלי אשימה ואמרת בה וישבתה

 וישבתם הירדן את ועברתם כתיב הכתירה בית ובבנין וגו׳ ה׳
 זו פרשה נאמרה לא וגו׳: המקום והיה כתיב והדר וגו׳ בארץ

 שגלוי תרעומתס כנגד אלא מצוה משוס מלך עליך תשים שים
 ככל אכתנו גס והיינו לומר כך על להתרעם שעתידין לפניו
 נהוראי רבי כן: לומר עתידיןאתם אשימה ואמרת ]שנא׳[ הגוי׳

 קיימא דהא הוא ששיבוש ותדע בתוספתא ליה ל״ג כו׳ אומר
 הארץ עמי :כהוראי רבי הוא נתחיה רבי דהוא בעירובין לן

שבהם הסרבנים ולרדות לשופטס שאלו זקנים דאלו קלקלו
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 מת להם ולבנות עמלק של ורעו ולהכרית מלך

 כשהוא תחלה מהן זה אי יודע ואיני הבחירה.
 הוי בעמלק לה׳ מלחמה יה כס על יד כי אומר
 אלא כסא !■אין תחלה מלך להם להעמיד אומר
ועדיין למלך ה׳ כסא על שלמה *וישב שג׳ ד״ה^כטמלך
 תחלה עמלק של זרעו להכרית אם יודע איני

"והניח אומר כשהוא הבחירה בית לבנות ואם ני דניים
 אשר המקום והיה וגו׳ אויביכם מכל לכם )ה׳(

 עמלק של זרעו להכרית אומר הוי וגו׳ ה׳ יבחר
 המלך ישב כי "ויהי אומר הוא בדוד וכן תחלה נזמואל6

 *ויאמר וכתיב מסביב לו הניח וה׳ בביתו דודס8
 בבית יושב אנכי נא ראה הנביא נתן אל המלך

ь וגר: ארזים
 העליונים על שלמה מלך בתחלה לקיש ריש אמר בז
 מלך ולבסוף ה׳ כסא על שלמה *וישב שג׳ שם

 הנהר עכר בכל רודה הוא שנ׳*כי התחתוני׳ ד״האכטעל
תפסח אמר חד 'ושמואל רב עזה ועד מתפסחאהיי״

 ועזה תפסח וח״א העולם בסוף ועזה העולם בסוף
 תפסח על שמלך וכשם יחבי הוו הדדי בהדי

 לא ולבסוף כולו העולם כל על מלך כך עזה ועל
 לסכיני ויצא שאמרו חלממותיהס עליו מלו הארץ עמי אנל

חלממותינו*: את וכלמס ״ל8»׳ד
 ■י עליונים על מלך נכריות נשים שלמה שנשא קודם בתחלה

 כל על מלך כך ועזה תפסח על שמלך וכשם
הנהי עבר בכל רודה הוא כי קרא קאמר והכי כולו העולם
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 א קהלת מלך הייתי קהלת *אני שג׳ ישראל על אלא מלך

 אק יל צ ירושלים על אלא מלך לא ולבסוף וגו׳ ישראל על
 ,X”, ולבסוף כירושלים מלך דוד בן קהלת דברי שג׳
 כמקרא»» שלשלמה מטתו *הנה שג׳ מטתו על אלא מלך לא
 קיא )*מחיהא" שנא׳ מקלו על אלא מלך לא ולבסוף וגו׳

 ’,ידדכ היה ]וזה[ *זה( ובתי׳ וגו׳ עמלו בכל לארם יתרון
 3 וחד מקלו אמר חד ושמואל רב עמלי מכל חלקי
 כ»יכ' חד ושמואל רב הדר לא או הדר גונדו אמר
 לאשה״שג דאמר מאן הדר. לא אמר וחד הדר אמר
 א קהל» מלך הדר דאמר והדיוט מלך הדר

3 פס :ומלך והדיוט
 שם אוצרות ת״ר .דרך לו לעשות ופורץ נפיסקא[

 מחצה שבוזזין ביוה ושאר למלך מלכי׳
 ואמרי דימי לרב אביי א״ל לעם ומחצה למלך

 למלך מלכים אוצרות בשלמא אחא לרב לה
 מחצה שבווזין ביזה שאר אלא דמלתא אורחא
 כא לה׳ **וימשחו דכתיב מנ״ל לעם ומחצה למלך
 מחצתד״האכני צדוק מה לצחק נגיד מקיש ולצדוק לנגיד

 ומחצה לו מחצה נגיד אף לאחיו ומחצה לו
 כדאמרי׳ חכסאו אשמדאי שהשליכו מקלו על :עזה עד כמתפסק

 מקידה הוא האי רב פירש ובטהרות טליתו גונח :גיטין במסכת
והוא מקלו אמר ואד קודו אמר מד לו[ ]ודומה )וגורם( קרם של

למלכותו: מזר לא ושוב והדיוט מלך :מיס בה ששותה מקידה

כתיב: בשלמה אותו וימשחו
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*והיתה אומר רבי דתניא מנלן גופיה וצדוק לאחיו כד ר!יא

לבניו: ומחצה לאהרן מחצה ולבניו לאהרן
 *ויולדו שנא׳ מנ״ל י״ח על נשים לו ירבה לא כח

в׳у לאחינועס אמנון בכורו ויהי בחברון בנים לדוד ג 
 והשלישי וגו׳ לאביגיל כלאב ומשנהו היזרעאלית

 חגית בן אדוניה והרביעי וגו׳ מעכה בן אבשלום
 לעגלה יתרעם והששי אביטל בן שפטיה והחמישי

 *ואם וכתיב בחברון לדור ילדו אלה דוד אשת ע שם
 וכהנה שית כהנה וכהנה כהנה לך ואוסיפה מעט
 רב אמר מיכל הות והא סרי תמני להו הוו שית

 שחביב׳ עגלה שמה נקרא ולמה מיכל וו עגלה
 בעגלתי חרשתם אומ׳״לולי הוא וכן כעגלה «©טי׳ידעליו

 שאול בת *ולמיכל והכתיב בני למיכל הוו ש״ניוגו׳ומי
 חסדא רב אמר מותה יום עד ולד לה היה לא
 לה היה מותה ביום לה היה לא מותה יום עד

 ואלו בחברון להו חשיב קא היכא בנים מכדי
 בת *ומיכל דכתיב הוה בירושלים דמיכל מעשה שם

 דוד המלך את ותרא החלון בעד נשקפה שאול
 יהודה וא״ר בלבה לו ותבן ה׳ לפני ומכרכר מפון

 אלא למיטרפס׳ מיכל שקלתה יוסף רב תימא ואי
 ואילך מכאן לה היה מעשה אותו ער אימא
:כתיב הסכים בליוס ולבניו לאהרן והיתד.

 מידותיו: להם כשהגיד׳ לאשתו לה קרי שמשון בעגלתי חרשתם
 מטאה סרעון הי׳ זה למטרפס׳ מיכל שקל׳ רב ואט׳

ואילך מעשה מההוא אלא ולד: לה היה לא בצדו שככתב מה
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 ש״נה ונשים פילגשים עוד דוד *ויקרן לה.והכתיב היה לא

 ומאי נשים מאי עשר. שמונה למלויי בירושלים
 בכתובה נשים רב אמר יהודה רב אמר פילגשים
 קידושין ובלא כתובה כלא פילגשים ובקדושין

 נגמי ס״ס ומלן לדור לו היה ילדים ת׳ רב אמר יהודה א״ד
̂ ’לןהדי!כוו חין בלורין־ז ומגדלי היו תואר יפת בני

 נמהישתגייסו בראשי םרכומהל זהב של בקרנות יושבים
 יהודה א״ר דוד בית של אגרופין בעלי והם היו

 "*דברש״ניג שג׳ היתה תואר יפת בת תמר רב[ ]אמר
 ע׳כח״הבת ״ףס ואו ךממ ומנענו אל כי ך5דתמ לא נא

 ש״מ אלא לי׳ שריא הוה מי אחתיה היא נשואים
 יונדבשס ושמו רע *ולאמנון היתה. תואר יפת בת
 חכם איש ]רירנדב[ )והיה( דוד אחי שמעה בן

 לרשעה חכס איש רב אמר יהודה א״ר וגו׳
 שם וגו׳ המלך כן דל ככה אתה מדוע לו *ויאמר
 וגו׳ והתחל משכבך על שכב יונדב לו ויאמר

 כתיב והא לה: דהיה למימר איכא הכי מקמי אבל לה היה לא
 הכשבית תואר יפת :כשיס ליה הוו טובא אלמא עור דור ויקח

 יפת בת אבשלום אמות תמי־ בשביה: וראית כדכתיב במלממה
 לדוד לו ילדה אמו מעכה שלס בלב שנתגיירה קודם היתה תואר

 וגומר נא רבר ועתה תואר: יפת בתורת אצלו והיתה תמר את
 שמע אלא ליה שריא הוה מי לאמנון: עצה ליה מנסיב יונדב
 ונכרית שפמה ולד ותק כשילדתה אמה נתגיירה לא עדיין מינה

עצמך עשה התחל יבמות: כמסכת אב קורבת לו אין מישראל
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 המשרת את ותקח וגר חבריה את ל^יני ועשתה
 שעשתה רב אמר יהודה רב אמר לפניו ותצוק

 מ״ט גדולה שנאה אמנון וישנאח טיגון מיני לו
 כרות ועשאתו לו נקשרה נימא יצחק ר׳ אמר

 אימא אלא עבדה מאי איהי לו נקשר׳ וכי שפכה
 והא איני שפכה כרות ועשאתו נימא לו קשרה

 כיפיךשאין בגוים שם לך *ויצא מ״ר י«קאלמ«ךריש־רבא’
 ,ולא השחי בית שער לא ישראל לבנות להם
 1הואי תואר יפת רבת תמר שאני הערוה בית שער

 אשר הפסי׳ וכתונת ראש׳ על אפר תמר ש״כיג״ותקח
 גדר קרחה בן יהושע דר׳ משמי׳ תנא קרעה עליה
 לבנות אם אמרו שעה באות׳ תמר גדרה גדול

 לצנועות אם עאכ״ו הדיוטות לבנות כך מלכים
 באותה א״ר יהודה רב אמר עאכ״ו לפרוצות כך

: הפנויה ועל היחור "על גזרו שעה ע״ב שם
 אמלוך אני לאמר מתנשא חגית כן *ואדוניה כט
שבקש מלמד רב אמר יהודה רב אמר שם

 ופרשים רכב לו •ויעש הולמתו ולא להולמו א »"א
 לבנות להם היה שלא פריי״ט: טיגון מאכל. הבריה כתולה: °ש׳פ

 השחי ביח שער לא ציון: בכות וגבהו שמטאו קודס ישראל הצלמיס
 ונהגה וזעקתה בדחעתה תמר גדרה :זרועותיהם אצילי תמת זע״ש

 מלכים בכות מה בעצמן ומומר קל כשיס שאר כשאו כבזיון עצמהא*נמהיש
 היחור על וכמה: כמה אמת על כהדיוטות זה קלקול אירע

הסכויה: ועל איש דאשת
ששם ופרשים( רכב לו )רעש הולטתו ולא להולמו שבקש
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 רב אמר רבותא מאי לפניו רצים איש וחמשים

כפות וחקוקי טחול נטולי כלן רב אמר יהודה
: היו רגלים

 ל אלף ארבעי׳ לשלמה *ויהי כתיב רמי יהודה רב
שס לשלמה *ויהי וכתי׳ למרכבתו סוסים ארוות

 ש מ׳«"א אם כיצד הא סוסים ארוות אלפים ארבעת
 בוד״הכט היו ואחד אחד כל היו איצטבלאות אלף

 אלפיכם ארבעת ואם ארוורת אלפים ארבעת
 אלף ארבעים בו היו וא׳ א׳ כל היו איצטבלאות

 שם בימי נחשב כסף *אין כתיב רמי יצחק ר׳ אדוות.
 ‘]המלך[«"« )שלמה( •ויתן וכתיב למאומה שלמה

 קודם כאן קשיא לא כאבני׳ בירושלים הכסף את
 שנשא לאחר כאן פרעה בת את שלמה שנשא
 *4שנש בשעה יצחק א״ר פרעה בת את שלמה

 של שרביט שהיה לפי הולמתו ולא מלכות כתר בראשי
 למי אלא בראשו מתישבת ואיכה לדופן מדופן מללה בתיך זהב
 למלכות הראוי שכל דוד לבית עדות והיא בראשו מריץ לו שיש

 רבותיה מאי :הולמתו אינה למלכות ראוי שאינו ומי הולמתו
 טחול נטולי מלך: לכן רבותיה( )מאי איש ממשי׳ שרצים
 מכביד שהטמזל סס ע״י טמול נטולי הרגלים כפות ,והקו".

ורצים בפרסותיהס בשר אין הרגלים כפות ומק,וקי האדם על
כיזוקין: ואיכן הברקנים ועל הקוצים על
 שורה בין הבדל׳ ארוות :הסושי' למאכל גדול בית איצטבלאות

פורתא: מיהא משיב כאבנים הבית: סכי על לשורה
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 בים קנה ונעץ גבריאל ירד פרעה בת את שלמה
 : שברומי גדול כרך נכנה ועליו שירטון והעלה

 התורה טעמי נתגלו לא מה מפני יצחק וא״ך לא
 ונכשל טעמם נתגלו מקראות שתי שהרי שס
 אמר נשים לו ירכה *לא כתיב העולם גדול בהן דגליםי!

 לעת *ויהי וכתיב אסור. ולא ארבה אני שלמה יא »"א
 *ולא וכתיב .לבבו את הטו נשיו שלמה זקנת י, םידכי

 ולא ארבה אני שלמה ואמר סוסים לו ירבה
 וגר: בשש ממצרים מרכבה *ותצא וכתיב אשוב ""אי
 יוצא לשמו תורה ספר לו כותב מלך משנה לב
 יושב עמו והוא נכנס עמו והוא למלחמה שם

 עמו *והיתה שג׳ כנגדו והוא מוסב עמו והוא בדין י׳ דניים
 אמר אבא( ר׳ )אמר גמ׳ • חייו ימי כל בו וקרא

 אבותיו לאדם לו שהניחו ע״פ אף ]רבה[ )רבא(
 לכם כתבו *ועתה שג׳ משלו לכתוב מצוה שסלאס״ת
 לשמו ס״ת לו וכותב אכיי איתיביה .השירה את

 ]אחרים[. )אבותיו( בשל יתגאה שלא )ובלבד(
 תורות לשתי אלא צריכא לא לא הדיוט אין מלך

 שתי לשמו כותב וגו׳ משנה את לו וכתב כדתני׳
 ואחת עמו ונכנסת יוצאת שהיתה אחרת תורות

 שעטנז לבישת נאסרה למה כגון תורה טעמי נתגלו לא
בהן: וכיוצא מזיר ואכילת

 סגי הדיוט היה דאלו מהדיוט מלך דשאכי הא תורות לשתי
במשמע: שתים משנה תרתי: בעי ומלך במד׳ ליה
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 עמו ונכנסת שיצאה אותה גנזיו בבית לו שמונחת
 מ״< יש״ל *שויתי ׳שנ בזרועו ותולה קמיע כמין אותה )עושה

 כיז״ה נכנסיג׳ אינו אמוט( בל מימיני כי תמיד לנגדי ה׳
 ,1טם°’" *והיתה ׳שנ הכסא לבית ולא המרחץ לבית כה

בו: לקרות הראוי מקום בו וקרא עמו
לג בתחילה עוקבא מר תימא ואי זוטרא מר אמר

 שם ולשון עברי בכתב לישראל תורה ניתבה
 בכתב עורא בימי בם לה וניתנה חזרה הקדש

 כתב ישראל להן ביררו ארמי ולשון אשורית
 כתב להדיוטות והניחו הקודש ולשון אשורית

 חסדא רב אמר הדיוטות מאן ארמית ולשון עברית
 בחב חסרא רב אמר עברית כתב מאי כותאי

 עזרא היה ראוי אומר יוסי ר׳ תניא ליבונאה.
 קדמו ולא( אלמלא לישראל ידו על תורה שתנתן
 יט שמית האלהים אל עלה *ומשה אומר הוא במשה משה

 מה מבבל עלה עזרא הוא אומר הוא בעזרא
 להלן האמור עלייה אף תורה כאן האמור עלייה
 ד דניים ההיא בעת ה׳ צוה *ואותי אומר במשה תורה
 אומר הוא בעזרא ומשפטים חוקים אתכם ללמד

 א עייא )אלהיו( ה׳ תורת את לדרוש לבבו הכין עזרא *כי
 שלא ואע״פ ומשפט חוק לישראל וללמד ולעשות

 שנאמר הכתיב ע״י נשתנה ידו על התורה נתנה
 כב ארמית ומתורגם ארמית כתוב הנשתוון **וכתב

 יאאיעויןב:ע תלודוג אותיות ליבונאה :הנהר עכר נכי של עברי חב כ
כתג הגשתוון וכתב :ומזוזות בקמיעות שכותכין אותן
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 לחודעא ופשרא למיקרי כתבא כחלין *לא וכתיב ה יכיאל
 *וכתב ]וכתיב[ ניתן( היום שבאותו )מלמד למלכא יי דניים

 להשתנות הראוי כתב הזאת התורה משנה את
 תני׳ .מאשור עמהם שעלה אשורית נקראת למה
 כיון לישראל תורה ניתנה זה בכתב אומר רבי

 החזירו בחם שחזרו כיון לרועץ להן נהפך שחטאו
 היום גם התקוה אסירי לבצרון *שובו שנא׳ לחן

 אשורית שמה נקרא למה לך אשיב משנה מגיד
 אומר אלעזר[ ]בן שמעון ר׳ בכתב שמאושרת

 ר׳ משום שאמר פרטא בן אלעזר ר׳ משום
 ׳שנ עיקר כל נשתנה לא זה כתב המודעי אלעזר

 משוכה כתג נימיי כותבין שהיו כתיב בעזרא קרא והאי שנשתנה
 1דכי? בימי וסרסין תקל מנא ]מכא[ חלא־שכת׳ ידי על שנשתנה

 )דכיון למקרי כתבא כהלין לא ואומר ארחי ולשון ארמי יי"יכתב ל זי
 בלשצי בימי המלאך שכתב כתב לקרות יכולין היו לא שחטאו(

 כתב אותו להם נשתנה מיניה שמע הרבה יהודים שם והיו
 שכתב רביכו חשת לכו רמז התורה משנה את :היום באותו
 שנתן לאשורית[ עברית ]מן אשורית( )מן להשתכו׳ עתיד שבימיו

 אשורית: בכתב התורה את בו וכתב עזרא ובא דניאל בימי להם
 דכיון לחיקרי כתכא כהלין לא ולמה משת כימי כו׳ זה ככתב
 לשק לרועץ להם נהפך התורה: את וביזו ראשון בבית שחטאו
 לירושלי׳ שלכם מבצר לעיר לכצרון שובו ששכחוהו: איוב תרעץ

 ?שכחת מה משנה מגיר היום גם :מתנבא קא שני ואבית
את ששכחת מה לך אחזיר לך אשיב הזאת: התורה משנה את
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 תכ>״)וויםלאש אף נשתנו לא עמודים מה העמודים *ווי

 ח אהתי מה וכלשונם ככתבם היהודים *ואל ואומר נשתנו
 מה אלא נשתנה לא כתבם אף נשתנה לא לשונם

 תורו׳ לשתי הזאת התורה משנה את מקיים אני
 כבית לו שמונחת ואחת עמו ונכנסת שיוצאת אחת
 כמין אותה עושה עמו ונכנסת שיוצאת אותה גנזיו

 ט! תלים תמיד לנגדי ה׳ שנ׳*שויתי בזרועו לו ותולה קמיע

 מיבעי ההוא ביה דריש מאי שויתי האי ואידך
 חסידא שמעון א״ר ביזנא בר חנא לכדרב ליה

 כנגדו שכינה כאלו עצמו שיראה צריך המתפלל
 ראמרכתב שמעון לר׳ תמיד לנגדי ה׳ שויתי שנ׳
 אט׳ למקרי כתבא כהלין לא מאי נשתנה לא זה
 אד״ך יט״ת יט״ת להון איכתב בגימטריא רב

 כאונקליות העשוק כסף יתדות העמודים ווי הזאת: התור׳ משכה
 והמסך המצר קלעי לולאות תימבין שבהם כעמודים וקנעוס

 כעין הורן עשויין משה בימי אלמא לווין דוחין אוכקלאות וכל
 גרסינן הכי בתוספתא[: לה ]ל״ג כשתכו לא והעמודים שלנו:

 הקודש בלשון ד״ה דהא כשתכה לא לשונם מה בתוספתא
 קטנה קמיע כמו היא: הקודש בלשון ועדיין ]נאמרה[ )ככתבה(

 כי דקרא סיפיה לנגדי ה׳ שויתי :לשאת קלה שהיא דק נכתב
 אמר: שבזרועו תורה ספר שם על המלך דוד אחוט בל מימיני

 כלל מהם ]כשתכמ[ )נשתנה( לא משמע עיקר כל נשתנה לא
 :למקרי כתבא כהלין לא ומאי לאיפלוכי אתא דרבי עלית דהא

במקום שבצדה מה וכותב זו את מנית ]מנה[ ב״ש בא״ת יט״ת
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 רפרסין תקל מנא מנא להו פריש מאי פוגחמ״ט

 תקלתא תקל לך והשלמה מלכותך אלהא מנא מנא
 מלכותך פריסת ופרסין במאזגיאוהשתכחתחסיר.

 י;גנקפ׳ ממתו״ם אמר ושמואל .ופרס למדי ויהיבת
לק״תניסר״פו. אנ״ם אמראנ״ם יוחנן ור׳ ע׳נח״האאל״רן

: פורסי״ן קתי״ל גמ״א נמ״א אמר אשי רב
 לשלמה מותרת אבישג יוחנן א״ר יעקב א״ר לד
 דמלךהי׳ לשלמה מותרת לאדוניה ואסורה שם

 לאדוניה ואסורה מלך של בשרביטו משתמש ומלך
 *והמלך דכתיב היא מאי אבישג הוא. יי״אאדהדיוט

 וגו׳ יבקשו עבדיו לו ויאמרו בימים בא וקן דוד
 יפה *והנערה וכתיב וגו׳ יפה נערה *ויבקשו וכתיב שס
 אמרה ותשרתהו סוכנת למלך ותהי מאד ערםם

 חסריה ליה אמרה לי אסירת לה אמר נינסבן
 לי קראו להו אמר נקיט לשלמנא גפשיה לגנבא

 המלך אל שבע כת ותבא וכתיב שבע לבת
 וכמקום טי״ת כותב כו״ן במקום לה הסמוכה יו״ד כותב ח״ס

 פריסת היא וזו משמע פריסות שתי ופרסין :תי״ו כותב אל״ף
 שלש עשאן אאלרן ננקפי ממתום :ופרס למדי ויהיבת מלכותך

 תיבה כל של הראשונות אותיות צורף אותיות מחש של תיבות
השלישים: מן וכן השניות צורף כך ואמר אמת תיבה ועשאן

 הענין: בוה הארכנו מגלה מסכח וכריש ו״ל סירש״י ע״כ
 לשלמנא נפשי׳ חסריהלגנביה י״מ: נשאתי שכבר לי אסירת

 סמזיק לגנוב מקום קוצא שאינו מסר כשהגנב נקט
אתה כמך ותשש שזקנת מפני כלומר שלום כאיש בעכוה עצמו
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קינחה שעה באותה רב אמר יהודה א״ר החדרה
: מפות בי״ג שבע בת

 לה קשרת כמה וראה בא אבא בר שמן רב אמר
ולאשם ליחד לו התירו לדוד שהרי גרושים

 אשתו את המגרש כל אלעזר א״ר לגרש לו התירו
 שגאט׳ דמעות עליו מוריד מוכח אפילו ראשונה

 נ מלאכי וגו׳ ה׳ טובח את דמעה כסות תעשו שנית *וזאת
 שם ואשת חברתך והיא וגו׳ מה על *ואמרתם וכתיב

 אשתו אין אלעזר ר׳ ואיתימא יוחנן א״ר בריתך.
 ואין ממון ממנו מבקשין א״כ אלא מתה אדם של
 כג מפלי משכבך יקח למה לשלם לך אין *אם שנא׳ לו

 ראשונה אשתו שמתה אדם כל יוחנן וא״ר מתחתך
 ממךיחוקאלכד לוקח הנני אדם *בן שג׳ בימיו כהמ״ק חרב כאלו

 ולא תבכה ולא תספור לא במגפה עיניך מחמד
 שם וחמת בבקר העם אל *ואדבר וכחי׳ דמעתך תכא

 שם גאון מקדשי את מחלל *הנני ובתי׳ כערב אשתי
 אדם כל אלכסניראי א״ר עיניכם. ומחמר עוזכם

 *אוראיוניש שג׳ בעדו חשך עולם בימיו אשתו שמתה

 י״ג עליה שבא שבע בת וקינחה :לך אסורה שאני אומר
 שלש כתובין הזה ובמקרא לתשמיש תשמיש בין ימקכמת ביאות
מאד זקן והמלך הקדרה המלך אל בתשבע ותבא תיבות. עשרה

:המלך את משרת השוכמית ואבישג
 ולא :פנויה של יקוד שנאסר ואע״ג אבישג עם ליחד לו התירו

אור :וישאנה עשרה משמונה אקת לגרש לו התירו .



סנהדרין פרקשני גדול כהן ------
 חנינא בר׳ יוסי ר׳ ידעך עליו ונרו באהלו חשך

 אונו צעדי *יצרו שנא׳ מתקצרות פסיעותיו אמר ׳”**
עצתו. *ותשליכהו שג׳ נופלת עצתו אומר אבהו שסר׳

 לזווג□ קשה יוחנן א״ר חנה בר בר רבה אמר
ביתה יחידים מושיב *אלהים שנ׳ סוף ים כקריעת פח »לי׳

 אסירים מוציא תקרי אל בכושרות אסירים מוציא
 אלא במשרות תקרי אל אסירים כמוציא אלא
 רב אמר יהודה רב אמר והא איני ושירות בכי

 יוצארה קול בת הולד יצירת קודם יום ארבעים יישסיטה
 ראשון בוווג הא קשי׳ לא לפלוני פלוצי בת ואומרת ""עי

 יש לכל נחמן בר שמואל א״ר שני כוווג האא מזהימ
מ נעורים *ואשת שנ׳ נעורים מאשת חוץ תמורה נד ישעי׳

 אין בריה יצחק לרב יהודה רב לי׳ מתני תמאס
 (שנ ראשונה מאשתו אלא רוח קורת מוצא אדם

 כגון א״ל *נעוריך מאשת ושמח ברוך מקורך *יהי ה »שלי
 רב ליה מקרי והא איני אמך כגון א״ל שסע״נמאן

 את ממות מר אני *ומוצא כריה יצחק לרב יהודה !קהל»
 מאן כגון וא״ל וחרמים מצודים היא אשר האשה

 מיעכררת עבורי תקיפא מיתקף אמך כגון וא״ל
 אשה דרב[ ]משמיה אוניא בר שמואל א״ר במילי
 שעשאה למי אלא ברית כורתת ואינה היא גולם
 צעדי יצרו :אשתו אלא אהלו ואין אהלו בשביל באהלו חשך
מדותיה: על מעברת בטילי מעברה עבורי כתיב: בתריה אונו

: גולם קרוי כגמר שלא כלי גולם שנבעלה, קודם היא גולם
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 יי ישעיה תנא שמו צבאות ה׳ עושיך מעליך •כי שני כלי
 אלא מתה אשה ואין לאשתו אלא מת איש אין

 א י•» *וימת שנאמ׳ לאשתו אלא מת איש אין לבעלה
לבעלה אלא מתה אשה ואין נעמי איש אלימלך

יייי י^׳ רחל: עלי מתה מפדן בבואי *ואני שנא׳

בורר זה
שלישי פרק

 לי לא עושין שבירושלים הדעת נקיי היו כך תניא
כג יודעים היו א״כ אלא השטר על חותמים היו

 א״כ אלא בדין יושבין היו ולא עמהם חותם טי
בסעודה נכנסים היו ולא עמהם יושב מי יודעים היו

:עמהם מיסב מי יודעים א״כ אלא
 כד אמר .זה( של עריו פוסל זה ר״מ )אמר ]גופא[

עדו תני זה דבר יאמר קרוש פה ר״ל
 המדרש בבית לקיש ריש הרואה עולא והאמר איני

 והלא רבינא אמר בזה זה וטוחנן הרים עוקר כאלו
שחאימתמועמהס עמהם חיתם מי יודעין כן אם אלא

בושים אלו ונמצאו כלס עדות ומבטל פסול אמד עד
לגיו׳ שיין עי שיבררו בעינן הדיינין דעת הלכך יהודה דרב להו אית )ורבנן

 דלעיל הוא שגבאי וכו׳ לסעודה נכנסין ואין •( הגון עחהן •שב

:בסעודה הארץ עס אצל לישב מכחיס לתלמידי

 הוה טובא מריפא אלמא לזה זה ומקיש מטימ בזה זה וטוחנן
רבינא אמר :קדוש סה ענוה דרך לר״מ ליה ומקרי
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 הרי עוקר כאילו המדרש כבית ר״מ הרואה כל

 כמה וראה בא קאמר הכי בזה זה וטוחנן הרים
 אסור וקאמר רבי ריתיב הא כי זה את זה מחכבין
 בר׳ 4ישמעאל- ר׳ לפניו אמר הצונן את להטמין

 כבר א״ל הצונן ארת להטמין התיר אבא יוסי
 מחבבין כמה וראה בא פפא רב אמר זקן הורה

 כפוף היה קייכש היה יוסי ר׳ דאילו זה את זה
 ממלא יוסי ברבי ישמעאל ר׳ דהא רבי לפני ויושב

 רבי לפני ויושב כפוף וחיה הוה אבותיו מקוכם
זקן: הורה כבר וקאמר

 מקלות ]שני[ )שתי( לי *ואקח מ״ר אושעיא א״ר לו
 חובלים קראתי ולאחד נועם קראתי לאחד שם

 בהלכה לזה זה שמנעימין שכא״י ת״ח אלו נועם יא »כייה
בהלכה. לזה זה שמחבלי׳ שבבבל ת״ח אלו חובלים

 ושנים ונו׳ העומדים היצהר בני אלה אלי *ויאמר י שם
 וגבר אלים כלומר הוא הריס הרי עוקר ר״מ והלא תמיהא ומאי
 אלא קמתמהי איתמוהי לא כלו׳ כמה ויאה בא : טובא טסי
 מריף ר״ל דהא זה את זה ממבבין א״י בכי כמה וראה בא ה״ק

 ליה ממבב דקא קדוש פה לר״ח ליה וקרי הוה טובא ומכיס
 ומתיירא צוכן מיס הצונן את להטמין : להתקיים הדבר ומיישב

 רבי זקן הורה :לשבת צונן במול להטמיען אסור יוממו שלא
 :כאביו משוב אבותיו מקום ממלא :בתריה דאזליכן יוסי

 ימד כומין א״י ובכי לזה זה מקשין ימחה עז בלשון מחבלים
יוצאה והשמועה זה דברי את זה ומתקן ימד ומעייכין
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 שבא״י ת״ח אלו יצחק א״ר יצהר עליה ותיבש
 ותיבש ושנים זית כשמן בהלכה לוה זה שנוחין

 ..בהלכה לוה זה שמרירין שבבבל רדה אלו עליה
 שתים!ני»הה והנה ]וארא[ עיני *ואשא כתוב כזית,
 ככנפי כנפים ולחנה בכנפיהן ורוח יוצאות נשים

 ובין הארץ בין האיפה ]את[ ותשאנה החסידדה
 מוליכות אנה בי הדובר המלאך אל ואומר השמי׳

 שנער בארץ בית לה לבנות אלי ויאמר האיפה את
 חנופה זה יוחאי בן שמעון ר׳ משום יוחנן א״ר

 לבבגל הרוח וגסות לבבל. שירדו הרוח וגסות
 לעולם ירדו גסות קבין עשרה מר והאמר נחית

 לבבל אין כלו העולם כל ואחת עילם נטלה תשעה
 דיקא לעילם דאשתרבב הוא ואשתרבובי נחית

 .ש״ם שנער בארץ בית לה לבנורת דכתיב נמי
 הרוח לגסות סימן מר והאמר לא לבבל וגסות
 דתורה עניות עניות מאי נחית לבבל ועניות עניות

 ואמר»"»" לה אין ושדים קטנה לנו *אחות דכתיב
 ללמד. זכתה ולא ללמוד שזכתה עילם זו יוחנן ר׳

 במשנה בלולה במקרא בלולה יוחנן א״ר ככל מאי
 :הרות וגסות תכוסה נשים שחי :הרע יצר זה איפה :לאור
 תכוסה זו החסירה ככנפי :הרות גסות לשון בכנפיהם ורוח

 להן כתיב ולא בית לה לבנות תסידיס: עצתם שקראין
 ועיין תורה *עניות :שם כתישבה לנדה האתת ]אלמא[ )אלא(
בקידושין הבירה בשושן הייתי ראכי דכתיב הוה נעילס דניאל היא נעילס
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 עולם כמתי הושיבני *במחשכים כתלמוד בלולה

בכל: של תלמורא זה ירמיה א״ר
 מתותי טריפות׳ דנפקא ראישתכח טבחא ההוא כה

 ועברי׳ נחמן ר׳ ן !שמתיה )פסליה( ידיה
 א״ל לאכשוריה ר״נ סבר מזייהוטופריה רבי אזל

 תקנתיה מאי אלא מערים קא איערומי דילמא רבא
 אבין בר אידי רב דאמר אבין כר אידי כדרב

 למקום שילך עד תקנה לו איי הטריפות על החשוד
 או חשוב בדבר אכירה ויחזיר מכיריןאותו שאין

שלו: חשוב בדבר ידו מתחת טרפה שיוציא
 גבאי סתם פסול רועה סתם יהודה רב אמר לח
 תליסר גביותא עבד זירא דר׳ אבוה כשר. שסע״ב

 חזי הוה כי למתא נהרא ריש אתא הוה כי שנין
 חזי הוה כי בחדריך בא עמי "לך להו אמר רבנן כו שעיה־

 рр ולמד בבבל הוה עזרא תורה רבץ ולא המדינה בעילם אשר
 זה עס זה כומיס שאין הושיבני במחשכים :בישראל ומשפט

:בידם ספק ותלמודם
 לעשות עצמו לטול וצסרכיו שערו הגדיל וטופרי׳ מזייה רבי

 עירומ׳ לאו דהתס דתשובת אותו ממרין שאין : תשובה
 דממזיר דמון מכירו אבידת מצא אס אבירה ויחזיר :הוא

:ממון מממדת ביה הדר ודאי הוא אכידה
 :אמרות בשדות בהמותיו דעיילו מזיכן לא דאכתי רועה סתם

 כי ו יתרתא דשקיל ביה דשמעיכן עד כשר גבאי סתם
בא עטי לך אמר :העיר מיושבי רבנן זירא: דרבי אמה חזי הוה



רו סנהדרין שלישי פיק בורר זה
 והאידנא למתא את׳ נהרא ריש אמר דמתא אינש
 כו *ומגנזו אבא לפום וברא ברא לפום אבא נכיס
 ניחןית כי ניבעי ממאן א״ל אתי כי עלמא כולי

 ליבסדינאי רציית מעי תליסר שקולי א״ל נפשיה
 ולא מיניה דשקלתינהו לפלני׳ ליה והדרו

לי: איצטריכו
 לט הוו יהוצדק בן שמעון ור׳ זרנוקי בר חייא רבי

 שס לקיש ריש בהו פנע בעסיא שנה לעבר קאזלי
 עוברא עבדי חיכי איחוי איויל אמ׳ כתדייהו איטפל
 כהן להם אמר כריב דקא גברא לההוא חזייה

 בתוכו. אני אגיסטין לומר יכול לו אמרו וחריש
 אמר בכרמי כסח דחוה גכרא לההוא חזייה תו

 ръ לעקל לומר יכול לו אמרו וזמר כהן לתו
 לעקל אם יודע הלב להם אמר צריך אני הכד
 עליהם חיקל היה והוא שכה לכל הרבה ממון וישאל העיר יושבי
 ממי ואין חועטין שיושביה לאמר העיר שר את ומדמה המם

א כלו׳ הבן לפני האב את ישמוט ברא לפום אבא נכים לגבות:

:מתמבאיס מננזו :מטון מהן יגבה
 הוא כהן זה וחריש כהן :לקיש ריש לחו אמר מריש: כריב

 :השביעית על כהני© כמשדו לקמן דאמרי' בשביעית שמורש
 שכרו ארנונא משוס כחי אי הוא ע״ז של וקרקע שכיר אגיסטין

 וצריכה רטורת״א עקל :כרס זומר כסח :למרוש הבית בעל
 הלב בקורה: אותן כשעוצרין הזתיס תפוח את לקשור הבד לבית
דת: על לעבור לעקלקלות או נתכוון לעקל אס יודע לבו יודע
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 הא אילימא ברישא להו אמר הי לעקלקלות אם

 אגיסטין לימרון נמי הא ברישא להו אמר קמייתא
 אמר והדר ברישא להו אמר הא אלא בתוכו אני
 אשביעית רחשירי משום כהן שנא מאי הף להו

 לחתם מטו כי דין הוא טרודא אמרו וכו׳ דתנן
 לקמיה אתא מתותיה לדרגא שלפוה לאיגרא סליקא

 השביעית על החשורין אדם בני א״ל יוחנן דר׳
 מידי לי קשיא לא אמר הדר שנה לעבר כשרון
 סמיך אחושכנייהו ורבנן בקר רועי אשלשה דהוה
 ועברוה רבנן אימנו הדור התם דמי לא אמר הדר

 רשעים וקשר הוא רשעים קשר הכא שתא לההוא
 לקמיה אתו כי עקא דא יוחנן א״ר המנין מן אינו

 בה דמירו הביעור זמן אמר שביעית להשהות כהנים נחשדו
 ן ושביעית לגבייהו קדשים וקדשי תרומה דאישתרו משוס היתרא

 עליה ור״ש זרנוקי בר מייא רבי אמרו תיא: ארץ קדושת כמי
 בדבריו:! ומטרימ זה הוא קכטרין דין הוא טרורא לקיש: דריש

 קמא: בסרק כדאמריכן שכה בה שמעברין לעליה התם מטו כי
 שלשה לרשעים: סכגוריס שכעשו השביעית החשיריןעל

 ע״ם לשתא רבנן דעברוה )קאמר גדול כהן בפרק בקר רועי
 סמכו בקר ארועי לאו דרבכן קאמר הכי וכתר בקר רועי שלשה
 על סומכין אכו והאיך הוא רשעים קשר :אמושבכייהו( אלא
 עושי! הן ]אם עבוד( )אי ואפי׳ כדבריהם לעשות זה מנין

 בית דבעינן ידיהם על מתעברת השבה אין וכדת כדין עיבור[
רא ]מכין[: )נאמנים( איכן ואלו ]כימכין[ )נאמנים( דין
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 מחית( )ולא בקר רועי לן קרי ליה אמרו יוחנן דר׳
 לכו קרי ואי לחו אמר מידי ולא מר א״ל ולא

ליה: אמרי מאי צאן רועי
 מ בחליסר דריש הוה שבנא רשעיבס קשר מאי

שס רבוותא סר בחד דריש הוה חוקיה רבוותא
 שבנא כתב דירושלים עלה וצר סנחריב אתא כי

 חוקיה השלימו וסייעתו שבנא פתקאשדאבנירא
 יא מלים ןןכידר הרשעים הנה *כי שג׳ השלימו לא וסייעתו

 חוקיה מסתפי קא הוה יתר על חצם כוננו קשת
 כתר דקב״ה דעתיה נטייה ושלום חס דלמא ׳אמ

 בא ממסרי נמי אינהו ממסרי דרוכא כיון רובא
 י. ישעיה ואמר אשר לכל קשר חאמרון *לא לו ואמר נביא
 וקשר הוא רשעים קשר כלוט׳ קשר הוה העם

 בקברי קבר לו לחצוב הלך המנין מן אינו רשעים
 3כ שם כי פה ך5 ומי פה ך5 םה* לן- ןאמר נביא כא דוד יתכ

 אמר גבר טלטלה מטלטלך ה׳ הנה קבר פה לך חצבת
 פם ר״א עטה ♦ועטך מדאתתא קשה דגברא טלטולא רב

 הכא כתיב צרעת בו שפרחה מלמד חנינא כר׳ יוסי
 יג י₽ראועטךה) שפמ *רעגך-* הת□ וכתיב עטרה ועטך

לעובדך: השלימו :יהודה מלך חזקיהו של ביתו על ממונה שבנא
 הוא החץ ידי שעל שם על וגו׳ חצם כוננו קשת יררכון

 תאטרון לא :שם הכתוב הרע בלשון אדוניו את להמית מבקש
 : רוב לימשב מכין שבכא של חניכו שיהא חזקיהו בדעתך תחשוב אל

במותו וליקבר במלכות למרוד מתגאה שהיה דוד בית ,בקברי
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 תנא ידים רחבת ארץ אל כדור יצנפךצנפה *צנוף י^י׳«

 אחניו לבית וקלון לעצמו גדולה לעשות בקש הוא
 אתא איהו נפיק הוה כי לקלון כבודו נהפך לפיכך

 *אמרו משרייתיה באפיה דשא אחריה גבריאל ע״ב שם
 אמרו בי ואהדרו מרדו א״ל היכא משרייתך ליה
 בעקביו נקבוהו בן מחייכא קא אחוכי א״כ ליה

 הקוצים על אותו מגררין והיו סוסיהם בזנבי ותלאוהו
כעל שבנא ]אלעור[ אליעזר א״ר הברקנים. ועל

 וכתיב הסוכן אל בא *לך הכא כתיב היה הנאה «.«ג»׳
סוכנת: לו *ותהי חתם יי״אא

 יהודה רב פעל. מה צדיק יהרסון השתות מא*כי
נהרסין וסיעתו חזקיה אלו אמר חד עינא ורב ש©

 יהרס המקדש בית אלו אמר וחר .פעל מה צדיק יא »הלי׳

 יסוביך ]סבב[ כדור צנפה יצנפך צנוף המלכים: בקבורת
 דקרא סיפיה ידים רמבת ארץ אל להגלותך כשורה כדור מיילות

 הוה כי :אדוניך בית קלון כבודך מרכבות ושמה תמות שמה
 סנמריב עם ולהשלים מירושלים לצאת סייעתו עם נפיק שבנא

 בי הדרו :השלימו וסיעתו שבנא לנו שכתבת חיכא משרייתך
 זכיי'• משכב וי״א .כמשמעו הנאה בעל שהבטימוכי: מחה יהרו

בם: יסכן עצים ונוקע ומכרו מממחתו סוכנת
 קש» ידרכק הרשעים הכה דכי בתריה וגו׳ יהרסון השתות כי

ולקמן משלם הוא שכר מה הקב״ה פעל מה צדיק כתיב:
יחרב בהמ״ק אלו :,צדיקי סיעת לשון דשתות משמע מאי מפרש
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 של מחשבותיו אלו אמר דעולא פעל. מה צדיק
 כשלמא .פעל מה צדיק נהרסות אינם רשע אותו

 דכתיב היינו רשע אותו של מחשבותיו אלו לט״ד
 אתאיניכגין׳ דוד *וישם שג׳ ,)כמשמעו יהרסון השתות כי

 ףיש^’נמידחנן בהמ״ק ולמ״ד לבו( אל האלה הדברים
 ' ושתייה הראשונים נביאים מימות שם אבזהיתה

 ז4היכ וסיעתו חוקיה למ״ר אלא נקראת היתה
 נ שם מצוקי לה׳ *כי דכתיב שתות דאיקרו צדיקי אשכחן

 כמ ׳’®"’*הפליא טהכא ואבע״א תבל עליהם וישת ארץ
 שמה נקרא למה הנין א״ר תושיה הגדיל עצה

 אחר דבר .אדם של כחו שמתשת מפני חושיה
 אחר דבר השטן. מפני בחשאי שנתנה חושיה
;עליהם משותת שהעולם תוהו של דברים חושיה

 איה פעל מה צדיק שבנא: של בעצתו סכחריב ידי על
 אין הרשע שבכא של מחשבות אלו הקב״ה: של נפלאותיו
 אותו של מחשבותיו יהרסון השתות כי קרא משמע והכי נהרסות

 שתות ולשון קשת ידרכון הרשעים הכה כי למעלה תכתוב הרשע
 שאס ליהרס הן ראויות יהרסון לכו בקירות משית שהיא מחשבות

 השתות כי שכרו. והיכן חזקיהו של פעלו מה פעל תה צדיק כן לא
 ושתיה הארון: תחת שם היתה אבן לזאת: גס לבו שת ולא ל׳

 ארץ ויקרא דבר שנא׳ העולם כשתת שמחכה נקראת היתה
 תושיה :כברא מציון עולם יומא במס׳ וגו' יופי מכלל מציון ואמר

 :תושיה נקראת ולוסדיה התורה על משותת שהעולם שם על

 ימסרו ולא בעליונים תסתפק ואסר מקטרג שהיה השטן מפני
ויל בעלמא וקריאה דיבור תוהו ,שי דברים משה: 7י3 הליחות
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 תורה לדברי אפי׳ מועלת מחשבה עולא מבאמר

 תעשנה ולא ערומים מחשבות *מפר שנא׳ שם
 אינה לשמה עסוקים אם רבה אמר חושיה ידיהם אקנה

ה׳ ועצת איש בלב מחשבות *רבות שנא׳ מועלת »”משל
 :לעוס^ו תקום היא ה׳ דבר בה שיש עצה תקום היא

 /למד אב ת״ל מה בניכם על אבות יומתו *לא מג
 בעקאבות ובנים בנים בעון אבות יומתו שלא כז
 יומתו לא אלא יומתו בחטאו *איש נאמר כבר הרי ע״ב

 יומתו לא ובנים בנים עדות על בנים על דניי׳כדאבורת
 והכתי׳ לא אבות בעון ובנים אבות בעדות אבות עלשם

 מעשה כשאוחזין התם כנים על אבות עון *פוקד לד שמיי!
 אבותסאתם בעונות *ואף כדתני׳ בידיה׳ אבותיה׳ כי »קרא

 אתה בידיהם אבותיהם מעשה כשאוחזין ימקו
 משותת עולס ואעפ״כ תזה כתוהו ממש גשימה בו אין דבור

:משותת שיה תוהו תו הוא וכוטריקון עליהם
 לשכ| מהכי מועלת אדם: של מזונותיו על הלב דאגת מחשבה

 להם נותן ערומים מחשבות מפר תלמודו: ממנו
 לעשות אותן מכימיס היו שלא מלכם ממשבות ומבטל מזונות

 וכך כך אעשה וכך כך ממשב שאדם ממשבה אמר לשון תושיה.
 מתקיים ממשבתו שאין ועוקר הדבר להשבית מועלת בידי תעלה
 וכך כך אסיים פלוני יום עד האומר כגון תורה לדברי אפילו

עולה ממשנתו שאין ערומים מחשבות מפר :בגרסא מסכתות
לתושיה: ואפילו בידו

עונותם מהם ונפרעין בידיהם אבותיהם מעשה כשאוחזין
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 כשהוא אוחזין כשאין אלא אינו או כשאוחזין אומר
 כי דכי»׳ מעשה כשאוחוין הרי יומתו בחטאו *איש אומר

 והכתיב לא אוחזין וכשאין בידיהם с אבותיה
 ני יחיא שכולם מלמד אחיו בעון איש באחיו איש *וכשלו

 מיחו: ולא למחות בידם שהיה התם לזה זה בים ע
מד רב אמר להו אמרינן חיכי העדים. על מאיימין
 ורוחכט *נשיאים להו הכיאמרינן יהודה 1

 כה משלי )*ליה( אמר שקר במתת מתהלל איש אין וגשם
 =ץ’׳קדעואבכ^ כפנא הוה שני שב למימר יבלי רבא

 ין<עכאמרינן רבא אמר אלא חליף לא דאומנא
 עם ברעהו עונה איש שנון וחץ וחרב *מפץ להו
 למומר יכלו אשי רב )לס אמר ’ שקר עד
 שכיב לא שני בלא ואינשי מותנא הוה שני שב

 זוטרא מר בר נתן לי אמר אשי רב אמר אלא
דכתיב זילי אאוגרייהו שקרי סהדי להו אמרי

אתיו: נשכיל איש באחיו איש אבותיהם: ועון
 ורוח נשיאים :עליתם כשמאיימין לעדים לתר אמרינן היכי

גשמים שקר מעדי דהיינו נשקר מתהלל בשביל וגו׳ וגשם
 גשמים להוריד ורות כעכים מתקשרים כשהשמים ואפילו נעצרים

 גשמים ירדו לא אס לתו איכפת מה רבא אמי :בא הגשם אין
 דאומנא ואבבא כפנא היה שני שב הדיוט: משל בלבם אמרי

 עכר לא מלאכת ובעל אומנות שיודע מי פתק על חליף לא

 דבר שקר עדות בעון וגו' עונה איש וגו׳ וחרב מפץ :הרעב
אותם השוכרים דלי אאוגרייהו ימותו: שלא ויתייראו א3

14 IV.
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ויעידוהו נגדר בליעל בני אנשים שניכה *והושיבו ט״אכא

:ומלך אלהים כרכח לאמר
 טועני[ שאין מניין יונתן א״ר נחמן בר שמואל מי׳א״ר

 הרכה שמלאי דא״ר הקדמוני מנחש למסית שם
 מה ומפני טען ולא לטעון לנחש לו היה טענות

 הוה מאי הוא טען שלא לפי הקכ״ה לו טען לא
 מי דברי התלמיד ודברי הרב דברי למימר ליה

 שכל מנין חוקיה אמר .שומעין הרב דברי שומעין
 תאכל לא אלהים אמר *כי שנא׳ גורע המוסיף נ ,אשי»

 מהכן אמר משרשיא רב בו תגעו ולא ממנו
עשרר *עשתי אמר אשי רב ארכו *אמתיםוחצימכה’פמ

:יריעות 'כ פם
 כבה גבי בליעל בני אנשים שני׳ והושיבו :בעיניהם חזולזלי׳

קורי; והיו לשוכרן יועצין תיו המלך שיועצי כתיב היזרעאלי
בליעל: בכי אותם

 טועכין אין ע״ז לעבוד תכירו המסית למסית טוענין ]שאין
הוה[ן טוען א״כ אלא זכות טענות בשבילו ב״ד אותו

 בי תגעו ולא בשבילו: הקב״ה טען לא הכמש טען שלא לפי
 הכת;! שדמף גרען והתוססת הנגיעה על הזהירם לא והקכ״ה

 על מיתה שאין ראי לה אמר בו שנגעה עד האילן על מוה את
 מהנא אל״ף דל אמתים תמותו: לא אכילת על אף הנגיעה

 שבתורה אותיו׳ כל אמה מאות שתי הוי מאתים ביה קרי
 כתיג כאלו ואחרת ועשית כמו בכתיבתה ]הכרתה[ )הבמכתה(

 עי״ן דל עשרה עשתי מלא: אותם כמו מסר אתם וכן ה׳

_______________עשרה; שתי להו הוו מהכא
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ל שהניח שני( )מעשר מעות על מצטער שהיה הרי

 הם וכך כך ליה ואמר החלום בעל ובא אביו לו
מעשה היה זה הן שני מעשר של הן פלוני במקום
מורידין: ולא מעלין לא חלומות דברי ואמר
 ש© נקיי של מנהגן היה כך אומר נחמיה ר׳ תניא

רינין לבעלי מכניסין בירושלי□ הדעת
 דבריהם ושומעין העדים ומכניסין דבריהם ושומעין

ונותנין'בדבר; ונושאים לחוץ אותם ומוציאין
 3ע״ דר׳שס עליה משתקיד הוה אליקים בן שמעון רבי

ן4קמסתייע ולא למסמכיה חנינא בר׳ יוסי
 להו אמר יוחנן דר׳ קמיה יתיב הוה חד יומא מילתא

 לא או קרחה בן יהושע כר׳ הלכה דידע איכא מי
 א״ל איזי לימאי א״ל ירע דין אליקים בן ר״ש א״ל

 לי אמור בני א״ל סמכיה ברישא מר ליסמכיה
 יהושע ר׳ שמודה שמעתי כך א״ל שמעת כיצד

 ומה השתא הוצרכתי לזה אמר נתן לר׳ קרחה .!
 לא קרחה בן יהושע א״ר הדדי בהדי ראיה עיהך
 תרד לא ועלית ‘הואיל־ א״ל מכעיא הגדה בעינן

שר החלומות בעל :הס היכן לו אמר ולא אביו לו שהניח
יש: כמה לו מגיד הם וכך כך בלילה: היולימות המראה

:במקומן להוציאן ויכול מורירין ולא י
 יופי ור' יודע זה ירע רין לסמכו; ושוקד וממזר מצפה משחקיר

דכי נתן לר׳ יהושע ר׳ שמודה .־ היה מכיכא בר׳
מיז׳ ע׳ ♦ געי $א הדדי כי כמי הגדה הדדי כי ראיה יהושע ר׳ בעי דלא היכי

*14
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 ]דאסתמיך[ )דסמיך( כיון רבה גברא ש״מ וירא א״ר

: סמיך
 וחבירי מזכה אני יאמר שלא לכשיצא מנין ת״ר לא

 עלי רבו שתכירי אעשה מה אבל מחייבין
 רכיל *הולך ואומר בעמך רכיל תלך *לא יייזיאיטת״ל

סוד: מגלה א״משל
 דגלו[ קלא עלי' ]רנפיק )דאפיק( תלמידא ההוא מו
 כתו אמי דר׳ מדרשא בי דאיתמר מלתא שם

 מדרשא מכי אמי ר׳ ואפקיה שנין עשרקוחרתין
הוא: רזיא גלי דין עליה ואכריז

 בתיה ככר ליה לרדיו עוקכא למר ליה שסע״בשלחו
 ודנו תלסידא ההוא אפקיה ביטדרשא דאיתחר שנין כ״כ כתר

:היה הרע לשון
 לווין :בהמה בבמה שבת במסכת הוה דין בית אב עוקכא מר

 עוו שמקרין למי בתיה בן שהוא כמשה בתיה ככר ליה
 כמשה בתיה כבר ל״א פרעה בת בתיה שגידלתו כמרע״ה פניו

 שהיה שם על ליה לדזיו הוא כאמן ביתי בכל דכתיב בית בן שהוא
 שהיה אגדה בספר ומצאתי פכיו תאיר אדס מכמת וכתיב מכס

 ועלה אמת באשה עיניו ]שנתן[ )ונתן( תשובה בעל עוקבא מר
 מסט ללות הוצרכה לימים היתה איש ואשת במולי וכפל טינא לבו

 ונתרפא לשלום ופטרה יצרו וכבש לו נתרצית דומקה ומתוך
 כן שם ועל השמים מן בראשו דולק כר היה לשוק יוצא וכשהיה

 ליה כתבו להכי כמי הכא שנת במס' צוציתא כתן ר׳ ליה קרו
עליו: זור־מ שהיה האור שם על הכי
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 אחי ירמיה קדמנא קבל הבבלי עוקבן שלם

 השיאוהו לו ואמרו הדרך אח עלי העביר
 אמרת קשיא גופיה ]הא כטבריא: פנינו ויראה
 פנינו ויראה השיאוהו אתון דיינוה אלמא לו אמרו

 ליה אמרו ה״ק אלא הבא שדרוהו אלמא בטבריא
ויראה השיאוהו לא ואי ציית ציית אי אתון דיינו

:כטבריא[ פנינו

ממונות דיני אחד
רביעי פרק

 נפשורתלב דיני ואחר ממונית דיני אחד ]משנה
ממונות דיני גבן׳ וט': ובחקירה כדרישה

 דבר חנינא א״ר וכו׳ וחקירה דרישה! בעינן מי
 בדרישה נפשות דיני ואחד ממונות דיני אחד תורה

 זיאכד”טעם' ומה לכם יהיה אחר *משפט שג׳ ובחקירה
 כדי וחקירה דרישה בעינן לא ממונות דיני אמרו
 ע״נ ןשסמתניתי אמר רבא* ׳וכן ןןיל בפנו תלד 5תנעו שלא
 העביר אחי ירמיה לפכיכו: צעק קדשנא קבל הבבלי עוקבן

 שמעתי כך שכירסו אדם בכי דרך מסכי איבד הדרך אק עלי
 ממון עסקי ועל כשורה עמי נהג לא הדרך את עלי העביר ר״א
ויראה השיאוהו עמי: להתפייס לירמיה לו אמרו צועק: היה

עמו: לדון כאן לבא והזקיקוהו הכרימוהו בטבריה פנינו
 ובר׳יתא תקנתא קמי דאורייתא וקתכיתין חנינא^וכו׳ ]א״ר

תקבתא בתר תרוייהו אטר רבא :תקכתא בתר דרבכן
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 רב והלואות בהודאות ואידך קנסות בדיני דהכא

 בדין כאן והלואה בהודאה ואידי אידי אמר פפא
 לקיש כדרוש מרומרה שאינו בדין כאן מרומרח

 עמיתך תשפוט *בצדק כתיב רמי לקיש[ יתיא״טדריש
 כרין כאן כיצד הא תרדוף צדק *צדק וכתיב יי דברים

 מתני׳ אמר אשי רב מרומה שאין בדין כאן מרומה
 לפשרה ואחר לרין אחר קראי ]כדשנין[ )כדדרשינן(

 לפשרה ואחד לדין אחר תרדוף צרק צדק כרתניא
 אם בזה זה ופגעו כנהר עוברות ספינות שתי כיצד

 שתיהן זה אחר כזה טובעות שתיהן שתיהן עוברות
 חורון בית במעלות עולה שהיו גמלי׳ שני וכן עוברות

 אבל דלת לנעילת למימש דליכא קנסות בדיני ומתניתין דרבנן
 והלואות, בהודאות דלת לבעילת דאיכאלמימש והלואות בהודאות

 או בפניהם לו שהודה הודאה בעדי לידון בא וזה מלוה נדיכי
 דלת[:, לנעילת למימש דאיכא בפניהם שהלווהו הלואה כעדי

 טענת, מבינים או רמאי שהוא זה בתובע מכירין שב״ד מרוטה
 בית להזהיר צדק בצדק כתיב ולא תשפוט כצדק בדבריו: רמאי

 איתרצו שפיר מתניתא ולמקור: לדרוש כך כל כי לדקדק דין
 קראי אבל פפא כרב כרבאאי אי כר׳מנינא אי שינויי מהכי ביוד

 אלא אתו ומקירה לדרישה לאו צדק דצדק קשו לא ר״ל להו דרמי
 את תרדוף ולא עיניך ראות לפי שלך פשרה וצדק שלך דין צדק

 ואם :זו את זו שתדמוק טובעות שתיהן :ממבירו יותר האמד
 ואמ״ה מכרתה שתעבור עד היבשה אל אמת שתלך זה אחר בזה

 ימין לנטות דרך ואין צר מקום חורון בית מעלות היא: תעבור
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 בזח נופלים שניחם שניהם עלו אם כוח זה ופגעו
 ושאינה טעונה כיצר הא עולים שניהם זה אחר

 קרובה טעונה מפני טעונה שאינה תדחה טעונה
 קרובה שאינה מפני קרובה תדחה קרובה ושאינ׳

פשרה הטל רחוקות שתיהן קרובות שתיהן היו
:לזו זו שכר ומעלות ביניהן

 מז אחר יפה ב״ר אחר הלך תרדוף צדק *צדק ת״ר
שם לברור זכאי בן יוחנן ר׳ אחר ללוד אליעזר ר׳
 ’ ם’דכי שבוע הבן שבוע כבורני ריחיס קול תנא .חיל
 שם משחה חיל כברור הנר אור שם. הבן

 אחר הלך תרדוף צדק צדק ת״ר .שם משתה
ר׳ אחר ללוד. אליעזר ר׳ אחר לישיבה חכמים

 :לנטות מקום שמוצא עד לאמוריו לנטות האמד וצריך ושמאל
 זה מצד עולת וזה זה מצד עולת זה כגון שניהם עולות אם

:ושמאל מימין עמוקה והבקעה תר של קודו בראש ופוגעות
ותדמה: לאמת שכר ומעלות לעיר: קרובה

 סי׳ הכן שבוע הבן שבוע מקום: בבורני :שנשמעין ריהים קול
כאן הכן שבוע ואומר כמכריז מילה ברית שס שיש הוא
המלכות גזרת ושעת התינוק למכת לשמיקתסממכין סימן והרמים

 זה: סימן וקבעו קול להוציא יראים והיו למול שלא שגזרו היה
 סי' בלילה הרבה כראין כרות או ביום חיל בברור הגר אור
 הבן שבוע קרי מילה ברית שס משתה שם משתה שצועק כמי היא
 הוועד בית לישיבה חכמים אחר :שבוע לסוף שהיא שס על

כל כולם וכן ללוד אליעזר ר׳ אמר כגון קכוע דיכין בתי ששס
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 לפקיעין יהושע ר׳ אחר חיל. לברור זכאי בן יוחנן
 לבני עקיבא ר׳ אחר ליבנה גמליאל רבן אחר
 р חנינא ר׳ אחר לרומי מתיא ר׳ אחר ברק

 יהודה ר׳ אחר לציפורי יוסי ר׳ אחר לסיכני תרדיון
 רבי אחי[ בן חנינא ]ר׳ אחר לנציבין בהירה בן

 חכמים אחר שערים לבית ר׳ אחר לגולה יהושע
הגזיה: ללשכת

 לאחל הדין את והזהרין מחוירין ממונות שדיני איתא במשנה
 לן לוכומ נין הדני את מחזירין שטעי וידעו שגמלוהו

הגמרא: ופרץ לחזנה
 אז וחייב החייב אה זיכה הדין אה דן ]ורמינהו לג

 וישלם עשוי שעשה מה וכו׳[ הזכאי
 וכר במומחה כאן קשיא לא יוסף רב אמר מביתו

 כאן משנה בדבר שטעה כאן אמר ששרה ]רב
 המנונא רב איתיביה וכו׳[ הדעה בשיקול שטעה

 שניטלה מנחם ביה של כפרה מעשה ששת לרב
 מעשה ובא לכלבים טרפון ר׳ והאכילה שלה האם
 הרופא תורום שאמר והתירוה ביבנה חכמים לפני
 כל שרואה עד בר״ת כדתנן לפומכדיתא לגולה למקומו: אמד

 פומבדימא אביי אמר גולת מאי ואמרינן אש כמדורת לפניו הגול׳
גדולה: סנהדרי חכמים אחר היתה: שס בכל ישיבת שעיקר
 דין דינו אין המשנה בדבר חצוי שטעותו משגה בדבר ]טועה

 משנה בדבר טעה דאמר ששת לרב :ומוזר[ לגמרי
 ובלע"; ושלפוקית טרפמת ונקראת הריון בית שלה האם מוזר:
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 מצרים של מאלכסנדריא יוצאה וחדרה פרה אין

 א״ר תלד שלא כדי שלה האס חותכין כן אם אלא
 פטור עקיבא ר׳ א״ל טרפון חמורך הלכה טרפון

 ]ואם מלשלם פטור לרבים המומחה שכל אתה
 וטועה אתה משנה בדבר טועה ליה לימא איחא
 דטועה חרא קאמר ועוד חדא חוזר משנה בדבר
 ועוד חוזר משנה בדבר וטועה אתה משנה בדבי■

אתה לרבים מומחה טעית הדעת בשיקול נמי אי
מלשלם[: פטור לרבים המומחה וכל
 מחדרוןשסע״ן ואין לזכות ]מחזירין נפשות דיני פיסקא

חייב דין מבית ליוצא מנין ת״ר .לחובה[
 שמחזירין ]מנין[ זכות עליו ללמד לי יש אחד ואט׳
 »מדיף»י מבית ליוצא ומנין תהרוג אל *נקי ת״ל אותו
 מנין חובה עליו ללמוד לי יש אחד ואמר זכאי
 שסאמר תהרוג 1אל־ *צדיק ת״ל אותו מחוירין שאין

 ואין הן שטובות לפי וכו׳ יוצאה וחזירה פרה אין :ווצריצ״ו
 : דחתקייחות חזיכא וקא אחיות במקומות חצויות שיהיו רוצין

 להחזיר חמורי את למכור אכי נרי־ כלו׳ טרפון חמורך הלכה
 היא משכה סתם אתה משנה ברבר ]טועה :לבעליהן סרה
 ברבר וטועה ,כשירה. שלה האם ניטלה כד( )דף טרפות כאלו

האכילה הא איכא חזרה מאי הכא פריך ולקחן חוזר משנה
:לכלבים[

 משמע צדיק :דין בבית שנתחייב ואע״ם החטא מן משמע נקי
נקי: שאינו ואע״ס בדין שנצטדק
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 *לא דכתיב למסית וחילופא אשי בר שימי רב "ג מיי׳

*מכי מתני כתנא רב עליו. תכסה ולא תחמול שם
תהרגנו: ]הרג[

 א״ר אבא בר חייא ]א״ד וכו׳ לחובה מחזירין ואין שם
מורת הצרוקין שאין בדבר שטעה והוא יוחנן

 קרי ויל בו מורין שהצדוקין ברבר טעה אבל בו
 מר׳ אבא בר חייא ר׳ מיניה בעא הוא[ רב בי

יקיר ארמוקדך א״ל מהו ונואפת כנואף טעה יוחנן
וצלי: קרך קוץ דל

 ]שמעתי[ )שמענו( וו שתים אלהים דבר *אחת מח
 טעם ואין טעמים לכמה יוצא א׳ מקרא וגו׳ לד

בתורה מפורש טעותו שאין בו מימין הצדוקין שאין ]רברםכלי'מ
 בי קרי זיל :',האמורא ,בדבר או במשנה אלא בהדיא

 טעה ותדר: כלום שאינו יודעין רכן בית של תינוקות הוא רב
 לתוכה ליה מהדרינן אמרינן ,מ מהן זיכה ונואפת בנואף

 בהדיא מפרשי דלא טובא ,במיל ,למטע איכא ברוציו דנשלמא
 כמותרה או מיתה ,כד בה היה לא בה שהרגו אבן באומר כגון
 ויכול רודפינו היה הוא באומר או עדים מפי ולא ההרוג מפי

 ונואפת בנואף אבל הרגו אלא הציל ולא מאבריו באתד להציל
 בעוד וצלי קרך קוץ יקיד דמוקדך ער :לזכותא[ טעותא ליכא

 שאתה בעוד כלו׳ אותן וצלה שלך דילועין קצוץ דולקת שהאש
 ממני שמעת הרי לקת ולהוסיף להבין לב תן כשמעתא עסוק
סודין שהצדוקין דבר והאי תוזר בו מודין שהצדוקין בדבר ]טעה

:הוא[ בו
לקמן: מפרש מקראות משני אחד טעם «»׳ ע׳
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 ישמעאל ר׳ דכי מקראות !מכמה[ )משתי( יוצא אח׳
 « יימי׳ מתחלק זה פטיש מה סלע יפוצץ *וכפטיש תנא

:טעמים לכמה יוצא אחד מקרא אף נצוצות לכמה
מט העם אם אותם והוקע העם ראשי כל את *הה

 לה יהודה רב אמר חטאו מה העם ראשי חטאו
 דינקמדניכה בתי עליה חלק למשה הקכ״ה א״ל רב אמר
 אחד כיום שנים דנין שאין משוס אילימא מ״ט

 אכל מיתות בשתי אלא שנו לא חסדא רב האט׳
אף חרון שישוב כדי אלא דנין אחת במיתה

:מישראל
שם לחובה בין לדכות ]בין כיום בו גומרין ממונות דיני

 וכיו□ לזכות ביו□ בו גומרין *נפשות דיני
 קרא דאמר חנינא א״ר מה״מ לחובה[ שלאחריו
 א ישעיה ורבא מרצחי׳ ועתה בה ילין צדק משפט *מלאתי

העם ראשי כל את קת קרא וה״ק דינין כחי עליהם חלק
 עבירה עוברי את וידונו הרבה דיכין לבתי אותם ומלוק

 ועובד פעור לבעל שכצמייו מסכי המתמייביס את אותם והוקע
 כ״ד אין מיתות: בד׳ כדאמרי׳ כיתלין הכסקלין וכל בסקיל' ע״ז

 דכין .דאין הוא מיתות כשתי אלא :אמד ביים שנ־ם דן אמד
 ואתי וכאן כאן לדבריהם טעם למצוא צריך לזו דוחה זי שאין לסי

 אחת במיתה אכל הצורך: ככל ימפשו לא שמא לקלקולי
וגו׳ אף מרון וישוב קרא כדחוכמ אלא דכין: אמת ועבירה

 לכבודו: ומקנאים בדבר עסוקים שכולם רואת כשתקב״ה
לצדקו כדי הדין את להלין מתמלה היו רגילים בה ילין צדק
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 את שמחמץ דיין אשרי חמוץ *אשרו מהכא אמר א

חומץ: ולא חמוץ אשרו ואידך דינו
 תעניר־ן כל יצחק[ א״ר ]אלעזר )אליעזר( א״ר נ
 שנ׳ דמים שופך כאילו צדקת כה שמלינין שס

 כריפתא מילי וחני מרצחים ועתה בה ילין שס*צדק
בה: לן לית ושערי וחיטי זוזי אכל ובתמרי

 כריה הלל ר׳ ואיתימא דרבא בריח רכה אמר לו
 מצינו לא רבי וער משה מימות וולס דר׳

 יהושע הוה והא ולא אחד במקום וגדולה תורה

 אה שמחמץ כמרצמיס: הן הרי ק עושין כשאינן ועתה
 מיבעי ואידך לאמתו: להוציאו כדי ימליכו אותו שמשהה דינו
 כגון תמלה לתוכע שנזקקין מכין בב״ק דאמר דרשא להך ליה

 משכון טוענו וזה משלם ואינו שהלוהו לדין מכירו את התובע
 לתביעת תמלת דין בית נזקקין אבדת או ונתקלקלה בידך לי היה

 המשכון: לדין כזקקין כך ואמר בידו ממונו שיהא עד התובע
הגוזל: את ולא הנגזל את המזיקו חמוץ אשרו

 והיו תעניות בלילי צדקה למלק היו רגילים כו׳ תענית כל
 רעבים עניים נמצאו יליכוהו ואס לכך נשואות עניים עיני

 ותמרי ריסתא למלק שרגילין במקום טילי והני כך; על שנשענו
כשעכו לא שערי או חיטי או זוזי אבל לאכילה: מוכן דבר

 לעמר: עד בה לן ולית הלילה אותו עליהם העניים
 כמותו שאין אמד באדם ישראל של וגדולתן תורתן אחד במקום

 כל על גדול שהיה משה כגון ובגדולה בתורה ישראל בכל
ובתורה: בנשיאות רבי וכן ובתורה כמלכו' ישראל
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 הוה והא וקנים הוו פנחס הוה והא אלעור הוה

 שנירה כולהו נפשיה נח והא שמואל הוה שאול
 נח והא היאירי עירא הוה דור הוה והא קאמרינן

 הוה שלמה הוה והא קאמרינן שניה כולהו נפשיה
 קאמרינן שניה כולהו קטליה והא גרא בן שמעי

 כולהו איקטיל והא שבנא הוה חוקיה הוה והא
 בן נחמיה הוה עורא הוה והא קאמרינן שנירה
 אומר אני אף אהבה בר אדא רב אמר חבליה
 וגדולה תורה מצינו לא אשי רב עד רבי מימות
 הוה מיכף נתן בר הונא הוה והא ולא אחד במקום

אשי: לרב ליה כייף
 מנה״משס הצר. מן מתחילין נפשות דיני ]פיסקא[

4שמ,מכתענה *לא קרא אט׳ פפא בר אחא א״ר
אמר חנה כר בר רבה רב על תענה לא ריב על
 פנהם הוה והא אמד: במקום היי ולא בתור׳ מכירו אלעזר הוה

 :ובועז ואכצן עתכיאל כגון זקנים הוו :ואלעזר יהושע משמתו
 כריס גבי על לרבנן להר חתכי דהוה אחריכן במ״ק היאירי עיו־א

 היה היאירי עירא דכתיב לראש עליו מנהיגו היה ודוד וכסתות
 הירדן דוד לקראת שירד כדאשכמן היה גדול שמעי לדוד: כהן

 כדאמריכן מזקיהו חשל גדולה ישיבתו שהיה שבנא :איש באלף
ח׳[: מאחר בורר ]זה השני( ממונות )דיני נפרק

מופלא על תמליק לא ומשמע יו״ד כלא כתיב רב על תענה לא
 חהרש״א גזובה יהל ’יוז 1‘”’ל’7 מיכיה ןיכמתיזל לא הילכך דין כית של

על ]"שישמע[ ישסע( )שלא הצד מן וסתמילין עילויה סלגיכן ולא
מסכמוג«
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 איש חגרו לאנשיו דוד *ויאמר מחמיא יוחנן ר׳

 חרבו: את דוד גם ויחגור חרבו איש ויחגרו חרכו
 מ״ט נפשות. דיני לדון כשרין הבל ואין ״ג]פיסהא[עשס

 מנוקין שב״ד כשכם יוסף רב דתני
 מאי אמימר אמר מום מכל מנוקין כך בצדק
 מום ודלט' כך אין ומום רעיתי יפה *כולך ש״היקרא

 *והתיצבו קרא אמר יעקב בר אחא א״ר ממש יא מדכי
 משום התם ודילמא לך כדומין עמך עמך שם

 קרא אמר יצחק כר נחמן רב אמר אלא שכינה
: דימוי לך בדומין אתך אתך *ונשאו יחממייי

 שררך וגו׳ המזג יחסר אל הסהר אגן *׳סרירך נא
 שררך שמה נקרא למה סנהדרין זו 1 לז
 מגינה שהיא אגן .עולם של בטיבורו יושבת .שהיא י ש״ה

 לסהר. דומה שהוא הסהר כלו. העולם כל על
 רואים לצאת מהם א׳ הוצרך שאם המזג יחסר אל

 אח רור גם ויחגור :עמו ויסכים המזכים מן אמד דברי אמד
:במלכות מורד משוס לדונו עליו נמנו באתרוכה חרבו

 הוא משה דבימי הנך משום'שכינה משפתה: פגס מום ]מכל
 :עליהן שכיכה שתשרה ראויין שיהו מיומסין דבעיכן

 שתלק בסנהדרין אתך ונשאו הרות[: חן ואצלתי דכתיב שכינה
 ]דכתיב[ )כתיב( שכיכה משום כאן דאין העם את לשפוט יתרו לו

 יליף העם במשא אתך מוכשאו ולא אתך ונשאו מעליך והקל
 : שכינה ומשום כתיב מועד לאהל עמו שהלכו זקנים אע׳ דההוא

של באמצעו שבהמ״ק עולם של בטיבורו הוא: ;עגולסהר
 יתסח אל המזג יחסר אל כעגולה: לסהר דומה "עולם:
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 לאו ואם יוצא קטנה סנהדרי כנגד כ״ג יש אם
 ש״סי חטים ערימת מה חטים ערימת *בטנך .יוצא איני
 .מטעמיחן נהנין הכל סנהדרין אף ממנה נהנין הכל
 לא שושנים של בסוגה שאפילו בשושנים סוגה

 לרב מינא ההוא דא״ל והיינו פרצות בהם יפרצו
 אפשר גכר׳ בהדי ליהודי שרי נדה אמריתו כהנא

 העידה התורה א״ל מהבהבת ואינה בנעורת אש
 לא בשושנים סוגה שאפילו בשושנים סוגה עלינו
 сс *כפלח מהבא אמר לקיש ריש פרצות בהן יפרצו
 מצות מלאיכס שבך ריקנין אפי׳ רקתך הרמון
כ יאמי׳ בגדיו ריח את "וירח מהבא אמר וירא ר׳ כרמון

 «מ׳ אי« שבהם בוגדי׳ )דאפי׳ בוגדיו אלא בגדיו תקרי אל
 דר׳ בשבבותיה דהוין בריוני הנהו ריח( בהם יש

 בתשובה דניהדרו חיכי כי לחו מקרב דחוה וירא
 עד אמרו וירא דר׳ נפשיה נח כי רבנן קפדי והוו

 עלן בעי דחוה שקי חריך קטינא הוה האידנא
 ואמד מיס מלקי ב' מזג למזוג. הראוי כדי שהוא השלישי ממלק

 מוץ לעסקיו לצאת שבעים: של שליש ושלשה עשרים יין:
 כלומר בשושנים גדורה בשושנים סוגה גדר: הוא סייג ללשכה:
 ואין העבירה מן כסרשין הם מועטת ובהבדלה קלה באזהרה

 אלא העבירה חן רמוקים אין שאפי׳ להפסיקן אבנים גדר צריך
 :הגדר פרצות בה יפרצו לא ביניהם מפסיק שושנים גדר

 ובלע״ז הבהבה ולא שקיפלה כמו ודולקת אומזת מהבהבת
וצמרט הוה מצא וירא ר׳ בורי©; לשון פרוצים בריוני פלמי״ד:
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בלבייהו הרהרו רחמי עלן בעי מאן השתא רחמי

:תשובה ועברו
 נפשו׳ ערי על הערים את מאיימין כיצד נבמשנה

שמא עליהם ומאיימין אותם מכניסים היו שם
 אדם ומפי עד מפי עד ומשמועה מאומד תאמרו

 אתכם לבדוק שסופנו יודעים אתם אי שמא נאמן
 דיני ממונו׳ כדיני שלא יודעין הוו ובחקירה. בדרישה

 לו ומתכפר ממון נותן אדם ממונות דיני נפשות
 ■ סוף עד בו תלויין ורעותיו ודם דמו נפשות דיני

שנאמר אחיו את שהרג בקין מצינו שכן העולם
 אחיך דם אומר אינו צועקים אחיך רמי יאשי»ד*קול
 דמי ד״א ורעותיו. ודם דמו אחיך דמי אלא
 .האבנים ועל העצי׳ על מושלך דמו שחיה אחיך

 המאבד שכל ללמדך יחידי אדם נברא לפיכך
 איבד כאלו הכתוב עליו מעלה מישראל אחת נפש
 מעלה מישראל אחת נפש המקיים וכל מלא עולם
 שלום ומפני מלא עולם קיים כאלו הכתוב עליו

גדול אבא לחבירו אדם יאמר שלא הבריות

 איש בהשוכר שנירא בתנורא נפשיה דבדיק מעשה ע״י שוקיו
:שקי מריך קטינא ליה וקרי הפועלים

 דיני : בנח'מפרש מאומד שקר: עדות יעידו שלא טאיימין
ידו על שנפסד לזה ממון נותן שקר העיד אס ממונות

 אומרים זה כל יחידי אדם נברא לפיכך ומתכפר: לו ומחזירו
 נברא אמד שמאדם להראותך יחידי אדם נברא לפיכך להם
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 רשויות הרבה אומרי׳ המינים יהיו ושלא מאביך
 טובע שאדם הקב״ה של גדולתו ולהגיד בשמים

 לוה זה דומין כולן אחד בחותם מטבעות כמה
 בחותמו אדם כל טבע הקכ״ה המלכים מלכי ומלך

 לחבירו דומה מהם אחד ואין הראשון אדם של
 נברא בשבילי לומר חייב ואחד אחד כל לפיכך

 ע״ב שם אןך^ ןן ללצרךן ןנל מה« רןאמןק אשמן .םלהעו

 ה יקיא לא אם ידע אן לאן- אן ןא(*ןף ףנאמ לכב
 של בדמו לחוב לנו מה תאמרו ושמא וגו׳. יגיד

 א״שלגמ׳י רנה: רשעים *באבוד נאמר כבר והלא זה
 ראיתכם כך שמא להם אומר מאומד כיצד ת״ר

 את ברא אתד וכל בשמים רשויות הרבה עולם: של מלואו
 לדורות להראות יתידי נברא לכך ועוד גדולתו ולהגיד שלו:

 טבועות הדורות כל הראשון שבתותס הקב״ה של גדולתו הבאים
 ברזל אותו היינו חותם אתד: תותס אלא תתלה היה שלא

 כל אחר בחותם מטבעות כמה טובע :בו תקוקה שהצורה
 דומין: כולן אתת ברזל ע״י טובע שאדם ]המטבעות[ )המעות(
 אטרד אל מלא כעולם אכי תשוב כלו׳ העולם נברא כשבילי

 לנו מה הימכה: וימשך אתת בעבירה העולם מן עצמי את
 האחת: על אפילו הזאת בצרה ראשינו להכניס הזאת ולצרה

 תוכה ]מוטל[ )הטיל( עליכם ער והוא נאמר כבר הלא
 מה תאמרו ושמא שראיתם: מה תעידו לא אס עון ונשיאות

 באס לעמוד לכו כות זה של בדמו חתיזייבים להיות לחוב לנו
רשע אס רנה רשעים באבוד נאמר כבר הלא יגיד: לא

עונש: כאן אין הוא
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 ומצאתם אחריו ורצתם לחורבת חכירו אחר שרץ
 כך אם מפרפר והרוג מטפטף ודמו בידו סייף

כלום: ראיתם לא ראיתם
 אם בנחמה אראה שטח בן שמעון אמר גגהני־א

 לחורבה חכרו אחר שרץ אחד ראיתי לא שם
 מטפטף ודמו בידו סייף וראיתי אחריו ורצתי
 או לוה הרג מי רשע לו ואמרתי מפרפר והרוג

 מסור דמך שאין אעשה מה אבל אתה או אני
 עדי'יומת שנים פי *על תורה אמרה שהרי בירי יי דניים

 שהרג האיש מאותו יפרע מחשבות היודע המת
 נחש שבא עד משם ווו לא אמרו חבירו את

 יוסף רב והאמר הוא נחש בר והאי .ומת והכישו אל! פ׳
 אע״ס בהמ״ק שחרב מיום תוקיר דבי תני וכןת;יגע
 בטלו לא בטלו לא מיתות ד׳ סנהדרין ?!שבטלה’

 מי בטלו לא מיתות ר׳ דין אלא בטלו והא
 דורסתו חיה או הגג מן נופל או סקילה שנתחייב

 נחש או בדליקה נופל או שרפה שנתחייב מי
 למלכות נמסר או הריגה שנתחייב מי .מכישו

 טובע או חנק שנתחייב מי .עליו באים לסטים או
 טיתוח ד' דין הכי: ליה קאמר שטמ ב; שמעון אחה או אני או

 נחש :בה ממויב שהוא למיתה הדומה שמיס בידי פורענות
 הגג מן נופל :שורפו כמש של ארס זיהרא ליה דקלי מכישו
 קומו׳ שתי גבוה היתה הסקילה בית לקמן כדתכן דסקילה דומיא
בסייף. להרוג שדרכן עליו באין ליסטין שלש: כאן הרי שלו וקומה
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 אחריתי חטא ההוא אמרי .כסרונכי מת או בנהר
מיתות שתי שנתחייב מי מר ראמר ביה הוה

בחמורה: נירון ב״ד
 נד כריה יהודה רב אמר .וכו׳[ יודעין הוו ]פיסקא

שם אחיו בהבל קין שעשה מלמד חייא דר׳
 יודע היה שלא פציעות פציעות חבורות חבורות

 ואמר לצוארו. שהגיע עד יוצאת נשמה מהיכן
 הארץ שפתחה מיום חייא דר׳ בדיה יהודה רב
 פתחה לא שוב הבל של לדמו וקבלתו פיה את

 כד ישעי׳ לצדיק צבי שמענו זמירות הארץ *מכנף שנא׳
 אחיו חוקיה איתביה הארץ מפי ולא הארץ מכנף

 ט! מדכי לטובה פתחה לרעה א״ל פיה את הארץ *ותפתח
 גלות חייא דר׳ כריה יהודה רב ואמר פתחה לא

 ד לאשי" ונד נע *והיית כתיב מעיקר׳ עון מחצה מכפרת
: נוד בארץ וישב כתיב ולבסוף

 נה *)כה שג׳ דברים ג׳ מכפרת גלות יהודה רב אמר
כחרבשס ימות הזאת כעיר היושב ה׳( אמר

 אכ ירמיה הכשרים על[ ]ונפל )אל( והיוצא ובדבר ברעב

 שהיה ביה הוה אחריתי חטא :ראשו שמתיזין למלכו׳ כמסר יכן
סייף ומיתת הוא כסייף רוצמ דאלו ממורה שהיא שרפה ממויכ

כדאמרי׳בפ׳ד׳מיתות: קלה
 דמי: כאל לכך חבורות חכורות פצעי׳: קרי מרב מכת פצעים

:קין ייצא דכתי׳ גלותו לו שכיפר׳ כע כתיב ולא נוד כארץ
:ודבר ורעב מרב דברים שלשה
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 לשלל נפשו לו והיתה יחיה[ עליכם ]הצרים
 שג׳ הכל על מכפרת גלות אומר יוחנן ר׳ )וחי(.

לא גבר ערירי הוה האיש את כתבו ה׳ אמר *כהככ
 על יושב איש מזרעו יצלח לא כי בימיו יצלח
 כתיב דגלה ובתר ביהודה עור ומושל דוד כסא

 אסיר .בנו שאלתיאל )בנו( אסיר יכניה *ובניג א ה 7
 שייתלו שאלתיאל האטורי׳ בבית אמו שעיברתו

 האשה אין גמירי הנשתלין כדרך שלא אל
 ד״א מעומד נתעברה ו4*והי מעומד מתעברת לח

שנזרע זיובבל אל. אלתו על שנשאל שאלתיאל
שמו: הכליה בן נחמיה שמו ומה בכבל

 בסעודתא יתבי הוו חייא ר׳ בני וחוקיה יהודה גו
 מירי ולא קאמרי הוו ולא דרבי קמיה שם

 היכאדלימרו חמראאדרדקיכי להואגברו אמרי
 בא דוד בן אין ואמרו דאיבסוספתחו כיין מלתא

 ראש הן אלו מישראל אבות בתי שתי שיכלו עד
 למקדש *והיה שנא׳ שבא״י ונשיא שבבבל גילהמ ישעיה

 אמר ישראל בתי לשני מכשול ולצור נגף לאבן
 והיא :כתיב יהודה מלך יככיה גבי הצלמה שים יצלח לא

 לשכב מקום ואין צר האסורין בית שהיה מעומד נתעברה
 להתיר אלתו על לה: אמריכן דויק״ר ובאגדה אשה שם ושלשלו

 מעלה של פמליא לו והתירו בן לו יהיה שלא שנשבע גזירה לו

 ירמיה: בספר הזה האיש את דכתבו פרשת בהתיא כתיבה ושבוע'
 ]ממהי נגף לאבן :ישרי( של למקדש ישראל: של מושיען והיה

 מכשלה סלע מכשול ולצור הרגלים: את שמכגפת הגלות[
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 ר׳ א״ל בעיני לי ט מטילי אתם קוצים בני להם

 בשבעיבס ניתן יין בעיניך ירע אל רבי חיתית
 יין נכנס ]אותיות[ בשבעים ניתן וסור ]אותיות[

 ואמרי עוקבת מר אמר חסדא רב אמר סוד יצא
 " דניאל *וישקוד ט״ד מר כר מרי דרש חסדא רב אמר לה
 אלהינו ה׳ צדיק כי עלינו ויביאה הרעה על ה׳

 ויביאה הרעה על ה׳ וישקוד ה׳ דצדיק משום
 שהקדים ישראל עם הקב״ר. עשה צדקה אלא עלינו
 בגלות דכתי׳ קיימת יכניה גלות ועוד צדקיה גלות

 מ• מ׳׳נ שפותחין כיון חרש אלף והמסגר *החרש יכניה
 בהלכה שסוגרין כיון מסגר .כחרשין נעשו הכל
 אמד עולא .אלף היו 'וכמה פותחין אין שוב

 יעקב בר אחא רב אמ׳ לונושנתם שניט שני שהקרי׳
 יישקור :בגיחטריא אותיות בשבעים ישראל: בתי לשני יהיה

 גלות ומיהר שהקדים מומי: ומתרגמיכן אני שוקד כי כמו יימהי
 מתו לא שעדיין קיימת יככיה שגלות בעוד אמרוכה שהיא צדקיה

 גולה לבכי ולמדוה בתורה מכמיס יככיהשהיו עם לבבל שגלו אותן
 כיון המרש: ביה קרי כחרשין בתורה: פותחין האמרוכה:

 :אמרים פותחין לה אין :מהן הנעלמת הלכה דבר שסוגרין
 ב׳ מקדש של מרבן שהקדים היינו שקידה של צדקה אמר עולא
 והס ותרתין מאהוממשין תמני' דהיינו לגמטריאדוכושכתס שנים

 בשמוכי׳ ויהי דכתיב לארץ שנכנסו וממשי׳ מאות שמונה לסוף גלו
 ועשר מאות ארבע ראשון בית וימי וגו׳ שכה מאות וארבע שכה
במדבר שנשתהו שנה ארבעים מהם צא ותשעי' מאות שמונה הרי
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 וחמשקוחרתקהוו: מאה תמני עלמ׳ ש״ממהר׳דמרי

 מפני נבר׳ יחידי ארם ת״ר בו׳[ לפיכך ]פיסקא נו
הריבה אומרים המינים יהיו שלא מה שס

 הרשעה ומפני הצדיקי׳ מפני ד״א בשמים רשויות
 ורשעים צדיק בני אנו אומרים צדיקי׳ יהיו שלא

 שלא המשפחות מפני ד״א רשע בני אנו אומרים
 שנברא עכשיו ומה בזו זו מתגרות משפחות יהיו

 מפני ד״א שניסעאכ״ו נבראו אם מתגרות יחידי
 יחידי שנבר׳ עכשיו ומה החמסנים ומפני הגזלנים

: עאכ״ו שנים נבראו אם וחומסים גוזלין
 גדולתו ולהגיד ת״ר[ וכו׳. גדולתו ולהגיד נחנפיסקא

שאדם הקכ״ה המלכים מלכי מלך של שם
 זה חמין וכולן אחר בחותם מטבעות כמה טובע

 של בחותמו אדם כל טובע הקכ״ה אבל לזה
 עד ממתין[ ]היה מחתיבין( )היו ואלמלא וממשים מאות מ׳ הרי

 תשמדון והשמד מהר תאבדון אבד כי בהם מתקיים היה ונושכת׳
 גימטריא דהוא כו' עלמא רמרי מהרה :סרשתא בההוא לכתיב

 שנים דשתי והקדמה מהר תאבדון אבד ליה וקרי דוכושכתס

היתה: צדקה
 אנו ואין צדיקים אנו לפיכך נברא צדיק אבינו צדיק בגי אגו

 רשע בני אגו בה: בכשל לאי כי העבירה מן להתרמק צריכין
 שנים נבראו אם יועיל: ולהצטדקכילא בתשוב׳ אבוזקוקין ואין

 שיאחרו והחמסנים הגזלנים מאביך: גדול אבא לזה זה יאחרו
 אביכם: לבבי ולא היתה הראשון אבינו לבכי זה קרקע
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 שג׳ לחברו דומה מהם אהד ואין הראשון אדם

 לח ומפני לבוש כמו ויתיצכו חותם כחומר *תתהפך
 אדם יראה שלא לזה זה דומין פרצופין אין מה

 שנאמר הוא שלי ויאמר נאה ואשה נאה רירה
 שםתניא תשבר. רמה וזרוע אורם מרשעים *וימנע

 משתנה ארם דברי׳ בשלשה אומר מאיר ר׳ היה
 ובמראה בקול ובדעת. במראה. בקול. מחברו
 : והחמסנים הגזלנים מפני ובדעת .ערוה משום
שלאיהונט מה ומפני שבת בערב נברא אדם ת״ר

 להקכ״תשס לו היה שותף אומרים מינים
 עליו דעתו תזוח שאם ר״א בראשית. במעשה
 כרי ר״א בראשית כמעשה קדמך יתוש לו אומרים
 מיד לסעודה שיכנס כדי ד״א ]מיד[ למצוה שיכנס
מותס מתהפך אדם של מיתתו לאמי חותם כחומר תתהפך

 וחדקרי המתי׳ בתמיית לבוש במו ויתיצבו למומר שלו
 אדם יאץ היא שלי ויאמר טבועין: הן במותם ש״ח מותם לה

 קלסתר אורם מרשעים וימנע ביניהן: היכר ואין הואיל מכמישו
 וזרוע מביריהס לשל דוחה פכי׳ קלסתר יהא שלא כך וחתיך פניו
 יתמלף שלא ערוה משום הוא: שלי לומר יכול שאין תשבר רמה

 ובדעת הקול: מפני ובלילה המראה מפני ביום לא בבעלה לאשה
]מצפוניו[ ימפש מכירו בלב מת יודע אס )כי( הגזלנין מפני

ממונו: היכן ויודע
 קדמו לפיכך בראשית במעשה אדם היה שותף המיני' יאמרו שלא

הכל שימצא מיד לסעודה ליכנס שבת: למצוד. לוכולם:



 סנהדרין רביעי פיק ממונות דיני אהד 220
 ושכללן פלטרין שבנה ודם בשר למלך משל

 *חכמות שנא׳ אורחים הכניס ואח״כ סעודה והתקין ט משלי
 תקר׳ נערותיה שלחה וגו׳ טבחה טבחה וגו׳ בנתהכזלס

 את שברא הקב״ה של מדתו וו כנתה חכמות וגו׳
 שבעד, עמודיה חצבה בחכמה. כלו העולם כל

 מסכה טבחה טבחה בראשית. ימי שבעת אלו
 אף .עולם צרכי וכל ונהרות ימים *אלו הגי׳יינה ״מ׳

 שלחה ודשאים. אילנות אלו שלחנה ערכהה=ין’ז׳א־
 מרומי גפי על ■ וחוה אדם זה תקרא נערותיה ’,כ;
 וכחי׳ גפי על כתיב רמי חנה בר בר רבה קרתם,לע
 מי .כסא על ולכסוף גפי על בתחלה כסא ׳שעל ע׳ שלחה

מי הקב״ה אט׳ לוי אמרה לב חסר הנה יסור פתי ״ףפ
 לבן חסר אשה *נואף דכתי׳ לו אמר׳ אשה לזה פתאו

 העולם מכל הראשון אדם אומר ר״מ היה ]תניא[ נמהדש״א
 וכתיב עיניך ראו *גלמי שנא׳ עפרו הוצבר כולו י משלי

 הארץ: בכל ]משוטטים[ )משוטטו׳( המה ה׳ **עיני טקל מלי׳
 הראשון אדם דרב משמיה אושעיא רב ע׳^אמר

 י ישראל מארץ וראשו מבבל *גופו הניאסס״ן
שסרמכטרד: לכסוף גבוה: מקום נפי מאשריחפוץ: ויאכל 'מוכןהבט"דיי

 שיסור לזה פתאו מי כתיב קרא דהאי בתריה ,הגה יסור פתי מי
 לב מסר שהיא האשה לו אמרה לב חסר :העץ מן לאכול הכה ע״ב שס

והיינו כגלמתי עיני־ מראה מכל עיניך ראו גלמי :לו אמרה
 : הארץ בכל משוטטים ה׳ עיני בזכריה כדכתיב העולם כל
 כעשה ולכך לוקמ שמשם כראה עמוקה שהיא שם על מבבל גופו

 הארצות: מכל ו[קשובה ]גבוה שהיא מא״י וראשו מצולה:
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 ]אחא[ )יוחנן( א*ר עגבותיו ארצות משאר ואיבריו
 חנינא בר׳ ]יוחנן[ )אחא( א״ר .דאגמא מאקרא

 הוצבר ראשונה שעה .היום הוי שעות עשרה שתים
 איבריו. נמתחו שלישית גולם. נעשה שנייה עפרו.

 רגליו. על עמד חמישית נשמה. בו מרקה רביעית
 . חוה לו נזרוגה שביעית שמות. קרא ששית

 תשיעית ארבעה. וירדו שנים למטה עלו שמינית
 . סרח עשירית האילן. מן לאכול שלא נצטוה

 טיימלים כל ביקר *אדם שנא׳ לו והלך נטרד י״ב .נידון י״א
 באדם שולטת רעה חיה אין חמא בר רמי אמר ילין

 שם נדמו: ככהמו׳ *נמשל שג׳ כבהמה לו נדמה אא״כ
סא הקכ״ה שבקש בשעה רב אמר יהודה רב אמר

 שםשל אחת כת ברא האדם את לבראות
 א יאפי» אדם נעשה# רצונכם להם אמר השרת מלאכי

 להם ׳אמ מעשיו מה רבש׳יע לפניו אמת בצלמנו
 מליםחאנוש *מה רבש״ע לפניו אמרו מעשיו וכך כך
 אצבעו הושיט תפק־נו כי אדם ובן תובעו כי

 שלישית כת שנייה כת וכן ושרפם ביניהם הקטנה
 מה לפניך שאמרו ראשונים רבש״ע לפניו אמרה
 שאתה מה כל הוא שלך כולו העולם כל הועילו
 )לדור( שהגיע כיון עשה בעולמך לעשות רוצה

 לעיל: כדיליף העולם מכל ארצות משאר ורגליו: ידיו ואיבריו
ילין בל קאד: עמוק והוא הוא ]בבבל[ )בבל( דאנמא מאקרא

לילה: לינת
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 שמעשיהם הפלגה דור ואנשי המבול ]לאנשי[

 אמרו יפה לא רכש״ע לפניו אמרו מקולקלים
 הוא אני זקנה *ועד להם אמר לפניך הראשונים יי׳ ישעיה

: אסבול אני שיבה וער
 היה סופו ועד ר.עזלס מםזן< הדאשק אדם רב אמד יהודה רב אמד
נ': פדק חגיגה לעיל כדכתיכ היא מדה חדא אידי1 אידי עד זכו׳

 בלשון הראשון אדם רב אמר יהודה רב אמר סב
אל רעיך יקרו מה *ולי שנ׳ סיפר א^מי שם

 תולדות ספר *זה מ״ר לקיש ריש דאטר והיינו קלט "לי׳
 ורורשיו ודור דור הקכ״ה שהראהו מלמד אדםה מ’יאפ

 שלר״עשמח לדורו שהגיע כיון וחכמיו ודור דור
 רעיך יקרו מה ולי אמי* במיתתו ונתעצב כתורתו

 היה מין הראשון ארם רב אמר יהודה וא״ר אל.
 איכה לו ויאמר האדם אל אלהים ה׳ *ויקרא שג׳ ג שם

 היה בערלתו מושך אמר יצחק ור׳ . לבך נטה אן
 התם וכתיב ברית עברו כאדם *והמה הבא כתיב י הושע

 בעיקר כופר אמר נחמן רב הפר. בריתי י*אתמ,’£יא
 )אה התכס וכתיב כרית עברו הכא כתיב היה

 בייתה׳ את עזבו אשי־ *על ואוט׳( הפר בריתי דכיי׳כט
: אביתם אלתי

אסכלכו: ימיו כל '\עדזקנהאלאמל

 מזמור באותו כתיב עיניך ראו גלמי בתר אל י־עיך יקרו מה וליה’ה'מה,ל

 למפר« ד״ת א״ל ר״ען י״קדז מ״ה הג״ה מדבר אדם וביצירת 1,ל'”.
לע״ז; נוטה היה מק (’אי«
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סג ללמוד שקור הוי אומר אליעור ר׳ .התם תנן
 שם יוחנן א״ר לאפיקורס שתשיב מה ורע תורה 1
 כספי ע׳ ישראל אפיקורס אבל נכרי אפיקורס אלא שנו לא
 ,מדיש שפקרו מקום כל יוחנן א״ר .טפי רפקר שכן כל

 אמוגו׳^; בצלמנו אדם *נעשה בצדן תשובתן הצדוקים
 פס נרדה *הבה בצלמו. האדם את אלהים *ויברא
 יא פס העיר את לראות ה׳ *וירד שפתם. שם ונבלה

 ,שם )ואומר( האלהים אליו נגלו שם *כי המגדל ואת
 ה *° גדול גוי מי *כי .צרתי ביום אותי העונה *]לאל[

 ד דברים בכל אלהינו כה׳ אליו קרובים אלהים לו אשר
 !ש״נ בארץ אחר גוי ישראל כעמך *ומי .אליו קראנו
 דניאל!די *ער לעם לו לפדות אלהים לו הלכו אשר

 כדרי לי למה הנך יתיב יומין ועתיק רמיו כורסוון
 אא״כ דבר עושה הקכ״ה אין יוחנן דא״ר יוחנן

 עירקשסד *בגוירת שנא׳ מעלה של בפמליא נמלך
הבא לאפיקורוס להשיב שתדע בדי וזריז: מתיר שקוד

 שכן כל האפיקורסת: לדברי התורה חן ראיה להביא
 וכפר הכיר )סבר( שהרי תשובה( לו תחזיר )אס טפי דפקר
 מקום כל לו: המקובל דבר להשיבו תוכל ולא מדקדק כך וחתיך

 ויברא :]להפקירן[ התורה חן ראיה שמביאין הצדוקי׳ שפקרו
 הרי לו לפדות אלהים הלכו אשר יחיד: לשון העונה יחידי:

 דחשמע הכסאות נתיישבו רמיו כורסוון די עד יחיד: לשון
 לחה לי למה הנך :יחידי יתיב יומין ועתיק ביה כתיב :שנים

מעלה: של פמליא בעצת שהכל יוחנן כדר׳ רבים: בל׳ נכתב
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 כולהועד התינח שאלתא קדושין וכמימר פתגמא

 ואחד לו אחד למימר איכא מאי דמיו כורסוון די
 עקיבא ר׳ דברי לדוד ואחד לו אחד דחניא לדוד
 עושח אתה מתי עד עקימית יוסי ר׳ לו אמר

 קבלח לצדקה ואחד לרין אחר אלא חול שכינה
 לרין אחד דחניא ת״ש מיניה קבלה לא או מיניה
 בן אלעור י־׳ “אמי עקיבא ר׳ דברי לצדקה ואחר
 אצל לך כלך הגדה אצל לך מה עקיבא עזריה
 לשרפרף ואחר לכסא אחר אלא ואהלות נגעים
 א״רנחטן .רגליו להדום שרפרף עליו לישב כסא
 ליהרר אידית כרב למיני לאהדורי דידע מאן האי
 אירית לרב מינא ההוא אמר . ליהדר לא לא ואי

אלי עלה ה׳ אל עלה אמר משח *ואל כתיב כי שר!מ
 רם כשבם ששמו מטטרון והו א״ל ליה מיבעי

 כתיב ליה נפלחו הכי אי בקי״בו שמי כי!־ דכתי׳ שםכי
 ישא לא כן אם בו חמירני אל בו תמר *אל שם

 ]בירן[ )דידן( הימנותא *א״ל לי למה לפשעכם !”г ר
*ויאמר רכתי׳ קבילנוה לא נמי כפרונקא ™^;ראפילו

 מינא ההוא א״ל וגו׳ הולכים פניך אין אם "אליו

 אסר הוא זהמטטרון ודםאצלו: בשר מושיב שאתה חול שפנה
 וכתבי שמו הזכיר לא לפיכך ה׳ רבו כשם ששמו :ה' אל עלה

 לפשעים לסלוץ יכול לא לפשעכם ישא לא כן אם :סתם
 לשאת כת בי שאין ]בירן[ )רירן( הימנותא א״ל יתרוןבו: ומה

 שלייו לפרווכקא אפי׳ לקבל ומיאנו מאסכוהו כמי ואנו פשעינו
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 עליאשי׳יט המטיר *וה׳ כתיב יוסי בר ישמעאל לר׳

 מאתו ה׳ מאת ואש גפרית עמורה ועל סדום
 מהדרנא אנא שכקיה כובס ההוא א״ל ליה מיבעי

 שסישמען וצלה עדה לנשיו למך *ויאמר דכתיב ליה
 משתעיקרא לי'אלא מיבעי נשיי למך נשי קולי
 הא לך מנא א״ל הכי קרא משתעי ה״ג הכי

 הוה כי יוחנן דא״ר לי שמיע מאיר דר׳ מפרקיה
 תלת׳שמעתא רריש הוה בפרקיה מאיר ר׳ דריש
 מאות ג׳ יוחנן וא״ר מתלי תלתא אגדתא תלתא
 » לנו אין ואנו מאיר לר׳ לו היו שועלים משלי
לט תקהנה בנים ושיני בוסר אכלו **אבות .נ׳ אלא

>ח מן!מאל . .
 אבות לזה: תשובה הזה שהמקרא לי שמיע ומביא: מוציא
 למצר לכנוס הזאב את השועל שרימה הוא משל בוסר אכלו

 בשבת עמהן ויאכל הסעוד' צרכי עמה' ולתקן בע״ש היהודי
 לא אמר השועל את להרוג בא במקלות עליו מכרו ליכנס וכשבא
 בסעודה לסייען התחיל אמת שסעס אב־ך בשביל אלא הלקוך

 לו אחר לוקה אני אבא ובשביל לי אמר טוב נתח כל את ואכל
 לאכול מקום ואראך עמי בא אבל וגו׳ בוסר אכלי אבות ה;

 ;מושכת( והחבל עץ מוטל שפתו ועל הבאר על לו בא ולשבוע
 השועל ונכנס קשוריס דליים ב׳ החבל ראשי ובב׳ עליו ]מושכב[

 לו אחר עלה התחתון ובלי למטה וירד והכביד העליון בדלי
 לאכול וגבינ׳ כשר כאן יש א״ל לשס נכנס אתה לחה הזאב

 גבינה כמין עגול כדמות נחים הלבנה דמות לו הראה ולשבוע
העלי בדלי אתה הכנס לו אמר ארד האיך אני לו אמר עגולה
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 ויבא נחלץ מצרה *צדיק צדק אבני צדק *מאוני »»ייקיא
: תחתיו רשע א”משל

 רבתי׳ הוא גנב אלהיכם גמליאל לרבן קיסר א״ל סר
 ויישן האדם על תרדמה אלהים ה׳ *ויפל שם

ליה מהררנא ראנא שבקיה ברתיה ליה אמרה כ יאפי«
 ליך למה לה אמר אחד דוכוס לי תנו ליה אמרה
 ממנו ונטלו הלילה עלינו באו לסטים ליה אמרה

 לה אמר והב של קתון לנו והניחו כסף של קתון
 לו היה יפה ולא יום בכל עלינו בא שי הלואי
 לו ונתנו אחת צלע ממנו שנטלו הראשון לאדם
 ]אלא[ קאמינא הכי לה אמר לשמשו שפחה

 אומצא לי אייתי ליה אמרה בהדיא לישקליה
 אפיקוזה בחשא תותי אותבה לה אייתי דבשרא
 אמרה לי מאיסא לה אמר מהאי אכול לי׳ אמרה

 בהריא שקילה הוה אי נמי הראשון אדם ליה
 ידענאאלהייכן לר״ג קיסר א״ל לי׳. מאיסא הוה
 א״ל ואיתנח אינגיד יתיב( )והיכן עביד קא מאי
 עולה אני היאך א״ל עלה עליו שהשועל ודלי וירד והכביד נכנס
מאזכי כתיב כך לא תחתיו רשע ויבא נחלץ חצרה צדיק לו אחר

 השיכים: את ומקהין בישולם קודם ענבים בוסר וגו׳. צדק
אוהביה :כקמה לנקום שופט אחר רוכוס לי הגו לו אמרה

 צלייתה דרך וכן בלע״ז הרמ׳ןקליל״י תחת בחשא תותי
 ליה מאימא הוה עליו.• כמאסה בגנותה אותה שראה וחתוך
 מכחש עביר מאי אלהיכם :תיקונה נחר קודם בחתוכת שירא׳
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 ויש חים בכרכי לי יש אחר בן אמר האי מאי

 טי א״ל ניהלי ליה דטחוית בעינא עליו געגועין לי
 ידעת לא בארעא דאיכא א״ל ניהו היכא ידענא
 כתיב לר״ג קיסר א״ל ירעת. בשמיא דאיכא
 הל,׳ מצינא אנא רבותיה מאי לכוכבים מספר *מונה

 בארכילא שדינהו הכושי אייתי כוכבים למימני
 א״ל אוקמינהו א״ל מנינהו א״ל להו מהדר וקא

 מני קיסר א״ל הכי א״ד הדרא הכי נטי רקיעא
 כמה ושיניך ככיך לי אימא ר״ג א״ל כוכבי לי

א״לדאיכא להו מני וקא לפומיה ידיה שדא הוו
: ידעת ברקיעא דאיכא ידעת לא בפומך

 סה ל^ הרים שברא מי גמליאל לרבן קיסר א״ל
הרים(שס ברא לא רוח שברא )ומי רוח ברא

 ד יממס אדם גדו מעתה אלא רוח ובורא הרים *יוצר ׳שנ
 בראיאשימב לא זה שברא מי ה״נ וייצר *ויברא דכתיב

 יש נקבים ושני כאדם בו יש טפח על טפח וה
 צל מלים ןאון *הנוטע שנא׳ זה ברא לא זה שברא מי בו

 :בלע״ז קידוכיי״ץ חבושי :להכתישכי יכול הוא מי וכסבור היה
 בארבילא: סביב סביב יקאמהדרלהו ארכילאקורבי״לבלע״ז:

 לא :מספרס אני יודע כלו׳ הככביס לי מכויין כוכבי לי מני
מכין בלא ידעת ברקיע דאיכא למנותם: אתת שצריך ידעת

יכול: איכך ולמכותס
 בורא נקרא וזה יוצר כקרא שזה רוח ברא לא הרים שברא טי

וא״ת זה אבר ברא לא זה אבר שברא מי ה״ג הס: שמות ושני
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 א״ל אין א״ל יביט הלא עין יוצר אם ישמע הלא

 אמגושא ההוא א״ל נתפייסו כולם מיתה ובשעת
 לתתאי מפלגך דהורמיז לעילאי מפלגך לאמימר

 אהורמיו ליה שביק חיכי ]א״כ[ א״ל דאהורמין
:בארעיה מיא לעוברי להורמיז

 חד לעמא כולן להוי תא תנחום לר׳ז קיסר א״ל סו
 מצינן ן4ל דמהלינן אנן מיהו לחיי א״ל שם

 א״ל כוותן והוו מהילתו ואתון כוותייכו למיהוי
 לישדיוה למלם דוכי כל מיהו קאמרת שפיר מימר

 מינא ההוא א״ל אכלוה ולא לביבר שדיוה לביבר
 שדיור! הוא. כפון דלא משום אכלוה דלא האי

 ס כל אמריתו לר״ג קיסר א״ל ואכלוה. לרידיה

 Р טפת על טסת מיהו המרוקקים באברים תינק הא הוא. כן
 להא' וקרי והעין האוזן כקכיס שכי בו יש טפמ ובאותו באדם בו

 טפ₽: באותו שכיס שנתעסקו תאמר עין יוצר ולהאי אוזן נוטע
 הבעלים נתפייסו שניהם מיתה בשעת וכי :ה! לו אמר

 אני יודע מכשף אמגושא להמיתו: מסכימים והיוצר הנוטע
 הורמיו כדאמרי׳ שד דהורמיז ולמעלת דממצייך כישוף ידי על

 שבז וחיכי הכי: קרי הקב״ת ראהורמיז ברלילתאבב״ב:
 סרויזיס מיס לאעבוריה להורחיז אהורמיז שביק היאך א״ל ליה

מה שכל בארצו מים להעביר אתורמיז מנית היאך א״כ בארעיה

התמתוניס: הנקבים דרך מוציא פיו דרך מכניס שאדם
 ערלה: עוד לנו להיות אפשר שאי כותייכו למיהוי מצינן לא

 מקום לביבר ומשתיקובדבריוומביישו: כוצמו למלכא דזכי



IV.
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 קריית איכא שכינתא שריאכמה שכינתא עשרה

 ליה )מחית מאי א א״ל בהפתקיה מחייה מעיה לש
 עלמא אכולי שמשא א״ל בביתא שמשא ד(על
 אלפי אלפא מן חד דהוא שמשא ומה א״ל ניחא
אכולי ניחא הוא בריף קודשא דשמשי רבוון

 : עאב״ו הוא כריך דקודשא שכינתא עלמא
 סן הוא גחכן אלהיכם אבהו לר׳ מינא ההוא א״ל

 שם צדך על *שכב ליחזקאל ליוה דקאמר
 ד יחזקאל הימני)ת( צדך על *ושכבת וכתיב השמאלילת(

 שם מ״ט א״ל תלמידה ההוא אתא והכי( )אדהכי
 דשויא מלתא לכו אמינא השתא א״ל רשכיעתא
 והשמיטו שש זרעו לישראל הקב״ה אמר לתרוייכו

 עשו לא והם הוא שלי שהארץ שתדעו כדי שבע
 בשר מלך עולם של מנהגו וגלו חטאו אלא כן

 הורג הוא אכזרי אם מדינה עליו שפרחה ודם
 רחמן אם חצייץ הורג הוא רחמן אם כולן את

 שבהט הגדולים את מייסר הוא רחמים מלא
 מחייה :לקיסר לשמעיה קרייהר״ג מלכות: של רעית מיות

עלמא אכולי שמשא א״לקיסר עלצוארו: תכהו בהפתקיה

ממה: שמשא כימא:
 הקב״ה לוה למה רשביעתא מ״ט :בנביאיו למשמק מיכה גחכי

אין כמו לשניכם מועלת לתרוייכושתתא רשויא השמיטה: על
 ארצכם בשבמ לבבכם ירום ולא וכו׳ שתדעו כדי להכימס: שוה

שמיס: מלכות עול ותשכמו
1Г,
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 כדי יחזקאל את מייטר הקב״ה כך אף ביסורים

:ישראל של עונותיהם למרק
 הוא כהן אלהיכם אבהו לר׳ מינא ההוא ס׳זא״ל

 למשה קבריה כי תרומה לי *ויקחו דכתיב שס
 מדד *מי והכתיב במיא תימא וכי טכיל במאי שמומנה

ח׳ הנה רכתיכ*כי טביל בנורא א״ל מים כשעלו ץה’^’
 א״ל כנורא טבילתא סלקא ומי וגו׳ יבא באש’סם

 )*כל דכתיב הוא בנורא טבילותא עיקר אדרבה לא מדכי
 וגו׳( וטהר באש תעבירו באש יבא אשר דבר
 א״ל .במים תעבירו באש יבא לא אשר וכל

 ישראל כעמך *ומי כתיב אבינא לר׳ מינא ש״כיההוא
 ערביתו נמי אתון רבותייכו מאיז כארץ אחד גוי

 מדירכו א״ל .נגדו כאין הגוים *כל דכתיב בהדן יי מעיה
 )כדר׳ יתחשב לא **ובגיים דכתיב עלן שסע״כאסהידו

 לכל ה׳ *טוב כתיב רמי אלעור ד(ר׳ אלעזרכג ינ׳דיי
פרדס לו שיש לאדם משל לקויו ה׳ *טוב וכתיב

 אינו עורר כשהוא כולו את משקה משקה כשהוא 4
: שבהם טובים אלא עודר

 מי כל הכי ליה ודריש דאייה דמויי גו׳ באש יבא לא אשר וכל
 כל :כמיס תעבירו באש שישרף מפני באש לבא יכול שאינו

 נביאים מרירכו הכלל: ק הוציא לא אתכם גס כאין הגוים
 באותו אכו שאין עלינו תעיד ככרי שתי' בלעס דהיינו מכס שיצאו

 לא גוייס שס שהוזכרו מקוס כל יתחשב לא ובגרים :כלל
 לילך המים מונע אינו משקה כשהוא בכלל: ישראל הוזכרו
מורת דהוי עודר וכשהוא אמד טח־מ ^א שאינו לפי ולרעי׳ לטובי׳
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חנינ^סט בר אחא א״ר במחנה הרנה *ויעבור

 שס בן אחאב באבוד רנה רשעים *באבוד
 כג מ״א במפלתן הוא כריך קורשא חדי ומי רנה עמרי

 >א מפלי ואומר»-□ החלוץ לפני *בצאת והכתיב רשעים של
 הכנ 7]יונתן[ )יוחנן( וא״ר חסדו לעולם כי לה׳ הודו
 שאין לפי טוב כי וו בהודאה נאמר לא מה מפני

 שמואל רא״ר רשעים של במפלתן שמח הקב״ה
 זהשמימיד אל זה קרב *ולא מ״ר יונתן א״ר נחמן בד
 לומר השרת מלאכי בקשו שעה באותה הלילה כל

 ידי מעשה הקב״ה להן אמר הקב״ה לפני שירה
 יוסי א״ר לפני שירה אומרים ואתם בים טובעי׳

 משיש אחריכם אבל שש אינו הוא חנינא כר׳
נח ,’ייי כתיב( וגו׳ ה׳ שש כאשר *)והיה דכתיב נמי דיקא

: ש״מ ישוש כתיב ולא ישיש
 זן הקכ״ה כך .מופר עודר .הטובים אלא עודר אינו או״א לכל

 שהכל טובה כלו העולם כל את ממלא אמד בדבור הכל ורעי׳ טובי׳
 :לקויו אלא אינו שכר ולשל' הפורענות מן להגין כשבא אבל שלו

שהיתה המיוחדת הרבה משמע רבה כתיב חדלא הרנה ויעבור
 רשעים באבוד הוזכרה והיכן הוזכרה שכבר לבא עתידה

 אמאב של איבודו הרנה תיא חתי מצפה העולם והיה רבה
 החלוץ לפני בצאת הכל: בפי הרבה והוזכרה עברה יכשכהרג
 טוב כי עליו: שבאו כעמוכיס להלחם כשיצא כתיב ביהושפט

עליכם ה' ישיש רכתיב ושמחה: הודאה בעיניו טוב כי משמע
:שונאיכם אחרי׳ ישיש וגו׳ אתכם להאביד
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 שתי למרק אלעזר א״ר וגו׳ רחצו *והזונות ע
1שר־ ואחת מיכיהו של אחת חזיונות שם
 לא בשלום תשוב שוב *אם כתיב במיכיהו אליהו »"א»

 לקקו אשר *במקום כתיב באליהו בי ה׳ דבר“,
 ממש זונות אמר רבא נכות. דם את הכלבים 00

 צורי ב׳ אץבל לו ועשתה היה מצונן איש אחאב
*ואיש ויתחמם. אותם שיראה כרי במרכבתו זונות שם»

 לפי אומ׳ אלעזר ר׳ וגו׳ ויכה לתומו כקשת משך
 של אחת חזיונות שתי לתמם אמר רבא ל£תומושש״,י

: אליהו של ואחת מיכיהו אה)6>דע
 הבית על אשר עובדיה אל אחאב *ויקרא ׳כתיבשיא’וזלי

 קאמר מאי מאד ה׳ את ירא הי׳ ועובדיה עא
 ביעקב א״ל הכי יצחק ר׳ ]אמר[ )א״ל( ]קרא[ שם
כתיב וביוסף בגללך ה׳ ויברכני *נחשתי ?כתיב’"'/

 וביתי׳ יוסף בגלל המצרי בית׳ את ה׳ *ויברך
 אלהים ירא לא שמא מבריך קא לא גבר׳ דההוא ל® שם

 את ירא היה ועובדי׳ ואמרה קול בת יצאת הוא
 אמר לברכה מזומן אינו אחאב של וביתו מאד ה׳

 ממה יותר בעובדיה שנא׳ גדול אבא[ ]ר׳ )רבא(
 כלו׳ ולהאיר ללטוש למרק :במיתתו כתיב באמאב רחצו והזונות

 לא היה מצונן עליו: שכא' מדוכות השתי והובררו ימצו

 צורות ב׳ אותן י־מצו והיינו כו׳ זונות שתי דמות תשמיש: אוהב הי׳
להשלים: לתמם כרמצימדחו:

 ויקרא אצל ירא היה ועובדיה עכין מה קרא האי קאמר מאי
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 כתי׳ לא באברהם דאלו אבינו באברהם שנאמר

 מה מפני יצחק וא״ר .מאד כתיב ובעובדיה מאד
 נביאי׳ מאה שהחביא מפני לנביאות עובדיה זכה

 יי! מ"* נביאי איזכלאת בהכרית *ויהי דכהיב במערה

 המשים ויחביאם נביאים מאה עובריה ויקח
 )חמשים( המשים ■מ״ש במערה איש )המשים(

 כל יאשי׳ ה*ןהי שנאמר למד מיעקב אלעזר א״ר ]איש(
 שלא לפי אמר ר׳אבהו לפלטה הנשאר המחנה

)איש(. מחמשים יותר מחזקת המערה היתה
 ׳א’יכיגמאוי לאדום אלריבם ה׳ אמר כה עובדיה *חזון
 יבא הקב״ה אמר יצחק א״ר לאדום עובדיה שנא

 ממעשיהם למד ולא רשעי׳ שני בין שרר עוברי׳
 למד ולא צדיקים שני בין שדר עשו על ויתנבא

 ר׳ של תלמידו מקשאה אפרים אמר ממעשיהם
 והיינו היה אדומי נר עובדיה ר״מ( ]משום מאיר

נרגא: ליזילביה אבא וביה מיניה אינשי דאמרי
 מאד: כתיב ולא אתה אלהים ירא כתיב באברהם אחאב:

 השכינה ואין כדלקמן היה גר שהרי לנביאות זכה מה מפני
 ]לאלהיס[ לך להיות כדכתיב שבישראל המיוחסין על אלא שורה

 המאה כל החביאם ולא המשים מאי'שנא אחריך: ולזרעך
 היו לא שלי קערות מג׳ יותר מחזקת מערה אין :אחת במערה

 נתנבא ולא תואיל לאדום עובריה שגא מאי יותר: מחזיקות
 רשעים שני הנביאים: משאר לזה נבחר למה אחרת נבואה
אבא וביה מיני׳ ורבקה: יצחק צדיקים שגי ואיזגל: אחאב
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 ארצה אותם השכב בחבל וימדדם מואב את *ויך עב
 ]ר׳ אמר וגו׳ להמית חבלים שני וימרד שם
 דאמרי היינו יוחאי בן שמעון ר׳ משום[ יוחנן ש״כח

 אתא כי .נרגא ביה לידיל אבא וביה מיניה אינשי
 את *וייקח מסרחת מתוכה ירך אמר רימי רב ג »■"נ

 על עולה ויעלהו תחתיו ימלוך אשר הבכור בנו
 וחד שמים לשם אמר חד ושמואל רב החומה

 היינו שמים לשם למ״ר בשלמא ע״ן לשם אמר
 לשם למ״ד אלא ישראל על גדול קצף *ויהי רכתיב מס

 יהושע כדר׳ ישראל על גדול קצף ויהי מאי ע״ן
 הגויסאשר *וכמשפטי כתיב רמי דריב״ל לוי ייוזקאלסבן

גומ׳ *וכמשפטי יכתיב עשיתם לא סביבותיכם יא שם
 5אב עשיתם לא שבהכם כמתוקנים עשיתם

וישובו מעליו *ויסעו עשיתם שבהם כמקולקלים ג מ״כ
 ירדו שעה אותה פפא בר חנינא א״ר לארץ

*והנערה .התחתונה למדרגה ישראל של שונאיהם א ״אמ
 למואב ודוד לאדום עובדיה וכן היער את בו ויקצצו יד בית להיות

המואבית: מרות יצא והוא
 כמתוקנין :הסימון עוביהמתמיל ומתוך מגופה מסרחת מתוכה

 מכבד שהיה מואב מלך עגלון כגון עשיתם לא שבהם
 ויקס מיד המלך אליך לי אלהיס דבר אהוד לו כשאמ׳ השם את

 שהקריב מואב מלך מישע כגון שבהם כמקולקלין :הכסא מעל
 עון אותו להם כזכר שעה ובאותה עושין ישראל היו כך לע״ז בכו

 לשפלות ה״ס לארצס כתיב בהלארקמדלא הס גס רגילים שהיו_______
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 הגיעה לא ערק פפא כר חנינא א״ר מאד ער יפה

מאד ולא מאד עד דכתיב שרה של יופיה לחצי
: ככלל

ן בודקי רזיו
חמישי פרק

מא עד יוחנן א״ר אסי א״ר חנינ׳ בר אחא רב אמר
 ע״ג שתתמלא עד החדש על מברכין כמרה

 יהודה רב אמר אירי בר יעקב א״ר וכמה פגימתה
 מב כר׳ *ותרוייהו י״ו ער אמרי גהרדעי שבעה עד

 כי למיהוי הא יתירא כי למהוי הא ס״ל יוחנן
 גי׳ ע׳ וליבריך לרכינא מדפתי אחא רב א״ל *נפיא

 ד רף’”3נובשרה בכלל מאל ולא :פורענות עליהם שנגזר שבו ולחמתית
׳ה ד מד הכא למדרש נקט דאכישג קרא והאי מאד היא יפה כי כתיב

’מח> :בעובדיה דכתיב מאד דדריש דלעיל דרשה משוס
 החרש על לממר: יברך היום בירך לא אס מברכין כמה עד

 בתר אבל פגימתה שתתמלא עד בהתקדשה: הלבנה על
 ותרווייהו :היא נושכת כבר מדשי׳שהרי שייךלמימ׳ממדש לא הכי

 רב מיהו ם'׳ל שנתמלא ועד פל*גי ייתכן דר׳ במילתיה יוחנן כר׳
 יתירא כי לחיהוי יומכן ר׳ דקאחר פגימתה מילוי סבר יהודה
 היתר עד מלאה הקשת פגימת כל שתהא קשת של יתר כמו דהואי
 פגימה מלוי סברי הואוכהרדעי ז׳ לסוף והאי העיגול מצי דהיינו

וליבריך :במילואתה עגולה כפיא כי שתהיה עד יומכן ר׳ קאמ׳7
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 דיין מברכינן מי חסר כי אטו א״ל והמטיב הטוב

 לתרוייהו וליברכינהו והמטיב[ הטוב ]דלברך האמת
: מברכינן לא אורחיה דהיינו כיון

 א״ר אסי[ רב ואמר חנינא בר׳ אחא רב ואמר עג
כאלו בזמנו החרש עלי המברך כל יוחנן . שם

 וכתיב הוה *החדש הכא כתיב שכינה פני מקבל ע ״«»8
 אלמלא ישמעאל ר׳ דבי תנא ואנוהו אלי *זה התם ט! שם
 שבשמים אביהן פני להקביל אלא ישראל זכו )לא( אהני
 נימרינהו הלכך אביי אמר דיין והדש חדש ^כל”

 ומברכי אהדדי(4) מכתפי זוטרא ומר מרימר מעומד ד״קאד
 ברוך מברכי במערבא אשי לרב אחא רב מניןא״ל

 מברכי נמי רירן נשי האי א״ל חדשים מחדש שמקיים
 אתה ברוך יהודה רב דאמר יהודה כררב ^"אלא

ליכא ואילך דמשבעה כמי כהי פריך יהודה אדרב והמטיב *יש׳ילמ"זהטוב
 הוא שעה שכל והמטיב הטוב מיהא כיבריך מלשים ממ׳דש למימי־
 חסר כי אטו לעילם: להאיר שמוספת תמיד במילואתה לכו מטיב

 מילואתה את דכמשוב האמת דיין לברך לגבן רעה ליה ממשביכן
 האמת דיין לתרווייהו ונבריך :והמטיב הטוב לברוכי טיבותא

 מידש בכל אורחיה דהיינו :במילואתה ומטיב וטוב במסרוכה
 ולא במסרוכה פורעכות דין כאן ואין היא כמכהגו עולם בריאת

:במילואתה מסד לכו הטבתה
 פעם שכיכה פכי שמקבלין לזו אלא אמרת למצוה זכו לא אלו דייו

ומקבל הואיל אביי אמר :שוה בגזירה כדאמרן בקודש אקת
 .מקבל שהוא שכיכה כבוד מסכי לברוכי בעי מעומד שכיכה: פני



רכט סנהדרין חמישי פרק ברדקין היו
 כל פיו ]והרוח שחקים ברא במאמרו אשר ח׳

 תפקידם את ישנו שלא להם נתז וזמן חוק צבאם
 אמת פיעלי קונם רצון לעשות ושמחים ששים

 עטרת שתתחדש אמר וללבנה אמת שפעולתן
 כמותה להתחדש עתירין שהן בטן לעמוסי תפארת
אתה כרוך מלכותו כבוד 'שם על ליוצרם ולפאר

:חרשים[ מחדש ה׳
 ער בר׳ אחא א׳יר מלחמה לך תעשה בתחבולות *כי

שם מוצא אתה במי יוחנן א״ר אסי א״ר חנינא
 כד’שלשליי חבילות שיש'בידו במי תורה של מלחמתה

ד’שם תבואות *ורב אנפשיה יוסף רב קרי משנה
: שור בכח

 שם יין שותק היו ולא וכו׳ זכות לו מצאו !פיסקא[
 ששים תקופותיהם: בהילוך להתנהג שצויתיס גוצוה תפקידם
 משכים שאיכס הס אמת פועלי כגבוי־: ישיש כדכתי׳ ושמחים

 עטית קדש: בכל שתתקדש הקב״ה אמר וללבנה סדרם: את
 שמוכין הס שאף להם הוא סימן בטן לעמוסי זו: היא תפארת

 ע"כוצ״ללה ליוצרם ולפאר כמותה בגלותן להתחדש עתידים *להם
עיקרה ועל בוריה על ולעמוד הוריותיה תורה של מלחמתה

למד ולא סברא ובעל ומקודד המפולפל כאדם לא
 בבעל אלא הסוד לו יתגלה מהיכן כי הרבה וברייתות משכיות
 משכה מתוך ילמדכו בכאן טעם לו יצטרך שאס הרבה משכיות
הרבה משכיות מתוך יבין דבר על דבר לו יקשה אס או אקרת

:כך אימי אקר במקום ששמעכוהו היא פלוכי מכי הא שבידו
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 חנינא בר אחא א״ר לא מ״ט יין וכו׳ היום כל

 של כרוו העוסקין שכר אי *ולרודפי׳ קרא יימלילאאמר
: ישתכרו אל העולם

הדין נגמר
ששי פיק

 חסדא רב אסר אשי רב בר חייא רב אמר מג
 לבונה של קורט אותו משקין ליהרג היוצא

 שכר *תנו שנא׳ דעתו שתטרף כדי יין של בכוס לא לימש
 שבירושלים יקרות נשים ותני׳ נפש למרי ויין לאובד

 נשים התנדבו לא אותן ומביאות מתנדבות היו
 ציבור משל מסתברא ודאי הא מי משל יקרות

: מדירהו תנו רכתיב כיון
 ומתודה יצרו את הוובח כל לוי בן יהושע א״ר עה

 להקב״ה כבדו כאלו הכתוב עליו מעלה עליו שסע״ב
 תודה *וובח דכתיב ובעה״ב בעה״ן עולמין בשני כ מלים

 גדולים כמה וראה )בא ריב״ל ואמר יכבדנני כמו׳ אי"
 קיים שבהמ״ק בזמן הקב״ה( לפני הרוח נמוכי
 שכר מנחה בידו עולה שכר עולה מקריב אדם

עליו מעלה שפלה שדעתו מי אבל בידו מנחה

:בהריגתו *ויתמהמה ידאג ולא דעתו שחטרף נ״א
 ושב והורגו זובמו הוא למטוא שהסיתו לאתר יצרו את ייתיייזזובחמי״

: כבודים לשני דריש כוכי״ן שכי . עליו ומתודה בחשובה



ן ׳ и ии 1 ™ ץ ш—חדק—
 נא מלים *זבחי שנא׳ כולן הקרבנות כל הקריב כאלו הכתוב
 תפלתו שאין אלא עוד ולא נשברה רות אלהים
 עם תמה: לא אלהים ונדכה נשבר *לב שג׳ נמאס׳

עו אמות כעשר הסקילה מבית רחוק היה משנה
 שם המומתין כל דרך שכן התודה לו אומרים

 שכן לעה״ב חלק לו יש המתודרח שכל מתודין
 כבודיהסע! נא שים *בני יהושע שא״גל בעכן מצינו

 ארח עכן ויען וגו׳ תודדח לו ותן ישראל לאלהי
 וגו' וכזארח חטאתי אנכי אמנכס ויאמר יהושע
 מס )ל(מה יהושע *ויאמר שג׳ וידויו לו שכיפר ומניין

 אתה הוה היום .הזה היום ה׳ יעכרך עכרתנו
 יודע אינו ואם .לעה״ב עכור אתרה ואי עכור

 כפרה מיתתי תהא אמור לו אומרים להתודות
 ]היה[ )הוא( אם אומר יהודה ר׳ עונותי כל על

 על כפרה מיתתי תהא אומר מזומם שהוא יודע
 כל יהו כן אם לו אמרו זה מעון חוץ עונותי כל

 ]עצמו[: )עצמן( לנקות כדי כן אומר)ים( אדם
 עז שא״ל כשעה בקשה לשון אלא נא אין ]נא[ ח״ר

שם לפניו אמר ישראל *חטא 'ליהושע הקב״ה
 ע8>הו :לבזותו דרכך אין תבזה לא משמע: רבים לשון אלהים זבחי
 ,אמרי׳ במי־מי׳ שמעל )טעחא מפרש בנמ' עשיתי וכזאת כזאת

יהרג הרעה ובממשבתס שקרכיס שהעדים מזומם שהוא
 את לנקות כן אימריס יהו המוטאיס אף ארם כל יהא :הוא

והדיינים: העדים על לעז ויוציאו הכריות מן עצמן
בקשה: נא כביר נא שים



לך אני דלטור וכי הקב״ה א״ל חטא מי רבש״ע
 על הגורל ונפל גורלות והפיל הלך גורלות הפל ,

 אתה עלי כא אתה בגורל יהושע )עכן( א״ל עכן
 מפיל אני אם אתם הדור גדולי שני הכהן ואלעזר
 בבקשה א״ל נופל הוא מכם אחד על גורל עליכם

 א״י שעתידה הגורלות על לעז תוציא אל ממך
 ]יחלק )תחלק( בגורל *אך שגא׳ כגורל שתתחלק ני מדבי

 שחדיה שחורי רבינא אמר תודה תן הארץ את[
 הודאה אלא ממך מבקש אני כלום א״ל כמילי

 ויאמר יהושע את עכן *ויען והיפטר תודה ]לו[ תן !יהושע
 וכוארת ישראל אלהי לה׳ חטאתי אנכי אמנכם
 שמעל מלמד חנינא א״ר אסי א״ר עשיתי וכזאת

 בימי ואחד משה כימי שנים חרמים כשלש עכן
 אמר יוחנן ר׳ עשיתי וכזאת וכזאת שנא׳ יהושע
 חמשה ]שמעון[ )יהושע( כר׳ אלעזר ר׳ משום

 שנאמר יהושע כימי ואחי משה בימי ארבעה
ן4השת ועד עשיתי וכזארת וכזאת חטאתי *אנכי שם

 בא אתה בגורל יהושע עכן ליה אטר רכיל: דלטור
 ליה דקאמר היינו ממך בבקשה בעדים: שלא להרגני

 שכשאמר שהודה עד דברים 7כשמ השמידו במילי שחדיה נא:
 ולא הודאה אלא ממנו חבקשין שאין סבר תודה ]לי[ תן לו

 הריי עשיתי. וכזאת וכזאת זה במעל חטאתי אנכי יהרגוהו:
 וידר דכתיב ערד מלך כנעני של אותו משה בימי שנים שלשה:
בהכאה עליהם אסרום עריהם את והמי־מתי גו' כדר ישראל
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 )אליעזר( ר׳ משום יוחנן א״ר איענוש לא מ״ט

הנסתרות על ענש שלא לפי שמעון בר׳ ]אלעזר[
הירדן: את ישראל שעברו ער

עת ולבנינו לנו והנגלות אלהינו לה׳ *הנסתרות כתנאי
 נס דני»׳ ועל ולכנען לנו על נקוד למה עולם ער

 עד הנסתרורת על ענש שלא מלמד שבעד עי״ן
 א״ל יהודה ר׳ דברי הירדן את ישראול שעברו

 איענוש לא מ״ט נתפרסמו: ולא אמרות כעיירו׳ עשה בזו וכיוצא
 ענש שלא לפי דאיענושהשתא: היכי כי מעילתו על ישראל

 עביר׳ עוברי שביד הנסתרות על :שבישראל הצדיקי׳ את המקום
 ושמעו הירדן את שעברו ער :הידועות העבירות על אלא

 ערכי׳ ונעשו עיכל והר גריזיס בהר וקללות ברכות עליהם וקבלו
 לא ואפילו זה על זה נענשו מיד סוטה במסכת כדאמרי' בזה זה

 הירדן: את עכרו כבר עכן וכימי מברו שבידי בעבירות זה ידע
נ״לדה״גמלסד וכו׳ שעבת עד הנסתרות על שלאענש מלמד

 עבש שלא נמי דגי־סי׳ ולמאי משעברו הנסתרו׳ על שנענשו
 לא הנסתרו׳ על ענש שלא שמה מלמד וה״ק היא היא שעברו עי־

 לקראהנסתרו׳ די־שינן והכי ענש משעברו אבל שעברו עד א1י נהג
 בסתר(ילפרע העשוי׳ עלבון)המ.ביר׳ לבקש עליו משמע אלהיכו לה'
 קולר ולבנינו לנו והנגלות :בדבר עונש עלינו ואין העוברים מן

 לעולם החדה כך אמיכא הוה נקודה לאי ואי הילכו בצואר תלוי
 מן לסזטרנו נוהגת זו חדה דאין לדרוש הנקודה אותה באה

 הנקוד׳ את לנקוד לו והיה הירדן את שעברו עד אלא הנסתרות
אכל אלהינו לה׳ הן עולם עד שלא ללמד אלהיכו לה׳ על הזאת



־ סנהדרין הדין נגמר
 והכ№ לעולם הנסתרות על ענש וכי נחמיה ר׳

 על ענש שלא כשם אלא עולם עד נאמר כבר
 עד שבגלוי עונשין על ענש לא כך הנסתרורת

 איענוש מ״ט *אעכן אלא הירדן את ישראל שעברו מד
ישראל *חטא ובניו. אשתו ביה ידעי דהוו יהשעימשו׳

 לומר,' ■ ולבנינו לכו על ונקוד השס את לנקוד ארעא אורח לאו
 לדרוש ניתן כמי הנגלות מן למעלת אלא ממש מקומו כאן שאין

 ומיהו .נענשים אנו שאף ולבכיכו ולכו אלהיכו לה׳ הנסתרות כך
 I הירדן את שעכרו קודם דאף משמע הוה הכי ליה כתיב הוה אי

 ולומר כדרוש הוא ולכאן דלכאן לומר וכקד פלגיכהו להכי כמי
 מואב בערבות זה מקרא להם שנא׳ שנת מ׳ בסוף השתא דעד לך
 לכו אף הס ואילך מכאן אבל אלהינו לה' אלא הנסתרות היו לא

 מעולם תימא דלא באתה למלק שבעד דעי״ן והנקודה ולבנינו
 וכי .עולס עד ותנהוג זו חדה קתמלת מעתה אלא עולם ועד

 נאמר כבר והרי לעולם: האמרים את הנסתרות על ענש
 עולם דעד לאשמועיכן קאי דכסתרות אפטורא לא ואי עולם עד

 עליהם ויקבלו הירדן את חשיעברו תיחא דלא זו חלה תכהוג
 דכגלות מיובא משוס אי דכתביה לי לחה זה על זה יעכשו ערנות
 לפסוק( לו )דחה לעולם יכהוג עכשיו הנוהג דעוכש פשיטא
 ולבנינו לכו לכתיב דהאי למדתך הנקודה אלא :יפסוק[ ]דלמה

 למעט נקודה לכל ואילך מכאן אלא זו חלה כהגה הכה עד לאו
 את שעברו עד שבגלוי העונשין על האמרים את עכש לא דכך

 הכסתרו׳: על עכש לא משעברו לאף כיון כמחיה לר׳ אלא הירדן:
ישר^ חטא היה; בסתר הלא עליה ישראל איענוש מ״ט אעכן



 רלב סנהדרין פרקש^י הדין נגמר
 !אפילי א״ר הוא ישראל שחטא אע״פ זכרי בר אבא א״ר
 ,על כי.ע חילפי בעו אוךק אסא ואעש דאמרי היונן אבא
 יךיל,3 בריתי את עברו וגם ליה. קרו ואסא שמיה אסא
 ונשממר גנבו גם החרם מן לקחו גם אות□ צויתי אשי

 משובשישיא׳הוא אלעאי א״ר בכליהם שמי גט כחשו גם
 'דימ" לכעל עכן שעבר מלמד מסירתה בר יהודה ר׳

 ישגם. )פעמים( חמשה שנא׳ תורה חומשי חמשה
 עכן מספרתא כר יהודה ר׳ משום אלעאי וא״ר

 שם את עברו "וגם הכא כתיב היה כערלתו משוך
 !’ יאפי» מהו פשיטא הפר כריתי *את התם וכתיב כריתי

 «יהושע נבלה עשה *וכי קמ״ל פקר לא גופיה כמצות דתימא
 נערה עכן שבעל מלמד וברא בר אבא א״ר בישראל

 לד לאשי׳ )*כי התם וכתיב נכלה עשה וכי הכא המאורס׳כתיב
 «דכיי׳ בישראלן נבלה עשתה )*כי בישראל( עשה נבלה

 קמ״ל נפשיה פקר לא האי כולי רתימא מהו פשיט׳
 א״ל דבסקילה המאורסה כנערה דינו אמר רבינא

 יהושע!את יהושע *ריקות כתיב הומית לרב גלותא ריש

 חילפי עליהן: קדושתן שם עדיין העם יזטא אמי מדלא
 עד תמיד אמתו עור את משך בערלה משוך אורטיגא״ש:

 פש״טא מהול: יראה שלא כדי הגיד ראש את וכפתה שנשתרבבה
 לא פקר לא התורה: כל על דעבר אמר גופיה האר׳אלעזר

 ככלה עשתה כי כתיב המאורסה כנערה :כך כל עצמו הפקיר
 חשממתה את לבייש לבריות ורע לשמים רע האי כולי :בישראל

לפקלי: נצטוו המאורסה כנערה דיניה בעלה: על ולאופרה
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 הוא אם וגו׳ בנותיו ואת כניו ואת וגו׳ זרת בן עכן

 א□ ולטעמיך א״ל חטאו מה ובנותיו בניו חטא
 *וכל דכתיב חטאו מה ישראול כל חטא הוא "!»*י

 לרדותן. כדי גמי הבא לרדותן אלא עמו ישראל
 בחרתי באבנים אותם ויסקלו באש אותם *וישרפו שם

 לסקילה הראוי לשרפה לשרפה הראוי רבינא אמר
]טובה[ אחת שנער אדרת בשלל *וארא לסקילה. שם

 איצטלא אמר רב כסף ]שקלים[ )שקל( ומאתים
 *ויציקום דצריפא סרבלא אמר ושמואל שסדמלתא

 המקום לפני וחבטן בא נחמן רב אמר ה׳ לפני
 של רובדה תיהרג אלו על רבש״ע לפניו אמר

 כשלשים העי אנשי מהם *ויכו דכתיב סנהדרין שם
 ר׳ דברי ממש וששה שלשים ותניא איש וששה
 וששה שלשים נאמר וכי נחמיה רבי א״ל יהודה

 איש וששה כשלשים אלא נאמר לא והלא איש
 של רובה כנגד ששקול מנשה בן יאיר וה אלא

:סנהדרין
 ידבר *תחנוניס רב׳מ״ד אמר נחמן רב אמר עט

 למעול יוסיפו ולא בעצמן ויזהרו קלקולי את שיראו לרדותן
 לסקילה הראוי :ובגדים וזהב כסף לשריפה הראוי :גמרם

 איצטלא :האמרים את לרדות היה יקכם ונהמותיו ושורו הוא

 אותו[ ]שמכבכין )שמכסים( יומו בן נקי צמר של טלית דמילתא
 צבוע דצריפא סרבלא צמרו: יתלכלך שלא לביש ומלבישן למילת

אלום: שקורין בצריף
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 זה רש ידבר תחנונים עזות. יענה יעשיר רש
 אילימא מ״ט יהושע זה עזות יענה יעשיר משה

 נחמףההע׳ רב ואמר ה׳ לפני *ויציקוס דכתיב משוס
 הכי עביר לא פנחס אטו המקום לפני וחבטן בא

 ־זי תל־ס וא״ר המגפה ותעצר ויפלל פנחס *ויעמוד והכתיב
 שעשה מלמד ויפלל אלא נאמר לא ויתפלל אלעזר
 לפניו אמר המקום לפני וחבטן בא קונו עם פלילות
 מישראל אלף וארבעה עשרים יפלו אלו על רבש״ע
 ועשריסמדברכת ארבעה במגפה המתים *ויהיו דכתיה

 > יההיג העס את העביר העברת *למה מהכא ואלא אלף
 ה שמימ הרעות *למה אמר מימר נמי משה הירדן את הזה
 בעבריהמיגז ונשב הואלנו *ולו מהכא אלא הזה לעס

 שם ר׳ דרש לך. קום יהושע אל ה׳ *ויאמר הירדן.
 אמרתי אני משלהם קשה שלך הקכ״ה א״ל שילא
כ דניים ריחקתם ואתה תקימו הירדן את בעברכם *והיה
 עליות אמורא רב אוקים רנפק בתר מיל ששים
 צותיהסעיא כן עבדו משדה את ה׳ צוה *כאשר ודרש
 דבר הסיר ולא יהושע עשה וכן יהושע את משה

בלשון מדבר היה ישראל על רממיס לבקש צריך כשהיה משה זה
 לעבור ולא לישב שהולכו ולואי הולנו ולו דין: פלילו׳ רכה:

 לנו שאמרת מצותך לקיים שלא לני היה שטוב משמע הירדן את
 שאף להם זאת היתה ומידך משלך לך קום הירדן: את עבור קום

 הר מיל ששים ־*תקתם :דברי את קיימת שלא נענשו בשבילך
ושם סוטה במם' הירדן מן מיל ששים רמוקיס עיבל והר גריזים

כתיב מקרא יהושע עשה כן האבנים: את ]הקימו[ ^)הקיס(
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קום ת״ל מה א״כ משה את ה־• צוה אשר מכל

 *ועשית בעי דקא״ל והיינו להם גרמת אתה א״ל לך י׳ה,היג’
 רק ולמלכרה ליריחו עשיות כאשי ולמלכה לעי

לכם: תבוזו ובהמתה שללה
 וגר וירא עיניו וישא ביריחו יהושע בהיות *ויהי פ
 באתי. עתה ה׳ צבא שר אני כי לא .ויאמר שה

עביר היכי וישתחו ארצה פניו על יהושע 1ויפור־ ה יהושע
 שלום שיתן לארס לו אסור יוחנן והא״ר הכי

 התם שאני הוא שר חיישינןשמא בלילה לחברו
 משקר ודלמא באתי עתה ה׳ צבא שר אני דקא״ל
אמש *א״ל לבטלה שמים שם מפקי דלא שסע״כגמירי

ת״ת בטלתס ועכשיו הערבים בין של תמיד בטלתם
 של$ להם גימה אתה :שיכה שיהושע שילא ר׳ דרש יפה ולא כן

 רון כעי להו דקאמיי והיינו ירימו: ביזת עליהם לאסור לך היה
עוד: תערימס שלא חבוזו ובהמתה שללה

 אאק הלכו דא״ל דכיון בלילה לאדם דמשתיזוה הכי עכיד היכי
מכיר היה לא וכי כיממא י־אי הוא דלילה מכלל לצריכו אם

 שם מוציאין ואין הוא שד מא4י :ככרים לשרי ישראל שרי בין
 שלום ה׳ לו ויקרא שנא׳ הוא שמיס שם דשלוס המזיק על שמים

 בטלת' אמש א״ל לשעירי׳: משתמוהדדומ׳כמשתיזוה וכ״ששאין
 אעריתי דמילתא מכלל באתי עתה דרשי'מדקא״ל באתי עתה וכו׳

 כשהערים היום אמש באתי: עתה לי' דחהדר )יהושע( ליה אמר

 ועכשיו ערבית: לשון א1י זה שאין אמש כמי ליה קרי הערבי׳ בין
ממממ בתורה לעסוק יכולים אתם דכיוסאי וכיון ת״ת בטלתם
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 מיד באתי עתה א״ל באת מהם איזה על לי׳ אמר

 יוחנן וא״ר העמק בתוך ההוא בלילה יהושע וילן
 שמואל )ר׳( אמר הלכה של בעומקה שלן מלמד

יותר ת־-יית גדול דרב משמיה ]אוניא[ )אויא( בר
:באתי עתה שנא׳ תמידין מהקרבת

 פא במאי במערבא קרא האי דימי לרב אביי א״ל
שם טח פן מהי לריב תצא *אל ליה מוקמיתו

 כה משלי ריב ריכך' דעך אותך ,בהבלים באחריתה תעשה

 הקב״ה שא״ל בשעה תגל אל אחר וסור רעך את
 יח!קאל האמורי *אביך לישראל להם אמור לך ליחזקאל

 יטהקב״ה לפני 'פסקנית רוח אמרה חתית ואמך
 אתה לפניך ויעמדו ושרה אברהם יבאו אם רכש״ע

 ריעך את ריב ריבך אותבם ומבלים להם אומר
כולי רשותא ליה אית ומי .חנל אל אחר וסוד
 לשכב לך והיה בלילה בתורת לעסוק אתם צריכין מלממה עסקי
 באתי עכשיו של על באתי עתה :במצור ולא הממנה ששם נגלגל

 נאמ׳ לכך בליל' במצור לבא עוד תוסיף ולא יהושע נזהר מיד :ליפרע
 הלכה: של בעמק שלן העמק בתוך ההוא בלילה יהושע וילן נעי

פסקניות הוה אמרה באו: מכנען ואבותיי תרת האמורי אביך
 אמורי איתס קורא שאתה אוח□ מכלים אתה :גבריאל

 הוכימן •שר?! את להוכייו לך יש אס רעך את ריב ריבך חתי:
 תעשה מת פן לבזותם תגל אל ושרה אברהם של וסוד נעלמן
 שאתה לך מטאכו מה ואומרים לפניך ושרה אברהם נכואס

להטיין האי כולי לגבריאל רשותא ליה אית ומי :מכלימנו
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 לו. יש שטות שלש חנינא בר יוסי דא״ר אין האי

 דברים שפוסק פסקון .סגרון .אטמון .פסקין
.ישראל של עונותיהם שאוטם אטמון מעלה. כלפי

פותח: אינו שוב שסוגר כיון סגרון
 לעולם אלעור א״ר בצר לא שועך *היער־וך פב
שאלמלא לצרה חפלה אדם יקדים 1 שם

 העי ובין אל בית בין תפלה אברהם הקדים עלילא”א
 ופליט. שריד ישראל של משונאיהן נשתייר לא

 אין מלמטה בתפלה עצמי המאמץ כל אמר ר״ל
 אדם יבקש לעולם אמר יוחנן ר׳ מלמעל׳. לוצרים
ן לו יהו ואל כהו את מאמצים הבל שיתו רחמי□

מלמעלה: צרים
 רתמים לבקש רשות לו שאין שסוגר כיון מעלה: כלפי דברים

בבקשה פותת אקר מלאך אין שוב :]קימה[ )קמה( שגברה כיון
יועיל: לא כי

 כלום לאיוב קבריו אומרים היו כך בצר לא שועך היערוך
היית אס הצרה באה לא עד בצר לא שועך הקדמת

 כל אתכקך: ומסייעין כקך את מאמצין הכל היו כן עושה
 להסטיצו ׳כולין צרים אין מלמטה בהפלה עצמו המאמץ

 מאמצים הכל שיהו רחמים אדם יבקש לעולם מלמעלה:
 לו יהיו ושלא רקמיס לבקש השרת מלאכי שיסייעוהו כחו את

 לערוך באת אס שועך היערוך משמע והכי מלמעלה מסטיכיס
יהיו ושהכל צרים לך יהיו שלא בצר לא תערכהו כזאת שוע

:כקך מאמצים
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פג ודררע וכלכל והימן ואיתן זמרי זרח *ובני כתיב
 שם חמשה כולט חמשה כולם מאי חמשה כולם

 כ א ד״ת ושמואל רב עב':" וכתיב זמרי כתיב לעה״ב הם
 'ה,שע’שעשה ומרי שמו נקי־יא ולמה שמו עכן אמר חר

שמו נקרא ולמה שמו ומרי אמר וחד זמרי מעשה
:ישראל של עונותיהם שעיכן עכן

 פד שלא כדי עצמו את וינקה .עצמו לנקות תא כיס
שם העדים. ועל דיני□ בתי על לעז להוציא

 בי יש אם אמי•־ ליהרג שיצא באתר מעשה ת״ר
 ואם עונותי כל על כפרה מיתתי ההא לא עזןזת

 עונותי כל על בפייה מיתתי תהא זה עוץ כי אין
 תהא לא והעדים מנוקים ישראל יוכל דין ובית
אמרו לדבריו חכמים כששמעו לעולם מחילה להם
אחיו שאר עם הכתוב וכוללו לקחיה כדמפרש עם היא !טרי

 חשיב קא הכא עכן וכתיב זמרי כתיב :צדיקים שהיו
 בן עכן את יהושע ויקח כתיב וביהושע עכן כתי׳ ולא זרח לבכי
 הוא תרוייהו "אמרי ושמואל רב :הוא כריה אצמא וגו׳ זרח
 נואף זמרי מעשה וכו׳ חדאמרעכןשמו זמרי: הוא עכן

 ישראל ונגפו שנענשו יעוד המאור־ס׳ נער׳ על בא לעיל צדאמרן
 של רובה וכאן אלף כ״ד שחתו זמרי ע״י שנענשו כמו בעוכו

זו כעכנא עונותיהם פקודת עליהן גלגל שעיכן סנהדרין:
;עגול בהקיף שמתגלגלת

 רבנן[ ]דקאמרי ;דקאחרת( לן איכפת ימאי עצמו את וינקה
וכו׳: לעז להוציא שלא ומשבי כן אימרין אדם כל יהו א״כ



 ידע אלא גורה נגזרה שכבר אפשר אי להחזירו
 ר1ל כלכמיניה. הערים. בצוארי תלוי קולר ויהא

נמ כהו הדרי וכי סהדי בהו הדרי דקא צריכא
 לו ומגיד חוזר אינו שוב שהגיד כיון והא הר

5 למלתייהו טעמא יהבי דקא דאע׳יג צריכא
מיכסא: דבעיא מעשה ההוא

 דק( הוא כאמן וכי כמיניה 1כ־ :הדין כגקר שכם' אפשר אי
 שו: שהגיר כרן :בצוארם תלוי קולר לסתדילוחר להי קשדיכא

 יגיל לא אס דכתיב הראשון את המכמיש דבר ומגיר חוזי' אינו
 דאיל מבעי לא כמי חמשייכהו ואפי' קפידקרא קמייתא אהגדה
 דיהכי בדמו: למוב לכו מה דאמרי בהו דהדרי דהאי לחימר

 מיכסא דבעיא עשינו: פלוכי שכאת מפני למלתייהו טעמא ניש״י
 גדול מכס מת ביום ובו שחת רשע מישראל אמד כמוכם מעשה ׳״כג

 כתעסקו המוכס אותו וקרובי במטתו כתעסקו העיר גדולי ,וכלצחכשימק
אויבי׳ קפצו גדול מכס של המטה אמרי והוציאוהו חיכם של בזה לשק

 הנק ולא ■אמד תלמיד שס הי׳ כלס וברמי המטות והכימו עליהם
 מטתם וכתמלפה המכס את לקבור הגדולי' מזרו לחמי־ רבו מטת

 וקרובי הועיל ולא ובוכה צועק היה והתלמיד בכבוד המוכס וקברו
 מה ואחר נצטער והתלמיד בקכריה' המכס קברו המוכס

 רני בא הכבוד לזה שזכה עשה מה הרשע וזה בבזיון שנקבר רבי
 ומקום עדן בגן מקימי ואראך בא תצטער אל לו ואמר כמלוס
 אמת פעם אכל באזנו סובב גיהכס פתח וציר בגיתנס המוכס
 הכין אמת פעס וזה ונעכשתי ממיתי ולא ת״מ של בגנות שמעתי
 לו ואמר שכרו $נטל לעכי־ס ומלקה בא ולא העיר לשר סעודה

שנת בן שמעון שימות עד א״ל ככך כדון יהא מתי עד וזה התלמיד
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פח עליו עובר לן ואם וכו׳ אותו חולין כיצד משנה
 מר על נבלתו תלין *לא שנאם׳ תעשה בלא

 כא דניי אלתים קללת כי ההוא כיום תקברנו קבור כי העץ
 שבירך מפני תלוי זה מה מפני כלומר וגו׳ תלוי
 מאיר א״ר מתהלל שמים: שם ונמצא השם את

 ישראלית כשפניות נשים מפני א״ל מה ומכני א״ל תמתיו ויכנס
 הדברי׳ התלמיד סיפר לחמר דין בהם עוש׳ ואינו אשקלון שבארץ

וביי קומה בעלי במורים שמוני' כינס עשה מה שטמ בן לשמעון
 להם אמר היה. הגשמים ויום בתוכו וטלית גדול כד אמד כל !

 מהן אמת א' איש הגביהו■ שתכנסו וכיון שמונים שהן בהן הזהרו
 להן נוכל לא לאו ואס בכס שולט חכנפותן אין ושוב הארץ מן

 אח׳ אתה מי לו מבמוץאמרו במוריו והבימ שלהן לטרקלין לי הלך
 ומה לו אמרו באתי אבי בכשפים לנסותכס אבי מכשף להם

 עטופים כלם במיריס פ׳ לכס להביא יכולני א״ל בידך כשפי׳
 למוץ יצא הנראה א״ל גשמים יום שהיום ואע״ס נגוביס טליתות

 ובכנסי בהם ונתעטפו הכדי' חן הטליתות והוציאו להם ורמז
 ותלאום והוציאון להם ויכלו והגביהוס מהן אמת את אמד כל איה
 דבריהם וכיונו מהם שנים ובאו בדבר קרוביהם וכתקבאו כלס

 וכשהיה דינו ונגמר מיתה מיוב שטח בן שמעון של בנו על והעידו
 על כפרה מיתתי תהא לא זה עון בי יש אס אמר ליסקל יילא

 ותהא ועליכם עלי כפרה תהא מיתתי זה עון בי אין ואס עוכותי
טעם ונתנו בהם ומזרו אלו ושמעו עדים בצוארי תלויה קולר

נפטר: לא ואעפ״כ הנשים שנאת חממת לדבריהם
ברכו: שזה שמזכירין טתחלל שמים עם
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 קלני אומרת לשון מה שכינה מצטער שאדם בשעה

 על מצטער המקום כן א□ מזרועי קלני מראשי
 צדיקים של דמם על ק״ו שנשפך רשעים של דמם
 עוט מתו את המלין ז בל אלא אמרו בלבד זה ולא

 ותכריכו ארון לו להביא לכבודו הלינו תעשה בלא
 בקבורד אותו קוברין היו ולא עליו עובר אינו

 לב״| מתוקני׳ היו קברות בתי שתי אלא אבותיו
 ולנשרפי[ לנסקלין ואחרת ולנחנקין לנהרגין אחת

 אותם וקוברים העצמות את מלקטין הבשר נתעכל
 הדיינים בשלום ושואלים באים והקרובים במקומם
 שדין עליכם בלבנו שאין כלומר העדים ובשלום

 אונניסשאין אבל מתאבלים היו *ולא דנתם שסע״באמת
 למה״ר משל משלו מאיר א״ר תניא בלב אלא אנינות
 אומרון לשון מה בעוני: עליו באו שפורענות מצטער שאדם
 שאלם כמו מראשי עלידקלני ומתבודדת קובי*ת היא לשון כאיזה

 קלליתאב׳ קלת היינו עלי כבד וזרועי עלי כבד ראשי אומי ועין* יגע
 הלנתן מתים כנ אלא תעשה: בלא בלבד זו ולא קל: איני
 קוברי! דיו ולא דתקברכו: מרבוי׳ בכריית׳ כדיליף תעשה בלא

 מפרש כך צדיק אצל רשע קוברין שאין לפי אבותיו בקברו׳ אותו
 י' מסיני למשה דהלבה טעמא מפרש בגמ׳ קברות ב׳ :בגמ׳ לה
 מלקטי! ובבזיונו במיתתו נתכפר ככר הבשר נתעכל :ד׳ ולא
 מחאבליב היו ולא :אבותיו בקברות אותו וקוברין העצמו׳ את

 זי דאי: בלבד איננין אלא להם כפרה בזיוכס שתהא כדי עליהם
בלבד בלב אלא אבינו׳ שאין בכך נמנעת כפרתו ואין להרוג כבוד



רלו סנהדרין ששי פיק הדין נגמר
 מלך מינוהו אחד אחת בעיר תאומים אחים לשני
 הרואה כל ותלאוהו המלך צוה ללסטיות יצא ואחד
 והורידוהו: המלך צוה תלוי המלך אומר אותו
פי למלין מנין יוחאי בן שמעון ר׳ משום יוחנן א״ר

 שס כי* שנא׳ תעשה בלא עליו שעובר מתו את
 בא׳’בלא-־כי שעובר מתו את למלין מכאן תקברנו קבור

 לקבורה רמו רשב״י משום יוחנן א״ר ]א״ר[ תעשה
 רמז מכאן תקברנו קבור כי ת״ל מנין התורה מן

 )חסדא( לרב מלכא שבור א״ל התורה מן לקבורה
 ולא אשתיק לכו מנא מדאורייתא קבורה ]חמאן

 מסר אי יעקב בר אחא רב א״ל מידי ולא אמר
 קבור כי למימר ליה איבעי דטפשאי בידי עלמא

 ולימא ליה משמע לא תקברנו ארון ליה דליעבד
 רחמנא מדאקכריה בעלמא מנהגא צדיקי מדקבור

 כלמ״איד לו *וספדו ת״ש ממנהג׳ לשתני דלא למשה

;מקום של בדיוקנו עשוי אדם אף תאומים לשני
 רמז :המתים בל דריש מרבויא תקברנו קבור כי ת״ל ה״ג

אבל ארון לי׳ דליעביר מתו: את לקבור קייב שאדם לקבור׳
 :מהאי ליה אמר לא להבי מיניה מישתמע לא הארץ קבורת

 לגוי משמע לא ומשני :דתקברנו מרבויא ליה כימא וסרכינן
 אברהם צדיקי לי׳מדאקבור ונימא :מרבויא דרש׳ מלכא( )שבור

 : לכן קודם שנהגו הוא בעלמא טגהגא ומשני :ויעקב צמק’
 :הסכימה דעתו אלמא למשה רחמנא מדקבריה ליה וכימא
 .־ דעלמא ממנהגא משת לשתני דלא היכי כי דילסא ומשני

עליו נתנבא השילוכי ואמיה כתיב ירבעם בן באביה לו וספדו
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 *לא ממנהגא לישתני דלא אותו וקברו 1ימיה"ישראל־’

 דלשהט יהיו האדמה פני על לדומן יקברו ולא יספדו
 א הוא בזיוג׳ משום קבורה לתו איבעיא ממנהגא

 תקברווז לא דאמר נ״מ למאי הוא בפרה משום
 לאו הוא בזיונא משום אמרת אי גברא לההוא

 הא הוא כפרה משום אמרת אי אלא כמיניה כל
 צדיקי מדאקכור ת״ש מאי כפרה בעינא לא אמר

 צריפי לכפרה צדיקי הוא כפרה משום אמרת אי
 ת״ן וגו׳ בארץ צדיק אין אדם *כי רכתיב אין י קהלי־

 פ אמרת אי אותו וקכרו ישראל בל לו וספדו
 1הי כי לקברו נמי הנך כפרה ליה דתיהוי היבי

 לי| תיהוי ]הוא[ דצדיק האי כפרה להו דתהוי
 ולא יספרו לא ת״ש כפרה ליהוו לא הנך כפרה

כפרה: לתו חהוי דלא יקברו
 יקרא או הוא דחיי יקרא הספרא לחו פואיבעיא

 שהושע פרדסיאות שביטל טוב דבר בו נמצא כי יען לשכת זה דבר שם
 קבורים ש״מ הכי להו ומדלייט כתיב ברשעי׳ יקברו ולא אביו:

 כל לעין יתבזה שלא הוא בזיונא משוט עלה: אסכימו משמיא
 בהטמנן כפרה לי' דתהוי כיהיכי או ונתעב וכרקב חת כשיראוהו

 דבזיון כמיניה כל לאו :בתחתיות אותו וחשפיליס שחורידין זו
 לא לי׳ קברי כמי ואי כפרה בעינא לא אמר הא :לקרוביו הוא

 יקברו היא כפרה חשים ואי יקברו ולא :]מתכפר[ )מכפר(
 לסי כסיה להו דתיהוי להקב״ה ניחא לא ומשכי להם. ויתכפר

:חוזרין היו לא קברם פתח על שאף
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 תספדוה לא ראמר מינה נפקא למאי הוא ושכבי
 ת״ש )מאי( מיורשיכם לאפוקי א״נ גברא לההוא

 מ לאשי׳ אמרת אי ולבכותה לשרה לספוד אברהם ♦ויבא

 משהו דאברהם יקרא משום הוא דתיי יקרא משום
 ’ דנתיקר היכי כי לה ניחא גופה שרה לשרה לה
 אביהם וקברו ישראל כל לו וספדו ת״ש .אברהם בה

 דו^רמבארהכע הנל הוא דחיי יקרא משום אמרת ואי אותו
 ייג׳ק רשאיי בהו דנתייקרו לצדיקי להו ניחא נינהו יקרא
̂ כמהרא1יקרא משום אמרת )אי יקברו ולא יספרו לא וז״ש

 איבגמ׳אימ אלא נינהו יקרא בני לאו דהני שפיר ושכבי
 היכווע׳בלש״י כי יספדו נטי הא הוא דתיי יקרא אמררת
 ]לצדיקי«[ )להו( ניחא לא להויקראלאינשי( ותיהוי

 לי ייייי׳ ובמשרפות תמות *כשלום ת״ש ברשיעא דנתיקרו
 אי גו׳ אדון והוי וגו׳ הראשונים המלכים אבותיך
 ה"ק מיניה לי׳ נפקא מאי הוא דתיי יקרא אמרת

 באכהתך דאתייקרו היכי כי ישראל בך לתייקרו ליה

יקרא אי תספדכיץ שכר כרמן על מיורשין לאפוקי נמי אי
 ואמרי אמר לא ואי ליה צייתיכן תססדוה לא אמר כי דשכבי

 לא לדידיה הוא דמיי יקרא ואי לתו כסיכן לן כימא לא יורשין

 אברהם שבא עד לשרה משהו : צייתיכן וליורשין צייתיכן
 לא שעתא דההיא מכלל אברהם ויבא כיכתיב יצמק מעקידת

 ירבעם בית כל והלא בתמיה ניגהו יקרא בני הנך : התם הוה
 והלא הוא דמיי יקרא ואי יקברו ולא :היו רשעים הכותרים

כאמר: לצדקיתו לו יספדו ארון והוי :צדיקים הס3פעש_2£2ני
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 יהודה מלך חוקיה וה נמאס בעיניו *נבזה *ת״ש פז

 יצל מטה[ ]על )במטה( אביו של עצמותיו שגירו-»׳׳’מתל
 הס עביה מ״ט הוא דחיי יקרא אמרת ואי חבליב '” ״למכ
ראבוה כפרה ומשום לאביו כפרה דתיהוי משום5ג'”שנ

 גופיית ישראל ישראל רכל ליקרא ליה 'משהי
 להז אמר ת״ש לגביה. יקריהו דמחלי להו ניחא
 1 דחיי יקיא אמרת ואי כעיירות תספדוני אל )רבי(

 :כי לתייקרו )רבי( קסבר מינה ליה נפקא מאי הוא
 । סימן אומר נתן ר׳ שמע תא )פורתא( טפי ישראל

 שלא מת מיתה לאחר ממנו שנפרעין למת יפה
 גשמים שהיו או גוררתו שחיה או נקבר ולא נספר
 כקיןיסין ה׳ בהר יעלה )מי כתיב בתהלים נמאס בעיניו נבזה

 על :האי כמי משיב יהא וגי׳[ באהלך יגור מי ן וגו׳( לבב ובר

 כעין וביזהו ישע אביו שהיה מסכי בזיון ]דרך[ הכלים של מטה
 אג כבוד ומפני מש לא עצמו ולכבוד האמרים שיתיטרו כדי כל

 גבוה : עמך העשה בעושה כתיב בעמך דכשיא למימש ליכא כמי
 לכבוד' מש שלא עצמו בפני ונמאס : כתבזה עצמו הוא בעיניי
 שלי אינו למת שעושין כבוד אמרת ואי : השם קדוש כמקום

 אל : המייס את ביזה למה הכי עביד טעחא מאי מיים של אלא

 בהכושא בכתובות בכיו את צוה הקדוש רביכו בעיירות תספדוני
 יה הוא 7 קבורתי למקום ארוכי את כשתוליכו תססדוכי אל

 קטנת בעיירות תספדיכי אל שערים בבית וקבורתו בציפורי
 ומכנסי טובא איכשי דאיכא גדולים בכרכים אלא עליהן שתעברו

 : להתס נמי מהעיירות
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יקרא ש״מ למת יפר. סימן זהו מטתו על מולפים
ש״מ: הוא דשכבא

 פח אצל רשע קוברין שאין מנין חגינא בר אחא א״ר
שם והנד. איש קוברים רם *ויהי דכתיב צדיק

 ע מ״ר אלישע כקבר האיש את וישליכו הגדוד את ראו

 ורלמא פפא רב א״ל וגר רגליו על ויק□ ]ויחי[ וגו׳
 כ שם הכי אי א״ל אלי ברוחך שניכם פי נא *ויהי לקיומי

 -ג שם ויהי אלא הלך לא ולביתו עמר רגליו *על דתניא היינו

 יוחנן ר׳ א״ל דאחייה לה משכחת חיכי שנים פי נא
 ע מדיי *אל דכתיב כמת שקולה שהיא נעמן צרעת שריפא

צדיק אצל ישע קוברים שאין וכשבם כמת תהי נא
קל: רשע אצל חמור רשע קוברק אין כך

 לו דיש מיתה לאמר בעה״ז ממנו כשכפרעין למת יפה סי׳
אמאי דידיה יקרא לא לאי רשיכבא יקרא ש״ט :בכך כפרה

:בבזיוכיה מיכפר
 הכביא הוא היה השקר נביא הנקבר אותו רגליו על ויקם ויחי

עדו ונענש אל בבית ולשתות לאכול עדו את השיב אשר
 אצל קברוהו ימים לאמי־ וכשמת האריה והחיתהו ידו על

 שנים פי :והמייהו אצלו שיקבור המקום לפני הוכשר ולא אלישע
 לא והוא מתים שני להמיות לאלישע והיה המת את המיה ואליהו

 יהו1ד? ברכתא משוס ואי הלך לא : שונחית של בכה אלא המיה
 לפרושי כו׳ קוברין שאין וכשם :בהכי מקיימא היכי הוא

 שאין קברות שבי ]נתקנו[ )נתמכו( דלפי׳ מהדר דמתכי' טעמא
ובמכקין כהרגין אצל מחורי׳ רשעים שהם וכשרפין כסקלין קוברין
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 למת רשעו מתוך נהרג מדמית קא מי רבא *א״ל שם

אירחיה דכי כיון רשעו מתוך מת רשעו מתוך «יי׳ ע"!
 כיון רשעו מתיך נהרג כפרה ליה הויא לא קמיית

דכתיב תרע כפרה ליה הוי מיית אורחיה כי דלאו
 טמאו בנחלתך ם גוי באו אלהים לאסף *מומורעט ׳,"ל

 מאכל עכדיך נבלת את נתנו וגו׳ קדשך היכל את
 מאי ארץ לחיתו חסידיך בשר השמים לעוף

 ממש חסידיך חסידיך לאו חסידיך ומאי עבדיך
דאיקטול וכיון מעיקרא דינא רחייבי הנך עבדיך

עבדיך: להו קרי
 I בה לאשתא עפרא מיניה שקלי הוו דרב הבדיה פט
לחי אמר לשמואל ליה אמרו אתו יומא שסע״ב

 אינה עולם וקרקע היא עולם קרקע עכדין יאות
קבי! ]על[ )אל( עפרה את *וישלך דכתי' נאסרת »"כ«

 ע״ן מך-, לע״ן העם בני כר ק מקיש העבש בני
יורשיה אתם *אשר דכתיב מתסדא לא כמחובר ע דני>׳

 אלהיהם הרמים ההרים על אלוהיהם את ]אותם[
במחוב■ ה״נ אלהיהם ההרים ולא ההרים על

מיתסר: לא
 4ריפר באותו מתרפאין והס שלה ראשון מוס יומא בת לאשתא

 I - ־.״. בו הנקבר וכל דמת משוס לשמואל לו אמרו
 יאוו« :כדלקמן ערופה מעגלה שס שס דגמר מכהו הכאה
 מיתסראז לא ע״ז נאסרת: איכה שקרקע לקמן כדמפרש עכדין

ההרים. ולא ההרים על אלהיהס דכתיב לקרקע במחובר
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צ מד הרוגי למלך נכסיהם מלכודת הרוגי ה״ר

 מח הרוגי אף אומר יהודה ר׳ ליורשים נכסיהם
 ע״ב כבר והלא• לר״י אמרו ליורשים נכסיהם מלכות
 ־א מ״א לרשתו שם ירד אשר נכורת בכרם *הנה נאמר
 היה ליורשי וראוי היה אביו אחי בן להן אמר
 אותו להן אמר לו היו בנים הרבה והלא לו אמרו

 ט כ שם ואת נכות דמי את לא *אס שנא׳ הרג בניו ואת
 לצאת הראוין בנים ההוא ורבנן ראיתי בניו דמי

 דכתיב היינו למלך נכסיהם למ״ד בשלמא ממנו
 נא אשם נכסיהם למ״ר אלא ומלך אלהיט גבות *ברך

 .,למר" אלרדם ולטעמיך ומלך לי למה ליורשים
 ריתהא לאפושי נמי הכא ריתחא לאפושי אלא לי

 *וינסשסכ רכתיב הייני למלך נכסיהם לנרד בשלמא
 וכתיב המוכח בקרנות ויחזק ה׳ אהל אל יואב

 עםלמ״ד אלא אמית פה כי )אצא( לא *ויאמר
דכתי׳ בו שמרדו כגון ישר^ למלכי מיתה שכתמייבו מלכות דתגי

 ירושה משמע לרשתו וגו׳': פיך את ימרה אשר איש כל
 מהיכן ידעכא לא לו היו בנים הרבה והלא :הדין ומן גמירה

 שיתמייב כדי במלכות שמרד העידוהו ומלך דכת־יב היינו :ילפי׳
 משיס אי ומלך לי למה :למלך נכסיו ויהיו למלכות מיתה

 :סגי אלהיס כבות בברך קורבה מיזמת וירשנו לי״״יטליה
 לי למה אלהים :נאמר מלכות מיתת למיינו דמלך עמיך;י/ת
 שלא עליו ריתחאדדייכין לאפושי מלכות: משוס ליה ממייב הא

אמור. פה כי : פשע ובלי הרגו בשבילו למימר אמאג אמר ירכנו
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 מיניו-, לירה נפקןית מאי ליורשי□ נכסיה□ י

שעה: לחיי
 דבר כה לאמר דבר המלך אה בניהו *וישב צא
 תרתי ליה אימא ויל א״ל ענני ובה יואב שס

 1קבור ליה קטלרה אי גברא בההוא תעכיר לא ב »4מ
 רליקוכש שבקיה לא ואי אבוך רלטייה לטותיה

 עשוה המלך לו *ויאמר אבוך דלטייה מסכלטותיה
 אמר יהודה רב אמר וקברתו בו ופגע דבר כאשר

בזרעו נתקיימו יואב את דור שקלל קללות כל רב
 ומחזיק ומצורע זב יואב מבית יכרת *ואל דוד של י כש״

 מרחבעם זב . לחם וחסר בחרב ונופל בפלך
 במרכבה לעלות התאמץ רחכעם *והמלך הנתיב נ- ירא

 ירכב. אשר המרכב *בל וכתיב ירושלים לנוסט)אקי.ז
דכתיב*וכחזקתו מעוזיהו מצורע יטמא. הזב ד״הבמעליו
 אל ויבא כה׳אלהיו וימעל להשחית עד לבו גבה

 *והצרעת וכתיב הקטורת מזבח על להקטיר ה׳ היכל שם
 *רק דכתיב מאסא בפלך מחזיק .במצחו זרחה »!ירא

 )שלך( נכסי יהי שלא כדי למלכות כדון אהיה לא כתיב ביואב
הדברים שישיבו עד בעלמא דמוייא שעה לחיי :]למלך[

:ויבואו לשלמה
 כי וקרא . הרבה וענייה דבר משמע ענני וכה יואב דבר כה

תעביד לא תרתי ליה ה״ק אלא לא ותי דכתי׳ הוא אמות פה
 :עליו שלמה שקבלן מפני דור של בזרעו נתקיימו כולן :לי

 :לג״ש אסמכתא מרכב כמי כתיב זב וגבי במרכבה לעלות
:הרגלים מולי מממת עליו לישען מקל אומז בפלך מחזיק
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 И>®׳>в אמר יהודה רב ואמר רגליו את חלה וקנהו לעת

 ■"®”דרב כריה &4ןוטר מר א״ל פורגרא שאחוו רב
 נמהחי בבשר כמחט א״ל דמי חיכי נחמן לרב נחמן
 ואבע״א כיה חייש הוה מיחש אבע״א ידע מנא

 מלי׳מ יריאיןז? סור* ואבע״א לה גמיר הוה טרבידח
 דכתיב מיאשיהו בחרב 1נופל־ להודיעם. ובריתו
 לי«5 0’יהודרחל רב ואמר יאשיהו למלך היורים »ויורו
 לחם וחסר ככברה. גופו כל שעשו רב אמר

 לו.מ״גכס נתנה תמיד ארוחת *וארוחתו דכתיב מיכניה
 »ייימי׳ >ליטא *תהא אינשי דאמרי היינו א״ר יהודה א״ר
 מט לרייניה ליואב אתיוח ]לייטא[ )מלטטה( תהא ולא
 דעשהאל הדם גואל א״ל לאבנר קטלתיה מ״ט א״ל

 כאחד להצילו לו היה א״ל הוה רודף עשהאל הואי
 בדופן השתא א״ל ליה יכול הוה לא א״ל מאבריו

 ינ"" באחרי אבנר *ויכהו דכתיב ליה כיון חמישייה
 ן נממן רג ידע טנא :בלשוננו אף המולי שם כן פורנרא
 ולא ליטא תהא :לו היתה כ״ב מאת תמיד ארוחת וארוחתו

 שסוף לפי המקללים מן ולא המקוללים מן להיות לך בומ לייטא
 את להציל :לאבנר לו היה :המקלל אל לשוב מכם קללת
 )כ^ו אמרי' דהכי יהרגנו ולא עשהאל של מאיבריו בא׳ :עצמו

 מברו אמר הרודף ע״ד[ דף ומורה סורר בן ׳]בפ הכשרפין( הן
 ולא רודף של מאיבריו באמד עצמו את להציל זה ויכול להורגו

 יכול לא ליה אמרו :עליו נהרג והרגו כנגדו מזר אלא כן עשה
השתא יואב להר אמר :איבריו משאר באמד לכיין אבנר ליה

18 IV.
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 חמישיר־ן• כדופן יוחנן וא״ר החומש אל החנית
 מאיבריו באחר בו תלוייכש וכבד שמרה במקום

 לאבנר נ־זיל לירה ]אמר[ )אמרו( ליה יכיל לא
 הוח במלכות מורד א״ל לעמש^יה קטלתיה מ׳־׳ט

איש את לי הועק המלךלעמשא *ויאמר ש״נכדכתיב
 את להזעיק עמשא וילך וגר ימים שלשת יהודה

 עמשא ליה ]אמר[ )אמרו( וגו׳ ויוחד יהודה איש
 להו דפתיח לישראל אשכחינהו דרש ורקין אכין

פיך את ימרה אשר *כל כתיב אמר במסכת<א * ״«**
 יכול יומת תצונו אשר לכל דבריך אל ישמע ואל

 גכרא ההוא אלא ואמץ חוק *רק ת״ל לר״ת אפי׳עם
 ער באה *והשמועה דכתיב הוה במלכודת מ״אכמורד

 אבשלום ואחרי אדוניה אחרי נטה יואב כי יואב *לתיי
 לנטות שבקש יהודה א״ר נטה לא מאי נטה »הלאכפש
 גיזיל ליה ]אמר[ )אמרו( :ממישי צלע כנגד ממשית בדופן ^פ’'°

 דריש ורקין אכין :עליו אתה סטור אבנר של דינו לאבנר
 ואזיל כדמפרש לבטלם רצה ולא במסכת עסיקים שהיו שמצאן
 בא שאס מיעוטין רקין ואמץ מזק רק דכתיב במלכות מורד דאינו
 השמועה :לו שומעין אין ]תורה[ )נביא( דברי לבטל המלך

 אחיי נטה יואב כי : ונתיירא יואב אל באה שלמה כשנמשת
 לא מאי : נטה לא אביו בדוד כשמרד אבשלום ואחרי אדוניה

 לירא לו היה ]מת[ )לא( וכי כאן זאת להזכיר לנו מה נטה
 הכתוג לך מגיד אלא נטה וכאן אבשלום אמרי נטה שלא בשביל

כדמסרש ממשנתו גמר שלא אלא אבשלום אמרי גס לנטות שביקש
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 לחלוחית עדיין אלעור א״ר נטה לא ומ״ט נטה ולא
 עדיין אמר חנינא כר׳ יוסי ר׳ קיימות דור של

 אמר יהודה רב דאמר קיימין דור של אצטגניני
 תואר יפת בני וכולן לדור לו היו ילדים ת׳ רב
הגייסות כראשי ומהלכין היו בלורית ומגדלי היו

דוד: של אגרופין בעלי הן והן היו
 צב כר אבא דא״ר כהנא בר אבא דר׳ ופליגא

שם מלחמה יואב עשה לא דוד אלמלא כהנא
 »ע״נ *ויהי כדכתיב כתורה דוד עסק לא יואב ואלמלא

 ליה( )וסמיך עמו לכל וצדקה משפט עושה דור
 משפט עושה דוד מ״ט הצבא על צרויה[ ]בן ויואב

 ומ״ט הצבא על ריואב משום עמו לכל וצדקות
 וצדקה משפט עושה דרור משום הצבא על יואב
 ג מלאכים וישלח דוד מעם יואב *ויצא עמו[ ]לכל
 אכל קיימת דוד של גבורתו לימלומית לו היה שעדיין חפכי ואזיל

 איצטגניני :אדוכיהו אמרי וכטה מדרכו יצא שהזקין עכשיו
 פיהם על וכא ויוצא כלמס הוא ידם שעל שלו אגרופין בעלי דור

 קרי והכך ככוכבים ומוזיס מזלות לשון התלמוד דכל איצטגכיכות
 אמר והולך פיהם על ועושה עליהם כסמך דוד שהיה משוס הכי

 כדי הגרם כמשפטי בלורית ומגדלי : בחורים ילדים :דבריהם
 ככרי׳ כשי תואר יפת ובני :מהן ויפמדו ]אימה[ קומה כעלי שיראו

 :וגו' בשביה וראית כדכתיב הכתוב והתירס בשביה ליקמיס שתיו
אבל מלממה יואב עשה לא בתורה עוסק שהיה דור אלמלא

: דוד של במלממה ליואב לו עומדת דוד של זכותו
*16
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 לא )ודוד חסידת מבור אותו וישיבו אבנר אחרי
 בור כהנא בר אבא א״ר הסירה בור מאי ירע(

אל יואב *ויטהו שיחרג לאבנר לו גרמו וסירה ג »"כ
 שדנו יוחנן א״ר בשלי אתו לדבר השער תוך
 עשהאל לעשהאל קטלתיה מ״ט א״ל סנהדרין בדין
 ьб מאיבריו באחד להצילו לך היה הוה רודף

 ליה איכוונת חמישית בדופן השתא ליה יכילנא
 בשלי אתו לדבר ליה. יכלת לא מאיבריו באחד

 שלו. עסקי על אתו לדבר רב אמר יהודה א״ר
в© חמישית בדופן יוחנן א״ר החומש אל שם *ויכהו

 דוד שלק? המים צפמת בור לאבנרשיהרג לו גרמו וסירה בור
 מות בכי דוד להם וכשאמ' במעגל ישן כשהיה שאול של מראשותיו

 כא ראו להורגו יכול הייתי שכבר אדוכיכ' שמרתם שלא אתם
 למתות לאבנר לו היה המיס צפמת ואיה המלך מנית איפה
 אלא בו מימה ולא הרגך שלא זה צדיק כמה ראה לו ולאס׳ בשאול

 דוד כשכרת קרן וסירה .לו נתנם הצבא מבכי אמד שמא א״ל
 זכות ללמד לאבנר לו היה במערה שאול של מעילו ]ככף[ את
 בהיותך הרגך שלא עליך מם כסה ראה לשאול ולומר דוד על

 כשעברת שמא לו אמר אלא זכות לימד ולא במערה עמו ימידי
 והוא מעילך בכנף הקוצים חן אמד נכנס והסירי׳ הקוצים אצל
 עירו זקני אל כמו סנהדרין דין שדנו :ומתכו שם טחון היה
 : שם דכין שהיו הוא סנהדרין לשון שער דסתס מקומו שער ואל
 היאך גדמת יבמה בערמה לו שאל נעלך של ל׳ שלו עסקי על

 והוא בשיניה מולצת היא כך ומראהו לפניו שומה התמיל מולצת
אשר ובנעלו במתכיו אשר במגורתו כדכתיב והרגו מרבו שלף
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 5 מ״א אה ה׳ *והשיב .בו תלויים וכבד שמרה מקום

 צדיקים אנשיכם בשני פגע אשר ראשו על דמו
 דרשו שהם טובים בחרב. ויהרגם ממנו וטובים

 ולא בפה שהם וצדיקי׳ דרש לא והוא ורקין אכין
 ש״ככ בחרב נשמר לא *ועמשא ועשה. באגרת והוא עשו

 חשדו שלא רב אמר )אר״י( וגו׳ יואב כיד אשר
 כ מ״א רב אמר הוא מדבר ביתו אטו במדבר בביתו *ויקבר
 אף לכל מופקר מדבר מה כמדבר רב[ ]אמר יהודה

 )הוה( כמדבר ר״א לכל מופקר יואב שגל ביתו
 של ביתו אף ועריות מנול מנוקה )הזה( מדבר מה

 שאךיד״האיא את יחיה *ויואב ועריות. מגזל מנוקה יואב
מוניני אפילו רב( )אמר יהודה רב אמר העיר

להו: פריס טעם וצחנתא
 לעבור המלך מצות לקיים שלא ורקק אכין דרשו שהם :ברגליו

 לעבדיו שאול לו כשאמר אבנר .כדאמרן עמשא . תורה דברי על
 את לשלו? המלך עבדי אבו ולא ונתיב ה׳ כהני את והמיתו סובו
 במצותו אוריה את והרג דריש היה לא והוא :וגו׳ לפגוע ידם

 ויכתוב כדכתיב באגרת אלא בפיו דוד צוה שלא ע״ג אף דוד של
 ביואב במדבר כביתו ויקבר :וגו׳ אוריה את הבו לאמר בספר
 מוניני אפי׳ :]מביתו[ להתפרכס לעניים לכל מופקר :כתיב

 שהיה טעים :ועינוגים דקים דברים אפי' טעים וצחנחא
 פריס . העיר לעניי למזונות להם משלע לחו פריס : טועם

 כשלכד הימים בדברי זה ופסוק המלך מבית שכוטלין פרס לשון
 ’ מין צחנתא :קטנים דגים מוניני :ציון מצודת את דוד

׳_______________ ; הטניס דגים_____________________
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ר מיתות ארבע
ב שביעי פרק

 ד אכיה *את ת״ל מה אומר מאיר ר׳ היה תניא צג
1 קד׳ע בו נוהגין היו שאם מחללות היא נב

 > ארור אומרים בדון בו נוהגין כבוד חול בו נוהגין כא »ימי׳
 ׳ מחלציו ד שיצאה ארור גידל שוו ארור ילד שוו "’נ’ך י

 ו4רשיע בר רשיע<ת קרינן כמאן אשי רב ;אמר” ע
 תנאי( )כהני כמאן *4צדיק בר לרשיעא ואפילו »ני₽מה

 ונותנין וכו׳ הנשרפים מצות משנה :תנא[ ]בהאי אניה »על
 ות צוארו על וכורך הרכה לתוך קשרת סודרא"שי

 פיו את שפותח עד אצלו מושך ווה אצלו מושך
 ויורדת פיו לתוך וזורקה הפתילרת את ומדליק

 גמ׳מנ״ל ז וכו׳ מעיו בני את וחומרת מעיו לתוך
 שרפת להלן מה קרח מעדת שרפה שרפה אתיא
 קיים וגוף נשמה שרפת כאן אף קיים וגוף נשמה

 שהלכה מסכי הרכה לתוך קשה סודר כורכים הרכה לתוך קשה
 ומכוולתו גרונו את מתכלת והקשה פיו לסתו? חובקת איבת

 ]וטילי? :להגין מבחוץ ורכה לחבוק מבפנים קשת לפיכך
 לשון וחומרת : אבר של פתילה מפרש בגמ׳ הפתילה :חתיך[

 היא שריפה גוובא האי דכי מג״ל : ]כווצת[ מעי חמרחרו
 באש הכא כתיב שריפה שריפה אתיא :רחמנא[ ]דקאחר

קיים גוף להלן מה השרופים הקריבו אשר התם וכתיב תשרף
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 אהרן מבני שרפה שרפה אתיא אומר אלעזר ר
 שרפת כאן אף קיים וגוף נשמה שי״פת להלן מה

 מנ״ל קדח מעררה דיליף מאן קיים וגוף נשמה
1» מדני בנפשותכש האלה החטאים מחתות *את רכתיב

 שרפה ההיא ואידך קיים וגוף נשרפת שנשמתם
 על שרפה שנתחייבו בנפשותם ומאי ]היא[ ממש
 לה מהל•׳ *בחגפי מ״ר דאר״ל לקיש כרריש נפשותם עסקי
 שהחניפו חנופה בשביל שינימו עלי חרק מעוג לעגי

 גיהנם של שר עליהם חרק לגימה עסקי על לקרח
 • יקיא *וימותו דכתיב מנ״ל אהרן מכני דיליף ומאן שיניו
 ממש שרפוה ההוא ואידך מיתרה כעין ה׳ לפני
 כעין מגואי בהו דאתחיל וימותו דכתיב ומאי הואי

 שני אומר דוסתאי בן יוסי >4אב רתניא מיתה
 ונחלקו הקדשים קדשי מבית יצאו אש של חוטים

 דעדת מנ״ל :השרפה את יכבו בהו דכתיב אהרן מביי :וכו'
 הלכך ממש שיסה : בגופם ולא בנפשותם :הוו הכי קרץ
 שריפה ותתוי פריך ]ולקמן מהתם קיים גוף למילף מציק לא ע״כ
 נפשותם עסקי על :ממש[ ותהיי מיניה ב״ד שריפת ולילף ממש

 לעגי בחנפי : כנפשותס הנכנסת ושתייה אכילה מניפת על
 קי־מ והשקם שהאכילם מעוג לגימות של מנופת בשביל מעוג

 הנאכל דבר לשון מעוג .וגו׳ עלי מרק עמו ונתמברו לעדתו

 יש אס אלהיך יי' מי לאליהו שאמרה הצרפית כאלמנה כדכתיב
 אף ממש שרפה :אהרן בבני קיים דגוף מנ״ל :מעוג לי

עצמות ואכלה ושרפה שריסתן קתמילה מבפנים אכל ףהט
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 בחוטמו ושנים זח של בחוטמו שני׳ ונכנסו לארבע

אותם אותם *ותאכל והכתיב ושרפובס זה של י יקיא
בגדיהם: ולא

 ונדב בדרך מהלכים ואהרן משרה היו וכבר צד
 ישראל וכל אחריהם מהלכין ואביההיא שם

 שני ימותו אימתי לאביהוא נדב א״ל עי׳גמ״האחריהכס
 אמר הדור ארת ננהיג ואתה ואני הללו זקניכם

 פסא רב אמר מי את קובר מי נראה הקב״ה להן
דטעיני סבי גמלי נפישי אינשי דאמרי היינו

דהוגני: משכי
 הארץ עם לפני דומה ת״ח *למדה אלעור א״ר צח
 עטו סיפר זהב של לקתון לו דומה בתחלה ש©

דנו ולא אותם מיעוט ומשמע אותם ותאכל והכתיב :ע״כובשר שם
 בגדיהם־: ולא אותם ומשכי ממעט קא מאי כשרף הכל ואס אמר

 לאשמועינן הכא ליה תכא אהרן בבכי דאיירי איידי היו וכבר
 גטלי נפישי :חתו ורבכות שררה חבקשין שהיו דבשביל

 עורה שטועכין זקכים גמלים הרכה דהוגני משכי דטעיני סבי
 בכרה הוגני מתרגחיכן ועיסה מדין בכרי .שחתו יוכקיס גחלים

 חממה רעים ועסקיה קלה שהיא ויוכקה כערה גמלא הייכו קלה
:משאוי לטעון הורגלה שלא

 ת"יי שהיו לה כקט קרח בעדת דאיירי חשים כו׳ ת״ח למה גמ׳3 ע׳
 שסימס שם ועל שם אכשי סועד ’קריא עדה כשיאי כדכתיב

 ידי ולהמזיק להשיאם בעיכיו הוקלה חמכו כשכהכו רשע אותו
בכבוד מתנהג בעודו בתחלה :בהקב״ה ולמרוד נסמלוקת

בעיניו! ימר הוא 1А י׳יייי ^איי________
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 לו דומה ממנו נהנד־ז כסף של לקתון לו רומה
 תקנה: לו אץ שוב שנשכר כיון חרס של לקתון

 ]א״רצו באש( תשרפון *ואשיריהם כתיב )תניא
 נד, אוכלים שאין אילנות ומה תניתוה[ ששת

 כ; ׳,דני השחרת תורה אמרה מריחים ואין שותים ואין
 ה ני׳ עי׳ ורם ךןקלה אדם1) ^ןב להןאן ,-1^ ףשרן

 מיתהעאכ״ו: לדרכי חיים מדרכי חכרו את המתעה
צו השם וברכת דינין נח בני נצטוו מצות ז׳ ת״ר

 נר ואבר וגזל דמים ושפיכות עריות וגילוי וע״ז
 אומראףשסע״ב גמליאל[ בן ]חנניא )חנינא( "ר׳ החי מן

 על אף אומד חידקא ר׳ החי[ ]מן הדם על
 ר' .הכשוף על אף אומר שמעון ר .הסירוס

 מוזהר נח בן מכשף בפרשת האמור כל אומר יוסי
 ׳”פם תועבות כי וגו׳ בנו מעכיר בך ימצא *לא עליו.

 ולא וגו׳ האלה התועבות ובגלל אלה עושה כל ה׳
 ]אלעזר[ )אליעזר( ר׳ .הזהיר א״כ אלא הכתוב ענש

 ללבוש נח בני מותרים הכלאים. על אף אומר
וכו׳ חורה אמיה :באש תשרפון בהו דכתיב אשרה של ]אילנות

נגס ע׳ : ע״ז[ על הוזהרו הס שאף וכו׳* תקלה אלמא
הנך אבימלך כדכתי׳גבי המאורסה מכער׳ מוץ כילן עריות וגילוי

 יש בעל בעולת בעל בעולת והיא לקקת אשר האשה על מת
 ]כולהויליף החי מן הרם על אף להם: אין מאורסה נערה להם

 ימצא לא והולך שמזכיר היא זו מכשף פרשת :לקמן[ טעמייהו
 כולן על הוזהרו ש״מ עליהן ומדכעכש האל התועבות ובגלל כך
דקילתא סיפא כו׳ נח בני מותרין :הזהיר א״כ אלא עכש לאד
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 בהרכעח אלא אסורים ואיג׳ כלאים ולזרוע כלאים
 קרא דאמר יוחנן א״ר מנה״מ אילן והרכבת בהמה

 הגן עץ מכל לאמר האדם על אלהים ה׳ יאפימנ*ויצו
ידעתיו *כי וכה״א הדינים אלו ויצו תאכל אכול יה הם

 זו ה׳ .ונו׳ אחריו ביתו ואת כניו את יצוה אשר למען
 אלהים יומת. מות ה׳ שם *ונוקב וכה״א השם )יקיאכדברכת

 אחרים אלהים לך יהיה *לא אומר הוא וכן ע״ז וו כ מומ8
 *שופך וכה״א דמים שפיכות זו האדם על פני. על «לאהימ
*לאמר וכה״א עריות גילוי זו לאמר האדם. דם ג »ימיה

 והיתה מאתו והלכה אשתו ארה איש ישלח הן
 תאכל אכול גזל. ולא הגן עץ מכל אחר. לאיש

 א־פכא, תאני יצחק ר׳ אתא כי החי. מן אבר ולא
אל אלהים בשלט׳ הריני׳ אלו אלהים ע״ו זו ויצו

 האלהים אל הבית בעל *ונקרב דכתיב הדינים » »»8
יצחק ורב חסדא רב משמע מאי ע״ז זו ויצו אלא

 הדרך מן מהר *סרו מהכא אמר חד אבדימי בר לב &8
*עשוק מהכא וח״א וגו׳ להם עשו צויתים אשר המעה

 צו. אחרי הלך 1הואיל כי משפט רצוץ אפרי׳
 גזל ולא הגן עץ מכל לקמן: מפרש וכולה היא אליעזר דר׳

 מופקי שאיכו ש״מ הגן עצי לו ולהפקיר ליה לחישרי מדאיצטריך
 מן אבר תאכל ולא לאכילה העומד תאכל אכול לו: נאסר לו

 עשוק ולדות: לגדל א1? לאכילה עומדת אינה נמייה דבהמה המי
 הקב״ה: של שופטיו ע״י רצוץ משפט ורצוץ שונאיו מיד אפרים

 נביאיה צווי אמרי ללכת שנתרצה מפני צו אחרי הלך הואיל כי
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 נצטוו מצות עשר והתניא איפקוד נח בני ואדינין
 והוסיפו נח כני שקבלו שבע במרה ישראל בני

 דכתיב .דינים ואם אב וכבוד ושבת דינים עליהם
 п»»и» ואט אב וכבוד שבת ומשפט. חק לו שם *שם

 ה דניים יהודה רב ואמר אלהיך ה׳ צוך *כאשר דכתיב
 בר רבה אמר נחמן רב אמר במרה צוך כאשר
 אי והתראה וערים לעדה אלא נצרכה לא אבוד.

 רבא אמר אלא דינים עליהם והוסיפו מאי הכי
 בדינים הוסיפו אכתי קנסות לדיני אלא נצרכה לא

!(4]רב פפא( )רב אמר אלא וכו׳ לידת מיבעי

 בדברות ]כתיב[ )כלכתיב( אלהיך ה׳ צוך כאשר בעל: של
 לחיחר ליכא הא צוך והיכן ואס אב וכבוד שכת גבי האמרונות

 לאו דחשה בסיני צוך כאשר מואב בערבות לתו אמר הוה דמשה
 כמו אלא מצותיו על ומזהירם תורה חשכה להם שונה היה מאליו

 בדברות שכתוב מה וכל להם ומגיד מוזר היה הוא שקבלה
 ועדים לעדה בסיני: שמע וכן בלומות כתוב היה האמרוכות
 כ״ג של בסנהדרין דכין להיות במרה ישראל נצטוו וכן והתראה
 בהני איפקוד לא נח דבכי מצלת ועדת שופטת עדה כדאחרי׳
 א״ה :אמד ובדיין אמד כעד נהרג נמ דבן מקראי לקמן כדילפינץ

 דיני דייכין: חצות אלא דימן אלו אין ריגין עליהן הוסיפו מאי
 ויצו דכתיב עליהן הוזהרו לא כמ דבבי במרת תוסיפו קנסות
 דין דהיינו כתיב ומשפט צדקה דהתס יצוה מאשר לה וגמרי'
 סדינים: טפי ליה דקנסינן נינהו משפט לאו קנסות אבל ופשרה
דיכין בהלכות להם שהוסיפו משמע דלהוי ליה מיכעי כרינין
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 ומעייל ד״כ דמפיק הוא מנשה דבי תנא תנא האי
 נח.ע״ן. בני נצטוו מצות ז׳ מנשה דבי דתני ס״ב

 החי. מן ואבר וגזל. ושפיכותדמים. עריות. וגילוי
 הראשון אד□ אומר יהודה ר׳ וכלאים. וסירוס.

 אלהים ה׳ *ויצו שנא׳ בלבר ע״ן על אלא נצטוה לא נ לאשיה
 ברכת על אף אומר בתירא בן יהודה ר׳ האדם על

הרינין: על אף וי״א השם
כגמי: אלו מגניניס מאלין ועוד

 בספר כתיב דחוה אחא בר יעקב ר׳ ]אשכח נז
 אחד ]בדיין נהרג נח בן רב[ דבי אגדתא ע״ב

 אשר! מפי ולא איש מפי כהתראה שלא אחד ובעד
 על אף אמרו ישמעאל ר׳ משום קרוב[ ואפי׳
 משמע דימן עליהן הוסיפו דקתכי השתא אבל כבר עליהם שנצטוו

 הוסיפו דקתכי דלעיל דברייתא תנא האי הוסיפו: דימן הלכות כל
 הוא: מנשה דכי תנא עלי׳ נצטוו לא נח דבני דמשמע דימן עליהן
 ובו מצות שכע וכלאים: סירוס ס״כ השם: וברכת דימן ד״כ

 כל ]והכי קדא( )דכל ויצו דרש לא מנשה דבי דתכא מפרש לקמן
 נצטווה לא הראשון אדם בהו: כתיבא כפשיה באנפי קדא[
 עליו צוה אלהותו את אלהיס ה׳ ויצו שנא׳ בלבד ע״ז על אלא

 ליה דכפקא השם ברכת על אף באחר: ימירהו שלא האדם על
 לא אלהים כדכתיב יקללהו שלא עליו צוה אלהותו קאלהיס כמי

 להיות עליך אלהותו יהא כחי כפקא חאלהים הרינין אף :תקלל
 המשפט כי משפט להטות ודם בשר מורא ולא בלבך מוראו

ואזיל: כדמפרש הוא לאלהים
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 9 י®8י* דם *שופך דכתיב ישמעאל דר׳ מ״ט וכו׳ העוברין

הוי שבאדם אדם איותו ישפך דמו באדם האדם
אמו: שבמעי עובר זה אומר

 נח שישא כדי כתו את אדם נשא לא מה מפני ת״ש
3ע״ חסד עולם *אמרתי שנאמ׳ אחותו את קין

»»מלי׳ :יבנה

 שם מיתה חייב ישראל את שהכה נכרי חנינא וא״ר
ויך^א איש אין כי וירא וכה כה *ויפן שנא׳

 נ ״»»8 ישראל של לועו הסוטר חנינא וא״ר וגו׳[ המצרי את
 כ משלי אדם *מוקש שנא׳ שכינה של לועו סוטר כאלו

, :קודש ילע
 צח אע״פ חברו על ידו המגביה כל לקיש ריש אמר

 שם לרשע *ויאמר שנ׳ רשע נקרא הכהו שלא
 אע״פ»מי»> תכה אלא נאמר לא הכית רעך תכה למה
 נקרא חנינא א״ר זעירי רשע. נקרא הכהו שלא
ישכך; דמו האד©[ שבתוך ]באדם האדם דם שופך
 לגמול אדה״ר שצוה במסד נבכה עולם של תמלתו יבנה חסד

העולם שיבכה כדי לקין והתירה לו ואסרה בכו את מסד
 מה הוא מסד אביו בת אמותו את איש יקמ כי דכתיב והייכו

עמו: גמלתי מסד לקין שהתרתי
 קודש אדסילע :[מוקש עברי איש משוסדהכה המצרי את ]ויך

ואתנה דכתיב אדם שקרויין ישראל הייכו האדם את הכוקש
 קודש ילע וכו׳: אדם קרויה אתם אתם אדם חרעיתי צאן צאכי

מכה: סוטר לועו. על כסוטר כלו׳ הקודש את לועה כאלו
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 *ותהי וכתיב בחוקה לקחתי לא *ואם שנא׳ חוטא נ №

 הונא רב ה׳ פני את מאד גדולה הנערים חטאתשם
 רב תשבר רמה *וזרוע שנאמ׳ ידו תקצץ איינל״אמר
 אלא תקנה לו אק אלעוראומר ר׳ ירא. קץ הונא

 אלעור וא״ר הארץ לו זרוע *ואיש שנא׳ קבורה' « שם
 ואיש ,שנ זרועורח לבעלי אלא קרקע נתנה לא
 אדמתו *עובד מ״ר ר״ל ואמר הארץ לו משלייכזרוע

לאדמה כעבד עצמו אדם עושה אם לחם ישבע
לחם: ישבע לא לאו ואם לחם ישבע

 ׳שנ מיתה חייב ששבת נח בן לקיש ריש אמר צט
אזהרה מר ישבותוואמר לא ולילה *ויום שם

 ככשר תוקפין שהיו כתיב עלי כבכי בחזקה לקחתי לא ואםמת’8'*

 כמרים דהיינו בתזקה אקמ לי תתן לא אס ואומרים הזבמיס
 מכרו: על לרום הרגילה רטה וזרוע להכות: מגזמים שהיו ידו
 בכך וקנסו מברו את להכות רגיל שהיה אמד מאדם ירא קץ

 התור' מן שלא ועונשין מכין דין בית דלעיל בפירקין כדאמרי׳
 הארץ לו !רוע שמניף איש זרוע ואיש לדבר: וגדר סייג לעשות

 קרקע ניתגה לא ולקוברו: להמיתו ראוי כלומר לקבורה מתוקנת
 רכה שהתגר מפני זרוע לבכי אלא קרקע לקנות ראוי אין כלו׳

 וגונבים באין וגנבים ומפסידות בהמות שבאות קרקע ע״י
 לעמוד לעומתם מזק שיהא וצריך עליו[ ]ועוררין עליה( )ועוברין

והשקאה למריש׳ תמיד בה לעסוק לאדמה כעבד :כנגדן

:ועידור וניכוש
לא ולילה ויום של מיתה מייב שלם יום ממלאכתי ששכח נח כן
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 )לא רבינא אמר )פשיטא( מיתתן היא וו שלהן

 נט שעוסק נכרי יוחנן *א״ר בשבת בשני אפי׳ נצרכה(
 л דכי״׳ משה לנו צוה *תורה שנא׳ מיתה חייב בתורה

 גבי וליחשכה להם ולא מורשה לנו מורשה.
 לה.מאן קאגדיל מגזל מורשה מ״ד מצות. שבע

 דבסקילה־ המאורסה כנערה דינה מאורסה דאמר
 נכרי שאפילו מנין אומר מאיר רבי היה מיריבי

 א₽י” יעשה *אשר שנא׳ גדול ככהן שהוא בתורה ועוסק
 לא וישראלים לוים כהני׳ בהם וחי האדם אורם
 כמוה׳ ע׳ קןעוס נכרו ׳שאפי מדתל הא האדם* אלא נאמר

 הכת כגמ י
 כינמ!מ5 ]כמי[ אדם דאבני ממלאכה ישבותו לא לה דריש וקא ישביתו

 כלומר קאי דקרא עתים ו׳ אהך ישבותו לא תימא ולא קאי
 דהא גרסינן לא רביכא אחר פשיטא מלהיות, יפשקו לא יבטלו
 אתך ישבותו לא תימא ]ולא קאי אדם דאככי לן קחשחע טובא

 )לא :מלהיות[ יפסקו ולא יבטלו לא כלו׳ קאי דקרא עתים ו׳
 דקאחר מונה לשון שביתה) תיחא לא בו' רבינא[ נצרכה(]אמר

 בשבת כגון לשבות לכרין דלא קאח׳[ חיבה לשוס ר״ל ]דקאח׳ ר״ל(
 אלא הנוצרים בו ששיבתין בשבת ובא׳ לישראל שביתה יום שהוא

 שאינו יום ואפי׳ ממלאכה יבטלו שלא להו אסר קא בעלמא מנוחה
 וה״ה נקט שביתה בר דלאו קחא יומא בשבת שני :שביתה בר

 משוס ואיכא להם ולא לנו מורשה :וד׳ ג׳ לחכקט מצי דהוה
 גבי להו דדרשי איכא אמוראי מאורסה מורשה :כדמפרש גזל
 והא להו נזיל קא מינזל :בפסחים עוברין אלו בם׳ הארץ עם

הוא" עריות גילוי בכלל דהא המאורסה נערה וכן גזל קחשיב
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 מצוח בשבע חתם גדול ככהן הוא הרי בתורה

דידהו:
 הותר לא הראשון אדם רב אמר יהודה רב אמר ק
 לאבלה יהיה *לכם דכתיב לאכילה בשר לו שסע״ב

 וכשבאו לכם הארץ חית ולא הארץ חית י*»ימ*ולכל
 לכם נתתי עשב *כירק שנא׳ להם התיר נח בני י♦®»»»

 ת״ל בו נוהג החי מן אבר יהא לא יכול כל את
 מיתיכי [ ]וכו תאכלו לא דמו בנפשו בשר •אך ®ם

 למלאכה לא לאכילה לאו מאי הים בדגת ®®♦*ורדו
 רחבא רבעי כדרחבא אין נינהו מלאכה בני ודגים
 מאי השמים *ובעוף ת״ש מאי ושבוטא בעיוא הנהיג

 נינתו מלאכה בני ועופות למלאכה. לא לאכילה לאו
 באוווין דש הונא רב בר ]רבה[ )רבא( כדבעי אין

 להיות חצות שבע אותן בהלכות עוסקין דידהו מצות ]בשבע
:בהן[ בקיאין

 עשג כל את לכס כתתי הנה דכתיב לאכילה בשר הותר לא
 כל כתתי ולחיות לכס השדה חית ולכל וגו׳ זרע זורע
 )כל( אבל לאכלה עשב ירק כל ואת האילנות כל ואת העשבים

 לאכול לאדה״ר שהפקרתי עשב כירק לכס: כתתי לא הארץ חית
 הים בדגת ורדו וחיות: בהמות אפי׳ כל את מעכשיו לכס נתתי

 שבים לדג קרון קשר ושבוטא בעיזא הנהיג לאדה״רנאסר:
 לוקה מהו :אותן סכהיגין ושניהם הים שפת על ביבשת ולעז

 דכל דוקא לאו ובחמור בשור חורש לא או בכלאים סכהיג משוס

באווזין דש הפרה: את שנגח בשור אסירי כמי מיני תיי
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 שמע תא מהו יהודה ברבי יוסי לד׳ ותרנגולין

 מ יאפייי לאתויי ליה( )מיבעי ההוא הרומשת חיה *ובכל
 אומר מנסיא בן שמעון ר׳ דחניא דאתא הוא נחש
 שאלמלא העולם מן שאבר גדול שמש על חבל
 היו מישראל ואחד אחד כל נחש נתקלל )לא(

 לצפון משגרו אחד טובים נחשים שני לו מזמינים
 כ»י׳ טובים *סנדלכין לו להביא לדרום משגרו ואחד

 ?,",’רצועדל לו שמפשילין אלא עוד ולא טובות ומרגליות
 ׳ ׳ ולחורבתו. לגינתו עפר בו ומוציא זנבו מתחת
 אדם אומר תימא בן יהודה רבי ]הי׳[ מיתיבי

 השרת מלאכי והיו היה עדן בגן מיסב הראשון
 וראה נחש בו והציץ יין לו ומצננין בשר לו צולין

 השמים. מן היורד בבשר התם בו ונתקנא כבודו
 דר' הא כי אין השמים מן היורד בשר איכא ומי

 פגעו באורחו אזיל קא הוה חלפתא בן שמעון
 אמר באפיה נחמי קא והזה אריותא הנך ביה

 בידיו עושה היה תכן הפועלים בהשוכראת יוסי לר׳ ותרנגולים
 אלחא ע״ש וכו׳ אומר יהודה ברבי יוסי רבי וכו׳ ברגליו לא אבל

 מיות לאכילה לאו ואי הרומשת חיה ובכל :מכהו מלאכה בכי
 קאמר נחש לאיתויי ההוא ומשכי כינהו. מלאכה בכי לאו

 : גיוון על לילך שכתקלל קודם הוא מלאכה בר דכמש ולמלאכה

 לעולם בא הפסד כלו׳ הוא וצער קבול לשק קבל כל הפסד חבל
 אבן שם סנרלכין :וכו׳ שאבד גדול שחש על ולקבול לכוד ויש

:ויזיות בהמות לאכול לו הותר אלמא בשר לו צולין : טובה

לאכלו: באפיה נחמי



 סנהדרין שביעי פרק מיתות ארבע 249
 אטמאתא תרתי נחיתו לטרף שואגים *הכפירים קי תלים

 טדרשא לבי ואתא אייתי שבקוה וחרא אכלוה חרא
 א״ל טהור דבר או וה הוא טמא דבר עלה בעו

השמים: מן יורד טמא דבר אין־
 על עומדין )והדיינין וכוי׳ הדין נגמר נפיסהא[ ס

 מנ״ל עוטדין וכו׳( וקורעין רגליהן
 אליו בא *ואהוד קרא דאמר אמי בר יצחק א״ד ג «פסים

 ויאט׳ לבדו לו אשר המקרה בעליית יושב והוא
 הכסא מעל ויקם אליך לי אלהים דבר אחיד
 שהוא מואב מלך עגלון ומה ק״ו דברים והלא
 המפורש ושם עמד'ישראל בכינוי אלא ידע ולא נכרי

 חלקיהו בן אלוקי׳ *ויבא דכתיב מנ״ל קורעין .עאכ״ו מי יי״י־
 חזקיהו אל המזכיר אסף בן ויואח הסופר ושבנא
 ולאמאחין דברירבשקה. את לו ויגידו בגדים קרועי
 הבא כתיב קריעה קריעה אתיא אבהו א״ר מנ״ל

 והוא רואה *ואלישע התם וכתיב בגדים קרועינ »״=
 ראהו ולא ופרשיו ישראל רכב אבי אבי מצעק

 ממשמע קרעים. לשנים ויקרעם בבגדיו ויחזק עוד
 מה קרעים שהן יודע איני לשנים ויקרעם שנא׳

לעולם: קרועין שהן מלמד קרעים ת״ל
 אזכרות השומע שמואל אמר יהודה רב ]אמר שס

 אשר כדכתיב רבשקה מפי ששמעו גידופין על בגדים קרועי
מי: אלקים לקלף אשור מלך שלחו

.לקרוע מיע אינו הנכרי מפי השם רכת3 אזכיה ]השומע
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 רבשקדת וא״ת לקרוע חייב אינו הנכרי מפי

 שמואל אמר יהודה■ רב ואמר היה מומר ישראל
 לאפוקי בלבד המיוחד שם על אלא קורעין אין

 חייא[ דא״ר בתרוייהו חייא דר׳ ופליגא דלא כינוי
 שאם לקרוע חייב אינו הוה כזמן אזכרה השומע

 ממאן קרעי׳ הכנר כל נתמלא כן אומר אתה אי
 פשיטא אלא האי כולי פקירי מי מישראל אילימא

 בכינוי לאו אלא נמירי מי המיוחד בשם ואי מנכרי
 חייבש״ט: מעיקרא דלאהא הוא הזה בזמן וש״מ
קא שונאיה׳ גתחייבו *שבהעלוך וא״ו אלמלא יוחנן א״ר

 סג אומרים אחרים כתנאי כליה ישראל של
 שלשמ־׳לר שונאיהם נתחייבו שכהעלוך וא״ו אלמל^

 המשתף כל והלא יוחאי בן ר״ש א״ל כליה ישראל
 33 שם לה׳ *בלתי שג׳ העולם מן נעקר אחר ודבר שמי׳ שם

 לאלהו׳הרבה: שאיוו העלוך אשר ת״ל מה אלא לבדו
 בזמן : היה[ מומר ישראל רבשקה על קרע הרי וא״ת

 מייני לדון עליהן מוטלת ב״ד אימת ואין בגלות שאנו הזה
 שאין לפי תדיר שהדבר לסי קרעים הנגד כל נתמלא מיתות:

 בו שמקללין כ״כ המיוקד שם ככרים גמירי מי סב״ד: חתיראיס
 בכנוי לאו אלא :קרעים כולו הבגד כל נתמלא דקאמר תמיד
וכו׳ הבגד כל דכתמלא משום קרעיכן דלא הוא הזה ובזמן תדיר

ואכיכוי: הנכרים על קורעי{ ב״ד בזמן אבל
 לגמרי בהקב״ה כפרו לא דהשתא שבהעלוך וי״ו אלמלא

אלהות אף הרבה לאלהות אמר: ששתסוהובדבר
:עליהם קבלו אמרים
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 נפשה שתצא קודם הבהמה מן לאוכל מניין תניא קב
 הדם. על תאכלו *לא ת״ל תעש׳ כלא שהוא שם

ועדיין בשר תאכלו לא הדם על תאכלו לא ר״א ״» יקי׳
 מברק שאין מניין אומר דוסא ר׳ במזרק. רם
 ר״ע הדם. על תאכלו לא ת״ל ב״ד הרוגי על

 שאין הנפש את שהרגו לסנהדרין מנין אומר
 על תאכלו לא ת״ל היום אותו כל כלום טועמין

 מנין ומורה סורר לבן אוהרה יוחנן( *)א״ר צ״לי״יהדם
הדם: על תאכלו לא ת״ל יי”א

 שותפו׳ שיעשה לאדם אסור דשמואל אכוה אמר קג
 ונשבע שבועה לו יתחייב שמא נכרי עם שסע״ב

פיך. על ישמע *לא אמרה והתורה שלו באליל «שמ>ת
 בת והיכא רבא א״ל בקלנבו בת ו4עול אתא כי

 אלהים *ושכם כתיב והא א״ל בקלנכו א״ל מר שם
 הכתוב ע״ו כל יוחנן א״ר הכי א״ל תוכירו לא אחרי׳

 כתיבא היכא והא שמה להזכיר מותר בתורה
 כל נחמן רב אמר נבו. קורס בל *כרע מיכדכתיב ישעי׳

 האבלים את מברק שאין הקרבכות: במזרק דם ועדיין
 ראשוכה בסעודה האבלים את שמברין כדרך ברמבה

 ומסברא הכרצמ על הדם על במ״ק: כדאמרינן אמרים משל
 כבוד בהם ינהגו שלא עוכם על שנהרגין ב״ד להרוגי לה מוקמי׳

 והיכן הזהיר אא״כ עכש דלא ומורה סורר לבן :כפרה משוס
עליה: שתהרגו אכילה תאכלו לא הדס על תאכלו לא הזהיר

 שבה: ע״ז שם על נקראה והיא העיר באותה ]לן[ בקלגבו בת
ליצנותא דהיינו וכתרז ברכיו על כרע כלוי נתרז קורס
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 דכתי׳ דשריא דע״ז מליצנותא חוץ אסורה ליצנותא

 יכלו לא כי יחדיו כרעו קרסו נכו קורס כל כרע
 המעי שכן יגורו און בית *לעגלות וכתיב משא מלט

 על יגילו עליו וכמריו עמו עליו אכל כי שומרון
 ככרו. אלא ככודו תקרי אל ממנו גלה כי כבורו

 ע שם לה□ ויעשו לחטוא יוסיפו *ועתה מ״ר יצחק א״ר
 וגו׳ חרשי׳ מעשה עצבים כתבונם מכספם מסבה

 עשה ואחד אחד שכל מלמד עצבים כתבונם מאי
 מוציאה שזוכרה ובשעה בכיסו ומניחו יראתו רמות
 אדם *זובחי מאי ומנשקה. ומחבקה חיקו מתוך

 כומרי׳ שהיו אמי ר׳ דבי יצחק א״ר ישקין עגלים
 העגלי׳ את ומרעיבין ממון בבעלי עיניהם נותנים
 אבוסיהם בצד אותם ומעמידין עצביהם דמות ועושי׳

 כמגלה לא שבכקביהס הרעי משא מלט יכלו לא קרא: ביה דאישתעי
 רש׳׳ים>׳;אל ת’שנב ים^ע 1ביי לעגלים וכתרז: לסבול יכלו

 1פירש1והמוע עליי אכל כי :שמזרק שוכני ידאגו שומרון שכן יגורו
 יגילונענץאחי עליו אותו: נושאים שתיו וכמריו לו: וילך סנמרב שיטלס

 אלא כבודו :]מהם[ )ממנו( שגל' משא כובד על שממיס שהיו
 כינהו מ*ים בעלי דלאו ואע״ג שבהן ורעי עגבותיו משאוי כברו

 את מיעיבין :גנאי לשון קרא בהו אשתעי רעי בהם ואין
 אותם חרעיבין והיו אותם עובדים שתיו מייס כעלי העגלים

 וחעמידין דיוקנם דמות כלו׳ ממון בעלי של עצביהם דמות ועושין
 הדמות את רואין שהיו ומממת עגלים של אבוסיהן בצד אותם
רעבים היו למוץ אותן מוניאין )וכשהיו אותם מכירין היו תמיד
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 רצים אותם שראו כיון לחוץ אותם ומוציאים

בך חפץ ע״ז לו אומרים בהן וממשמשין אחריהםפהיה
 ארכב זובחי האי רבא אמר לו עצמו ויזבח יבא

 ליה מבעי אדם לזבח ישקון עגלים ישקין עגלים לה
 אומרים לע״ז בגו את הזובח בל רבא אמר אלא ממיני

 יהודה א״ר לו. יבאוישק לו הקריב גדול דורון \"'לו
 ניהו ומאי בנות *סכות עשו בבל אנשי רב אמר,1*’’ל,"

 ניהו ומאי נרגל עשו א4כות אנשי תרנגולרת. לנפשי
ניהו ומאי אשימא את עשו חמת אנשי תרנגול. יי מ״כ

 ואת ]נבחז[ )נבחן( את עשו והעוים .קרחא ברחא
שורפי׳ *והספרוי׳ וחמור. כלב ניהו ומאי תרתק פס

 וענמלך לאדרמלך באש בנותיהם( )ואת בניהם את
 ראדר אדרמלך והסוס הפרד ניהו ומאי ספרוים אלהי
 אצל לעמוד הרגילין הן שאלו וסבורים הממון בעלי את ורואין

 האכילוכו כלו׳ בהם וטמשמשין אחריהם ורצין :אבוסיהן(
 משמע אדם !וכחי וכו׳: בך מפץ ע״ז הכומריס להם ואומרים

 ישקון: לעגלים מכן לאמי־ ישקון עגלים :האדם שזבמו אותן
 עגלים אומרים הכומריס הס ]להם[ ליה מיבעי אדם לזבוח

 את עשו בבל אנשי :להם עצמכם לזבומ אתכם כושקין הללו
 שהושיב ]אומות[ באותן מלכים בספר אמד פסוק כנות סכות

 תרנגולת :ע״ז להם ועשו ]ובעריה[ )ובערים( בשומרון סכמריב
 סכות לתרנגולת קורין ובלשונם תרנגולת לדמות עובדין היו

 ליה קרי והעז צאן. כל קרוי בי־מא עז. קרחא ברחא בנות:

 רארר נובמ: כלב כלב *נבחן כך: כל צמר לו שאין על קימא .יןע
מהיש״א
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 למריה ליה דעני וענמלך בטעינה למריה לידה

 לעשות אביו בקש יהודה מלך חוקיה אף בקרבא
 יהודה רב אמר סלמנדרא אמו שפכתו אלא כן לו

 ממש בה שאיו בע״ז ישראל היו יודעים רב אמר
 ב׳פרוהסי׳ עריות להם להתיר אלא ע״ז עבדו ולא

 ”?”וגו/י מזבחותם בניהם *מכור משרשיא רב מתיב
 ,ב’^’דבחר כנו. על לוגעגועין שיש כאדם אלעזר וא״ר

 מנשה פגרי על פגריכם את *ונתתי ת״ש ביה. דאביקו
 של תפוהינחלזם על מחזר היה הצדיק אליהו אמרו גלוליכס.

 ר’שיא,יב שהייה תנוק מצא אחת פעם שבירושלים רעב
 אתה^כק משפחה מאיזה א״ל באשפה ומוטל תפוח

 מ »קי׳ נשתייר כלום לי׳ אט׳ אני פלונית ממשפחה א״ל

 שהיה משאו עליו שמשליך ומכבדו אדוניו את מהדר למריה ליה
 אדוניו: את כלו׳ מלכי מהדר ■מלך אדר צוארו: על לטעון צריך

 מיה סלמנררא :הספריים כמו באש לשורפו כן לו לעשות

 מדמה והסך שכיס שבעה בו בוערה שהאש מתכיר שיוצאה קטנה
 באש העביר בכו את גס []כתוב מציכו ובאיד בו שולט האור אין
 עריות להם להתיר אלא :מזקיהו אלא בן לו מציכו ולא

 עול כל כפרוק אמרו עריות על תוקפן יצרן שהיה בפרהסיא
 :יצרם תקפן לא ע״ז אבל העריות על ואליוכימוכו מעלינו תורה
 עליהם גיעגועין להם שהיו משמע מזבחותם בניהם כזכור
 כזכור משמע והכי נאנח ובזוכרו בכי על גיעגועין לו שיש כאדם

 ראביקו בחר ואשיריהס: חזבמותס זכירת להם דוחה בניהם
רעב :תפוחי עליה© מיבתן תקפה קעצחן בה שנקשרו אקר ביה
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 אני אם א״ל ממני חוץ לאו א״ל משפחה מאותה
 הן א״ל למד אתה בו חי שאתה דבר מלמדך

 ה׳ אלהינו ה׳ ישראל שמע יום בכל אמור א״ל
 שלא ה׳ בשם להזכיר לא כי *הס לו אמר אחד סד
 ומנשקה מחיקו יראתו הוציא מיד ואמו אביו למדוהו ) יגמום

 ]לארץ[ יראתו ונפל כריסו שנכקעה עד ומחבקה
 פגריכם את ונתתי שנא׳ מה לקיים עליה הוא ונפל

 *ויזעקו ביה.ת״ש כתרדאכיקו פגרינלוליכס. על » נחמיה
 רב אמר אמור מאי אלהיהם ה׳ אל גדול בקול

 היינו בייא בייא ]יונתן[ )יוחנן( ר׳ תימא ואי יהודה
 לצריקיא וקטלינהו להיכלא וקליא לביתא דאחרביה
 מרקר הוא ועדיין מארעייהו לישראל ואגלינהר

 איהו לא אגרא לקכולי אלא לן יהבתיה כלום בינן
 וכו׳ ביה[ דאביקו ]כתר בעינן אגריה ולא בעינן ׳

 מעשה רב אמר יהודה רב אמר בקרבותא ?'*עד יי*’’
 אם אמרה ביותר חולה שהיתה אחת בנכרית דןםט
לכל ותעבוד תלך מחליה אשה ההיא תעמוד אגדה"

 שבעולם ע״ז לכל ועכדה עמדה שבעולם זרה עבורה
 במה לכומריכה שאלרת לפעור שהגיעה כיון
 בכי ויצעקו השתיקס: כלב ויהס כמו שתוק הס כפותי: כמו

 בייאבייא :כתיב הגדולה ככסת באכשי גדול .בקול ישראל:
 היינו :בלה״ק אהה כמו וצעקה גכות לשון הוי ארמי בלשון

 את לכוף אגרא ביה לקבולי למקדשו: לביתיה דאחרביה
יצר אלמא וכו׳ בעינן איהו לא כך: על שכר ולקבל יצריכו
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 ושותין תרדין אוכלין לדת אמרו לוו עובדים

 שתחזור מוטב אמרות בפניות ומתריוין שכר
 בכך זרח עבודה תעבוד ולא לחוליה אשח ההיא
 כה מדני פעור לבעל *הנצמדים כן אינם ישראל בית אתם

 ד דניים כב׳ אלהיכם בה׳ הדבקים *ואתם פתיל כצמיד
 הנצמדי׳ תנא במתניתא בוו. וו הדבוקות תמרות

בה׳ הדבקים אשהואתם ע״י כצמיד פעור לבעל
ממש: דבוקים אלהיכם

 שם שימסור עד חייב אינו למולך מזרעו הנותן ]משנה
אחד תניא גט׳ וכו׳. באש ויעביר למולך

 שמעון בר׳ אלעזר ר׳ חייב ע״ז לשאר ואחד למולך
 אכיי אמר פטור למולך שלא חייב למולך אומר
 קדש: שכר יכן המעיס את ימשלשלץ בלע״ז בלד״ש תררין תקפן:
 למדרשים לה קאמר יהודה רב כן אינן ישראל בית אתם
 זאת השיבו לא אבותס אבל כלו' פעור לבעל הנצמדים :לקרא

 בה ואדבקו ונלמדו שבעולם ע״ז מכל היא מגונה שע״ז לבס על

 ואצל יפה בשעוה אותו שממרמין כלי פי על המוקף פי/י^ כצמיד
 שדבוקות המדובקות דבוקכתמרות אלא נצמדים לא ב״ה המקום

 משמע דדבוק אצלם הוא שבת תנא במתניתא :דבוקות ואיבן
ואילך אילך וזזין ובמשכין ממובריס איכן צמידים מכלמד טסי מבור

יפה: יפה משמע דבוק
 מולך קסבר יזייב זרעו העביר ע״ז לשאר ואחד למולך ]אחר

דמאיכ׳ עלהבכדרכה לאזהורי אלטריך ולא הוא ע״ז כמי
 כדרכה שלא עשה שאס לך לומר אלא בסקא יב( )דברים יעבדו

נכךולאשלךדווקאכתיגישדרכם7 משל<^למולךפטור2£,
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 אמרו אנטיגנוס כן חנינא ור׳ בר״ש אלעזר רבי

 רבי דאמרן הא שמעון בר׳ אלעור ר׳ אחד דבר
 אנטיגנוס בן חנינא ר׳ דתניא[ אנטיגנים בן חנינא
 כנל מולך לשון תורה תפסה מה מפני אומר

 רבא קיסם ואפי׳ צרור ואפי׳ עליהם שהמליכוהו
אינו ינאי *א״ר בינייהו איכא עראי מולך שסע״באמר
 עד חייב אינו יהודה א״ר וכו׳ שימסרנו עד חייב

 אביי אמר דמי חיכי העברה דרך שיעבירנו
מהאי ונורא גיסא מהאי נורא במיצעי דלבני שרגא

דפוריא: כמשוורתא אמר רבא גיסא
 הוא מוק אלא כטקא יעבדו מאיכה דהא עליו אזהיר ע״ז משוס
 לכתוב[: הוצרך לפיכך בסקילה זה מוק על הקפיד׳ והתורה להס

 אמרו לא אמר רבא מולך; שמו שקרא עליהם שהמליכוהו כל
 שאינו וקיסם צרור כגון ביכייהו איכא עראי דמולך ]אמד[ דבר
 לר׳ זה בכו לו ]להעביר עליו המליכוהו שעה לסי וזה לכך ראוי

 ינאי ר' ובא: קבוע במולך אלא מימייב לא שמעון בר אליעזר
 למשרתי מסי^ דהך למיחר אתא דמתכיתין שימסור עד לפרושי

 כדרך אלא המוק מן שיכה שלא העברה דרך :קאמר[ ע״ז
 לבכה גבוה לבכיס שורת דלבני שרגא :המולך העברת מכהג
 מדקתכי שורפו ואיכו עליו ומעבירו ומכאן מכאן והאש לנכה ע״ג

 והא מי הוא העברה לאמר אלחא פטור עצמו המעביר לקמן
 אלא היה למולך לאו סלמכדרא אמו שסכתו מזקיה גבי דאמריכן

 כמשוור־ת׳ אמר רבא :כתיב שריפה דהתס ססרוייס לאלקי
כדרךשהתיכוקות ברגליו קופץ אלא ברגליו מעבירו אינו דפוריא
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 ש© א׳ למה בע״ו כריתות ג׳ חנינא בר יוסי א״ר
תניא למולך וא׳ כדרכה לשלא וא׳ לכררכה

 ט> מדני דברי לעה״ב תכרת בעה״ו הכרת תכרת *הכרת
 ונכרתה נאמר כבר והלא ישמעאל ר׳ א״ל ר״ע
הכררת בעה״ז ונכרתה אלא יש עולמים ג׳ וכי

אדם: בני כלשון תורה דברה לעה״בתכרת
.סהמשחיו המדבר פיתום זדה אוב בעל מתני׳

והוא בו בוער והאש בארץ מסירה שהיתה הסורים בימי קוסצין
:לשמה משסה קוסץ

 אתן ואני תהיו בקדושים מולך גבי תרתי בע״ז כריתות ג׳
 עמו מקרב אותו והכרתי ההוא באיש סכי את

 כל ואת אותי והכרתי ובמשסמתו ההוא באיש סכי את אכי ושמתי
 דס״ל כמי[ ]ואי סכיוגו׳א״כ( אכיאת )ושמתי וגו׳ אמריו הזוכים
 אכשי' לך בשלמ והשלישי ע״ז ליה קרי מ״ח הוא ע״ז לאו דמולך

 ההיא הכסש תכרת הכרת הסר מצותו ואת בזה ה' דבר כי
 זה בזה ה׳ דבר לעה״ב מלק להם שאין כאלו לקמן ותכיא וגו׳

 תכרת הכרת דכתיב והא ע״ז והוא בסיכי דבורראשוזשכאמ'
 את אדם בכי כלשון תורה דברה לקמן כדמסרש ליה משיב מדא

 כרת כדרכה שלא א' : מסרש לקמן וככרתה מגדף הוא ה׳
 וכסוך וקטור לזבומ עכין תכהו לו עכין איכו אם מולך גבי יתירה

 למולך וא' : כדרכה שלא אף עליהם לו מייב שהוא והשתמואה
 דמולך כסשייהו באסי למיכתביה ליה מיבעי בכך שדרכן דאע״ס

 כו׳ יש עולמות ג׳ וכי :עליו תורה והקסידה הוא ע״ז לאו
:קאמר[ דכסשי' ]טעמא וכו׳ מולין בשמיטת לו ודומה

מן המת את מעלה משחיו המדבר המכשף: שם פיתום
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 והנשאל בסקיל׳ אלו הרי בפיו המדבר ]דת[ וידעוני

באזהרה: בהם
 אצילי ובין הפרקים בין המדבר זה אוב בעל שסע״נח״ר

 והוא כפיו ידוע עצם המניח זה ידעוני ידיו
 קולך מארץ כאוב *והיה מתוכי מאיליו מדבר כט ישעי׳

 לא אורחיה[ ]כי )כאורחיה( רמשתעי לאו מאי
 *ותאמר ת״ש ומשתעי הפרקים בין ויתיב ש״אכיידסליק
 הארץ מן עולים ראיתי אלהים שאול אל האשה

 הפרקי׳ בין דיתיב לא אורחיה כי דמשתעי לאו מאי
:ומשתעי

 א״ל ר״ע את טורנוסרופוס שאל זו שאלה ואף קד
 איישל״ה משמי ומדבר זרועותיו תמת בשמיו לו ומושיב הארץ שס

 ששמה יש אמת מיה בגת׳ כדמם׳ בפיו המדבר ידעוני :בלע״ז
 ע״י מאליו מדבר ותעצם פיו לתוך עלם מחכה ומבכים ידוע

 :אותם ירגמו באבן כדכתיב בסקילה אלו הרי :כשפים

 שאול: כגון העתיד דבר לו להגיד בהם 1ושי? שבא בהם והנשאל
 מלא גופייהו דמכשפים ואזהרה האובות אל תפנו דאל באזהרה

:ידעוני או אוב ושואל מבר ומוכר וגו' כך ימצא
 פרקי מבין באמד לו ויושב המת את מעלה הפרקים מכין

 ]פרקי[ על או אצבעותיו פרקי על כגון מכשף של העצמות

 ומתון קברו מתוך אורחיה כי :מיה שם ידוע :ברכיו
 קילו ומיהו הפרקים בין ויתיב דסליק לא :כמוך קולו כך

: מיותא נו שאין לפי כמוך
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 דמרי א״ל בגוברין גבר ומה א״ל מיומי׳ יום מה
 מייימר לך האמיר הכי א״ל צבי דמרי נמי שבת צבי

 אוב בעל .יוכיח סמבטיון נהר א״ל שבת רהאידנא
כשבת עשן מעלה שאינו יוכיח כיו א של קברו יוכיח

:וקללתו ביישתו בזיתו א״ל
 קה והולך עצמו המרעיב זה המתי׳ אל *ודורש הניא

שם רוח עליו שתשרה כדי הקברות בבית ולן
 ׳”יי'דכ בוכה היה זה למקרא מגיע ר״ע וכשהיה טומאה

 טומאה רוח עליו שתשרה כדי עצמו המרעיב ומה
 שתשרה כרי עצמו המרעיב טומאה רוח עליו שורה

 שעונותינו אעשה מה אבל עאכ״ו טהרה רוח עליו
:ימים משאר יותר שבת יום תמשב לחה מיומים היום מה

 מכל וגדול שר להיות כמוך לאיש מה מגוברין גבר ומה
 :המשילכי קיסר המלך לגדלכי מפץ אדוני צבי דמרי : האנשים

 טי :כבודו על והזהיר מפץ הקב״ה צבי דמיי נטי שכת
 הוא יחים משאר אמד ודילמא היא שבתא רהאירנא יימר
 ימות ובכל אבנים של אמד נהר יוכיח סמבטיון נהר : שכת

 יוכיח אוב בעל : וכמ שוקט השבת וביום והולך שוטף השבוע
 ימות כל דטורנוסרופום אביו של קברו : בשבת עולה שאינו

 וכשבת ונשרף נידון שהיה עשן מעלה היה ]השבת[ )השנה(
 איכה קללה הך קללתו ביישתו בזיתו :שובת־ן מהנס פושעי

 :גדוף אלא קללה שם היה שלא נמרצת קללת כמו גדוף אלא
אוהבו יהא הקברות בית של שד עליו טומאה רוח ׳«תשרה

 עליו שתשרה כרי עצמו המרעיב בכשפיו: ומסייעו

שע״י נותנת ההמד שהיא עאכ״ו :ונבואה שכיכה טהרה ^זח
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 מבדילי היו עונותיכם אם[ *]כי שנא׳ לנו גרמו ע,׳6’

 צדיק בעו אי רבא אמר אלהיכם. לבין ביניכם
 רב<- מבדילים היו עונותיכס שגא׳ עלמא ברו

 4ק הוה וירא דר׳ לקמיח שדריה גברא ברא
 ם א״ל ליה מהדר קא הוה ולא בהדיה משתעי

 הושעיא ור׳ חנינא *ר׳ לעפריך. הדר את חבריא יף״א ׳ע
 יצירה בספר ועסקו שבתא מעלי כל יתבי חוול’לע

ליה: ואכלו תלתא עגלא לחו ומיברא
 וכור מיני ו׳ המעביר זה אומר ר״ש מעונן ח״ר וור

 ר״ן עינים את האוחז זה וחכ״א העין על שם
 יסה היום ואומר ושעות עתים המחשב זה אומר

 על יתירה טובת חדה דהא שכיכה עליו תשרת ובקשה תעניות
 אעשה מה אבל כעניי אכו ואין כך על צועקין ואנו פורענות מדת
 ש׳ עלמא ברו הוו :עון מכל נקיים להיות צדיקי בעו אי :כו׳
 אין עונות בהם היו לא אס הא מבדילים היו עונותיכם אם כי

 ]שלמדו[ )שמלמד( יצירת ספר ע״י גברא ברא הבדלת: כאן
 דבור: בו היה שלא ליה מהדר הוה ולא :שס של אותיות צירוף

 גדול תלתא עגלא אתת: המכריס ע״י הנוצרים חן חבריא מן

 כסי למיכל ומעלי שביק׳ דהכי גדילתו וגמר שביו לשליש הגיע ו1כן
 כאל' טעם בעל טוב שהיה ל״א חשולשין שיהו עד אותן ומגדלין

לבטן: שלישי היה
 ועושה עיניו על ומעביר בריות חז' זרע שכבת זכור מיני ז׳

 ומראה הבריות עיני וסוגר אוקז העינים את אוחז :כשפים
 המחשב :כלום עושה אינו והוא פלא של דברים עושה כ^ו להם

שמנמי; עונות בעל ]כמו )עונה( ]מעונן[ לשון ושעות עתים
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 האוט' זרי מנחש ת״ר וכר. ליקח יפה למחר לצאת

 לו קורא בנו מידו נפלה מקלו מפיו נפלה פתו
 נחש בדרך הפסיקו צבי לו קורא עורב מאחריו
 סו שחרית כי תתחיל *אל משמאלו ושועל מימינו

 תנחשו לא ת״ר הוא. שבת מוצאי הוא ר״ח הוא
 הממש ובמכבי׳: בדגי׳ כעופות בחולדה המנחשים אלו כגון

ככנפימביארן וכו׳ לועדים מכמינין וכו׳ המסית ]משנה
 »ף׳'א׳ עשו וכן ׳גמ אותו* וסוקלין לב״ר אותו

 שלהם פנדרי׳ בן סטדא בן בע״פ. ותלוהו כלור סטדא לבן
 בעלימכ״ן פנדרי׳. בועל סטדא בעל חסדא א״ר הוא.

 מריססז אמו אלאאטוסטרא. הוא. יהוד׳ פפוסבן
 ליקת יפה לחמר ויצלימ לדרך לצאת יפה היום ואומר עונה את

 היום לדאוג צריך מפיו נפלה פחו :הליקמו[ בו וישתכר מקש
 הוא רע סימן משמאלו שועל או מימינו לו בא נחש מהיזק:

 מצפון הולך ,והצב למערב ממזרת הולך שהוא הפסיקו צבי לו:
 מם לגבות הגבאי כשבא בי תתחיל אל דרכו: והפסיק לדרוס
 ראשין להיות בי תתמיל אל ממך בבקשה לו אומר המוכס או ממנו
 ממכר תובע שהיה הוא שחרית לו: הוא רע שסימן הפסד בדבר

 בפרעון: היום מעשה תקלת אתמיל ולא הוא שקרית א״ל יווב
 ראשון הוא שבת מוצאי :חמר עד לי המתן הוא חדש ראש
]או חכמשי׳( )הס לדרך כשיוצאין המנחשים השבוע: לימי

:דבר בשום כשחתמילין[
 מארבין לו מעחידין ליה וכמן לו וארב דמתרגמיכן לו ]מכמינין

סטדא אחו בעל סטד׳ בעל :דבריו לשמוע הגדר אמורי
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דא סטת בפומבדיתא כדאמרי הואי. נשי׳ מגדלא

מבעלה[:
 מה א״כ האשה ואחד האיש אחר מכשפה ת״ר קן
 נשים שרוב מפני תחיה( )לא *מכשפה ת״ל שם
ш « שמם. נקרא למה יוחנן *א״ר בכשפים מצויות 

 עוד *אין מעלה. של פמליא שמכחישים כשפים ע״ג שם
 ההיא. כשפים בדבר אפילו חנינא א״ר מלבדו י דניים

מתותיה■ עפרא למשקל מהדרה קא דחוה אתתא 1!’’ח
 עביר• ויל מסתייעת אי לה אמר חנינ׳ דר כרעיה с,;״

 למה יוחנן א״ר והא איני כתיב מלבדו עוד נמהיש״אאין
 מעלה של פמליא שמכחישין כשפים שמם נקרא

 נגרי בר אייבו א״ר זכותיה. דנפיש ר״ח שאני עיליים
שדים מעשה אלו בלטיהם אבא בר חייא ׳א״ר’׳6»"*

הכי:[ לה קרי שזינת׳ ע׳ייש דא סטת שמו:
 הס דמכשפים וידעוני אוב גבי דהא האשה ואחר האיש אחד

כשפים :אשה או איש דכתיב לאשה איש בין מלק לא
 ממיתין: הן למיות שנגזר מי שעל מעלה של פמליא כמש נוטריקון

 לי אלא ממשלת שאין גזירותיו לפני כמ להם אין כשפים אפילו
 מליי| מסתייעא אי מכשפות: לו לעשות כרעיה מתותי לבדו:

 כתיב מלבדו עור אין עשי: מכשפות לי לעשות מצלמת את אי
 ואני יבא מאתו תוכלי ואס להרע תוכלי לא בי מפץ המקום ואם

 לאצוליה: משמיא נפשיה ומסר זכותיה נפישא :ואקבל אסבול
 שנסחרים שרים מעשה זה בסתר: בלט ותבא כמו בלטיהם

העושים המרטומיס ]היו[ )הן( בלטיהם שנא׳ ככ״מ נראים ולא
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 ג לאפי« החרב להט *ואת וכח״א כשפי׳ מעשה אלו בלהטיהם

 לןה >אי> קפיר ן־לא שד אמנא דקפיר אביי אמר המתהפכת
 "?'’’בהלכו׳ כשפים הלכות אביי אמר כשפים. אמנא
 ' אסור אבל פטור מהן ויש בסקילה מהן יש שבת

 בסקילה מעשה העושה לכתחלה מותר מהן ויש
 לכתחלה מותר אסור אכל פטור העונים את האוחז

 הוו שבתא מעלי כל אושעיא ורבי חניגא כרר׳
 תילתא עיגלא לתו ומיברי יצירה בהלכות עסקי
 רקרנא לאמה ליה חזינא אשי רב אמר ליה ואכלו
 *ויאמרושמ!הח מנחיריה. דשיראי כריכי ושדי רנפי־ץ
 שדים ע״י כעשיס איכם כשפים :שדים ע״י בלמשיהס )אותם(

 מאליה מתהפכת גו׳ המתהפכת החרב להט :מעצמן אלא
 וקרי מאליה אלא מתהפכת היתה שדים ע״י שלא לכשפים ודומה

 יכול שאינו הכלי על שמקפיד מי שד אמגא רקפיר :להט לה
 שצריכין בוהן שרי כגון דבר לאותו הראוי כלי בלא הדבר לעשות

 קפיר רלא זכוכית: של כוס שצריבין כוס ושרי שמור שקתו סכין
 דחלאכות שבת כהלכות עושה: הוא כלי באיזה אמנאאיכומושש

 לכתמלה מותר ואמרות כמש וצידת אסור אבל פטור ושבות בסקילה
 כאלוע׳ניש"» מראה העינים את האוחז בסקילה: מעשה העושה *ה״כ
 נגס׳ יצירה בהלכות עסקי אשור: אבל סטור כלום עושה ואינו עושה

 כאייכוה השס ומיותא יירפקצ שהיו ע״י תלתא עגלא להו איברי וממילא
 ]הן[ הקנ״ה דמעשה כשפים משום כאן ואין העולם נברא שכהן
 מנפיץ היה: מכשף אבוהרקרנא היא• שלו קדושה שם ע״י

מנחיריה רשיראי כריכי קוקי״רזושדי ובלעז בכין מוטמו מנפץ
11 IV.
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 א״ר הוא אלהים אצבע פרעה אל החרטומים

 ברית לבראות יכול השד שאין מכאן אליעזר
 אפילו האלהים אמר פפא מכשעורה-רב פחותה
 ליה מכניף האי אלא כרי מצי לא נמי כגמלא

 חזי לדידי חייא לר׳ רב מכניףליהא״ל לא והאי
 לגמלא וגיידיה לספסירא דשקליה טייעא ההוא לי

 ופרתא דם הבי לבתר א״ל וקם כטבלא ליה וטרף
 הואי. עינום אחיזת ההיא ]אלא[ לא( )אל הואי מי

 חמרא זבן מצרים של לאלכסנדריא איקלע זעירא
 דאסקוניתא׳ אגמלא קם פשר מיא לאשקויי מטא כי

 הוא אלהיס אצבע מכמיריו: מעילים של מתיכות ומשליך
 הקב״ה ע״פ אלא באה מכשפות ידי על לא ככיס של זו מכה
 אפילו לכראות יכול אינו ברי מצי לא :לה יכול מרטוס ואין

 ומקנן מאסף הוא גדולות לכריות צריך כשהשד אלא גדולה בליה
 לקבצס כומיס גדולות בריות האימכניףליה ההפקר: מן ומביא

 לבא כמ כה שאין אליו נאספת איכה קטנה אבל אליו וכאספיס
 טייעאסומי איני: ול״ג כו׳ חייא ה״גא״לרבלר׳ מרמוק:

 גמלו ומתך המרב כטל לגמלא וגייריה ספסירא דשקל ערבי:
 ליה וטרף דיבמות: בתרא פ׳ סגוייד ראוהו כמו גיידיה לאיברי׳.
 על ועמד וקם :בלע״ז אישקלייט״א בזוג לו קשקש כטבלא

 דםופרתאמיהוה הכי ובתר לרב: קייא ר א״ל רגליו:
 ההיא :והפרש הדם מן לכלוך מצאת כלום הגמל שעמד אמר

 המת: את יכוללהמיות שאינו היה ולאמגוייד עיניסהיה אחיזת
 מייס מים על כבדקין מכשפות מיני כל המכשפות כסס פשר

גשר של דף המסור נעשה ראסקינותא אגמלא קם ונימומין:
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 טחדרינן הוי לא ארה דועירי לאו אי ליה אמר

 אמיא. לי׳ ברק ולא הכא מידי רובין איכא מי לך
 אשקיון להו אמר אושפיוא לההוא איקלע ינאי )ר(
 רהוה אתתא לההוא חוויה שתיתא לי׳ קריבו מיא
 הורה מיניה פורתא שדי שיפוותה מרחשן קא

 נמי ואתון מדידכו שתאי אנא להו אמר עקרכא
 סליק רכבה חמרא חות אשקייה מרירי שתו

 )אינשי( חדירתו לה פשרא חבירתה אתא לשוקא
̂ ’”ותכסנו׳! הצפריע *ותעל כשוקא אאתתא ררכיב

 המי! ומלאה והשריצח היתה אחת צפרדע אלעור א״ר
 אחתהיכא צפרדע אומר ר״ע כתנאי מצרים ארץ כל

 איי*יי בן אליעזר ׳ר א״ל מצרים ארץ כל ומלאת היתה
 דרשינן עץ מין דאסקיכותא .גשר גמלא .מעור הדף את תמלה שעשו
 הזאת בעיר לוקין יש כלו׳ וכו׳ מדעם הכא דזבין איכא הוא:

 ינאי המיס: על בודקה ואינו סידרה שוס בכשפים שמחזקת
 ינאי דהאי יכאי ר׳ גרסי׳ ולא גרסיכן אושפיזא לההוא איקלע

 במים: טרוף קלח שתיתא :כשפים שעשה הוא מעליא איבש לאו
 את לו המביאה האשה את ינאי ראה שיפוותיה רטרחשן חזייה

 מן פורתא שדא היא: שמכשפה והבין נעות שפתיה שהיו המשקה
 בגופו כעשין היו מהן שתה )ואלמלא עקרבים ונעשו לארץ המשקה

 לדבר שהבין להן גלה לא מדידכו שתאי אנא :עקרבים(
 ממור: נעשית האשת חמרא הות שתה: כאלו עצמו והראה
 הכשפים את מימתה לה פשרא :כשוקא וסליק ינאי רכבה
יצאו והשריצהממעיה יושמע: מדא הצפרדע לקדמותה: ומזרה

*17
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 מדברותיך כלת תגרות אצל לך מה עקיבא עזרית

ושרקה תיוזה אחת צפרדע ואהלות נגעים אצל ולך
באו: והם להם

 וחבריו ר״ע נכנסו אליעור רבי כשחלה תניא קח
 יושבי׳ והם שלו בקיבוף יושב הוא לבקרו סה

 הורקנוס ונכנס היה ע״ש היום ואותו שלו בטרקלין
 להם אמר בנזיפה ויצא בו גער תפליו לחלוץ בנו

 נטרפה אבא של שרעתו אני כמדומה לחביריו
 מניחין היאך נטרפה אמו ודעת רעתו להו אמר »לא לפי

 שראו כיון שבות באיסור ועוסקין סקילה איסור ץ’הדל
לפניו וישבו נכנסו עליו מיושבת שדעתו חכמיםכהנ,׳המצ6

 באתם למה להם אמר אמות ארבע 'מרחוק
 וער לחו אמר באנו תורוה ללמוד לו ומרו4

 ואהלות כגעיס להלכות לך וככה מדבריך מבע מדברותיך ולדות:
 ושמע' להן שרקה בהגדה: ולא מקודד אתה ובהן ממורים שהן

:באו והס שבעולם הצפרדעים כל קולה
 בסוכה! כדאמרינן עליה׳ פרוסה יכילה עמודים ד׳ קינוף

הוא תפילין זמן לאו שבת דקסבר אביו של תפיליו לחלוץ
 אבא של ושדעתו ;הרכים לרשות בהן יצא שמא להכימס ואסור

 היה עליו גזיושבת דעתו היתה שאלו לחות הוא וקרוב נטרפה
 ),ועוסק ממין והטמנת הכר הדלקת סקילה איסור מולץתפיליו:

 אין בשבת תפילין ]דמכימ[ )בחכימ( שבות אסור אלא שאינו בדבר
 הוא מלבוש דרך דהא לר״ה יצא ואפי' מלאכה איסור כאן

שכרכוהו הבדוי מפני אמות ד׳ ברחוק כמיל: לו הוא ותכשיטין
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 פנאי לנו היה לא לו אמרו באהם לא למה עכשיו

 א״ל־זא״ה עצמן מיתה ימותו אם אני תמה להם אמר
 פ’ש?,ד”ב׳ (נטל בזשלחן קשת א׳׳ל מהו שלי ר״ע

 7”י דרועותי?," ב׳ לכם אוי, אמר לבו על והניחן דרועותיו
 מההיא תורה הרבה שננללין תורות ספרי כשני שהם

 דנטיעות תורה הרבה לימדתי תורה והרכה למדתי
 !’פ,א’ק המלקק ככלב אפילו מרבותי חסרתי ולא למדתי

 ןמן’י תלמידי חסרוני ולא לימדתי תורה הרבה הים מן
 יש״א ע׳ שאני אלא עוד ולא כשפופרת כמכחול ]אלא[ )אפי׳(
 שואלני אדם היה ולא עזה בבהרת הלכות ש׳ שונה

 מיתתי: תהא במה מהו שלי ככ״מ: עככאי של תנור כמחלוקת
 שמשתני ואלו כאולס פתו? שלכך מפני משלהם קשה שלך
 שננללין :זרועותיו שתי ר״א נטל :הרכה תורה למד היית

 שכלכי תורה ותתכסה תתעלס כך מכוסה והכתב ס״ת כשגוללין
 מרבותי חסרתי ולא ממני; ילמדו שמשוני שלא לפי כשאמות

 לש״א ע׳ אין גדולת שהיתה חכמתם לפי הים מן המלקק ככלב )אפילו(
 המלקק ככלב מעט מכמה^א מהם ולקכל למסרם עולה תלמודי

 את למסר ממכמתי קכלו ולא מסרוכי לא תלמידי וכן הים מן
 כטכול כשפופרת המכחול שממסר כמו אפי׳ מהם מכמתי יתרון

 מתמלה שהיו ממה ממכמתם מסרתיס לא כלי' חסרתי לא :א׳
 מעט שלמדתי )לסי מחני תם גדולים עתה וגס ממני יותר גדילים
 שפופרת :מהם[ מעט כ״א ממכמתם למדתי שלא ]לסי מהם(

 שתימכין כסף של או עץ של קיסם ומכחול כמיל כה »נותנים קנה
מראות כהלכות עזה כבהרת :ומוציאו ככחול ומטכלו כתוכו
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 שי שוגה שאני אלא עוד ולא מעולם דבר בהם

 בגטיעו׳ הלכות אלפים שלשת לה ואמרי הלכות
 מעולם דבר בהם שואלני אדם היה ולא קישואין

 היינו 44והו אני א׳ פעם יוסף כן מעקיבא חוץ
 קשואי׳ בנטיעו׳ למדני ר׳ לי אמר בדרך מהלכים
 קשואים השרה כל ונתמלאה אחד דבר אמרתי

 אמרתי עקירתן למדני נטיעתן למדתני רבי לי אמר
 ’ לו אמרו אחד למקום כולן נתקבצו אחד דבר

 ויצתה טהור להם ׳אמ כו׳ מהו *והאמום הכדור צ״ל
 ואמר רגליו על יהושע ר׳ עמד בטהרה. נשמתוזהאמ,ס

 בו כגע שבת למוצאי הנדר הותר הגדר הותר
 ■ שדמו עד בבשרו מכה והיה ללוד קסרי בין ר״ע

 אבי *אבי ואמר כשורה עליו פתח לארץ שותת נ «"כ
 לי ואין לי יש מעות הרכה ופרשיו ישראל רכב

להרצותן; שולחני
 ידיהם שעל כשפים מיני הלכות קשואים בנטיעות :'נגעים

 מהו וכו׳ והאימום הכדור לו אמרו :קשואין השדה כל נתמלאה
 הותר : פכ״ג[ ]כלים טהרות בסדר ומכמי׳ ר״א באלו שכמלקו
 אה משאין שתיו ללוד קסרי כין :שכרכוהו הגרר הותר הגדר
 סמכות שורה עושין שהיו בשורה עליו פתח :ללוד חקסרי חטתו

 שולחני ואיו :להיזליף לי יש טעות הרבה :להספד המטה
 )אשאל( למי לי ואין לשאול לי יש שאלות הרנה כלו׳ להרצותן

• : ]לשאול[
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רש סנהדרין שמיני פרק ומורה סורר כן
ומורה פורר בן

שמיני פרק
קט שנים( שמונח בני מולידים היו הראשוני׳ )דורות

 סט כרה ואת *הלא מדכתיב אילימא מנ״ל
 ע״ב וכתיב החתי אוריה ]אשת[ אליעם)בת( בת שבע

 בידש״כי* *וישלח וכתיב הגילוני אחיתופל בן *אליעם
 ”“רוכוזיב בורעב ידידיה שמו את ויקרא הנביא נתן

 שם>גוכתי׳ לאבשלום גוווים ויהיו ימים לשנתים *ויהי
 שם שנים שלש שם גשורויהי וילך ברח *ואבשלום

 יד שם ימים שנתים בירושלים אבשלום *וישב וכתיב
 ״> שם ארבעים מקץ *ויהי וכתיב ראה לא המלך ופני

 ואשלמה נא אלכה המלך אל אבשלום ויאמר שנח
 •> פ® *ואחיתופל וכתיב בחברון לה׳ נדרתי אשר נדרי את
 אמיתופל בן ואליעס אליעם בת שבע בת מדכתיב לימא אי

 ליה וסמיך ידידיה שמו את ותקרה נכה שלמה בלדת וכתיב
 וברין אמכק את אבשלום הרג לידתו אמר ־מיס לשכתיס ויהי

 שפייס מגשור וכששב לשלמה שכיס הריה׳ שכיס ג׳ שם וישב לגשור
 ואמ״כמרד בירושלי׳שכתי׳ ישב דודע"יהתקועיתלהשיבו את יואב

 למכין)שכה( לי׳ כקט שכה מ׳ והכי שכה מ׳ מקץ ויהי בתריה דכתיב
 לאבשלום המלך ויאמר )כדכתיב בתמורה כדאמרי׳ מלך ששאלו
 ואמיתוסל כדכתיב אמיתופל כמכק פרק ובאותו ומרד והלך וגו׳(

הר׳ וימנק ביתו אל ]ויצו[ )ויבא( עצתו כעשתה לא כי יאה
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 החמור את ויחבוש עצתו נעשתה לא כי ראה

 ויחנק ביתו אל ויצו עירו ואל ביתו אל וילך ]ויקם[
ימיהם. יחצו לא ומרמה דמים *אנשי וכתיב כת מלים

 ושל ל״ר אלא אינם דואג של שנותיו כל ותניא
 תלתין לחו הויא כמה ל״ג אלא אינם אחיתופל

 עשרים לחו פש שלמה דחוה שבע דל ותלתא
 דבל אשתכח עבורי לתלתי שני תרתי דל ושית

 בתשע תחייהו רלמא ממאי אוליד בתמני וחד חד
 בריאה ראתתא משום בשית אוליד שבע ובת אוליד

 מהבא אלא מעיקרא ולר לה הויא דהא תדע היא
אם אביס את הוליד תרח תרח תולדות *אלה יא לאשי"

 ונחור שנה מנחור גדול אברם הרן ואת נחור
 שנותינו ימי דכתיב ל״ה ארם של ימיו הצי :שנים ז׳ בן שלמה
 כשנולד לאקיתוסל ושית להועשרין פשו שכת: שבעים נהם

 ושלמה; שבע ובת אליעס דורות נ נולדו שכיס כ״ו ובתוך שלמה
 שהות אין מדשיס מל סקות כלו׳ עבורי רתלחא שנין חרתי דל

 חל אשתכחרכל וטהר׳: כידו׳ לימי וקודש להריון קדשי׳ לעוברז׳
 קדשים וק' שנה לק׳ אליעם אוליד אקיתוסל אוליד בתמני וחד

 קדשים וק׳ שנה לק׳ שבע בת היליד ואליעס )לעיבורו(
 :שנים כ״ו הרי שלחה של ללידתו קדשים וק׳ שנים לק׳ שבע ובת

 להזריע: וממהר׳ בריא׳ להיות דרכה אשה היא בריא׳ דאתתא
 ולר שבע לבת לה הוה דהא :ממהר׳ דאשה דע״כ ותרע

 ביה דכתיב ראשון שנולד לדוד שמת הולד אותו שלמה מקמיה
 שנה מנחור גדול אכרם לקס: ותאכל קמת הילד קת וכאשר
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 שנים שהי גדול אברהם נמצא שנה מהרן גדול

 יא יאפי׳ וגו׳ נשים להם ונחור אברם *ויקח וכתיב מהרן
 יסבה שמה נקרא ולמה שרה זו יסבה יצחק וא״ר

 עא שם תאטר אשר *כל דכתיב והיינו ברה״ק שסכתה
 סכין יסכהשהכל ר״א בקולה. שמע שרה אליך

 *’בלבושם ויאמר ויצחק פניו על *ויפול וכתי׳ ביופיה
 וקשיש שנין עשר משרה אברהם קשיש כמה וגו׳

 • לשרה הרן אוליד׳ כי אשתכח שנין חרתין מאמה
 לאחוה זוטא אברהם דלמא ממאי אוליד׳ כתמני

 חשיב דקא תדע להו חשיב קא חכמתן ודרך דוה
 ת שם חמש בן נח *ויהי דכתי׳ חכמתן דרך קרא להו

 יפת ואת חם את שם את נח ויולד שנה מאות
 שם ׳נמצ שנה מיפת גדול וחם שנה מחם גדול שם

 י שם מאות שש בן *ונח וכחי׳ שנים ב׳ מיפת גדול
 אי שם *ואלה וכתיב הארץ על מיס היה והמבול שנה

 ארפבשד את ויולד שנה מאת בן שם שם תולדו׳
 ותרתין מאה בר שנה ק׳ בן המבול אחר שנתי׳

 דרך ה״ב להו חשיב קא חכמתן דרך אלא הוה שנין
 להם ומחרת אכרם ויקח וכתיב ברישא: קרא ליה משיב מדקא
 אבי הרן בת מלכה כמור אשת ושם שרי אבי־ס אשת שם נשים
 רילמא שרה: זו ויסכה הרן בת יסכה אלמא יסבה ואבי מלכה

 חמש בן נח ויהי מיניה: הואדקשיש והרן הואי דאחוה זוטרא
 בן שם .שלשתן את הוליד שכה ת״ק בן שהיה לאמי■ שנה מאוח

 מאה בר המבול: אמר שכתיס ארפישד את ויולד שכה מאת

שנה בת״ק שנולד נמצא מכול; ול7ג והוא הואיל הוה וקרתין
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 לשמעת׳ אמריתא כהנא א״ר להר חשיב חכמתןקא

 מתניהו מהבא אתון אט׳ מנהרדעא וכיד דרב קמיה
הוא גס יולד *ולשם לה מתנינן טהכא אנן לה י**'י

 הגדול ]יפת[ הגדול יפת אתי עבר בני בל אבי
т» אורי בן *ובצלאל מהבא מנ״ל אלא !הוהן שבאחיו לה 

)אשת עזובה *ותמת וכתי יהודה למטה חור י״האגבן
 חור את לו ותלד אפרת את בלב לו ויקח כלב(

 תליסר בר הוה במה בר משכן בצלאל עבד וכי
 עושי׳ המה אשר ממלאכתו איש *איש דכתי׳ שני לי >*ייייי

 הקים שנייה משכן משה עשה ראשונה שנה ותני׳
 שנדה ארבעים *בן וכתיב מרגלים ושלח משכן יי

 אנכי הנה ועתה וגו׳ ה׳ עבד משה בשלוח אנכי
 להו הויא כמה שנה. ושמונים חמש בן היום

 עשרין להר פשו בצלאל דהוה ארביסר דל ארבעים
רכל אשתכח עבורי רתלתא שני תרתי דל ושית

אוליד: כתמני וחד חד
 הוה מכולם קטן ש״ח אלא שנה מאה כן היה המבול וכשירד לנין

 להו: משיב מכמח; ודרך אתיליד לאביה שכין ומרחץ ובת״ק
 חם שס חשיב 1יןל »קרא לכסזן* חם ליחשונ א״כ מימה כמום' יאמרו
 אח לו ותלד אפרת את כלב לו ויקה עזובה ותמת ע״כ: »י&ה
 וכי ■ שלו שלישי דור היה ובצלאל הוה כלב בר מור אלמא תור
 וכשכשתליזו ממלאכתו איש איש לי׳ דקרי י״ג בן היה משכן עכר

ארבעים בן וכתיב שנה י״ד בן היה כבר השנית דשנה המרגלי'
:היו© אנכי &3&
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ש© שתהא הוא בדק אר״ש תניא בת. ולא בן ]£יסהא[

 ומורדת סורר כבן להיות ראויה בת
 ע הכתוב גזירת אלא בעבירה אצלה מצויין *שהכל

כת: ולא בן הוא
 קי אכלי׳ לנחם אלא בעולם יק נברא לא חנן א*ר

שס לאובד שכר *תנו שנא׳ לרשעים שכר ולשלם
 לא משלי כי יין תיא 1*א• מ״ר יצחק א״ר נפש למרי ויין

 שםכגרשער של פניהם שמאדים יין תרא אל יתאדם
 אלתרא אמר רכא לעה״ב פניהם ומלבין בעה״ז

 כהנא רב .דם שאחריתו יין תרא אל יתאדם כי יק
 לא ראש נעשה זכה תירוש וקרינן תירש כתיב רמי
 7₽ההלי׳ ישמח וקרינן *ישמח כתי׳ רמי רכא רש. נעשה זכה
 רבא דאט׳ והיינו משממתו זכה לא משמחו וכה

 בר שמעון דר׳ כריה עמרם א״ר .פקחק וריהנא חמרא
בקטנותה יפובאה זוללה וכשהיא כעבירה אצלה מצוק שהכל

ומרגלת דרכים בפרשת עומדת למודה תמצא כשלא סופה
אתכן:. בשביל לעבירה הבריות

 שכי בו ומקבלין בעוה״ז בו שמתעדכין לרשעים שכי" לשלם
והולך שנטרד רשע היינו לאובד :בעוה״ז שעושין מצית

 תראייןכלי׳ אל :צערייהו לסכומי לאבלים נפש לטרי לו:
 עליו: יהרג סופו רם שאחריתו אמריו: להמשיך עיניך תתן אל

 שמשממהו שומם לשון דמשמע בשי״ן אנוש לבב ישמח יק כתיב
 אינו וקרינן :לבב( תמהון לשון והשמו אלי סכו )כמו לבו מכמת ׳'נוטל

 ’מימ" בעצמו להזהר וידע זכה אס כלומר זכה שממה: לשון ■שמח
עשאוני פקקין שמסקמאתהלב; משמיד מדאי יותר מלשתות
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 למי אמי למי אוי *למי מ״ד חנינא א״ר אבא «,יישל

 חכלילו׳ למי חום פצעים למי ש-׳ח למי מדנים
 ממסך. לחקור לבאים היין על למאחרי׳ עונים

 קיא תאי במערבא אמרי אמר דימי רב אחא כי
 ת ומסופי מרריש לסופית מרישיה ליה רדריש מאן

 ווי״ן י״ג גלילאח עובד דרש מדריש. לרישיה
 ברכס ויטע האדמה איש נח *ויחל ביין נאמרו מ יא*«

 חם וירא אהלו בתוך ויתגל וישכר היין מן וישת
 בחוץ אחיו לשני ויגד אביו ערות את כנען אבי

)שכמם( על וישימו השמלה את ויפת שם ויקח נח״ה ע׳
 ערורת את ויכסו אחורנית וילכו שניהם[ ]שכם

 אשר את וידע מיינו נח וייקץ וגו׳ ופניהם אביהם
 סרס אמר חד ושמואל רב הקטן בנו לו עשה
 שקלקלו מתוך סרסו דאמר רבעו'מאן אמר וחד

 צער שיח :כייא בייא כמו ארחי בלשון צעקה לשון אבוי :פקח
 מהישיה היין: על למאחרים אלה כל למי בשיחי: כסואריד

 למאחיי׳ אלה כל לחי יפהוה״ק משמעותו כדרש מדריש לסופי׳
 הממוסך הטוב היין היכן שחוקרין ממסך לחקור לבאים היין על

 כדרש מדריש לרישיה מסופיה ליה ררריש ומאן :בבשמי׳
 אבלים דהיינו ושיח ואבוי אוי לו שיש לחי וה״ק יפה משמעותו

 הבריו׳ עם הנלחם רשע דהיינו חכם ופצעים מדנים לו שיש ולחי
 ]להם[ )בהם( ושקיטתו שומנו חרוב עיכים חכלילו' לו שיש ולמי
 כנען ארור ויאמר וי וי ל׳ ווי״ן י״ג היין: על מאחרי׳ להיות ראוי

שקלקלו מתוך יין: של עונשו לו דכגמר שידע עד אלא חשיב לא
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 כתיב וירא וירא גמר רבעו ומ״ד ברביעי הללו ברביעי

 שכסיאעימס אותת *וירא וכתיב כנען אבי חם *וירא דיכא
 'ישם ברביעי קללו הכי משום סרסו לט״ד כןחמורכשלמא

 בהדיא נלטיית רביעי שנא מאי רבעו למ״ר אלא
 כרם ויטע האדמה איש נח ויחל הואי. והא הא

 ואמרי עוקכא ]רב[ )מר( אמר חסדא רב אמר
 לנח הקב״ת א״ל זכאי אי׳ר עוקבא מר אמר לה
 גרם שלא הראשון מאדם ללמוד לך היה לא נח
 אדם ממנו שאכל אילן אותו כמ״ד יין אלא לו

 אילן ]אותו אומר ר״מ דתניא היה גפן הראשון
 לךשסע״ג *שאין היה גפן ממנו[ הראשון ארם שאכל

 אומר יהודה ר׳ יין אלא יללה לארם שמביא דבר
 ואמא אבא לקרוא יודע התינוק שאין היה חטה

 שםאי» על עץ ליה )*וקרי רגן. טעם שיטעום עד
 ■נגמיא תאנה אומר נחמיה ר׳ כדקל( תהמר שחטה העתיד

 ג ם8 *ויתפרו שנאמר נתקנו בו שקלקלו שבדבר היה
תאנה: עלה

 בן את קלל ברביעי קללו :רביעי בן מלהוליד' שמנעו ברביעי
 איש כנען: ארור ויאמר וכנען ופוט ומצרים כוש שלו. רביעי

 היה הקב״ה שהוכימו ע״י האדמה איש ליה קרי אמאי האדמה
 שאין מיתה: עליו קנס שהיין אדה״ר דהיינו האדמ׳ מאיש ללמוד לך
 דעל מסתברא הילכך יין אלא אדם על יללה שמבי׳ דבר לך

 ומדקרי וכו׳ יודע התינוק שאין :לעולם ובכיה מיתה בקנס׳ ידו
 שנתקלקלו בדבר :מטיס היינו ש״מ ורע טוב הדעת עץ ליה

נס מרפא הוא בו מכה שהוא באיזמל הקב״ה מדת נתקנו בו
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 א״ר אמו יסרתו אשר משא מלך למואל *דבריי קיא
 אמו שכפאתו מלמד רשב״י משום ירהנן שם

 ומה בטני בר ומה ברי *מה לו ואמר׳ העמוד על לא «על*
 שמים ירא שאביך יודעין הכל כרי מה נדרי בר?ןס

 בטני בר ומה לו גרמה אמו יאמרו עכשיו היה
 שוב שמתעברות כיון אביך בית של הנשים כל

 כדי ונכנסתי דחקתי ואני המלך פני רואות אינם
 נשים כל גדרי בר ומה ומלובן מזורז בן לי שיהא

 בן לי יהא ואומרות גוררות היו אביך בית של
 זריז בן לי יהא ואמרתי נדרתי ואני למלכות הגון

 למלכי׳ אל לנביאו׳. והגון בתורה וממולא ומלובן
 למלכי□ אר־י יין שתו למלכי□ ל5א למואול

 קומת ה׳ כאס לה אהיה ואכי וכתיב בציון אש רצת כגון כס בתוך
סביב: אש

 להקב״ה וקכמתו מעשיו למואל המלך שלמה מלך למואל דברי
 משא :למיסי שמתי ידי כמו הוא שכיב׳ לחו( )כמו לקואל

 על שכפאחו אמו: שהוכיקתו תיכקה פרשת אמו יפרחו אשר
 אותו ויסרו כדאקריכןלקמן מלקות לשון יסרתו להלקותו העמוד

 בסעודתו וחרבה הכאה בעל שהוא רואה שהיתה ומסכי מלקות ה1
 יתלו לא באביך שהרי רשע להיות גרמה אמו מוכיקתו: היתה

 ולא בני שאתה אקריך לרכן תגרום למה ברי מה והייכו הקובה
 כק ובעל צורה בעל להיותך לך גרמו מעי כטגי בר אביך: בן

 כדאקרינן ולזרזו ללבכו לולד יפה שתשמיש וכככסתי שדקקתי
כך שמתוך לולד יפה תשמיש האקרוכיס קדשים ג׳ כדה נמסכת
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 יין ששותק מלכים אצל לך מה ביי לו אמרה

 שכר אי ולרוזנים אל לנו למה ואומרי׳ ומשתכרים
 וישתכר. יק ישתה לו גלוים עולם רזי שכל טי

 ישתה לפתחו מין משכי עולם רוזני שבל מי א״ד
 והודה שלמה שחור מנין יצחק א״ר וישתכר. יק

 לא לי6» אדם בינת ולא מאיש אנכי בער *כי דכתיב לאמו

»לאשימ איש נח *ויחל דכתיב מנח מאיש אנכי בער כי לי
 הראשון: אדם זה לי אדם בינת ולא האדמה

קיב נעשית תורתו המדרש בבית היש; כל וירא א״ר
 עא נוטה: תלביש *וקרעים שנא׳ קרעים לו
»־ משלי שות אמו היתה לא אם אומר יהודה ר׳ חגיא

 קיג נעשן-י, אינו וקומה ובמראה בקול לאביו
 שייף© בעינן ומדקול *בקולנו שנא׳ ומורה סורר כן

 ׳’־ידל שמעון א״ר תניא שוין. בעינן נמי וקומה מראה
 לוג חצי ושתה בשר תרטימר זה שאכל מפני וכי
 אלא לסקלו אותו מוציאין ואמו אביו האיטלקי יין
 וקבל דרוש נכתב ולמה להיות עתיד ולא היה לא

 כמאן קברו על וישבתי ראיתיו אני יונתן א״ר שכך
עתידה ולא היתה לא הנדחת עיר דתניא הא אזלא

 אי לומר לרוזכיס אל כלומר שכר אי ומזורז: מלובן הולד צא’
 משא בההוא מאיש אנכי בער :כן לומר להם נאה לא שכר

 : מהם יותר שתיתי ואני ביין שנכשל הראשון ארם זה כתיב:
 לסירוגין: אלא כזכר ואינו תלמודו שוכיז קרעים לו נעשית
:7יו״3 בקוליכו או בקולותינו כיזיב מדלא משמע קיל כקולר
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 אליעזר כר׳ שכר וקבל דרוש נכתבה ולמה להיות
 אחת מזוזה אפילו בה שיש עיר כל רא״א דתניא

 שללה כל *ואת דכחיב הנרחת עיר נעשית אינה ע דניי׳
 דאיכא וכיין באש ושי״פת רחובה תוך אל תקבוץ

 אלהיכם לה׳ כן תעשון *לא רכחיב אפשר לא ינןמזוזה שם
תלה: על וישבתי ראיתיה אני יונתן א״ר

 ולא היה לא המנוגע בית דתניא הא אזלא כמאן’שם
 שכר ׳קבל דרוש נכתב ולמה להיות עתיד

 אומר בר׳ש ר״א רתנן שמעון בר׳ אלעזר כר׳
 גריסין כשני שיראה עד טמא הבית אין לעולם

 ארכו וויה בקרן כתלים בשתי אבנים שתי ]על
 כתב בר״ש רר״א מ״ט כגרים ורחבו גריסין[ כשני
 הוי בקירות שהוא קיר איזהו קירות וכתב קיר

 צדוק בר אליעזר א״ר תניא זוית קרן זה אימר
 חורבתא א־תו קורין והיו עזה בתחום היה מקום

 הלכתי א׳ פעם עכו כפר איש שמעון א״ר סגירתא
 מכל ספר או החומשין מן אמד שכן וכל אחת מזוזה אפילו

 שללה כל את כיה קרינא ולא שס כתובה השם שאזכרת הנביאים
:כתיב שחס את ואבדתם בתר ונו׳ כן חעשון לא :ושרפת

 דכתיב אבנים שני על גריסין וכשתי נגעים שיעור זה )ריס
 נגע: שיעור אחת ובכל משמע תרתי האבנים את וחלצו

 זה בכותל אחד ווית בקרן ]יהיו[ אבנים ב׳ ואותן זויוח בקרן
 ורחבו גריסין ב׳ ארכו בשתיהן משוך והנגע זה בכותל ואחד

 דבעי אלעזר דר׳ מ״ט :גרים על כגרים אבן בכל שהיא בגרים

סנירתא חורבתא הקיר: ק וחראיהןשפל קיר כתיב זוית: קרן
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 אבנים ואמרו אותו שמציינין מקום וראיתי לגליל

לשם: פינו מנוגעות
 והקיר שאכל מפני וכי אומר הגלילי יוסי ר׳ חניא

 עב האיטלקי יין לוג חצי ושתה בשר תרטימר
 הורה הגיעה אלא ויסקל לב״ד יצא חורה אמרה
 נכסי מגמר שסופו ומורה סורר בן של דעתו לסוף
 לפרשת ויוצא מיצא ואינו לימודו ומבקש אביו

 מוטב תורה אמרה הבריות את ומלסטם דרכים
 הנאה רשעי׳ של שמיתתן חייב ימות ואל זכאי שימות

 .לעולם ורע להם רע ולצדיקים לעולם והנאה להם
 הנאה ולצדיקים לעולם ורע להם ירע לרשעים שקט
 להם הנאה לרשעים ושינה יין .לעולם והנאה להם

לעולם. ורע לחכם רע ולצדיקים לעולם והנאה

 המכוגע: בית משם שנותץ סגירתא חתרגמיבן מצורעת תורנה
 באהל מטמא חכוגעת דאבן עליו יאהילו שלא אותו מציינין

:כמת תהי נא אל למת הוקש דמצורע
 שאין להם הנאה ויין: בבשר שהורגל מה למורו מכלה: מגמר

 להם רע הארץ: כל ששקטה לעולם והנאה לתטוא: חוסיפיי
 דורסומוכיתים על מגינים שהיו לעולם ורע זכות: שהיומוסיפין

 להם שיש לעולם והנאה להם הנאה לצדיקים שקט הדור: את
 להם הנאה לרשעים ושינה יין :ובמצות בתורה לעסוק פנאי

 ואיבן תוטאיס אינם וישנים ששותים זמן כל לעולם והנאה
 ורע בתורה: עוסקין שאין להם רע לצדיקים לבריות: מריעין
מתבטלין וכשהן הדור על מגיבה שקעוסקיןבה שהתורה לעולם
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 ולצדיקים לעולם והנאה להם הנאה לרשעים פזור

לעולם: ורע להם רע
וכר. סופו שם על נדון חת “כמהתי הבא משנה

 שאין חוקה דמחתית מ״ט רכא אמר גט׳
 אמר סימה והאי ממונו על עצמו מעמיר אדם

 קאי ואי לי שביק ולא לאפאי קאי אולינא אי
 להרגך הבא אמרה והתורה ליה קטלינא לאפאי

להרגו: השכם
 חיה או בנהר טובע שהוא חבירו את לרואה מנין עג

 חייב שהוא עליו באין לסטין או גוררתו
 מהבא והא רעך דם על תעמוד *לא ת״ל א.מלהצילו

 ת״ל*והשבותולו •מנין גופו אבירת מהתסנפקא נפקא נ3 יי׳
 להועץ יכולין ואין מזה זה שכסרדין פזור לעולם: גא סןרענות

:זה את זה ולסייע רעה עצת
 דהא סופו שם על נדון יהרג: תורה שאמרת במחתרת הבא

 כשיעמוד הבית בעל להרוג דפוסו משוס ומקטיל קטל לא
 דמים לו אין תורה שאמרה למחתרת מ״ט :ממוכי להציל כנגדו

 חזקה להרגו: ומותר וכשמה דס לי שאין כמי לך הוא הרי כלוי
 ושותק נוטלו שאמר שרואה ממש על עצמו מעמיד ארם אין

 אמ׳ ומימי להצילו ממוכו על עומד שבה"־■ הזה הגנב יודע הילכך
 לך ואמרה ליה קטילכא קאי וא• באפי לגבי׳קאי אזילכא אי הגנב

 השכם להרגך בא שהיא מאמר ומלמ״תך דמים לו אין ]תורה[
להרגו: ]אתת[

 :השבתו על מצווה שאתה מכין בנהר נטבע כגון גופו אכילת
גופו את השב למדרש הוא יתירה קרא לו וחשבותי ת״ל



 רסו סנהדרין שמיני פרק ומורה סורר ק
מיטרח אבל בנפשו ה״מ אמינא הוה מהתם אי

אימאלאקמ״ל: אגרי ומוגר
 עד השם קדוש על מצווה נח בן אמי מר׳ מיניה בעו

אבייע״ב אמר השם קדוש על מצווה אינו או
 הויין תמני איתא ואם נח בגי נצטוו מצות ר ת״ש
 א״ר עלה הוה מאי אביזרייהו וכל אינהו רבא א״ל

 ה מ״ר הוה *לדבר כתיב רב בי אמרי אהבה בר אדא
 ]להשתחוות רמון בית אדוני בבוא לעבדך ה׳ יסלח

 5с *לך וכחי□ והשתחויתי ידי על נשען ו4והו שמה[
כצנעזיתעה הא ליה לימא לא איתא *ואם לשלום

בפרהסיא; הא
 קמ״ל יצילהיו: להצילו יכול הרואהו זה אם בנפשי ה״ט לעצמו:

על מזור אלא משמע עצמך על תעמוד לא רעך דם על תעמוד לא
:רעך דם יאבד שלא צדדין כל

 ואס עבור אמר ואס מי,תות ד׳ בסי' כדאמי־ ע״ז על מוזהר גרז ק
מידי כל אביזרייהו :לא או ה' את לקדש היא מצות תהרג לא
 או מצית איתן על לעבור א״ל י־אם בהי שייכא וק״ה ביה לשייך

 בכללן כמי האי הילכך עליתן יעבור ה׳ את יקדש לא אס הרג’
 וכל עולה בחכמות ודוגמתו לוראפר״טמכט אייזרייהו הוא,

 ע״ז לעבוד שלא כעמן עליו שקבל מאמר הזה לדבר אביזרהא:
 שאדון בדבר אנוס שאכי לעבדך ה׳ יסלמ הזה לדבר לאלישע אמר
 ואט לו: הודה אלמא לשלום לך לו ויאמר וכתיב לי’על נשען

 למשמע לשלום לך ליה לימא לא ק״ה על מוזהר כמ לבן איתא
 עמיתך את דהוכמתוכימ חצויה היה לא דלהוכימו כהי לו להודה

בצנעה . :לודי לא אסור לדבר אודויי מיהו תושב גר ולא כתיב
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 שנתן אחד באדם מעשה א״ד יהודה רב אמר קטו
באו טינא לבו והעלה אחת באשה עיניו ש©

 שתבעל ער תקנה לו אין אמרו לרופאים ושאלו
 לפניו תעמוד לו. תבעל ואל ימות חכמים אמרו לו

 תספר ערומה. לפניו תעמוד ואל ימות ערומה
 מאחורי עמו תספר ואל ימות הגדר מאחורי עמו

 )שמעון ור׳ אירי כר יעקב ר׳ בה פליגי הגדר
 אשת אמר חד נחמני[ בר ]שמואל נחמיה( בר

 למ״ד בשלמא היתה פנויה אמר וחד היותה איש
 היתה פנויה למ׳־-ד אלא שפיר היתה איש אשת
 רב משפחה פגם משום פפא א״ר האי כולי מאי

 בנות הו י שלא כרי אמר איקא דרב כריה אחא
 מיתבא לא מינסב ולינסכה בעריות פרוצות ישראל

 כה״מ שחרב מיום יצחק דא״ר יצחק כדר׳ עתיה ד
 .לשם משתקות שהוא רימון בבית ,ישראל היו ולא הוה בצנעה כעחן

עליה כת בן נצטווה ואפילו כתיב ישראל בני כתוך ק״ה וגבי
ישראל: בתוך אלא לקדשו נצטווה 'לא

 קולי: ותעלה לבו נטקטס אהבה מרוב נימק טינא לבו והעלה
שלא :בדבר בושין שהיו האשת משפחה פגם משום

 לתת האנשים בפני לעקוד בעריות פרוצות ישראל בנות יהיו
 כאן דאין מינסב ולינסכה לביאה; להם וימסרו עיניהם בהם

 כאן ואין ולינסבן )עבדו( הכי ליעבדן[] דכולהו בעריו׳ פריצות
 מיום בכך: ירפא ולא דעתיה מיתבא לא קצוה: אלא ]עבירה[

באיש קמה רוק ואין רבות מדאגות הכק כשל בהמ״ק שחרב



 רסן סנהדרין פרקשטיני ומורה סורר בן
מר שונא עבירה לעוברי ונתנה ביאה טעם ניטלה

משליט ינעם: סתרים ולחם ימתקו גנובים *מים

ן י פ ר ש נ ה
תשיעי פרק

 קטן ]אליעזר[ )אלעזר( ר׳ להזנותה בתך את תחלל *אל
עו זה אומר ר״ע לזקן בתו המשיא זה אומר

 יט !יקיא *איזחו ף״ע משום כהנא א״ר בוגרת. בתו המשהה
 שסע״נר״וא בוגרת< בתו המשהה זה ערום רשע עני

 דרכו. לפי עצך היו מן זהיר הוי ר״ע משום כהנא
 והמשיא לזקן בתו המשיא רב אמר יהודה א״ר

 הכתוב עליו לנכרי אבירה והמחזיר קטן לבנו אשה
 לעוברי וניתן ביאה: טעס כיטל לפיכך לאשתו תאב להיות

 סתרים לחם דכתיב :תאותן ומרבה תוקפן שיצה״ר עבירה
אשר הלמס אס כי ]כמו[ )דכתיב( נקט מעליא לישכא ינעם

: אוכל הוא
 :תמתיו היא מזכה מקבלתו שאיכה מתוך לזקן בתו המשיא

איזהו :ומזכה להפקירה שמתאות בוגרת בתו המשהה
 שמשהה וכו׳ המשהה מרשיע: עכיות שבשביל ערום רשע עני

 בשביל להזכות׳ שגורס רשע ערמת היא וזו מלאכה בשביל אותה
 להכאתו: דרכו לפי :לשמשו שפמה לקכות רוצה שאין הכאתו

 בעצמו ומראה לישראל ככרי ומנר השוה לנכרי אברה והמחזיר

כן הוא לככרי שאף בוראו מצות לו משובה איכה ה7אב שהשבת
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 יאבה לא הצמאה את התה ספות *למען אומר =״ דיי*

 להשיאן דמי שפיר לפרקן וסמוך לו סלוח ה׳
וכו׳ כגופו אשתו האוהב'את וקטנורת. לקטנים פ' יכמוח

וכו׳: שכניו את האוהב
 בברזל יד נאמרה לא מה מפני שמואל אמר

 אומר רבי תנ״ה שהוא בכל ממית שהבי־ול ישיא
שהברזל העולם והיה שאמר מי לפני וידוע גלוי ש©

 שיעור בו תורה נתנה לא לפיכך שהוא בכל ממית
מיכרז: דברוייח וה״מ

 באגרוף בין באבן בין הכירו את המכה ]משנה עח
 ולאחר שהיה ממה והיקל למיתה ואמדוהו

 פטור אומר נחמיה ר' חייב ומת הכביד מכאן
 שכה: על שכה שסו כמי למכר ספות למען עליהם: נצטווה שלא
 צמאה זו וילדה זקן לדבר צמא עם לדבי שבע הצמאה את תה

 קטנים עדיין לפרקן סמוך לקטן: גדולה וכן שבע וזקן לתשמיש
שכה דיושוס האי כולי הם קטנים דלאו שאני לפרקן *וסמוך הם נגע' עי׳

עליו: תזכה לא שכה מצי או אמנ'
 בה שיש משמע יד עץ בכלי יד באבן כמ״ש בברזל יר נאמר לא

 ברזל בכלי ואס כתיב בברזל אבל שיעודא דבעיא איויזה
 ממט לי שתמב תמיבה י ע שהוא בכל ממית שהברזל :הכהו
 לארכי הכהו אכל בלע״ז כורש״ט מימת דכרזייה כלבו: או בוושט

בעי: שיעורא הכאה דרך
 לרבנן אפילו למייס ממילה אמדוהו אבל כ״ד למיתה ]ואמדוהו

■ למיי© ואמדוהו ועזרו שהיה ממה והקל פטור:



 רסח סנהדרין תשיעי פרק . הנשיפין
 נחמיר ר׳ דרש וו את ת״ר גמ׳ לדבר: שרגלים

 שמיי? המכה ונקה משענתו *על כחוץ והתהלך יקום *אם
 ב״שחענהרג ווה בשוק מהלך שזה דעתך על תעלה וכי

 שחידת ממה והקל למיתה שאמדוהו זה אלא
 האי ורבנן פטור[ שהוא ומת הכביד כך ולאחר
 םשחובשיף מלמי ביה דרשי מאי המכה *ונקה
 ורבנן ממקושש יליף מנ״ל חבישה נחמיה ור׳ אותו

 לא ומשה קטלא' בר מקושש ממקושש לילפו כמי
 ידעינן דלא האי לאפוקי במאי קטליה ידע הוה

 ורבי הוא קטלא בר לאו אי הוא קטלא בר אי
 משענתו על הקל: שהרי זו מכה מאמת מת שלא שרנלי׳לרבר

 תעלה וכי :כמי על ונשען לגמרי שנתרסא בורייה על עתרגחינן
 זה אלא :ממיתה המכה ונקה למימי ליה למה רעתך על

 מן יקום שאם ללמדך הכתוב ויא למיתה מתאילה שאמרוהו
 תמכה ונקה האייס למשענת ואמדוהו במוץ והתהלך המשכב
 המכה ונקה האי ורבנן ;והכביד[ שמזר מכן לאמר מת ואפילו
 שלא המכה אובשין למיתה אמדוהו אס אותו שדוובשין מלמד

 המכה ונקה אתי להכי לאו אס ימות אס שנראה עד יברא
 יליף הוא: מבוש השתא דעד מכלל המכה ונקה לכשיקיס למשמע

 הוא קטלא בר и מקוש :במשמר אוחו ויניאו דכחיב ממקושש
 יודע מברייתא לקמן כדאייתא הוא קטלא דבר למשה ליה פשיטא

 מאלליה כתורה צאמר כבר שהרי במיתה שהמקושש מרע״ה היה
 כמ״ד ס״ל ורבנן יומת מיתה באיזו יודע היה לא אבל יומת מות

:נהרג מיתה באיזו בהתראתו שיודיעוהו בעיא לא
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 קטלא בר אי ידע חוה דלא ממגדף יליף נחמיה

 ריחה שעה הוראת מגדף ורבנן וחבשוה הוא
 שג׳ במיתה שהמקושש מרע״ה היה יודע כדחניא

 מיתה באיזו יודע היה לא אלא יומת מות *מחלליה לא שמות
 ׳נאמ לא מגדף אכל וגו׳ פורש לא *כי שנא׳ נהרג טי מדכי

משה .היה שלא ה׳ ע״פ לחבש לפרוש אלא בו
לאו: אם עיקר כל מיתה בן הוא אם יודע

 ליה תימא *לא שיננא יהודה לרב שמואל א״ל פ
 ר״ת על עובי אביו שהי׳ הרי דחני׳ הכי לאבוד ע״ב
אומר אלא ר״ת על עברת אבא לו יאמר לא פא

 הך היינו סוף סוף בתורה כתיב כך אבא לו
 מגדף אבל לקמן כדמם׳ לא אי הוא קטלא בי" אי יורע הי׳ דלא

 מכישה כתיב לא אי היתה שעה הוראת :יכו' לפרש א1י בו כאמ׳ לא
 שהרי היתה שעה דהיראת גמריכן הוה לא דהתם חמבישה דהכא

 דלא דכיון עשו ומעצחס מבישה אותה על חתמילה נצטוו לא
 מיתה ספק עליו להטיל היה ספק מה חתמלה מיתה בי נאמר

 כסתפקו לא מקושש לעיל דאמר להא סייעתא כדתניא למוכשר:
 מייב שהיה יודעין היו לא מגדף אבל נהרג מיתה באיזה אלא עליי

 יודעין היו לא אבל הוא עשייה בר משמע לו יעשה מה מיתה:
 צריכין היו דינו כל משמע יעשה מה כתוב ולא להם לפרוש מה:

:לפרש להם
 משום טועה שהוא כהדיא להודיעו הכי לאבוך ליה חיטא לא

 בתורה כתיב כך אבא לו אומר אלא ומצטער: דמכסיף

הך היינו סוף סוף בתורה: כתיב כך וכי קאמר בתמיהה קס״ד
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 )הוא(:יש״למ"» כך בתורה כתיב מקרא אבא לו אומר אלא

קין לא התרים *אל מ״ד חניגא בר׳ אחא רב דרש
 לאיחחאליח ועיניו אבותיו בוכורת אכל שלא אכל

 בקומדה הלך שלא ישראל בית גלולי אל נשא•
 לאומנו׳ ירד שלא טמא לא רעהו אשת ואת וקופה
 מקיפה נהנה שלא יקרב לא נדה אשה ואל חבירו

 שם וכשהיה יחיה. חיה הוא *צדיק וכתיב צדקה של
 דעביד מאן ואמר בוכה היה וה למקרא מגיע ר״ג

 א״ל לא.)חיי( מינייהו בחרא דחיי הוא לכולהו
 יי׳ !תיא נמי הכא אלה בכל תטמאו *אל מעתה אלא ר״ע

1מכל- באחת אלא לא בחדאמיגייהו אין בכולהו
אלה: מכל באחת נמי הכא אלה

 קיח לכיפה אותו כונסין ב״ד ושנה שלקה מי משגה
 ע״ב .שםנבקעת שבריסו ער שעורי׳ אותו ומאכילין

לכיפותמשנה» אותו כונסין בעדים שלא נפשות ההורג
היא .

 חלוקה מקרא א״ל בכימותא אלא עושה: אתה יפה וכי ואומר למביישו
לשני וה״כ מזכירו זה מה על לבו על שים’ עצמו והוא בתורה האמור

"’’מפנ הכי; תתכייה לא לאביך לומר לך אין
 כגמי זה לומר ימיה מיה הוא צדיק דקרא סיפיה אכל לא ההרים אל

 אם הוא צדיק לאו הכי עבד דלא משוס כרמיך על גמור צדיק
 אל אלא מדריש כמשמעותיה לאו אלא אמרות עבירות עבר

מסיד: שהוא מתוך אבותיו לזכות נצטרך שלא אכל לא ההרים
 :הגון לאדם גנאי דבר שהוא צדקה של מקופה נהנה שלא

כערים שלא :עבירות ב׳ על פעמים ב׳ שלקה ושנה שלקה מי
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 מאי גט׳ לחץ: ומיט צר לחם אוחו ומאכילין

 אט׳ רמיזא והיכא קומתו מלא יהודה א״ר כיפה
 מ״ד ר״ל ואמר רעה רשע *תמותת לקיש ריש יל׳־ תלים
 שנאחזי׳ כדגים עתו את האדם ידע לא ]גם[ *כיט הקרל

 חכה: ר״ל אמר רעה מצודה מאי רעה במצודה
בעןית בו. פוגעים קנאין נכרית הבועל קיטפיסקא

 I קנאי׳ בו פגעו *לא מרב כהנא רב מיניה שס
 1 כהנא לרב אקריוהו לגמריה רב אנשיידח מהו פב

 בישראול נעשת׳ ותועבה יהודה *בגד' כחלמיה נ מלאכי
 אהב אשר ה׳ קייש יהודה חלל כי ובירושלים

 אדהכי אקריון הכי א״ל אתא נכר אל בת ובעל
 הוא וכן עז זו יהודה בגדה לגמריה רב אדכריה

 למשה הלכה ודאי רמיזא היכא :להרגו דין לבית ניתן שלא
 תטותח מקצת: רמיזא היכא ומיהו דכיפה עונש האי הוא מסיני
 מויוזק אל^א רעתו תמותתהו רשע שהומזק מי רעה רשע
 ר״ל הכא דאיירי איידי רעה מצודה :היא מיתה בר רשע

 רעה מצודה מאי :דר״ל דרשה לאידך מייתי קרא בהאי שאל
 דגים בו ואוקז וקטן ומלוש רע שהיא נלע״ז אנצואיל״י חכה מצזדז׳לא

 ן :ותמבולות מארב ידי על ברשת לכאמז דומה ואינו פתאום יתיץי^גדוליס

 מקום של קנאתו המקנאים כשרים אדם בכי בו פוגעין קנאין ,ןכא,מכ
 יי׳-ן לאמי אבל המעשה את שרואין בשעה בו פוגעין כמפזק״ל

 פוגעין הוא: מסיני למשה והלכה לב״ד מסורה מיתתו אין
 עונש מה מהו קנאין בו פגעו לא בו: ופגע לך כמו ממיתין
זה בדבר רבו שי^מר מה שבע לנמריה רב אנשייה בדבר;
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 ג יימ־ה ותועבה ה׳ נאם ישראל בית בי *כנדתס אומר

וכה״א וכור משבב זה ובירושלים בישראל נעשתה.
 יח.ייקיאהיא תועבה אשה משכבי תשכב לא זכר *ואת

 יהיה )ולא זכה״א זונה זו ה׳ קדש יהודה חלל כי
 כג דכי־ובעל ישראל[ מבנות קדשה תהיה ]*לא קדש(.

 בתריה וכתיב הנכרית על הבא זה נבר אל בת
 כ מלאכי ]מאהלי ועונה ער יעשנה אשר לאיש ה׳ *יכרת

 לא הוא ת״ח אם צבאו׳[ לה׳ מנחה ומגיש יעקב
 כהן אם בתלמידים ועונה בחכמי׳ ער לו יהיה
 א״ר צבאות. לה׳ מנחה מגיש בן לו יהיה לא הוא

 מתחתן באלו הנכרית על הבא כל אבות בר חייא
 לו יש בת וכי נכר אל בת ובעל כתיב ר בע״ז
 רב אתא כי הנכרית. על הבא זה אלא ניר לאל
 על הבא גזרו חשמונאי של דינו בית אמר דימי

 רבין אתא כי נשג״א. משום עלה חייב הנכרית
 משום אבל זונה גוי׳ שפחה נדה נשג״ז משום אמר

 מפקרי לא ודאי נשייהו ואידך להר לית אישות
 אין לימלך הבא יוחנן א״ר חנה בר בר רבה אמר

 תועבה דקרא סופית וגו׳ זכר ואת וכה״א להשיבו: ידע ולא
 קדושתו הפקיר קרש ישראלית: ואפילו מופקרת זוגה הא:
 ממלל קדש וכן קדושתה ממללת קדשה :זוכות לרדוף והולך

 )ועיין אלו כל משים כה כעכש כלו׳ עליה הייב קדושתו:
 אם מעשת בשעת בב״ד לימלך הבא קנאי :בגמרא( ברש״י
ואינו מעצמו למקכא אלא נאמר שלא לו מורק אין נו יפגע
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 פנחס והתו ומרי פירש שאם אלא עור ולא לו מורק
 עליו נהרג אין לפנחס והרגו זמרי נהפך עליו נהרג

ישראל שופטי אל משה *ויאמר הוא רודף שהרי כה מדל
 אמרו סלוא בן ומרי אצל שמעון של שבטו הלך

 מה ושותק יושב ואתה נפשות דיני דנין הם לו
 מישראל אלף וארבעה עשרים וקבץ עמד עשה
 לו אמרה לי השמיעי לה אמי" כוכי אצל והלך

 אלא תשמעי לא אבי לי צוה וכן אני מלך בת
 הוא שבט נשיא הוא אף לה אמר שבהם לגדול

 לבטן שני שהוא ממנו גדול שהוא אלא עור ולא
 אצל והביאה בבלוריתה תפשה לבטן שלישי והוא
 ואם מותרת או אסורה וו עמרם כן לו אמר משה

 נתעלמה לך התירה מי יתרו בת אסורה תאמר
ос והמה דכתיב והיינו בבכיה כולם געו הלכה ממנו* 
בן פנחס *וירא וכתיב מועד אהל פתח בוכים שם

 הלכה ונזכר מעשה ראה רב אמר ראה מה אלעזר
 בירידתך למדתנו כן לא אבא אבי אחי לו אמר
 והרגו האשה מן זמרי פירש שאם אלא עור ולא נמלך:
 כשעת אלא הלכה כאמרה שלא עליו נהרג כן אמר פבמס

 שמעון כדלקמן: שמעון שבט כשיא שלומיאל הוא זמרי מעשה:
 מי יתרו בת לבטן: שלישי לוי ]לבטן[ )לשבטים( שגי

 כולן תורה וכשכתכה כשאה תורת מתן קודס משה לך התירה
 של רבים וגרים עמהס והיא מצות לכלל וכככסר היו כמ בכי

 הנועל בסיני לו שנאמרה הלכה ממנו ונעלמה רב: ערב

אכיי אבי אתי שהית משה היינו אבא אבי אחי וכו׳: נכרית
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 א״לע״יפ״ה בו פוגעין קנאין נכרית המעל סיני מהר

 אמ׳יצ"^ לןואושב פרוונקא לתרי איחוי דאגרתא קריינא
 ‘ י ה׳' נגד עצה ואין תמנה ואין חכמה שאין ראה

 לרב ככור חרלקין אין השם חלול שיש מקים כל
 )ומשחית( מלאך שבא ראה אלעור א״ר יצחד ר׳

 שם רומח ויקח העדה מתוך *ויק□ בעם ]והשחית[
 המדרש לבית זיין בכלי נכנסין שאין מכאן בידו
 ע״נ שס ]והולך[ *נשען והיה שלו כאונקלי והניחה שננא שלף

 ׳אמ שמעון של שבטו אצל שהגיע וכיון מקלו על
 שמעון משל גדול לוי של ששבטו מציגו היכן

 שאץ ראה וירא מאי אמר שמואל שלית: פי־יווגקא אהרן:
 שכל ת' כגד הביכה ואין מכמה אין פסיק כזכר כלו' מכמה
 הורה לפיכך לרב כבוד מולקיס אין השם מילול שיש מקים
 יראו שלא ממשה רשות ליטול המתין ולא רבו בפכי הלכת פכמס

 דעד מכלל ויקח ויקם הככרית: את להתיר וילמדו הרואים
 כדכתיב ודמן יושבין שהיו סכהדרין הערה הוה: כידו לאו השתא

 דיכין בתי להם מלק רביעי בפרק ואמריכן ראשי כל את קץ
 הברזל שלף שננא שלף :פעור עון על כפשות דיכי לדוכס
 על ]והולך[ נשען מלבוש.־ אונקלי >־וממ: של העץ שבראש
 שבטו בכי בו מכירין יהיו שלא הברזל בלי לבדו העץ ]על[ מקלו

 עצמיכם מפקירים אתם כלו׳ כו' מצינו היכן :בא הוא שלהרוג
 גדול שלי שבט וכי כמותכם אעשה לא למה אני מואב בכות אמר

 אמרו כן ששמעו כיון חכלכס יותר וטהור פרוש שאהא משלכם
כמותכו: רוצה הוא שאף לקובה ליככס לו הכימי
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התירו נכנם צרכיו לעשות הוא אף לו הניחו אמרו

הדבר: את פרושים
 שהיה אחד לפנחס. לו נעשו נסים ששח יוחנן א״ר שם
 שהיה ואחד .פירש ולא לפרוש לומרי לו י קכ

 איש של בוכרותו שכיון ואחד דבר. ולא לדבר לו י
 הי־ומח. מן נשמטו שלא ואחד אשה. של ובנקבותה

 ואחד המשקוף. את והגביה מלאך שבא ואחר
 המקום לפני וחבטן ובא בעם והשחית מלאך שבא
 מישראל אלף כ״ד יפלו אלו על רבש״ע לפניו אמר

 אלף ועשרים ארבעה במגפה המתים *ויהיו שנא׳ כה «דל
אלעור א״ר ויפלל פנחס *ויעמוד, דכתיב והיינו קי «הלי׳

 ]כביבול[ מלמד ויפלל אלא נאמר לא ויתפלל
 אט׳ לדחפו מה״ש בקשו קונו עם פלילות שעשה

 חמדח משיב הוא קנאי בן קנאי לו הניחו להם
 כן לעשות מותר ודאי הדבר את פרושי׳ התירו :תשמיש צרכיו
 שכככם: כשרחו העומדי׳שס אמרי כך כמותינו עשה פכיזס שהרי

 לזעוק לדבר .־ להרגו ניתן לא ושוב האשה מן לפרוש לו שהיה
 ובנקכותהוראו בזכרותו שכיון לסייעו: שבטו לאנשי

 ולא בו לפגוע לקנאי רשות שניתן וידעו בזה זה דבוקים אותן
 לפרוש התמה מן נשמטו שלא :עליו בלבו היה שנאה יאמרו

 המשקוף את והגביה בדין: שהרגם ישראל שראו עד מזה זה
 וישמטו: הרוממ להשפיל הוצרך ולא כדבקין שהן( )עד והוציאן

 במגפה שבטו בכי והוטרדו בעם והשחית מלאך שבא ואחד ־
במעשה שקנא לוי משבט קנאי בן :ריב פלילות לסכמם: הרגו ולא
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 אותו מבזים שבטים התחילו הוא חמה משיב בן

 לע״ז עגלי׳ אמו אבי שפיטם זה פוטי בן ראיתם
 וייחסו הכתוב בא מישראגל שבט נשיא והרג

 הקב״המדניכה לו אמ׳ הכהן, אהרן בן כןאלעזר *פנחס
 שט הנני אמור *לכן שנאמר שלום לו הקדם למשה

 שתהא זו כפרה וראויה שלום בריתי את לו נותן
 רב אמר נחמן רב אמר לעול׳. והולכת מכפרת

 ל .משלי עמו אלקים ומלך תיש או מחניס *זרזיר מ״ר
 והמתין היום אותו רשע אותו בעל בעילות תכ״ד
 שמלך ידע לא והוא כהו שחשש עד לו פנחס

 אתרן חמה משיב בן אמותיכו: את יעשה הכזוכה דכתיב דינה
 הקטורת: את ויתן וכתיב הקצף יצא כי כתיב 7 דקרק במעשה

 דכתיב יתרו מבכות לקת פכמס אבי דאלעזר יתרו אמו אבי
 באגד׳ ומסרם לאשה לו סוטיאל מבכות לו לקת אהרן בן ואלעזר
 פוטיאל בסוטה ואמרי׳ לע״ז עגלים שפטם יתרו זה פוטיאל

 מיתרו דאימיה אבוה או ומשכיכן ביצרו שפטפט יוסף של בכו זה
 דאימיה ואימיה מיוסף דאימיה אבוה או מיוסף דאימיה ואימיה
 זו כפרה וראויה :פוטאל ולא פוטיאל דכתיב כמי דיקא מיתרו

 עולם כתוכת ברית דכתיב לעולם מכפרת שתהא שעשהפנקס:
 לזכרון עומדת לעולם זו )דכפרה ויכפר לאלהיו קכא אשר תמת
 לשון מתנים הוו: הכי בגימט׳ זרזיר וכו׳ תכ״ר לישראל(: טוב

 המתין זרזיר )כלו'כמספר כותר שתשש עד תיש או המתנה:
 לא ופנחס שלו: הקימות שכל עמו אלקום :כמו( להתיש כדי

להמתין צריך היה שלא עמו ?!קום קלן ששמו שהקב״ה יורע היה
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 שנעשה ער ששים תנא במתניתא עמו. אלקום
 מים הטלאת כעריכה תיתח והיא המוזרות כבצים

 יוסף רב תני סאה בית ומושבה כתנא רב אמר
 אלא שמה כזבי לא ששת א״ר אמה שלה קבר

 כוכי שמה נקרא ולמה שמה צור בת שוילנאי
 כי כוס לאביה שאמרה כזבי ד״א באביה. שכובה

 לאורבני קני בין אינשי דאמרי והיינו זה עם
 מאי שוילנאי דקני קלפי בהדי בעי׳ מאי שוילנאי

 לו יש שמות הי יוחנן א״ר לאמה. בעיא.נייפתה
 בן ושלומיאל הכנעני׳ בן ושאול סלוא. בן זמרי

 סלוא בן .המוןרת כביצה שנעשה על ומרי צורישדי.
 פתימתי שכל ערבי לשון הזאת שהתיב׳ בעיני ונראה כמו. שיותש

 ביצים שגעשו :במקרא רמז לדבר ואין ששים ;אל תיבותיהס
 מרוב שבתוכו זרע שככת ונתבלבל שהוקלש מוזרות כביציס שלו

 מושבה מים: מלאת כעריכה זרע שכבת נתמלאת והיא בעילות:
 וקבר ביותר: רמבה שהיתה מושבה[ ]מקום )חושכשלייתה(

 תשמיעי אל אליה שצוה כאביה שכזבה רממה: שלהפתימת
 והיינו ע״י: אותם שמוט זה עם כי כוס שבהם: לגדול אלא

 לאורבני קני בין זה: דבר אומרים כזבי שס על אינשי דאמרי
 אתטיי״ן האגמים נין הגדלה דקה ערבה אורבני ;ימוד מקום
 דקני קלפי בהדי תלכהשם: זנות משוס ודאי בעיא מאי בלעז:

 הלכה זכות משוס ודאי בעי מאי שוילנאי :הקנים בקליפות
 גייפתה שם הוציאה כלומר אמה הכאיפה לאמה נייפחה שם:

,זונה. כת זונה אותה קורין שזכתה כיון אמה[ ]על )לאמה(
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 שהשאול על שאול משפחתו. של עונות שהסליא על

מעשה שעשה על הכנענית בן עבירה. לדבר עצמו
שמו: צורישדי כן שלומיאל שמו כנען.'ומה

רכא גלגלתו על כתוב ]אבויה[ )אבא( בר חייא א״ר
 ע״א שם פרידא דר׳ וקנו אחרת. ועוד ואת יהויקים של

 ירושלי׳ בשערי שריא דחוה גולגלתא ההוא אשכח
 והדר קברה אחרת ועוד ואת עילוה כתיב והוה
 גולגלתא האי דילמא אמר נבוג והדר קברה נבוג
 ככ ירמי׳ סחוב יקבר חמור *קבורת ביה דכתיב יהויקים של

 הוא מלכא אמר ירושלים לשערי מהלאה והשלך
 בשיראי כרכה שקלה לבווייח ארעא אורח ולאו

 נפקדת חזיתה דביתהו אתאי בסיפטא־ ואותביה
 44דאתת האי לח אמרי לשיבבתהא להו אמרה

 לתנורא שגרתה לה מנשי קא דלא היא קמייתא
 שהיו המסולאיסבפז לאתסולה לשון ויספרו שיזכרו גרס הפליא

 גרס ל״א בביאופיס סלו משפמתו ואת זה ואת בפז מעריכיןעצמן
 כנעןזמה מעשה בשערו: מסלסל לשון עוכס אמר ולדקדק למפש

 :הזמת את אהבו בניו את כנען צוה דברי׳ ממשה בע״פ כדאמרי'
:בה תעשה אמרת ועוד כבר בה נעשית כקמה אחרת ועור זאת

 אמריכן והכי אבוה בר מייא ר' הוא פרירא דר׳ זקיגו
 מושלך חמור קבורת :מקכורתה ויצאה בצבצה נפוג :נמלק

 דלא שכנתיה: לשיבבתהאאל ארגז: בפיפטא בימובות:
הסיקה לתנורא שגרתא מלבו: כשכמת איבה לה מנשי קא

התנור: את
IV1 ס■
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זאת עילויה דכתיב היינו אמר אתא כי וקלתה

אחרת: ועוד

הנחנקין ה! אלו
עשירי פרק

 מתנה רב לאביו ]דם[ שיהיו מהו כן לחו איבעיא פד
। כר דימי רב כמוך לרעך *ואהבת אמר ע״כ

I מכה מה בהמה ומכת אדם מכה אמר חנינאיט יאיח
 פטור לרפואה אדם מכה אף פטור לרפואה בהמה

 ן בריה מר סילוא לי׳ למישקל לבדיה שביק לא רב
 | דילט׳ כוותא ליה למפתח לבריה שביק לא דרבינא

 אחר נמו אחר הכי אי איסו׳ שגגת ליה והוה הביל
׳ חנק: שגגת בנו לאו שגגת

יפלא *כי שנאמר כ״ר ע״פ ממרא זקן משנה קכב
 התשלרמיץ מן פטור דם מקיז כגון לרפואה בהמה מכה מה

 לרפואה אביו: דהיינו אדם מכה אף הזיקה: לא שהרי ג ע _
לא כמוך לרעך ואהבת הוא: דמבורה ע״ג ואף ממיתה יפטור’ ם’דדי

 לעשות מפץ שאינו דבר אלא למביריהס מלעשות ישראל הוזהרו
 כוותא ליה למפתח בבשרו: לו ]ישב[ )יש( קוץ סלוא לעצמו:

 שהרי ליפתמ לא נמי אחר הכי אי הימנה: לימה להוציא כויה
 :יוסיף פן יוסיף לא דכתיב מכירו מבלת על הוזהרו ישראל כל

 לאו שזדונו באיסור שגגה הוי מתכוין בשאין לאו שגגת
דקיל: בעלמא
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 שם היו בתידינין ושלש׳ וגו׳ למשפט דבר ממך
 יושב ואדור הבית הר פתח עול יושב אחד

 באים הגדת בלשכת יושב ואחד העזרה. פתח על
 דרשתי כך להם ואומר הבית הר פתח שעל לזה
 אם חברי למדו וכך למדתי כך חברי דרשו וכך

 הגי׳ «מ׳ באיבם ואלו( )אלו לאו ואם להם *אמרו שמעו
 ךאמי)הג«הוכ דרשתי ךכ מרןאן העןרה פתח שעל לאותו
 ™"?,ם שמעו אם חברי למדו וכך למדתי כך חברי דרשו
 דקזע׳י״י"« לבית באים ואלו אלו לאו ואם להם אמרו

 לכל יוצאה תורה שמשם הגדת שבלשכת הגדול
 1י דנרים חור ה׳ יבחר אשר ]ההוא[ המקום *מן שגא׳ ישראל

 הורה ואם פטור לומד שהיה כדרך ולמד ושנה לעירו
 оь לבלתי בזדון יעשה אשר *והאיש שנא׳ חייב לעשות
 לעשות שחור׳ תלמיד לעשות שיור׳ ער חייב אינו שמוע

:ועלית וקמת קרא בה דמשתעי בירושלי׳ שם היה רינין בחי ג׳
 המזרמי שער הוא הבית הר פתח על יושב אחד

 הימנו למעלה יושב ואחר :כשיס עזרת לפני המיל מן שלפנים
 הגזית בלשכת ואחד לעזרתישראל: ובאין בשים עזרת כשעברו

 כדאמי־י׳ במול ומציה בקודש מציה העזרה בתוך בנויה שהיא
 שהורה זה זקן הבית הר פתח שעל לזה באין יומא: בסדר
 לירושלי׳ לעלות הכתוב והזקיקם עליו שבעירו ב״ד ונמלק בעירו

 פתמ שעל זה לב״ד שבעירו וב״ד[ הוא ]ובאין ב״ד( )ובא ולשאול
 לעשות שהורה תלמיד ממלה: פוגעין בו שהרי הבית הר

לב״ד ונא שבעירו ב״ד על ונמלק להוראה הגיע שלא תלמיד

*18
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קולו: חומרו נמצא פטור

 מחלוקת מרכין היו לא מתחלה יוסי א״ר קכגחניא
 יושבי׳ ואחד שבעים של ב״ד אלא כישראל פח
 ושלשה עשרים של דינין בתי ושני הגזית בלשבת ע״ב

 פתח על יושב ואחד הבית הר פתח על יושב אחד
 עיירו׳ בכל יושבים כ״ג של דינין בתי ושאר העזרה
 שבעירו מב״ד שואל לשאול הדבר הוצרך ישראל

 שסמוך לוה באים לאו ואם להם אמרו שמעו אם
 לוה באים לאו ואם להם אמרו שמעו אם לעירו
 הגזית ללשכת באים עד וכו׳ הבית הר פתח שעל

 בין של תמיד עד שחר של מתמיד יושבים ששם
 בחיל יושבים טובים ובימים ו״בשכתות הערבים
 ואם להם אמרו שמעו אם בפניהם שאלה נשאלה

 המטהרין רבו המטמאיןטמאו רבו למנין עומדין לאו
 שמשו שלא והלל שמאי תלמידי משרבו טהרו

 התורה ונעשית בישראל מחלוקת רבו צרכן כל
 מקומות ככל ושולחין כותבין משם תורות כשתי

 נוחה הבריז׳ ודעת ברך ושפל חכם שהוא מי כל
 על לסמיך שאין פטור :ככתמלה והורה לעירו ומזי■ ושאל הגדול

 כדאמרי׳ לב״ד ומיממת מופלא אלא מיינה לא והתורה הוראתו
 ראוי שאינו עליו שהממירו מומר קולו הומרו נמצא :בגמרא
 המיתה: מן לפוטרו קל לו כעשת ארנעי׳שכה בן שיהא עד להורא׳
 שלא א״נ בלשכה להם צר ומקום רב שהעם מפני בחיל יושבים

וזה דכין היו הגזית שבלשכת בדין כיושכין כראין יהו
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 להר אותו מעלין משם בעירו דיין יהא הימנו

 הגזית: ללשכת משם לעזרה משם הכית
 ברךקכד ושפל ענוותן עה״ב בן זה אי מתם שלחו

 שם באורייתא וגריס ונפיק שייף עייל שייף
 רבנן ביה יהבו לנפשיה טיבותא מחזיק ולא תרירא

אבא: בר עולא ברב עינוהי
 פט ומוריה סורר ובן מסית הכרזה צריכין ר׳ ח״ר

כתיב בכלהו זוממים ועדים ממרא וזקן
 כתיב זוממים בעדים ישראל וכל העם וכל בהו

 לסהרותא: חזו כוליעלמא דלאו והנשארים
קכה שלא מה המתנבא אדם כידי מיתתן שלשה ת״ר

 ש© *ויעש דכתי׳ כנענה בן צדקיה כגון וכו׳ שמע
לידחמ״אככ הוה מאי ברזל קרני כנענה בן צדקיה לו

 י׳ח כ ד״ה1 ,
 אמד כשמת הבית בהר דיין להיות אותו מעלין משם :עיקר
וכולן שה זה את עזרהומעלין משל אמד שמת עד שם ויושב מהם

מזה: זה מעלה בהם יש

 גבי ב[ ]בב׳ )בב״מ( אמריכן והכי יוצא ושומה כככם שומה שייף
:פוק שוף עיל שוף שכמבטה הבית תקרת

 את לרדות כדי זה עבירה שעבר על בב״ד מת פלוני ]הכרזה
 זוממים ובעדים :וייראו ישמעו 4ישר וכל :האמרים[

 וכל ]למיכתר[ שייך דלא משו© וייראו ישמעו והנשארים כתיב
 ומועלין בריבית ומלו גזלנין שיש לפתדותא מזו כ״ע דלאו העם

:לעדות פסולין שהן בשביעית

:ארס( את שינצמ לאמאב מתכבא היה כנענה בן )צדקיה
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 מי ה׳ *ויאמר דכתיב אטעיתיח רוחנבות למעבד מ״אכב

 ויצ<א גלעד ברמות ויפול ויעל אחאב את יפתההכיח"יי
 ויאמר אפתנו אני ויאמר ה׳ לפני ויעמוד הרוח

 יהוררת רב אמר כן ועשה צא תוכל וגם תפתה•
 רוחו יוחנן א״ר רוח מאי ממחיצתי צא צא מאי
 יצחק כדר׳ למירק ליה הוה .היורעאלי נכות של

 ואין נביאים לכמה עולה אחד סגנון יצחק דא״ר
 אמ׳ עובריה אחר. בסגנון מתנבאים נביאים שני

 השיא *תפלצתך אמר ירמיה השיאך. לבך *ודון א ׳’עיני
 ש״מ כהררי כולהי מדקאמרי והני לבך ודון אותך׳מט’ימ’

 להא ליה ידע הוה לא דלמא קאמרי. כלום לאו
 רכתי׳ לחו וקאמר התם הוה יהושפט יצחק דר׳

 א״להא לה׳ עוד נביא פה האין יהושפט *ויאמרכנ «׳א
 אבא אבי מבית מקובלני כך א״ל חני כל איכאז”הנ'י"
 נביאי׳ שני ואין נביאים לכמה עולה אחר סגנון &נ

אחר: בסגנון מתנבאים מקיאמי»
 בסי שקד רות והייתי אלא אפתנו אני ויאמר הרוח ויצאגכי ש״נ

 לנגד יכון לא שקרים דובר חשים ממחיצתי )צא נביאיו: ™*כל’
נביאים לכמה עולה :הקדש רות של מליצות דבר סגנון :עיני( כמ סי׳

 לכך זדון כמו א׳ והכל זה בלשון ולזה זה בלשון לזה בלכם כככס
 תלוק והלשון אתד דיבור היינו אותך השיא )*תפלצתך השיאך למק אינו

 היו אתד לשון שכלם קאמרי כלום לאו :כסילות תסלצתך נד”"שי
 לצדקיהו ליה והוה טוב אתד סה הנביאים כל הנה דכתיב אומרי׳

 אמר :אותם מתעה טומאה דרות אדעתיה לאסוקי כנענה בן
:דוקא( לאו אבא אבי מבית הכי: כל איכא הא אתאב ליה
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שס עוור בן חנניה כגון לו נאמר שלא מה המתנבא
 *כהיימי׳מט וקאט׳ העליון בשוק ירמיה דקאי

 חנניה נשא עילם קשת את שובר הנני ה׳ אמר
 את לעוור אלא באה שלא עילם ומה בעצמו ק״ו

 עילבם שתק את שובר הנני הקכ״ה אמר בבל
 אמ׳ התחתון בשוק איהו■ אתא עצמןעאכ״ו כשדים

 כי׳ שם רב א״ל בבל מלך עול את שברתי ה׳ אמר *כה
 כיון א״ל נאמר לא נמי לחבירו האי לאביי פפא

 דאיתמר כמאן למיררש ק״ו ]דאתיהיב[ )דיהיב(
 בשם המתנבא ניהודלאנאמרלו. הוא דמי ליה
 כגון את.נבואתו הכובש הבעל. נביאי כגון ע״ו

 שסע׳יב*חבריה כגון נביא ע״ר והמוותר אמיתי. בן יונה
 3״אמאמר הנביאים מבני אחר *ואיש דכתיב רמיכה

 ас שמעת לא אשר יען לו *ויאמר וכתיב רעהו אל
 דכתי׳ הנביא עדו כגון עצמו דברי על שעבר ונביא

:הנביא לו למ״ש תשש שלא האפיקורס נביא דברי על המוותר

 אמר הנביאים מבכי אמל ואיש לכתיב רטיכה חבריה
 שנתנבא ימלה בן מיכיהו היה וזה נא הכני ה' כדבר רעהו אל

 בילו הלל בן שכפל מפני ארס ביל ליפול אמאב על היום אותו
 טוב עלי ידבר לא ליהושפט אמאב דקאמר והיינו לשלום ושלמו

 את מכירו קבל ולא עליו זו את כבר שנתנבא מפני רע אס כי
 הנביא עירו :להכותו האיש ]וימאן[ אבה( )ולא לכתיב דבריו

ובל״ה עליו מקטיר ירבעם שהיה אל בבית ה׳ מזבמ על שנתנבא
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 אנינבי^ גם לו *ויאמר וכתיב אותי צור. כן *]כי[ ע «"א

 :]אריה[ וימצאהו *וילך וכתי׳ אתו *וישב וכתי׳ כמוךשם
 נבואתו את הכובש חכדא ררב קמיה תנא שסתני

 לקי בארבילא תמרי דאכיל מאן א״ל לוקה שס
 ידעי מגא .נביאי חבריה אביי אמר ביה מתרי מאן

 דבר אלהים ה׳ יעשה לא *כי דכתיב אביי אמרעמ)סג
 14אית אם ביה הדרי ודלמא סודו גלה אם כי

 והא נביאיו לכלתו מודעי הוו אורועי ביה דהדרי
 נינוה מעיקרא יונה אודעוהו ולא ביה דהררי יונה

 לרעה. אי לטובה אי ירע לא איהו א״ל נהפכת
 דיהב דאיענש ידע מנא נביא דברי על המוותר

 ואיענש אות ליה יהב דלא מיכה והא אות ליה
 אברהם הכי תימא לא דאי שאני דמוחוק היכא

 ה׳ ]נדבר אותי צוה כן כי עידו: היה והוא כתיב יאשיה גבי
 על ועבר הזה( )במקום מיס תשתה ולא למס תאכל לא לאמר[

:ושתה ואכל שקר הנביא לדברי ושמע עצמו דברי
 הררי דילמא בכברה; הנתונים תמרים בארבילא תמרי

 אינם והס הרעה על ונימס מעלה של פמליא ביה
 ביה דהררי יוגה והא ספק: התראת בו מתריס והיאך יודעים
 ומשמע ברה״ק א״ל נהפכת נינוה מעיקרא :נינוה את מהפוך

 נתקיימה ששבו וכיון לטובה מרעה מעשיהם שיהפכו לטובה כמי
 ]היה[ הוא ידע דלא ואיהו הנבואה הוא מהדר ולא הנבואה

 אמת נביא שזה גברא האי ידע מנא לרעה; שהוא וסבור טועה
 מוותר לפיכך השקר נביא שזה סבור שמא והלא עונשו שהקב״ה

ול& שאני אמת: ונביא לדעז תקיא תהורוזה --------
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 בהר אליהו יצחק. ליה שמע חיכי המוריה בהר

חוץ שחוטי ליה ועברי ליה סמכי חיכי חכרמל
. שאני[: דמוחזק חיכי ]אלא

 קט ארח ^ה םוחאלהר האלה הדברים אחר *ויהי
ר׳יוסרשס משום יוחנן א״ר אחר מאי אברהם

 ׳»5י^ הילד *ויגדל שלשטןדכתיב דבריו אחר ומרא בן
 כא שם חננתו זה זקן רבש״ע הקב״ה לפני שטן אמר ויגמל

 היה לא שעש׳ סעודה מכל בטן פרי שנה למאה
 , שה,א כלום א״ל לפניך להקריב אח' גוזל או אחד חור לו

 ,ן£.י?את זבח ול אומר אגי אם בנו לבשבי אלא עשי׳
 אברהםפרל״איל את נסה והאלהים מיד זובחו מיד לפני בנך

 א׳ אין אבא בר שמעון א״ר בנך אח נא קח ויאמר
 גא אין שעמדו ב״ו למלך משל בקשדח לשון אלא נא

 *””כאז 'ימיל ןונצח 'א גכור לי ׳י'ד,רבהור מלחמוח עליו
 םא*תרממך בבקשדח א״ל חזקדח מלחמה עליו עמדה
 אין הראשוני׳ יאמרו שלא זו במלחמה לי עמוד
 בכמה ניסיתיך לאברהם ׳אמ הקב״ה אף ממש בהם

 זה בנסיון לי עמוד עכשיו בכולן ועמדת נסיונות
 שני בנך. אח בראשונים. ממש אין יאמרו שלא
 יחיד וזה לאמו והיחיד יחידך. אח לי יש כנים
יצחק. את רחימילי תרוויחו אהבת. אשר לאמו

 נאמר שלא מה אמת דבר יצחקשהוא שמעליה היכי אות: בעי
היה בהמ״ק שהרי חוץ שחוטי בכו: את להקריב אדם לשוס

:בירושלים
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 קדמו עליו דעתו הטרף שלא כדי למה כך וכל

 הנדה תלאה אליך דבר *הנסה א״ל לדרך שטן אמני
 יקימון כושל החוק[ רפות ]וידים רכים יסרת

 בתמי *אני א״ל וחלא אליך תבא עתה כי מיליך כי מהלי׳
 מי נא זכר א״ל כסלתך יראתך *הלא א״ל אלך. ד איוב

 א״ל ליה שמע קא דלא דחוא כיון אבד נקי הוא
 שה הפרגוד מאחורי שמעתי כך יגונב דבר ואלי

 בדאי של עונשו כך א״ל לעולה יצחק ואין לעולה
 אחר אומ׳ לוי ר׳ לו שומעין אין אמת אמר שאפילו

 ליצחק ישמעאל א״ל ליצחק ישמעאל של דבריו
 מלרה שאתה ]במצוה[ )במצות( ממך גדול אני
 אחד ובאבר לו אט׳ שנה י״ג בן ואני ימים שמונת בן

לפני עצמך זבח הקב״ה לי אמר אם בי מגרה אתה
אביהם: את נסה והאלהים מיד זובח אני

 נבי^א לך יאמר אם ככל יוחנן א״ר אבהו א״ר צ
 שאפילו מע״ז חוץ לו שמע ר״ת על עבור

 ! תניא לו. תשמע אל רקיע באמצע חמה לך מעמיר
 דעתה לסוף תורה הגיעה אומר הגלילי יוסי ר׳

 שאפילו כה ממשלה תורה נתג׳ לפיכך ע״ו של
 לו תשמע אל הרקיע באמצע חמה לך מעמיד

 שהיא בדבר לכסותך לאוהבך היה וכי תלאה אליך דבר הנסה
 רצית׳ רבים הנהיסרת זרעך: את ומכרית אותך תלאה

 להלאותךולבהלך: בא הכה עתה בדבריך עולם באי כל והקייתה

חושל נביא אותו תראה אפילו כלו׳ בה ממשלה התורה נתנה
■
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 לעוברי חמה מעמיד שהקב״ה ח״ו אר״ע הניא
נביא חיה שמתחיל׳ עוור בן חנניה כגון אלא רצונו

שקר: נביא ולבסוף אמת

חלק
עשר אחד פרק

קבו שנא׳ לעה״ב חלק להם יש ישראל כל ]משנה[
 שם ארץ ירשו לעולם צדיקי׳ כלם *ועמך

 ם ישעיה להם שאין ואלו להתפאר. ירי מעשה מטעי נצר
 התורה מן המתים תחיית אין האומר לעה״ב חלק

 ]שתחלתו חופת: או אות לך ונתן לכתיב כרצונו ועושה

 נביא בעודו אות אליך ונתן ותאי הנביא חבביא כגון אמת נביא
 יאחר להרשיע כשיחזור ולבסוף אחרת כנבואה אות לך יתן אחת

שנתתי ומופת אות ע״י אני מוחזק שהרי עלי וסמוך ע״ז לעבוד
: כבר[ לך

 להמשיל כדי כאן וכתובה בעלמא אגדה אלא המשנה מן אינה כבא ך,ך
להם שאין ואלו הכי קאמר דפרק' רישיה אכל טוכ כדכד הפרק

 למורי ונראה הנשרפין הן אלו דלעיל פרקין אהן ומהדר לעה״ב חלק
לרש״י שאינו אחד פי׳כ מצאתי ע״כ וה לפיק שיקדים ראוי דהנחנקין

 מיתות בד׳ איירי מעיקרא וכו׳ יש־־אל כל "ל’ ’"שי יי״ל >״ל:
 שקבלו כיון עבירות שעברו אע״פ לכולהו)ואמר להו ומפרש ואזיל
 הבי מפרש והדר לעת״ג( חלק להם ויש ישראל ככל הן הרי דינם
 מן המתים תחיית אין האומר ה״ג לעה״ב: חלק להם שאין

לתחיית ממין לקמן בגמרא דדישינן במדרשים שכופר התורה
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 עקיבאאום׳ ר׳ ואפיקורס. השמים. מן תורה ואין
 המכה על והלוחש החיצונים בספרים הקורא אף

лтс לא במצרים שמתי אשד המחלות *כל ואומר טז 
 1שאור אכא רופאך. ה׳ אני כי עליך אשים לא

 וכל ;גמ באותיותיו: השם את ההוגה אף אומ׳
 לפיכך המתים בתחיית כפר הוא תנא למה כך
 מדותיו שכל המתים בתחיית חלק לו יהיה לא
 בר שמואל דא״ר מרה כנגד מדה הקמה של

 הקב״ה של מדותיו שכל מנין יונתן א״ר נחמני
דבר שמעו אלישע *ויאמר שנא׳ מרה כנגד מרה ירכי

 שעורי׳ ]וסאתים בשקל סולת סאה מחר כעת ה׳
 וגומר השליש *ויען וכתיב שומרון[ בשער בשקל סם

 היהיהכדבר בשמים ארובו׳ עושה ה׳ והנה ויאמר
 תאכל לא ומשם בעיניך רואה הנך ויאמר הוה

 וימות בשער העם אותו וירמסו כן לו *ויהי שסע״ב*וכתי׳
יהודה רב דאמר לי׳ גרמה אלישע קללת ודלמא שם

 א״כ באה היא בחנם אפילו חכם קללת רב אמר
שער: עסקי על כשער מאי וימות וירמסוהו לכתוב יצא כמי

2. 4 14 השעי
 אלא המתים שימיו ומאמין מודה יהא ואפילו התורה מן המתים קכש)

 המתי' תקיית שיש ועוקר הואיל הוא כופר באורייתא &’ר>ן דלא
 הלכך הוא שכן יודע הוא מהיכן וכי ולאמונתו לכו מה התורה מן

 החיצונים ספרים בגמרא: מפרש אפיקורס הוא: גמור כופר
 כדון בו שכפר דבדבר אותו דרמסו כן לו ויהי בגמרא: מפרש

לקכות: הבאים ברגלי וכימס משם אכל שלא
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קכח שנא׳ התורה מן המתים לתחיית מנין יוחנן[ ]א״ר

 שם וכי הבחן לאחרן ה׳ תרומת את ממנו *ונתתם
 א’לא״ו[מדכ׳ נכנס לא ]והלא קיים לעולם הכהן אהרן

 שעתיד מלמד אלא תרומה לו נותנים שישראל
 לתחיית מכאן תרומה לו נותנים וישראל לחיות

 לאהרן תנא ישמעאל ר׳ דבי התורה מן המתים
 ל״ג ס״א שאין )מכאן חברים בניו אף חבר אהרן מה כאהרן
 בר שמואל א״ר הארץ( עם לכהן מתנה נותנים
 לכהן תרומה נותנים שאין מנין יונתן[ ]א״ר נחמני

 לא כ ד״ה )לכהני׳ מנת לתת ירושלי׳ ליושבי לעם *ויאט׳ ע״השנ׳
 המחזיק כל ה׳ בתורת יחזקו למען והלוו׳[ ]הכהני׳ ולוי׳(

 לו אין ה׳ בתורת מחזיק ושאינו מנת לו יש ה׳ בתורת
 הנותן כל יהודה רב אמ׳ אדא בר אחא רב מנת.אט׳

 ארי מה ארי לפגי נתנה כאלו ע״ה לכהן תרומה
 כהן אף ואוכל רורס אינו ספק ואוכל דורס ספק

 מ"! כךיש״ל כל לו שמיה הוא אהרן וכי )*כלומר לעולם קיים אהרן וכי
האי ומאי ישראל לארץ כככם לא והלא תרומה לו שתכתן

 ]לאו קייס לעולם הכהן( לאהרן ה׳ תרומת ממכו וכתתם קאמ׳7
 ]שעתיר :כ״כ[ שימיה עליו כגזר לא הלא כלומר אלא דווקא
 לאי לאהרן דכתיב הא תנא ישמעאל ר׳ דבי :לעה״ב[ לחיות

 ספק ארי מה וכו׳: כאהרן לך לומר אלא להכיהואדאתא
 דעתו אס העדר מן בהמה כשכוטל יודעים אכר אין ואוכל דורם

 ולמלאות לטרוף אלא לא או שתסרימ קודם מיד לאוכלה לדוי־סה
כשאכו ע״ה וה״ככהן אכלכהכשתםרימיזמן תאותו)מורו(ולאמר
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 בטומאה. אוכלה ספק בטהרה אוכלה ספק ע״ה

*ומתו שנא׳ מיתה לו גורם אף אומר יוחנן רבי כר »קיא
 משיאו אף תנא יעקב בן ר״א דבי יחללוהו כי כו

 אשמר-, עזן אותם *והשיאו שנאמר אשמרה ערן שם
 מנין אוט׳ סימאי רבי תניא קדשיהם. את ׳כאכלםגה’כ,

 הקימותי *וגם שנא׳ התורה מן המתים לתחייתלעשכא
 לכם כנען ארץ את להם לתת אתם בריתי את ספקכרוב

 ס המתי לתחיירה מכאן להם אל^ת נאמר א4ל מ1מקזמ
 שאלו סימן[ ק״ם גש״ם ג״ם ]*צר״ק מןהתורה.שגם,ה

 מתים מחיה שהקמה מנין גמליאל רבן את צדוקי׳ °^יגנ
 הכתובים ומן הנביאים ומן התורה מן להן דספקאמר

 אל ה׳ *ויאמר דכתיב התורה מן ממנו קבלו ולא אוכלה
 ורילמא לי׳ אמרו וקם אבותיך עם שוכב הנך’ משהבטהיה

 *יחיו דכתיב הנביאים מן וזנה. הוה העם *^™*וקם
 או בטהרה אוכלה אם יודעין אכו אין בידו תרומה לו כותכין ובהגהות

 ]נהמה[ ולרמוס לדרוס דרכו שארי דורס ספק א״כ . בטומאה
בקורה שבותנה ופעמים מנוולת דרוסה[ ]כשהיא ואוכלה ברגליו ,כ\7ישי

 את באכלם מטעיןעליו: הרבה עונות עוןאשמה ואיכהמנוולת:
 אלא יתקודשיהון: בסואבא במיכליהון ומתרגמיכן קדשיהם

 ויעקב יצמק אברהם לאבותינו הקב״ה שהבטיין דמשמע להם
 מלמד אלא ניתכה לבניה׳ והלא ניתנה להם וכי א״י להם שיתן

 עם שוכב הנך :א״י להם ליתן הקב״ה ועתיד למיות שעתידין
 לעתיד שתמיה קם אתה והל שוכב מת אתה הבה וקם אבותיך

 דלקמיה וזנה הזה העם וקם רילמא :קאי אהכך וקם והאי לבא
יחיו הכרע: להם שאין מקראות מה׳ אמד והייכו ולאואדלעיל קאי
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 כי עפר שוכני ורננו הקיצו יקומון נבלתי מתיך
 יחזקאל. שהחיה מתים ודלמא טלך אורות טל
 י שיי לדודי הולך הטוב כיין *וחכך דכתיב הכתובים מן

 מרחשן רחושי דלמא ישנים שפתי דובב למישרים
 בן ר״ש משום דאר״י יוחנן כדר׳ בעלמא שפוותי׳
 בעה״ז משמו הלכד־ן שנאמרה מי כל יהוצדק

 ישנים שפתי דובב שנא׳ בקבר דובבות שפתותיו
 א דניים לאבותיכם ה׳ נשבע *אשר זה מקרא להם שאט׳ עד

 לתחיית מכאן להם אלא נאמר לא לכם להם לתת
 אמר הזה המקרא מן וי״א התורה. מן המתים

 ד ם6 כםלכ חוום אלהיכם בה׳ הדבקי׳ *ואתם שנא׳ להם
 סץנתה’ כלכם לעוה״ב אף קיימים כלכם היום מה היום

 ס״נשן4חנני בן יהושע ר את רומיים שאלו קיימים.
הנצחיים להיו׳ שעתיד מה ויודע מתים מחיה שהקב״ה מנין

חיים מהי! ! . . »  לעתיד ייזיי כפלים אפילו יקומון נבלתי ימיו: שכא״י דמתי© מתיך
 נהיים קרא דהאי יחזקאל שהחיה מתים ורילמא :יתומת כחם׳
 יש״א קזקיה נימי שכתככא לימזקאל קלם והוא אמר ישעיהו חתיך ימיו

 ]ימזקאל[ )לימזקאל( עתיד שהיה על זה פסוק חתככא והיה
 כלו' בלע״ז פרוכמיירה דובב :לא לעה״ב אכל ]מתים[ להמיות

 מרחשן שימיו: מכלל עפר ישיכי שפתי יחתכודדות נעות
 אין אכל הקנר כתוך מעט נעות שפתותיהן בעלמא שפוותייהו

 עד ממנו קנלו ולא .וכו׳ ייתכן והדר׳ העולם לאויר ויוצא מיין
 דחצי מיותר היום דהאי היום כולכם חיים :וכו׳ להם שאסר

כך כו׳ היו© מה ההיו© היו© ת״ל מה כולכם מיי© לחכתכ
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*ויאמרה׳ ׳שנ הוה מקרא מן תרוייהו להר אמר לא דניים

 הוה ]העם וקם אבותיך עם שוכב הנך משה אל
 להו אמר וזנה הוה העם וקם ורלמ^ת וזנדח[
 להיר. שעתיר מה ריודע בידייכו פלגא טיהא נקוטו

 יוחאי בן שמעון ר׳ משום יוחנן א״ר נמי איתמר
להיו׳ שעתיד מה ויודע מתים מחיה שהקב״ה מנין

 וגו׳: וקם אבותיך עם שוכב הנך שב׳
 זייפתי■•' זה בדבר יוסי ברבי אליעור א.״ר קכטתניא

 אין אומרים שהיו ]צדוקי׳[ )כותים( ספרי שם
 זייפתם להם אמרתי התורה מו המתים תחיית

 .. אומרי׳ שאתם כלום בידכם העליתם ולא תורתכם
 אומר ז4הו הרי התורה מן המתים תחיית אין

 חכרת הכי־ת בה עונה ההיא הנפש תכרת *הכרת יט מדכי
 רבפפא א״ל לעה״ב לאו לאימת בה עונה בעה״ז
 I אינהו חכרת מהכרת תרוויהו להר ולימא לאביי
 כתנאי ארם בני כלשון תורה דבר׳ לי׳ אמרי ]הוה[
 I דברי לעה״ב תכרת בעה״ז הכרת תכרת הכרת
 ן ]העם המתים תחיית הרי וקם אבותיך עם שוכב הנך שמעתי:

I קרא דחהאי בירייכו פלגא להיות: שעתיד חת הרי וזכה הזה
:להיות[ שעתיד מה דיודע כפקא

 מחש ואין אומרים אתם כזב כלום העליתם ולא זייפתם
 :החתים תחיית יש אלחא לעה״ב לאו :בדבריכם

 הוה אינהו לעה״ב: תכרת בעה״ז הכרת חכרת מהכרת
 כי הכי א״ל ולהכי ארם כני כלשון תורה דברה ליה אמרי

כתיב: בע״ז תכרת הכרת פה: פתחון היכידלאליהוילהו
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 טי מיני ה׳ *אה נאמר ככר והלא ישמעאל ר׳ א״ל ר״ע
 ונכרתה אלא יש עולמי׳ ג׳ וכי ונכרתה מגדף הוא

 תורה דברה חכרת הכרת לעה״ב הכרת בעה״ן
 14עהיב ר׳ וכין ישמעאל ר׳ בין אדם בני כלשון

 לכדתניא לי׳ מיכעי ההוא לי׳ עבדי מאי בה עונה
 אמרתי לא בה עונה ת״ל תשובה עשה אפילו יכול
 מלכתא קליאופטרא שאלה כה. שעונה בזמן אלא
 עי מלים ווציצו* דכתיב שכבי דחיי ידענא אמרה ר״מ את

 עומרים עומדים כשהן אלא הארץ כעשב מעיר
 מחטה ק״ו לה אמר עומדים בלבושיהם או ערומים

 לבושי׳ ככמה יוצאה ערומה שנקברה חטה ומה
 קיסר א״ל עאכ״ו. בלבושיהם שנקברים צדיקים

 עפרא הוו הא חיי דשכבי אמריחו גמליאל לרבן
 צא שבקידת ברתיה ליה *אמר׳ חיי הא מי ועפרא

 אחד בעירנו יש יוצרים שני ליה מהררנא ואנא
 דס״ל ונכרתה מגדף הוא ה׳ את :בע״ז נאמר כבר והלא
 סבירא עקיבא ור׳ וכו׳ עולמים ג׳ וכי :ע״ז עובד היינו מגדף

 בין ישמעאל לר׳ בין והשתא :השם חברך הייני דמגדף ליה
 בא שעונה וכו׳ ליה מבעי ליה עבדי מאי בה עונה לר״ע

 שיכבי דחיי לא: שב אבל בכרת הוי מיתה קודם שב שלא
 מעיר ולפרוק לצוץ ישראל שעתידין מעיר ויציצו חיים: שהחתים
 והולכין לצדיקים מקילות להם עושה הקב״ה וכדאחרי׳ ירושלים

 ב׳ שבקיה: לר״ג דקיםר ברוזיה לו אמרה לירושלים: ועולין
יוצר אקד בעירנו יוצרים שבי היו אלו הוא חשל וכו׳ יוצרים
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 מהן איזה הטיט מן יוצר ואחד המים מן יוצר

 לי׳ אמרה המים מן שיוצר זה לה אמר משובח
 ישמעאל ר׳ דבי שכן. כל לא הטיט מן צר המים מן

 ברוח שעמלן זכוכית כלי מה זכוכית מכלי ק״ו תנא
 הקב״ה של שברוחו ב״ו תקנה להם יש נשברו ב״ו

 דשכבי אמריתו אמי לר׳ מינא ההוא א״ל עאכ״ו
 אמשול א״ל חיי הא מי ועפרא עפרא הוו הא חיי
 שאמר כ״ו למלך דומדה הדבר למה 1משר־ לך

 שאין במקום גדולים פלטרין לי וכנו לכו לעבדיו
 להם אט׳ נפלו לימים אותו ובנו הלכו ועפר מים
 לו אמרו ומים עפר שיש במקום אותן ובנו חזרו

 שאין במקום להם אט׳ עליהם כעס יכולין אנו אין
 אחת על ועפר מים שיש עכשיו בניתם ועפר מים
 וראה לבקעה צא מאמין אתה• אין ואם וכמה כמה
 היא המיס חן אס הקב״ה כן אף לו אמרה וכו׳: החים תן כלים
 לא העפי* מן מוליד: הוא כמיס שהוא סרוחה דמטפה מצייר
 י היא זו זכוכית מכלי ק״ו תנא ישמעאל ר׳ דבי שבידו: כ״ש

של ברוחו שעמלן זכוכית כלי מה :לאביה שהשיבה תשובה
 )כמשך( וכן לתוכו ונופח שפופרת לו יש אותו עושה שכשהוא ארם *!י״ל

 ולעשות ולחזו׳ להתיכן תקנה להם יש :האומכי׳ מפי כשמע יזאיי' הא
 לא זכוכית ככלי לאבדן ונוחין כחגיגה דאמריכן *והא כלי מהן המםע״ל
 :חתקיימין כ״כ ואין לשעתן שכפסדין אלא תקנה להס שאין ^5 י

חטיפה האדם את יוצר שהקב״ה כמי והכי מים שיש עכשיו ׳כ) אמר
 כל א״כ העפר חן לבראתו שיכול וכ״ש מחש בה שאין קטנה >י>״ח

בורא שהקב״ה מאמין אתה אי ואם :בתוהו יצר כולו העולם א'שי
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 השריץ למחר אדמה וחציו בשר חציו שהיום עכבר

 עלה מרובה לזמן תאמר שמא בשר כולו ונעשה
 למחר אחת חלזון אלא בו אין שהיום וראה להר
 ההוא א״ל חלזונות כולו ונתמלא גשמיכם ירדו

 דאמריתון חייביא לכון אוי פסיסא בן לנביחה צדוקי
 לכון אוי א״ל חיין דמיתי מיתי דחיין חיין מיתי׳

 הוודהוו הוו חיקדלא לא מיתי דאמריתון חייביא
 קאימנאבעיטנא אי לי קרית חייביא א״ל כ״ש לא
 עושה אתה אם א״ל מינך לעקמימותך ופשיטנא כך

תטול: הרבה ושכר תקרא אומן רופא כן
 ע״י כבראין שאין במינן רש אשקרי״ל שקורין עכבר העפר: קן

 מהלך ולממר העפר מן ולצאת לברא מתמיל היום תולדה:
 ושמא והרוטב: בהעור מולין בשמיטת כדאמר כברא כשהוא
 לזמן אלא לאלתר נברא אינו שרץ שאותו מרובה לזמן תאט*־

 מתים חמיה הקב״ה שאין מבור ותהא שבועיים או שבוע חרוכה
 אמד הים מן שיוצא תולעת חלזון יכו׳: להר עלה לך שעה. לפי

 בכל נראה אינו ולכתמלה תכלת בדחו וצובעין שכה לשבעים
 כילו מתמלאת יורדין שהגשמים ולמחר אמד: מלזון אלא ההר

 בידו יש אלחא כולן משריצות מלזון שביצי למורי ונראה מלזוכות.
 לו והיתה שחו כך פסיסא כן גביהה שעה: לפי להמיות

 לכס אוי חייביא לכון ווי :לקמן כדחוכמ בגבו עקמומית
 והאיך שמתים אכו רואין מייס שהן אותן מתים רחיי :לרשעים

 היו שלא אותן הוו דלא ומיין: מוזי־ין שהחתים דעתנו על יעלה
 ומיין: שמוזרין כ״ש לא כבר שהיו אותן ומיין וכולדין כוצרין בעולם

:בא לקכתרו וכו׳ לי קרית חייביא קינא: א״ל



סנהדרין עשר אחר פרק חלק
 מיהודה רימוסנאי איתנטילו בניסן ככ״ד ת״ר קל

 עם לדון אפריקא בני כשבאו ומירושלים שס
 ארץ לו אמרו מוקדון אלכסנדרום לפני ישראל

 וכנען לגבולותיה כנען *ארץ דכתיב היא שלנו כנען לי מיל
 פסיסא כין נביחה להו אמר הוו אינשי דהני אבוהוןהםגיגשי

 לפני עמהם ואדון ואלך רשות לי תנו לחכמים המששנכד
 שבנו הדיוט אמרו ינצחוני אם מוקרן ׳׳שאלבסנררוסכמ>לא

 תורת ]להם[ אמרו אותם 'אנצח אני ואם כב״ינצחתם
 עמהם ורן הלך רשות לו נתנו נצחתכם רבינו משהשהזא

 לו אמרו ראיה מביאים אתם מהיכן להם לאמרש7רע1מ
 אלא ראיה לכם אביא לא אני אף אמר התורה ״קמן)ד)יפמ

 עבדים עבר כנען ארור *ויאמר שנא׳ התורה מהיש״אמן
 נכסים למי עבר נכסים שקנה עבר לאחיו יהיהמט׳אשי

 עברתונו. שלא שנים כמה שהרי אלא עור ולא למי
 תשובה לו החזירו מלכא אלכסנדרוס להו אמר
 בדקו זמן להם נתן ימים ג׳ זמן לנו תנה לו אמרו

 שדותיהן והניחו ברחו מיר תשובה מצאו ולא
 כיהודה ?לק ליטול רוצץ שהיו תמס בעלי עוררין דימוסגאי

 ובעגלה וכו׳ לרון אפריקא בני שבאו :ובירושלים
 ]לישראל[ כמים בהן שכעשו יחים אותן כל להר משיב העניה

 הוא די״ט לומר בכיסן דכ״ד הכא קאמר ולהכי י״ט וקבעום
 דלהך לגבולותיה כנען ארץ :זה כס משוס בהספד ואסור
 ה*א דשלכו כדין שלא אותה ירשתם ואתם כנען ארץ קרי ארעא

:היה אבינו דכנען
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 שנה ואותה נטועות כשהן וברמיהן זרועודת כשהן
היתה: שביעית

 קלא ישראל עם לרון מצרים כני באו אחת פעם שוב
שם הוא הרי לו אמרו מוקדון אלכסנדרוס לפני

 שייייגיר וישאילום מצרי׳ בעיני העם חן את נתן *וה׳ אומר
 בן נביחה אמר ממנו שנטלת׳ וזהב בסף לנו תנו

 עמהם ואדון ואלך רשות לי תנו לחכמים פסיסא
 ]להם[ )לו( אמרו ינצחוני אם אלכסנדרוס לפני

 להם אמרו אות׳ אנצח אני ואם שבנונצחת׳ הדיוט
 ודן והלך רשו׳ לו נתנו נצחתכם רבינו משה תורת
 אמרו ראי׳ מביאי׳ אתם מהיכן להם אמר עמה׳

 לכם אבי׳ לא אני אף להם אמר התור׳ מן לו
 שם ישראל בני *ומושב שנא׳ התורה מן אלא ראי׳

 מאות וארבע שנה שלשים במצרים ישבו אשר
 ששיעבדהם רבוא ששים של עבור׳ שכר לי תנו שנה

 אמר שנה מאות וארבע שנה שלשים במצרים
 אמרו תשובה לו החזירו מוקדון אלכסנדרוס להם

 ולא בדקו זמן להם נתן ימים נ׳ זמן לנו תנה לו
 זרועות כשהן שדותיהן הניחו מיד תשובה מצאו

 שביעית שנה ואותה וברחו נטועות כשהן וכרמיהן
 קטורה ובני ישמעאל בני באו אחת פעם היתה.ושוב

 אמרו מוקדון אלכסנדרוס לפני ישראל עם לרון
 כה לאשי׳ תולדות *ואלה שנא׳ ושלכם שלנו .כנען ארץ לו

 שם יצחק תולדות *ואלה וכתיב אברהם בן ישמעאל
לחכמי׳ פסיסא בן גביהה להם אמר אברהם בן
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 אלכסנדרוס לפני עמהם ואדון ואלך רשות לי תנו
 אנצח ואט נצחתם שכנו הדיוט אמרו ינצהוני אם

 נצחתכט רבעו משה תורת ]להם[ אמרו אותם,
 אתם מהיכן להם ׳אמ עמהם ודן והלך רשות לו נתנו

 אני אף להם אמר התורה מן לו אמרו ראי׳ מביאים
 אברהם *ויתן שנא׳ התורה מן אלא ראיה אכיא לא כה יאפי׳

 אשר הפלגשים ולבני ליצחק לו אשר כל את
 *אנטין שכתב אב מתנות אברהם נתן ממ׳אי״אלאברהם

 על לוה יש כלום וה מעל וה ושיגר בחייו לבניו ׳כג ואגטי
 מלמד אבא כר ירמיה א״ר מתנות מאי. כלום וה

*טומאה: שם להם שמסר לכושי
 לפטור יכולין ונשמה גוף לרבי אנטונינוס א״ל כי לפעיל
 חטאה נשמה אומר גוף כיצד הדין מן עצמן י;1אפ

 דומם כאבן מוטל הריני ממני שפירשה שמיום
 שפירשתי שמיום חטא גוף אומרת ונשמה בקבר. 1

 לך אמשול א״ל באוירכצפור. פורחת הריני ממנו
 והיה נאה פרדס לו שהיות למלך למה״ד משל

 אחד שומרים שני בו והושיב נאות *בכורות שסע״כבו
 נאות בכורות לסומא חגר א״ל סומא ואחד חגר
 לאכלס ונביאם והרכיבני כא בפררס רואה אני

 לימים ואכלום והביאום סומא גבי על חגר רכב
 אברהם שעשה כמו קברו כקלק אקד יטול שלא כתבים אנטין

 על לזה יש כלום ליצקק שנתן כקה ליטול שלא לישמעאל

שדים: ומעשה כשוף טומאה שם כלום: זה
הבכורות: תאני בכורות
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 היכן נאות בכורות להם אמר הפרדס כעל כא
 א״לחגר לראו׳ עיני□ לי יש כלום סומא א״ל הם

 הרכיב עשה מה בהם להלך רגלים לי יש כלום
 מביא הקב״ה אף כאחד אותם ודן סומא ע״ג חגר
 שנא׳ כאחר אותם ודן בגוף וזורקה הנשמה את

 יקראתליסנ עמו לדין הארץ ואל מעל השמים אל *יקרא
עמו לדין הארץ ואל נשמה זו מעל השטים אל

הגוף: זה
 קלג במזרח יוצאה חמה מה מפני לרבי אנטונינוס א״ל

נמיהכישס איפכא הוה אי א״ל במערב ושוקעת
 מה מפני לך קאמינ^יא הכי א״ל לי אמרת הוה

 מ נחמיה שנ׳יוצבא לקונה ליתןשלום כדי א״ל במערב שוקעת
 ררקיעא פלגא עד ותיתי א״ל משתחוי׳ לך השמים

 לו הכאה לכשמה הקב״ה יקרא כלו׳ מעל השמים אל יקרא
ויקרא ממעל השמים מאל אדם של גופו ]לתוך[ בתוך( )לאדם

הארץ: מן שבא הגוף אל אף
 שתחזור עד העולם כל את תסובכ במערב שוקעת מה מפגי

הוה לא הכי הוה דאי ותשקע למזי־מ ורימתה למקום
 הוא כך העולם דכיהג בחזרת שו-קעת מה מסכי לך אחיכא
 לתקב״ה לקונה שלום ליתן כרי נכנס: שם שיצא ממקום

 לפני ומשתמוה הולכת מערב עד שמגעת וכיון במערב שהשכינה
 :הקכ״ה לפני כפופה ונכנסת שוקעת לכך שבראה הקב״ה
 הולכת למה מתכוונת לכך דאם דרקיעא פלגא עד ותיתי
 ומשם לשם ותשקע רקיע של אמנע עד תבא המערב בתוך

לפני ברמוק שמשתמוה אדם בכי דרך שכן מערב כלפי תשתתות
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עוברי ומשום פועלים משום ותיעול שלמא וחתן

דרכים:
 באדם נתנה מאימתי נשמה לרבי אנטונינוס א״ל קלד
 משעת א״ל יצירה משעת או פקידה משעת שם

 ג׳ עומדת כשר של לחתיכה אפשר א״ל יצירה
 פקידה משעת אלא מסרחת ואינה מלח בלא ימים
 לימדני זה דבי רבי אמר פקידה( משעת אין )א״ל

 שמרה *ופקדתך שנא׳ מסייעו ומקרא אנטונינוס י אייב
 מאימתי יצה״ר לרבי אנטונינוס ליה אמר רוחיהיייש

1 ן כסמל
 ממשיך היה כן דאלו פועלים משום כך: כל מתקרב ואיכו המלך לניןכה

 הם וסבורים ביותר מאירה הרקיע באמצע שכשהמחה פתאום ׳”שהי
 שמשיכ׳ עד במלאכתן שוהין פועלים )והיו( ביום שהות יש שעדיין םמיה ,

г 1, 1 '1 י < נהטי&ה  . בית להם לבקש ימשיך מתי יודעים היו לא ]כמי[ דרכי ועוברי רש״א
 | וכלה והולכת יחשפלת שכשהולכת במערב שוקעת ולכך לינה

:משיכה שעת שמגיע יודעין אורה
 . משעה פקידה :ועצמות וגידין בבשר כולו שכקרם יצירה משעת

 ■» תהא מה המקים לפני ומביאה הטפה פוקד שהמלאך
 כשמה בו נזרקה מיד כדה במם׳ היד כל בס' כדאמריכן עליה

 אפשר וכי אכטוכיכום א״ל יצירה: משעת רבי א״ל ימיות:
 חסימת שאיכה מלמ בלא ימים ג׳ אפילו שתתקיים למתיכה

 תתקיים היאך יצירה שעת עד כתוכה כשמה היתה לא אלו וה״כ
 .חולדת איכה שוב חסרמת שטפה וכיון במעיה תסרימ שלא הטפה
 משעת אין רבי א״ל פקידה: משעת לרבי אכטוכיכום )וא״ל

 ופקודתך למדתי: מדבריו אנטונינוס למדני כדבריך(: פקידה

 רומי: נשמר פקידה משעת רוחי שמרה
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 יציאה משעת או יצירה משעת באדם בו שולט
 ויצא באמו יבעוט כן אם ]אל[ יצירה משעת א״ל
 למדני זה דבר רבי אמר יציאה משעת אלא

 ד לאשית רובץ: חטאת *לפתח שג׳ מסייעו והכתוב אנטונינוס
קלה ויולר־ת הרה ופסח עור *בם כתיב רמי לקיש ריש

 ש© לשון ותרון פסח באיל ידלג *אז וכתיב יחדיו
 האיימי׳לא בערבה ונחלים מים במדבר נבקעו כי אלם

 לה י׳עיפ כתיב רמי עולא .ומתרפאי׳ במומם עומרים ביצר
 שסכה מעל דמעה אלהים ה׳ ומחת לנצרן המות *בלע

 סה שם לא ימות שנה מאה בן הנער *כי וכתיב פנים כל
 כישראל כאן קשיא לא ימים עול עור משם יהיה
 דכתיב הנך התם כעו מאי ואוה״ע באוה״ע כאן
 סא שם ובני צאנכם ]ורעו[ זריכם ]ועמדו[ *)ורעו( כהו
 כל שם וחפרה’ כתיב רבחסדארמי אבריםוכורמיכם. נכר

 וכתיב צבאות ה׳ מלך כי החמה ובושה הלבנה
 רני א״ל :יצירה משעת או אמו ממעי כשיוצא יציאה משעת

: ויוצא אמו במעי בועט א״כ אכטוכיכום א״ל : יצירה משעת
: יציאה( משעת אכטוכיכוס )א״ל

 פסח כאיל ידלג אז וכתיב מומן: עם שמיין ופסח עור בם

מתרסאין: ואמ״כ במומן ועומרין דמשמעשמתרפאין:
 כי מתין: איכן שוב שמ״ן מאמר לבא דלעתי׳ לגצח המות בלע

 כער יאמרו שכה מאה בן ומת לעתיד אדם כשימות כלו׳ הנער
 וחפרה מתין: אלמא ימות שכה מאה בן הנער כי מת הוא

אור והיה וכתיב כהה אורם שיהא משמע החמה ובושה הלבנה
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 יהיר, החמה ואור החמה כאור הלבנה אור *והיה ל

 לימודה כאן ל״ק הימים שבערה כאור שבעתים ״יפישכמ
 העה״ן בין אין דאמ׳ ולשמואל לעה״ב כאן ,^המשיח *ר’כמה

 קשיא לא בלבד מלכיו׳ שעבוד אלא המשיח לימות
 רמי רבא שכיר. במחנה כאן צדיקי׳ במחנה כאן

 ארפא ואני *מחצתי וכתיב ואחיה אמית *אני כתיב לב דדי»׳
והדר מחיה אני ממירה שאני מה הקב״ה אמרשם

ארפא; אני שמחצתי מה
 באחד מיתה תהא יכול ואחיה אמית אני קלוח״ר

 מחצתי ת״ל נוהג שהעולם כדרך באחר וחיים סש
 מיתה אף באחר ורפואה מחיצה מה ארפא ואני

 השעבוד כשיכלה המע!יח לימות כאן הקמה: כאור הלבנה
 ובושה הלבנה ומפר׳ לבא ולעתיד הממה כאור הלבנה אור והיה

 אמריתי בדוכתי ראמר ולשמו^ :צדיקים של כגהס ערב התמה
 אלא לעוה״ב ואידי אירי :וכו׳ המשיק לימות העוה״ז בין אין

 במחנה כאן השכינה: מזיו ומסרה שכינה במחנה כאן
 אמית אני כתיב גרסיכן: לא רשעים במיונה כאן צדיקים
 ממייהו אכי כך האדם את אמית שאני כשם דמשמע ואחיה
 ארפא ואני מחצתי וכתיב מוס: בעל ומי עומד מיס בעל כשמת

 שמחצתי והדרמה ועומדשלם: הממ׳ן את מרפא ממיה כשהוא
ומתרפאין: במומן עומדין וכדלעיל מתרפאים כן שלאמר

 וממיה זה .אדם ממית אני וה״ק באחד וחיים באחר מיתה
 מה נולד: וזה מת שזה נוהג שהעולם כדרך אמר: אדם

ממץ: כמקום אלא רפואה ואין באחר ורפוי מחץ
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 המתי׳ תחיית אין לאומר תשובח מכאן באחד וחיים

 המתי׳ לתחית מנין אומר מאיר ר׳ תני׳ התורה מן
 טי שמ>» שר ישראל ובני משה ישיר *או שנא׳ התורה מן

 מן המתים לתחיית מכאן ישיר אלא נאמר לא
 י» יהסיג בנה מוכח יהושע יבנה *אן כרב׳ כיוצא התורה

 מן המתים לתחיית מכאן יבנה אלא נאמר לא
 וגו׳מ״איא כמה שלמה יבנה *אז מעתה ]אלא התורה

 בנה[ כאלו הכתוב עליו מעלה אלא ריבנה ה״נ
 התורה מן המתים לתחיית מנין לוי בן יהושע א״ר
 פד מלים לא הללוך סלה יהללוך עוד ביתך יושבי *אשיי שנ׳

 התור׳. מן המתים לתחיית מכאן יהללוך אלא נאמר
 זוכה בעה״ו שירה האומר כל לוי בן יהושע וא״ר

 א״ר וגו׳. ביתך יושבי אשרי שנא׳ לעה״ב ואומרה
 המתים לתחיית מנין יוחנן א״ר אבא בר חייא

 נו סיגי׳ ירש יחדיו קול נשאו צופיך *קול שנא׳ התורה מן
 המתים לתחיית מכאן ירננו אלא נאמר לא רננו

 עתידין יוחנן אבאא״ר חייאבר וא״ר התורה. מן
 שנא׳ אחד בקול שירה לומר כולם הנביאים כל

 צב ווטרא( )מר *אמר וגוט׳. קול נשאו צופיך קול
 לג דכלי׳ *יחי שנא׳ התורה מן המתים לתחיית מנין ]רבא[
 ]בעה״ן[ המשיח( )לימות ראובן יחי ימות ואל ראובן

 יב דניאל *ורבים מהבא אמר רבינא הבא לעולם ימות ואל

מהכא אמר אשי רב יקיצו. עפר אדמת מישני
אמד: קול היינו יחדיו קול נשאו לעתיד: משמע ישיר
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 הימין: לקץ לגורלך ותעמוד ותנוח לקץ לך *ואתה ע מיאל

מפי הלם המונע כל רב אמר יהודה רב אמרז’״!פ”ע ”и, שנאמר אבותיו מנחלת גוזלו כאלו תלמיד י
 מורשה יעקב קהלת מורשה משה לנו צוה *תורה

 רב אמר בראשית. ימי מששת ישראל לכל *?;היא
הלכת המונע כל חשידא שמעון א״ר ביזנא בר חנא לג ׳,דנר

 מקללין אמו שבמעי עוברין אפילו תלמיד מפי ׳
 לאו□ ואין לאום *יקבוהו בר *מונע שנא׳ יחלייאאותו

 קב ואין יאמץ מלאום *ולאום שנא׳ עוברין אלא צב
 בר ואין אל קבה לא אקב *מה שנא׳ קללה אלאכה ׳’אשי

 בר עולא יאנף. פן בר *נשקו שג׳ תורה אלא גככםי,ל™
 הכא כתיב ככברה אותו מנקבין אומר ישמעאל

 ואמר בדלתו חור *ויקוב התם וכתיב לאוס יקבוהו יע >י״כ
 אט׳ שכרו מה למדו ואם דקצרי אוכלא כי אביי
 שנא׳ כיוסף לברכות זוכה ששת רב אמר רבא

 שני יוסף אלא משביר ואין משביר לראש יישלי״א*וברכה
 ויעמוד שימות לו רמז וגו׳ ותעמוד ותנוח לקץ לך ואתה
 ימינו להמזיר הקב״ה שעתיד לקץ הימין לקץ מכן: לאמר

:ימינו אמור השיב כתיב שהרי לפניו
 בראשית דכתיב בראשית ימי ]מששת :מללמדו הלכה המונע

 ראשית בקראו וישראל ראשית שהיא התורה בשביל ברא
 בר :וגו׳[ השמים את אלקיס ברא להבמילה שעתידין תבואתה

 אוכלא בדלתו: מור ויקוב לשון אותו מנקבים יקבוהו :תורה
הבגדים: על חים ומזלפיןבו מנוקב שהוא כובסין של כלי דקצרי
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 מנ לאשי' עם לכל המשכיר הוא הארץ על השליט הוא *ויוסף

 בעוה״ו הורה המלמד כל ששה רב אמר הארץ.
 יא משלי .יורא הוא גם *ומרוה שנא׳ לעוה״ב ומלמדה זוכה

 קלח כנחה הצבור אה שמנהיג פרנס כל אלעור א״ך־
שס מרחמכס *כי שנאמ׳ לעה״ב ומנהיגם זוכה

 מט ישעי׳ דעה גדולה ואר״א ינהלם מים מבועי ועל ינהגם
 דעוהה׳ש״אב אל *כי שנא׳ אותיות שהי בין שניתנה

 לסוףכימ׳פי׳ דעה בו שיש אדכס כל אלעור וא״ר וגומ׳
 '”״”Vיקי־ חון כל ימלאו חדרים *וברעה שנא׳ מתעשר

 אסורלש״א דעה בו שאין אדם כל אלעור וא״ר ונעים
 כל משל־ כן על הוא בינות עם לא *כי שנא׳ עליו לרחם

 י3 ה’שינ’אלעור וא״ר יחוננו לא ויוצרו עושהו ירחמנו לא
 באין יסורין דעה בו שאין למי פתו הנותן כל

 א עזכדי׳ תבונה אין תחתיך מוור ישימו *לחמך שנא׳ עליו
 ת המע את אפרים *וירא שנא׳ יסוריץ אלא מזור ואין בו

 בו שאין אדם כל אלעזר וא״ר מזורו אה ויהודה חוליו
 ה ישעיה : דעת מבלי עמי גלה *לכן שנאמ׳ גולה לסוף דעה

הלכה בדבר תלמידו ומשביע שמרוה מי יורה הוא גם 'ומרוה
מורה: לשון מרוה לעה״ב״ל״א יורה הוא גס

 שסכך של אותיות ]שתי בעה״ב: יכהגס בעה״ז מרחמם
 צבאות בעלמא דאמריכן שס על שמות כל ל״א שמעתי

 ובדעת :מופלא[ לשון אותיות להו קרא שלו בצבא הוא אות
 למי שכתת לחמך בשביל הון: היודריס כל ימלאו הדעת מפני

.־ וגו׳ מזור ישימו דעה בו שאין
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 נשמעין תורה דברי שאין בית כל אלעור וא״ר קלט
 טמון חשך *כל שבי אשאוכלתו בלילה כו שם

 באהלו שריד ירע נופח לא אש תאכלהו לצפוניו כ אי»כ
 ה׳ אשר *ובשרידים שנא׳ ת״ח אלא שריד ייאלגאין

 מנכסיו ת״ח מהנה שאינו כל אלעזר וא״ר קורא.
 שריד *אין שנאט׳ לעולם ברכה סימן רואה אין כ אייר

 אלאת״ח שריד אין טובו יחיל לא כן על לאכלו
קורא: ה׳ אשר ובשרידים של

 אינו שלחנו על פת משייר שאינו כל אלעור וא״ר קט
 שריד *אין שנא׳ לעולם ברכה סימן רואה שם
 כל אלעור והא״ר טובו. יחיל לא כן על לאבלו שם

 של ע״ו עובד כאלו שלחנו על פתיתים המשייר
 קשיא לא ממסך למני הממלאי׳ שלחן לגד *העורכי׳ סי« ישעי׳

 בהדיה שלימה דליב׳ הא בהדיה שלימה דאיכא הא
 ד״ת שאין התורה ממצפוני וכתנא צפון לילה כל וגו׳ חשך כל

 של אשו זה נופח לא אש חאכלהו :בית באותו כשמעין
 שיש בעיניו שרע מי באהלו שריד ירע :כפות צריך שאין גיהנס

כאהלו: שריד
 והא״ר והותר: פתדצריךלשיירכדכתיבאכול משייר שאינו כל

 שלתן שמכיתין עושין שכן וגו׳ העורכים שנא׳ כו׳ אלעזר
 כוסות וממלאין גד שקורץ ע״ז אותה לשם ובמשתה במאכל ערוך

 :אסור דקאמר הא :חכי ששמה לע״ז כסוכיס חי־קתיס של
 על ונתן שאכל לאתר שליחה שמביא בהריה שלימה דאיכא

 והא הכי: עביד ע״ז דלשם דחתזי ששייר הפתיתים עם השצתן
גדא הא לעניים: דחזומכי׳ מעלי בהריה שליטה דליכא
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 כאלו בדבורו המחליף מל אלעור רבי ואמר
 לאשי׳ וכתיב כמתעתע בעיניו *והייתי הבא כתיב ע״ן עובר
 ’אלעוריימיה וא״ר תעתועים. מעשה המה *הבל התם

 תנינא נמי אנן אף וירא א״ר וקיים קבל הוי לעולם
 .ש״מ נגעו לראות חלונות בו פותחין אין אפל בית

ננעררת קשתו בערוה המסתכל כל אלעור וא״ר
חניות קשתך: תעור *עריה שנא׳

 קמא לא ארץ רחם ועוצר *שאול מ״ר יאשיה א״ר טכי א״ח
 שם אלא רחם אצל שאול ענין מה וכי מים שבעה

 ל משלי מכניס שאול אף ומוציא מכניס רחם מה לך לומר

 :כיכר יהא שלא בדבורו משכת בדבורו המחליף ל״ג: לכיתיה
 אפל ]לשון[ קבל ותמית. ]עכיו[ )עכי( הוי וקיים קבל הוי

 חלינות בו פותחין אין אפל כיח ושפל: אסל עצמך עשה
 כראה דחשמע כתיב בבית לי כראה כנגע נגעו את לראות
 )וכ״ז( הצלתו שאסלתו כמצא לאורי ולא לי דכתיב ועוד ממילא
 כמ נגערת קשתו בכגעיס: מטמא אין רואהו בהן שאין ]דכ״ז[

 שאתה עריה תעור עריה שכא' מוליד שאיכו ככער שלו אבר קושי
 קשתך תעור היא[ ]בערותה הוא( )נערותך ממש בה מסתכל

.איש דאשת[ ]בעריות אשת( )ערות הממשב המסתכל ד״א
 :ה' ויכער כמו ומתמעטת מתהלכת ככערת ידו גבורת קשתו
 שבע לא ]קבר מים שבעה לא ארץ רחם ועוצר שאול

 לא ועצור קצר שהוא הרמם בית רמס ועוצר ממתים[
 שאול ענין מה וכי :מיס שבעה לא אק וכן מבעילות ישבע
אף הולד ומוציא הזרע מכניס אהדדי: הכי כממכו למה וכו׳
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 בחשאי בו שמכניסי׳ רחם ומה רברי״׳ק״ו והלא ומוציא
 בקולו׳ שמכניסין שאול קולות בקולי ממנו מוציאין

 , תשובה מכאן קולות בקולי הימנו שטוציאין דין אינו
 דבי תנא התורה. מן המתים תחיית אין לאומרים

 חוזרים אינם להחיותן הקב״ה שעתיד צדיקים אליהו
בירושלי׳ והנותר בציון הנשאר *והיה שנא׳ לעפרם י ישעיה

 מה כירושלים לחיים הכתוב כל לו יאמר קדוש
*ואבן קיימין לעולם הם אף קיים לעולם שסע״בקדוש

 לחדש הקב״ה שעתיד שנים )אלף( אותם תאמר
 ההוא ביום י לבדו ה׳ *ונשגב שג׳ עולמו את בהן כ שם
 כנפים להם עושה הקכ״ה עושים הם מה צדיקים של קמי

לא כן *על שנא׳ המים פני על ושטין כנשריבם ה*ה,ןנ,6
 צער להם יש תאמר ושמא וגו׳ ארץ כהמיר נירא

ירוצו כנשרי׳ אבר יעלו כח יחליפו ה׳ *וקווי ת״ל מ ישעיה
 שהחיה ממתים ונילף ייעפו ולא ילכו ייגעו ולא
 בקולי בה שמכנימין המתים: לתמיית ומוציא מכניס שאול

 אותו שמועיאין דין אינו המת: את קוברין גדול בבכי קולות
 להחיות שעתירהקב״ה גדול: בשופר יתקע שנא׳ קולות בקולי

 )לימות בין לעפרן חוזרין אין שוב שימיו: לאמר המשיק לימות ימו"
 וימיו שישובו עד עליהם מתקיים תבשר אלא לעה״ב( בין המשימ ח’המש

עולמו את לחרש הקב״ה שעתיר שנים ואותן לבא: לעתידל^״’הנ

 הואיל הס היכן צדיקים אותן שנים אלף מרב זו עולם ויהיה
 הקב״ה כשממליף ארץ בהמיר נירא לא בארץ: נקברים ואינן

 כח יחליפו ה׳ וקווי :ימים בלב שאנו לפי כירא לא הארץ את
שהחיה ממתים ונילף צער: בלי ולעוף לשוט כמ להם שיהא
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 רתניא היה משל באמת כמ״ד לה סבר יחזקאל

 על עמת יחזקאל שהחיה מתים אומר אליעזר ר׳
 נ ש״א יה׳ אמרו שירה ומה ומתו שירה ואמרו רגליהם

 שירה אומר יהושע ר' ברחמים ומחיה בצדק ממית
 ם8ר׳ ויעל שאול מוריד ומחיה ממית *ה׳ אמרו זו

 אם נחמיה ר׳ א״ל היה משל אמת אומר יהודה
 באמת אלא אמת למה משל ואם משל למה אמת
 אומר הגלילי יוסי ר׳ של בנו אליעזר ר׳ היה משל
 והולידו נשים ונשאו לא״י עלו יחזקאל שהחיה מתים
 רגליו על בתירא כן יהודה ר׳ עמד ובנות בנים
 לי שהניח תפילין והללו בניהם מבני אני (ואמ
 יחזקאל שהחיה מתים נינתו ומאן מהן. אבא אבי

 ,שנא וטעו לקץ שמנו אפרים בני אלו רב אמר
 ד״ה* ותחרה בנו[ ]וברר )ובכר( שותלח אפרים *ובני

 לעפרם ימזרו להמיית שעתיד צדיקים כך ומתו שמזרו יחזקאל
 יהודה מלך יכניה עם כבוכדכאצר הגלהו ימזקאל שמעתי. כך

 שמלך שכה י״א באותן בא״י וירמיה בבבל מתנבא ימזקאל והיה
 ]להם[ )לעס( מרמז שהיה היה משל בברור: באמת צדקיה:

 מהן הגלות: מן ישובו ישראל כך ומי שמוזר מת כאדם הגלות על
 וטעו :מצרים יציאת של לקץ שמנו :שלהם היה תפילין שאותן

 משנולד אלא אותם ועכו ועבדום גזירת למכות להם היה שלא
 יצמק זה להם( לא )בארץ זרעך יהיה גר כי דכתיב דהא יצמק

 לאברה' הדבור משעת מנו והם זרע לך יקרא ביצמק כי בו דכתיב
מ הבתרים בין עמו שנדבר בשעה אבינו אברהם בס״ע ותניא

19 IV.
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 ושותלח ]בנו[ וזבד בני[ ]ותחת בנו ואלעדה בנו

 גת אנשי והרגום ]ואלעד[ )ואלעור( ועזר ]כנו[
אביהם אפרים *ויתאבל וכתיב וגו׳ בארץ הנולדים א» ד״ה

 אלו אמר ושמואל לנחמי. אחיו ויבואו רבים ימים
 *ויאמר שנא׳ המתים בתחיית שכפרו אדם «קאלליכני”

 המה ישראל בית כל האלה העצמות אדם בן אלי
 כגזרנו תקותבו ואבדה עצמותינו יבשו אומרים הנה
 שאין אדם בני אלו אמר אבא בר ירמיה ר׳ לנו.

היבשות *העצמות שנ׳ מצוה של לחלוחית בהם שם
 אדם בני אלו אמר נפחא יצחק ר׳ ה׳. דבר שמעו

 *ואבא שג׳ ורמשים שקצים כלו ההיכל את שחיפוח שם
 כדכתיג שכה ל׳ היו ילמק שנולד עד הכתרים ומבין היה שכה ע׳

 אומר כמצאת בנו ילקק את לו בהולד שנה מאת בן ואברהם
 ואותן מאות ארבע היו ממצרי׳ שיצאו הבתרי׳עד בין עמו משדבר

 אפרים שבכי ומכין אפרים בכי טעו יצמק לידת עד הדיבור שמן ל׳
 וגו׳ שותלת אפרים ובכי שנאמר ונהרגו זמנם קודם שיצאו הן

 אלו ימזקאל שהמיה מתים אמר ושמואל גת: אנשי והרגום

 העצמות תקותכו: אבדה שנא' המתים בתמיית שכפרו אדם בני
 הן ישראל לכל סימן הללו עצמות המה ישראל בית כל האלה

 אבדה אמרו אלו שהרי לאלו כמו החתים תמיית להן שעתידה -
 לכל זה וסימן החתים את חמיה שאני ידעו ועכשיו תקותיכו

 אמרן דהא מיו הדין חן ולא להמיות עתידין הס שגס ישראל
 סימן משוס אלא לעה״ב מלק לו אין המתים בתמיית הכופר

ההיכל קירות על צלחיס קציירין שהיו ההיכל שחיפו מיו:
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 וכל שקץ ובהמה רמש תכנית כל והנה ואראה
 )כתיב סכיב הקיר על מחוקה ישראל בית גלולי
 סביב״י״קאלל! עליהם *והעבירני התם וכתיב סביב( הכא

 ьпп שבבקעת מתים אלו אמר יוחנן ר׳ סביב.
 בקעת רבתי ער אשל מנהר יוחנן ]וא״ר[ )דא״ר(

 שהגלה ]שבשעה[ בשעה( יוחנן )דא״ר רורא
 שהיו בחורים בהן היו ישראל את נבוכדנאצר

 אותם רואות והיוכשדיות ביופין החמה את מגבין
 וצוה למלך ובעליהן לבעליהן אמרו זיבות ושופעות

המלך וצוה זיבות שופעות היו ועדין והרגום המלך
ורמסום:

 מישאלקמב חנניה נכוכדנאצר שהפיל בשעה ת״ר
שם ליחזקאל הקכ״ה א״ל האש לכבשן ועזריה

 אותם שהחיה כיון דורא בבקעת מתים והחיה לך
 רשע ]לאותו לנבוכדנאצר( ולו וטפחו עצמות באו
 והעבירני וכתיב :סביב הקיר על מחוקת וארא׳ ואנא у דלי!

 עכר סביב עליהם שכתוב אנשים אותן על כלו׳ סביב עליהם
 שהמית דורא שבבקעת מתים אלו :להחיותן יחזקאל עליהם

 עד אשל מנהר כדלקמן: יפיס שהיו על כבל מלך נכוכדנאצר

 תאוה מחמת שופעית :דורא בבקעת היו הן מקומות רבתי
 תארס זיו נראית שתיתה היושופעות ועדיין והרגן: המלך וצוה

ורמסום: המלך וצרה
 ותלכו פניו על לנבוכדנאצר לו וטפחו הבקעה חן עצמית באו

וכשתגיע כלים לו היו עצמות שמאותן דאחרי ואית להם
*19
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 אמרו אלו של טיבן מה אמר פניו על טמיא[ שחיק

 דורא בבקעת מתים מחיה אלו של חבריהם לו
 כמה ותמהוהי רכרבין כמה *אתוהי ואמר פתח ג דניאל

 יוצק יצחק א״ר ונו׳ עלם מלכות מלכותיה תקיפין
 ]אותו )נבוכרנאצר( של פיו לתוך רותח והב

 וסטרו מלאך בא )לא( שאלמלא טמי׳[ שחיק רשע
 דור שאמר ותושבחות שירות כל לגנות בקש פיו על

 היום באותו נעשו נסים ששה ת״ר תחלים. בספר
 סורו. וחומק .הכבשן ונפרץ הכבשן. צף הן. אלו
 חבריהם :בהס לשתות רוצה כשהיה פיו על לו טסקו שקיו שעה
 של קבר שהיה אומרים היו יקזקאל על מתים מחיה אלו של

 מקיה שהקב״ה יודע היה וכבוכדכאצר ועזריה תישאל קכניה
 הוא: רברבקססוק כמה אתוהי להקב״ה: ואמר פתח : אותס
 כמי כקיט דכביכדכאצר חייריבשבקו קא7 חשים רותח זהב יוצק

 לגנות ידו: קאקורי הכהו סטרו קללה: ולשון מעליא לישכא
 היה הקב״ה אמרן ואלו מדוד יותר כאות שבקות משכקו שהיה
 יום כאותו :דוד שעשה השירות חאקרי יותר אקריהס נוטה

 כעין כארץ משוקע היה שהכבשן הכבשן צף :לכבשן שהשליכן
 : העולם כל שיראוהו כדי קרקע ע״ג ועומד וצף סיד של כבשן

 בתוכו: לראות כולם שיוכלו כותליוכדי קצת כסלו הכבשן נפרץ
 כסו סודו אקר לשון . רע סירו כמו גאותו כשפל סורו הומק
 מורי אכל יקר כר יעקב ר׳ ]לימדכו[ )לימד( וכן כשתלשל יסודו

 שמעתי כך קמיחות חרוב נמקה הככשן סיד סידו והוחק גרים
אותן כשרפו הסיד אותן של ומהכל לחרקוק מושכת והיתה
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 מלמות. ארבע ונשרפו פניו. על צלם ונהפך
 וכולהו דורא. בבקעת המתים את יחוקאל והחיה
 ג דניאל מלכאשלח *ונבוכרנאצ׳ רבתי׳ קרא מלכיו׳ וד׳ גמרא

 ארדגוריא ופחוות׳ ]סגניא לאחשדרפניא למכנש
 מרינתאוגו׳[ שלטוני תפתיאוכל דתבריא גרברי׳
 שם14ופהות סגניא אחשדרפניא *ומתכנשין וכתיב

 רבי תנא וגו׳ אילך לגובריא חדיין מלכא והרברי
 ישנה לא הסכנה כשעת אפילו יעקב בן אליעזר ר׳

 שס גוברייא *באדון שג׳ שלו הרבנות מן עצמו את ארם
 וגר. וכרבלתהון פטישהון בסרבליהון כפיתו אילך
 צג השרת ממלאכי יותר צדיקים *גדולים יוחנן א״ר
 שם שרין ארבעה גוברין חזי אנא הא ואמר *ענה שנ׳

איתי לא ]וחבל[ חבל( )וכל נותח בגי מהלכין
אלהין: לכר דמה רכיעיא די ורידה בהון

 של צלם ונהפך האש: כבשן לתוך ועזריה מישאל תכניה שהשליכו
 לכבוכדכאצר שסייעו ואנשיהם מלכים מלכיות ר׳ פניו: על זהב

 לכתיב נפקי מקראי :האור לתוך ועזריה מישאל מככיה להשליך
 אמי ולבסוף וגו׳ לאמשדרפכיא למכנש שלמ מלכא יכבוכדכאצר

 וסקותא סגכיא אמשדרפכיא ומתכנשין כתוב הכבשן מן שיצאו
 שלו הרבנות מן ארם ישנה אל נשרפו: כתיבי ללא והכך
 כשהושלכו תפארתן בגדי לבושי? היו ועזריה חישאל מככיה שהרי

 יש"» גי׳ :ומפ׳מל*ומבויישיןחהשיכאין מבוהל יראה שלא ישכה אל לכבשן.
 , ?״נג יותי צדיקים גדולים :מלבושין עכיכי וכרבלחהון פטישהון
לבסוף ומלאך צדיקי לתלתא משיב דברישא השרת ממלאכי

 מפניי '•},אלה לכר דמה רביעיא די וריויה דכתיב
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 חנניה שיצאו כשעה חנילאי בר תנחום קמנא״ר

 אוה״ע כל כאו האש מכבשן ועזריה מישאל שם
 אמרו פניהם על ישראל של לשונאיהן וטפחו
 לצלם משתחוים ואתם כזה אלוה לכם יש להם

 הפני׳ בושת ולנו הצדקה ה׳ *לך ואמרו פתחו מיד ט דניאל
 מ״ד יונתן א״ד נחמני בר שמואל א״ר .הזה כיום

 הקב״ה( )אמר כסנסניו אחזה כתמר אעלה *אמרתי י שיי
 לא ועכשיו ישראל אלו כתמר אעלה אמרתי אני

 מישאל־* חנניה של אחד סנסן אלא בידי עלה
 איש והנה הלילה *ראיתי מ״ד יוחנן א״ר .ועזריה א זכייה

 אשר ההדסי׳ בין עומד והוא אדום סוס על רוכב
 ולבנים שרוקים אדומים סוסים ואחריו במצולה

 כל את להפוך הקכ״ה בקש הלילה ראיתי מאי
 איש ואין רוכב איש והנה ללילה כלו העולם

 על שמו. ה׳ מלחמה איש *ה׳ ׳שנ הקב״ה אלא ט» &מזמ
 העולם כל את להפוך הקב״ה בקש אדום סוס
 ועזרידה מישאל בחנניה שנסתכל כיון לדם כלו

אשר ההדסי׳ בין עומר *והוא שנ׳ דעתו נתקררה א זכייה
 שכל אמיתי אני לצלם: שהשתקעו פניהם על לישיאל וטפחו

 עלתה ולא הרבה צדיק״ס בהם שיהיה הוא שלי התמר
 אלא לו אין זה תמר מה כדאמרי׳ לתמר נמשלו ישראל וכו׳ בידי

 :כתיב בזכריה אדום סוס על רוכב איש והנה כי׳: אמד לב
 בין עומר והוא :לצלם שהשתקוו מסכי ללילה כלו העולם כל

: שבמצולה ההדסים בזכות ]עצמו[ הקב״ת העמיד ההדסים
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 נ אסתר אומן *ויהי שג׳ צדיקים אלא הדסים ואין במצולה

 מד ישעי׳ *האומר שג׳ כבל אלא מצולה ואין הדסה את
 רוגן מלאים מיד אוביש ונהרותיך חרבי לצולה
 רבעי׳ אמר לבנים. נעשו ואדומים שרוקים נעשים

 כיש״א ורבנן לחלמא. מעלי חיורא סוסיא ש״מ פפא
 מ’™° אט׳ ושמואל מתו. הרע בעין רב אמר אזלו להיכן
 נשים ונשאו לא״י עלו אמר יוחנן ור׳ טבעו ברוק

 ]אליעור[ )אלעור( ר׳ כתנאי ובנות. בנים והולידו
 טבעו ברוק אמר יהושע ר׳ מתו הרע בעין אומר

 והולידו נשים ונשאו לא״י עלו אומרים וחכמים
 ג וכליה 1הגרור הכהן יהושע נא *שמע, שג׳ ובנות בנים
 המה מופת אנשי כי לפניך היושבים ורעיך אתה
 וה אומר הוי מופת להן שנעשה אנשים הם איוו

 אמר אונל להיכן ודניאל ועוריה מישאל חנניה
 מרבו לשון חרבי :במצולה שיושבת לבבל חרבי לצולה האומר

 כשנסתכל לבנים נעשו כף ואמר צבועים שחקים ; המיס
 מדקאמר לחלמא מעלי חיורא סוסיא מכעסו: נמ כצדיקים
להיכן ועזריה: מישאל מבניה ורבנן לקללה: רמז הוא שהאדום

 כעין :כתיבי בכולתו להו מדכר לא דתו הכבשן מן כשיצאו אזלו י
 טבעו ברוק :בהן תמהין שהיו על שהיומסתכליןבהן מתו הרע

כזה אלוה להם שאומרים בישראל אוה״ע שרקקו רוק באותו
 אלחא כו׳ חנניה זה אומר הוי לצלם: והשתמויתס לכס היה 1

 כשהושלכו אזל להיכן רניאל גדול: כהן יהושע אצל לארץ יוזרו
;עמהס הושלך שלא האש כבשן לתוך /ידביריו
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 לאתוי אט׳ ושמואל בטורא רבא נחרא למיכרא רב

 חזירי לאתויי אמר יוחנן רבי דאספסתא ביזרא
 ]והתנן[ )והתניא( איני מצרים[ של ]דאלכסנדריא

 מאלכסנדריא יוצא׳ וחזירה פרה אין אומי הרופא חירס
 שלא כשביל שלה האם חותכין שאין מצרים של

דעתייהו: בלא אייתו זוטרי תלד
 ודניאגל הקכ״ה עצה כאותה היו שלשרח קמית״ר

 מהבא דניאל ליזיל אמר הקב״ה ונכוכדנאצר שם
 איזיל אמר ודניאל איתנצל. כזכותיה לימרו דלא

 תשרפון אלהיהכם פסילי בי לקיים דלא מהבא
 ן4דל מהבא דניאל יזיל אמר ונבוכרנצר כאש

 לירח דסגיד ומנין בנורא לאלהיה קלייה לימרו
 אנפוהי על נפל נבוכרנאצר מלכא *באדון דכתיככ דניאל

וגו׳: סגיד ולדניאל
 בטבריא. כהר ולהוציא למסור בטבריא רבא נדזרא למיכרא

 דאספסוזא ביזרא לאתויי :כהר בטורא כהרא למכרא ל״א
 קים הוי הכי כ״כ שלמו בהמה מאכל שהוא עשב של זרע להביא
 לולדות לגדלם כדי שלמו ממצרי׳ חזירי לאתויי : ]להו[ )ליה(
 הרופא תורוס אמר והתניא :תם גדולים מצרים שמזירי

 ומזירה פרה אין והא טרסה האס מטלה אומרים שהיו למכחיס
 ]ואף אמרים במקומות חצויין יהא שלא כדי כו׳ ממצרים יוצאה
 ורביה דלסריה לבם על העלו ולא אייתינהו זוטרא :מיי[ עס״כ

: האס מתוך בלא להוציאן והכימו בעי
 פסילי בי ליקיים רלא דניאל: משם שהלך עצה באותה

אלוה עשאו דכבוכדכאצר באש תשרפוז אלהיהח
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 קמה בן אחאב אל ישראל אלהי צבאות ה׳ אמר *כה
שם לכס הגבאים מעשיה כן צדקיה ואל קוליה

 כט ימ>׳’ לכל קללה מהם *ולוקה וכתיב וגו׳ לשקר בשמי
 שסכצרקיה ה׳ ישימך לאמר בבבל אשר יהודה גלות

 שרפם אשר באש בכל מלך קלם אשר וכאחאב
 רבי משום יוחנן א״ר קלם אשר אלא נאמר לא

 פס אשר *יען כקליו׳ שעשאם מלמד יוחאי בן שמעון
 מאי רעיהם נשי את וינאפו בישראל נכלה עשו

 אמר אחאב דנכוכדנאצר ברתיה לגביה אזיל עבור
 ׳אמ וצדקיה ציקיה אל השמיעי ה׳ אמר כה לה
 לי׳ ואמרה אזלה אחאב אל השמיעי ה׳ אמר כה

 זמרה שונא אלו של אלהיהכם לה אמר לאבוה
 לגבה אתו כי לגכאי שדרינהו לגבך אתו כי הוא

 לכון אמר מאן להו אמר אבוה לגבי שדרתינהו
 ועזרידה מישאל חננידה והא הקב״ה ליה אמרו

 נמי אנן ליה אמרו אסור לי ואמרו שאלתינהו
 אמר לדידן להו אמר לא לרידהו כותייהו נביאי

 היכי כי דאברקינכו ז4בעינ אנא להו אמר לן.
 אינון ליה אמרו ועזרי׳. מישאל לחנניה דבדקתינהו

 מאן לכו בחרו להו אמר תרין ואנן הוו א4תלת
 סכרי גדול כהן יהושע אבחרי בהדייכו. דכעיתו
הזה שהמקרא אלהיהס כססילי ליה והוה סגיד ולדניאל כדכתיב

:מתיירא היה לכך לשורסן עליהן צוומ היה
תלחא השתמשי: השמיעי באש: המתהבהבין שבלים קליות
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 אחתינהו עלן ומגני זכותידח דנפיש יהושע ליתי

 איחרובי )איחרוך( כ״ג יהושע איקלו אינהו שדינהו
עומד הגדול הכהן יהושע אה *ויראני שנ׳ מאניה ג !כליה

 לשטנווכתי׳ ימינו על עומד והשטן ה׳ מלאך לפני
 ה׳ ויגער השטן בך ה׳ יגער השטן אל ה׳ *ויאמר פם

 מאש. מצל אוד זה הלא בירושלים הבוחר בך
 בך אהניא מ״ט אלא את דצדיקא ידענא א״ל

 ג4אהני לא ועזריה מישאל וחנניה נורא פורתא
 חד ואנא הוו תלתא אינהו להו אמר כלל בהו
 רשעי׳ הוו לא התם הוה יחיד אברהם והא א״ל

 הוו הבא לנורא רשותזית איתיהיב ולא בהדידח
 דאמרי והיינו לנורא רשותא ואתיהיב בהדי רשעים
 יבישי אוקדן רטיבא וחד יכישי אודי תרי אינשי

 בניו שהיו פפא רב אמר איענש מ״ט לרטיכא.
 לכהונרה הגונות שאינן נשים ]נושאין[ )נשואין(

 בגדים לבוש היה *ויהושע שנא׳ בהן מיחה פסולא
 צואים בגדים ללביש יהושע של דרכו וכי צואי׳
 נשים רנושאין[ )נשואין( בניו שהיו מלמד אלא

בהן: מיחה ולא לכהונה הגונות שאינן
 *ותאכל מ״ר בצפורי הפרא כר דרש תנחום א״ר קמו
 השעורי׳ שש מאי לי נתן האלה השעורי׳ שש שס
 כמרך: זה אף כמרך אוד מה אוד זה הלא זכותייהו: וכפישיי,תג

 נורא דאהכי יהושע איענש מ״ט שרפו: אוקוץ הועיל: אהני
דיזייה: בעלמא דמייה לכבוכדכאצ׳ איהו דאהדר דהאי למאניה
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 בועז של דרכו וכי ממש שעורים שש לימא אי
 ע״ב שם דרכה וכי סאין שש *אלא שעורי׳ שש מקנה לירקן
 לה רמו רמז אלא סאין שש ליטוגל אשה של

 שמתברכין ממנה לצאת בנים ששה שעתידין
 דניאל ומשיח דור הן ואלו כרכות בשש[ ]בשש
 אטזמף" אחי *ויען רכתיב דוד ועזריה מישאל חנניה

 הלחמי בית לישי בן ראיתי הנה ויאמר הנערים
 דבר ונבון מלחמרת ואיש חינל וגכור נגן יודע

 רב אמר יהודה רב ואמר עמו. וה׳ תואר ואיש
 בלה״ר אלא דואג אמרו לא הזרת הפסוק כל

 .להשיב שיודע ל4ח גבור .לשאול שיורע נגן יורע
 של במלחמתה וליתן לישא שיורע מלחמה איש

 איש דבר. מתוך דבר שמבין דבר ונבון תורות.
 שהלכות עמו וה׳ בהלכה. פנים שמראה תואר

בועז של דרכו וכי :מחש ]שעורי׳[ גרעיכין שש שעורים שש
 פחות בגורן לעכי פוחתין אין תכן והא שכלים שש ליתן

 ליכא לוגין שש או קבין דשש סאין שש אלא שעורין; קב מחצי
 סאין שש ליטול מסאה: פחותה חדה בגירן חייתי דלא למיחר

 ורמז לסימן לה כתן גרעיכין דשש לה רמז רמז כזה: משיי לישא
 ואיש חיל גכור נגן יורע מחכה: בכים שש לצאת שעתידין
 ברכות: שש הייכו עמו וה׳ תואר ואיש רבר ונבון מלחמה

 :דואג הייכו הכערים חן דאחד מפרש לקחן דואג אמרו לא
 שאול בו שיקכא כדי דוד של בשבחו מספר שהיה כלה״ר אלא

 :בת״ת להתוכח תורה של במלחמתה וליוון לישא ויהרגהו:
לדבריו; ראיה שמביא כהלכה פנים
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 כמוהו בני יונתן אמר בכולהו .מקים בכל כמותו

 הוה לא נמי דבדידיה טלתא עמו וה׳ דא״ל כיון
 *ובכל כתיב דכשאול בו ונתקנא דעתיה ־חלשא”שיא

 יפנה אשר *בכל כתיב וכדור ירשיע יפנה אשר1”ע
 הכן> כתיב הוה )האדומי( ררואג ומנ״ל יצליח ״אז'׳מה

 התס וכתיב שבנערים מיוחד מהנעריבם *אחדםםטז
לפני נעצר ההוא ביום שאול מעבדי איש א*ושםשסכ

 לשאול, אשי־ הרועי׳ אכיר האדומי דואג ושמו ה׳
 חכמה רוח ה׳ רוח עליו *ונחה דכתיב משיח יא 'נ>־יש

 ה׳[ ויראחה דעת רוח וגבורות עצה ]רוח וכינה
ולא ישפוט עיניו למראה לא ה׳ ביראת *והריחושם

 מלמד אלכסנדרי ר׳ אט׳ יוכיח. אוניו למשמע
 דמורח אמר רבא כרחים ויסורים מצות שהטעינו

 בצדק ושפט ישפוט עיניו למראה לא דכתיב וראין

 כדאמרי׳ כמותו הלכת הוי לא כמי דשאול הוה לא נטי דבריריה
 דלא שאול וישמתו יראוני יראיך כיה כתיב חם׳ דגלי כעירוכין*דוד יט מלומר

 ללמוד ה׳ לפני נעצר :ירשיע יפנה אשר בכל כיה כתיב מס׳ גלי
 מיומד שהוא אלמא לשאול אשר הרועים אביר :הרכה תורה

 ונחה :הרועי׳ אכיר ליה דקרי הכא דתזינן דואג דהיינו שכנערי׳
 רות וגבורה עלה רות וכינה מכמה רות רות איזה ה׳ רוח עליו
 אלכסנררי א״ר ה׳ ביראת והריחו ה״ג :ששה הרי ה' ויראת דעת

 ולא רתיס לשק והריתו היינו כרחים ויסודי׳ במצות שהטעינו
 ודאקחרית דחורת והריתו מאי אט׳ רבא והריתו: וכתיב גרסינן
ישפוט עיניו למראה לא הוא: תייב אם ויודע ושופט כאדם
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 כנימי מלך כוזיבא בר ארץ. לענוי במישור והוכיח דלים

 משיח אנא לרבנן להו אמר ופלגא שנין חרתין
 אנן«עהמ נחזי ודאין דמורח כתיב במשיח ליה אמרו

 ממחלה וראין מורח ן4דל רחויירת כיון ודאין מורח אי

 כהו דכתי׳ ועזריה מישאל חנניה דניאל קטלוהו.
 א דניאלמראך- וטובי מום כל בהם אין אשר *ילריס

 מדע ומביני דעת ויודעי חכמה בכל ]ומשכילים
 אשר מאי המלך[ בהיכל לעמוד בהם כח ואשר

 אפילו *4חנינ בר חמא א״ר מום כל בהט אין
 ואשרכח מאי בהו. הוה לא רכוסילתא כריכדא

 חנינא בר חמא א״ר המלך כהיכל לעמוד בהם
 השיחה ומן השחוק מן עצמן את אונסין שהיו מלמד

שנצרכים בשעה עצמן על ומעמידין השינה ומן
מלכות: אימת מפני לנקביהם

 קטז מישאכ-* חנניה דניאל יהודה מבני בהם *ויהי
 х, ®ש הם יהודה מבני כולן אלעזר א״ר ועזריה

א דניאל י, . ,
 ע״י כגון דלים נצדק ושפט ואס״ה יוכיח אוניו למשמע ולא

 כל בהם אין אשר :היה הורדוס ממלכי כוויבא בר הרמה:
 מדע ומביני דעת יודעי מכמה ככל משכילים מראה וטובי מום

 היתה לא רכוסילתא ריברא אפי׳ ששה: הרי בהם כמ ואשר
 בלע״ז: פוכמר״א ריבדיא להקזה: צי־יכין היו שלא בגופם

בדברים מספרין היו שלא השיחה מן המקיז: כלי כוסילחאשס
:המלך בפני יתגכו שלא כדי בטלים

לצאת העתידים בכיס ששה לעיל כדמשיב יהודה מבני כולם
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 מכני דניאגל אמר נחמני בר שמואול ורבי

 שבטיכם. משאר ועזריה מישאגל חנניה יהודה
 והיו יקחו תוליד אשר ממך יצאו אשר *ומבניך כ ״כמ

 אט׳ רב סריסים מאי כבל מלך כהיכל ™"סריסים’3’
 ע״ז שנסתרסה אמר חנניה ור׳ ממש סריסים
 בימיהם ע״ז שנסתרסה למ״ד כשלמא בימיהם

למ״ד אלא בהון איתי לא *וחבל דכתיב היינו ג דניאל
 א4חכל כהון איתי לא וחבל מאי ממש סריסים

הכלא לא בהון עדת לא נור *וריח והכתיב דנורא פס
 לתוד דניאל ועזריה: תישאל תכניה בתדייהו ותשיב מרות
 דרשת הך ליה ולית לא ועזריה חישאל תכניה אבל יהודה מבכי

 יהודה מלך בתזקיה ממך יצאו אשר מבניך שעורים: דשש דלעיל
 דיכם שכן ועזריה 1חישי לתכניה שסירסן ממש □ריסים :כתיב

 לעבודת פנוי ויהא אשה ישא שלא כדי האדם את לסרס מלכי' של
 כשים ונשאו לא״י שעלו לעיל דאמרי דתכמיס תא ליה ולית המלך

 להכי אלא סרסס לא אמר חנניה ור' ובנות: בביס והולידו
 ]לכל[ נודע שבימיהם בימיהם ע״ז שכסתרסה סריסים להי קרו
 שיתו לתזקיה מתנבא נביא שהיה ופורעניות בע״ז חמש שאין

 בתחני בר שמואל ור' בבל מלך בהיכל ויוליכם מארצם גולים
 קרא האי חוקים היו שבטים משאר ועזריה חישאל תבניה דאחר

 #זו היא תבלה והלא כהון איתי לא וחבל מאי לתוד: בדניאל
 מצי לא חוס כל בהם אין אשר ילדי׳ דלעיל קרא ומתאי שכסתרסו

 היו תמימים לבבוכדנאצר שבאו בשעה לחיחר דאיכא פריך
 ,חיהא הגיף תבל׳ אבל בהון איתי לא נורא די חכל :וסי־סס

קרא כתב דהא איצטריך לא דנורא ולחכלא )ופריך( :איכא
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 בימיהם ע״ז שנסתרסה למ״ד בשלמא ריחא. ולא

 ־> ישעיה ישמך! אשר לסריסים ה׳ אמי■ *כה דכחיב היינו
 משתעי ממש ס*יםי׳ למ״ד אלא וגו׳ שבתותי את

 בשלמא בהו הוה והא הא דצריקי בגנותא קרא
 ס6 ובחומותי *בביתי דכתיב היינו ממש סיייסים למי׳ד

 שנסתרסה למ״ד אלא ומבנות מבנים טוב ושם יד
 רב אמר ומבנות מבנים טוב מאי בימיהם ע״ז

 מאי ומתו ככר להם שהיו מבנים יצחק כר נחמן
 תנחוכם א״ר יכרת לא אשר לו אתן עולם שם

שנקרא דניאל ספר זה בציפורי קפרא כר דרש
שמו: על

 קמח אמרינהו חבליה בן נחמיה דעורא מילי כל מכדי
שם ספרא אקרי לא מ״ט חבליה כן ונחמיה

 שהחזיק מפני אבא בר ירמיה א״ר שמיה על
 ה נחמיה ]הל[ לטובה אלהי לי *זכרה שנ׳ לעצמו טובה

 מימראט' נמי דוד ]הזה[ העם על עשיתי אשר
 הוו והא הא האש: עשן ריחא ולא בהון: עדת לא כור וריח

 ומבנות מבנים טוב :בימיהם ע״ז וכסתרסה ממש סייסיס
 מבנים טיב מאי היו: דסריסים להו היו לא דככים מכלל

 פליגי: במאי דא״כ הוי והא תא לתרוצי חצי לא הכא ומבניה
 לא ומיהו קיימים בניהם הוו דלא ומתו כבר להם שהיו מכנים

והיינו מהם לאמד לו אלא נאמר לא להם לו אתן :סריסים היי
שחו: על שנקרא דניאל ספר

 רודנמי אמרן: כמחיה עזרא שבספר דברים רוב וכו׳ מכדי
איכא: טובה חמזיק מאי כלו' הכי אמד מימר
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 רחמי דוד בישועתך. ופקדני עמך ברצון ח׳ מי*!ברני מלים

 בגנותן שספר אמר-מפני יוסף רב רקבעי. הוא
לפני אשר הראשונים *והפחות שני ראשונים של ה «מיה

 אחד כלחבס־ויין מהם ויקחו העם על הכבידו
 העם על שלטו נעריהם נם ארבעים שקלי׳ כסף
 5ע ואף אלהים יראת מפני כן עשיתי לא ואני

 דכתי׳ ממנו דגדול ומנ״ל סיפר ממנו שגדול דניאל
• והאנשים המראה את לבדי דניאל אני *•וראיתי דניאל

 חררדה אבל המראה את ראו לא עמי היו אשר
 נינתו מאן בהחכרת ויברחו עליהם נפלה גדולה

 אבא בר חייא ר׳ תימא ואי ירמיה א״ר אנשים
. ואיהו מיניה עדיפי *אינהו ומלאכי וכריה חגי זה צד

 נביאי דאינהו מיניה עריפי אינהו מינייהו עדיף
 חזא דאיהו מנייהו עדיף ואידיו נביא לאו ואידיו

 איבעית מ״ט חזו דלא מאחר וכי חזו לא ואינהו
 גווכא האי כי ׳אמ כמי דוד דהא איעכש אהכי לאי אט׳ יוסף רב
 עמו: שהיו נינהו מאן ראשוני׳: של בגנותן שספר נענש לכך ^א
 גדול אלמא ראה והוא ראו לא שהם וכיון ומלאכי זכריה חגי

 ומלאכי זכריה ממגי טפי משיב הוה דניאל ומדאשכמן היה מהם
 נביא הוה דלא מכליה בן חכמחיה הוה דגדול ש״מ נביאי דהוו

 היה דניאל הראשונים. גנות אפקיהמכלל דלא עליו ואפ״הספר
 זמן הגולה מעולי היה וכממיה והמסגר המרש עם גולה מבאי

 בעלמא גררא אגב וכו׳ מיניה עדיפי אינהו מכן: לאמי• מרובה
 כתובה: איבה ספרי׳ וברוב היא נפשה באפיה ומלתא הכא קתבי
עליהם: כפלה גדולה מרדה אבל דכתיב איבעית מ״ט
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 אמ׳רבינא .חזי מולייהו מידי חזו לא ראינוהו אע״ג
 לש״י פי׳ מזליף, חזי לא דאיהו אע״ג דמכעית מאן האי ש״מ
 ילהש’ג״בגרמידי הארבע מדוכתיה לנשוף תקנתיה מאי הזי
למעלה הטנופת במקום קאי ואי שמע קריאת ליקרי נמי אי

מינאי: שמינא טבחא דכי עיזא הכי לימא
 קמט תנחום א״ר וגו׳ קץ אין ולשלום המשרה *לסיבה

שס כל מה מפני בצפורי קפי־א בר דרש
 ט ישעיה בקש סתומה וזו פתוחה תיבה שבאמצע מ״ם

 ומגוג גוג וסנחריב משיח חזקיה לעשות הקכ״ה
 רבש״ע הוא ברוך הקרוש לפני הדין מדת אמרה

 ותושכחו׳ שירות כמה שאמר ישראל מלך דוד ומה
 כגל לו שעשית חוקיה משיח עשיתו לא לפניך
 משיח תעשה שירה לפניך אמר ולא הללו הנסים

 לפניו ואמרה ה&״ץ פתחה מיד נסתתם. לכך
 זה צדיק תחרת שירה לפניך אומר אני רבש״ע
 כי ש& *מכנף ׳שנ לפניו שיר׳ ואמר׳ פתחה משיח ועשהו
 אמר וגו׳ לצדיק צבי שמענו זמירוה הארץ
לתש הכי ליטא קרי: מצי דלא הטנופת במקום לדלוג: לנשוף

:והכיתני העזים אצל לך כלו׳
 שניצל הללו הניסים כל סתום: המשרה למרבה שכתיבת מ״ם

הדברי׳ נסתמו כלומר נסתם לכך חתליו: ונתרפא חסנתריב
 לסתום הקב״ה שבקש כסתם לכך ל״א .נעשו ולא במתשכה שעלו

 שנסתם לפי אמר ומורי משית. לעשותו שבקש ישראל של צרותיהן
העולם שר לצדיק צבי שמענו שירה: אמר ולא תזקיהו של פיו
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 לצדיק צביונו עשה רבש״ע הקב״ה לפני העולם שר
 אמר לי רזי לי רזי ואמרדה קול בת יצתה זה

 )ואומר( קול בת יצתה מתי עד לי אוי לי אוי נביא
ואמר בגדו בוגדים ובגד בגדו *בוגדים ]ואמרה[ כי ׳,^

רבזוזי. ובזוזי בזוזי דאתי ער יצחק ר׳ ואיתימא רכא
 מלילה מה שומר משעי׳ קורא אלי דומה *משא נא &ם

 הרוחות על הממונה מלאך אותו יוחנן א״ר וגו׳
 אמרו דומה אצל הרוחות כל נתקבצו שמו דומה

 אתא )לא מליל מה שומר מלילה מה שומר לו
 תבעיון אם לילה וגם בקר אתא שומר אמר בקר(.

 העילס שכל מלאך העולם שר :צדיק של צביונו עשה שאחר

 שפתחה שמעכו זמירות הארץ מכנף )יה״ק בידו מסור איני
 על יודע ואני הן שלי ככותרות לי רזי לי* רזי שירה(: ואחר׳מיש״י

 ער משיח: יבא מתי ער לי[ ]אוי נביא ,אמי מעיב: לשיןיש״יחה
 כמה ישראל שונאי *שיתבזזו עד רבזוזי ובזוזי בזוזי דאתי עי רגיי׳

 דומה משא והיינו אצלו נפקדות שנשמות הרוחות על ג פעמים ישנחנ,
 לי ואמר עשו שעיר עסקי על הרוחות קורין אלי דוח׳ אחר כך

 חן זה( )חליל' אחר חה שוחר שהוא הקב״ה חליל׳ מה שומר ׳כ)י
 הגאולה קץ לחתי דבר חת מליל מה שומר כלילת: שהוא הגלות

 בהו כתיב דלא ספרי׳ ואית נתחיה בקר אתא )לא( זה: מליל
 גאול׳ בקר אתא הקב״ה שוח׳ אמר כך השר להם אמר וכיון:

 לאחר ל״א הרבה. גלות תהית מתחלה אבל לילה וגם תבא
 לילה גס ל״א זה. גלות ויגלו יחזרו שני מקדש ויבכה שיגאלו

 פורענות ואית לצדיקים אגר אית מוכיח תרגומו וכן לרשעים
להגאל: תבקשו אס תכעיון אם :לרשיעייא
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אתיו: שובו כעיו
 קג וסייעתו לחוקיה הוא גנאי פפיים ר׳ משום תנא

שם ואמרה הארץ שפתחה עד שירה אמרו שלא
 כד ישעי׳ צבי שמענו זמירות הארץ *מכנף שנא׳ שירה
 יתרושומתיח *ויאמר אומר אתה בדבר וכיוצא וגו׳ לצדיק
 ר׳פפייס משום תנא אתכם. הציל אשר ה׳’ברוך
 כרוך אמרו שלא רבוא וששים למשה הוא גנאי

 שם רב יתרו *ויחד ה׳ כרוך ואמר יתי־ו שבא עד
 בשרו על חדה חרב שהעביר אמר רב ושמואל
 בשרו כל חרורין חרודין שנעשה אמר ושמואל

 עשררח עד‘ גיורא אינשי דאמרי היינו רב אמר
 ־שיניה»הארק ישלח *לכן קמיה. ארמאה תבוי לא ררי

 אמר רדון משמניו מאי רזון במשמניו צבאות ה׳
 ויפרע שמות שמונה לו שיש חוקיה יבא הקב״ה

 דכתיב חוקיה שמות שמונה לו שיש מסנחרב
 עלשם" המשרה ותהי לנו ניתן בן לנו יולד ילד כי’

 ער אבי גבור אל יועץ פלא שמו ויקרא שכמו
 חוקיה ר״א יה שחוקו חזקיהו והאיכא שלום שר

ם:חריב שבשמים. לאביה□ ישראל את שחוק
לגאולה: ואחיו בתשובה: שובו רתמים: בקשו בעיו

חרורין ונתגייר: בשרו שמל חדה חרב עשו: מגונה דבר הוא גנאי
 כנח" :סמלרי מפלת על מאד גזיצר שהיה קמטין קמטין חדורין

 г?,ГП)) יתיו ומיהו *ם7^ ’בכ ־הש> ^הו ’“ה ררי 'שרר^ רע גיורא
 0^עשדסשחיזק שלום: שר גבוראביעד אל יועץ פלא ר\ה: עשירי

חקא :כדלקמן בתורה העוסקין ישראל
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 *שלמנאסר *פלמנסר *חגלתפלאסר כיה מ״כטידכתיב

?4*רב *אסנפר *סרגרן[ ]*פול פרגון( )פולסרגיןה־א״ה״ד

» > ן ни и у סח ר״א ריב שסיחתו סנחייב והאיכא ,*ויקירא

 וכה מה מפני יוחנן א״ר מעלה כלפי דברי׳ ונחר כ ישעיה
 שלא מפני ויקירא רבא אסנפר לקרותו רשע אותו י "׳יא

 ולקחתי בואי *ער שנאמ׳ א״י של בגנותה סיפרשם
 מלך ח״א ושמואל רב כארצכם ארץ אל °אתבםשנ״מ

 פקח מלך למ״ד היה מלךטפש וח״א היה פקח
 קא אמרו מארעייכו עדיפא להו אטינא אי היה

 מאי א״כ היה טפש מלך דאמר ומאן משקרת
 לאפריקא אמר ווטרא מר להו אגלי להיכא רבותיך.

 ספרו ישראל אבל סלוג. להרי אמר חנינא ור׳
 אמרו שוש מטו כי ישראל ארץ של בגנותדה САС'גי
כעלמין אמרו עלמין מטו כי ארעין כי ',.שויאש’ר, ЫыП י I י

 תגלת בא בןרמליהו פקק דכתי׳בימי הוא א׳ שם פלאסר תגלת •האי כל
 כלפי ויקיראקד: קד רבא קד אסנפר אשור: מלך פלאסר
 אמר ולא כארצכם ארץ אל מלאך: שקירףע״י כדלקמן מעלה

 הימנה מעולה ארץ אין שהרי משקרת קא :מארצכם מוטבות
 לעשרת סכקריב אגלינהו :להיכא מארצכם אמ׳מוטכו׳ לא ולכן

 כינהו הי מדי וערי גוזן כהרי וכקבור כקלק וינקם דכתיב השבטי׳
 בגנותה ספרו סכקריב אגלינהו כי 4ישר אבל מקומות: אותן

 לארעין שויא אמרו :שוש ששחו מקום לאותו מטו דכי א״י של
 כי אמרו עלמין ששמו למקום כשבאו לארצנו: שוייה הארץ זאת

 :]עולמים[ )עלמין( בית שנקרא לירושלי׳ .שוה המקום זה עלמין
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תרין: חד על אמרו תרי ׳שוש מטו כי
 קנא יוחנן א״ר אש כיקוד יקוד יקר כבודו *והחת

האשם כי ממש כבודו ולא בכורו תחת
 י ישעיה מכברותיה למאני׳ ]ליה[ )לחו( קרי יוחנן דרבי

 בני כשרפת ממש כבודו תחת אומר אלעור רבי
כאן אף קיים ונוף נשמה שרפת להלן מה אהרן

קיים: וגוף נשמה שרפת
קנב שחירף פרעה קרחה בן יהושע דר׳ משמיה תנא

 סנחריבשס בעצמו ממנו הקכ״ה נפרע בעצמו
 3ע״ שס .שליח *ע״י ממנו הקכ״ה נפרע שליח ע״י שחירף

פי יפה זה כלו׳ תרץ חד על אמרו תרי שוש למקום כשבאו
כך! מקומות אותן כל נקראו כך שס ועל כמקומנו שכיס

בשרו משמע ממש דכבודו ממש כבודו ולא כבודו תחת ה״ג
 כשמיה כלו' והבשר הגוף תמת משמע כבודו תמת וגופו

 כשחה מחש כבודו ולא כבודו תמת אמר והשתא הגוף שבתוך
 כשרפו בגדיה׳ דתמת בגדיו היינו כבודו האי אלא הגוף שבתוך

 גיסירן ולא הבגדים תמת כשרף הגוף דכל וכו' יומכן דר׳ הא וכי
 לזה כפקא דמקרא דחשמע ממש כבודו תמת ולא כבודו תמת
 ליה תיפוק וחהיכא חמש דו[ ]כב תמת לא כבודו תמת דהאי
ממש כבודו תחת ליה: דריש בעלמא דדרשה השתא אבל האי

כשרפת: וכשמה קייס שהגוף מחש גופו תמת
 ולכך כן כל ביזוי היה לא שלימ ע״י ולא עצמו הוא בעצמו

כך כל נתבייש ולא בעצמו מחכו כפרע כן כמו הקב״ה
שליח ע״י :הקטן חן למתבייש הגדול חן מתבייש דומה דאינו
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 בקולו אשמע אשר ה׳ *מי ביה דבתיב פרעה ה שמית

 את ה׳ *וינער דכתיב בעצמו ממנו הקב״ה נפרע שכיד
 חומר סוסיך כים *דרכת ובתי׳ הים בתוך מצרים י חכיזח

 חרפת מלאכיך *ביד דכתיב סנחריב רבים. מ*כי«מים
 14*ויצ דכתיב שליח ע״י ממנו הקב״ה נפרע שסה׳

 ]וחמשה[ ושמוני׳ מאה אשור במחנה ויך הי מלאך
 *מרוכס כתיב רמי פפא כר חנינא ר׳ וגי׳. אלף ל׳ ישעי׳

 בתחלה רשע אותו אמר קיצו *מלון וכתיב מ״ניטקיצו
 של דירה אחריב ואח״כ מטה של דיר׳ אחריב

 המבלעדי ]*עתה[ מ״ר לוי בן יהושע א״ר מעל׳ י" שם
 חמקו׳ ]על להשחיתה( הואת הארץ )אל עליתי ה׳

 הואר! הארץ על עלה אלי אמר ה׳ להשחיתו[ הוה
 *יען דקאט׳ לנביא רשמעיה היא מאי והשחיתה י׳ ישעיה

 לאט ההולכי׳ השילוח מי את הוה העם מאס כי
 יוסףאלמל׳ רב אמר רמליהו ובן רצין את ומשוש
 קאמר מאי ן4ידענ הוה ,לא קרא דהאי תי־גומו

 דמרבר דוד במלכותאדבית עמאהרין דקץ חלף

 : יותר ונתבייש שלי? ע״י נפרע הקב״ה אף יותר ביזוי דהיינו
 מרום .במלכים קצו מלון וכתיב :בישעיה קצו מרום כתיב

 מקדשנו. מקום מראשון מרום כדכתיב מטה של דירה משמע קצו
 עלה אלי אמר ה' מלונו: בית מעלת של דירת משמע קצו מלק
 הקב״ה לו אמר היכן היא מאי והשחיתה הזאת הארץ אל

 ובן רצין את ונו'ומשוש הזה העם מאס כי יען להשמיתה:
רמליהו: ובן כרצין ]להשקיתס[ ואתרעיאו י־מליהו
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ואתרעיאו בנייח דנגרין השלוח כמי בנייחי להון

רמליהו: ובן ברצין
 קנג צדיקי׳ ונוה רשע בביח ה׳ *מארח מ״ד יוחנן א״ר

קש© פקח זה רשע כבית ה׳ מארח יברך
 ג משלי סעודה בקינוח גוולוח סאה מ׳ אובל שהיה רמליהו

 שהיה יהודה מלך חוקיה וה יברך צדיקים ונוה
 י• ישעיה הנה *ולכן בסעודה. ]ירק[ )בשר( ליטרא אוכל

 והרבי׳ העצומים הנהר מי אח עליהם מעלה ה׳
 *וחלף וכחי׳ אפיקיו[ כל על ועלה ]גו׳ אשור מלך אח

 מ״ט [4אל יגיע צואר ער ועבר ושטף כיהודרה
 יהיב והוא אחנבי השבטים אעשרת נביא איענש.
 הס לא *כי וא״ל נביא בא ירושלים מלה על רעחיה

 ברכיד־ח בר אלעור א״ר לה מוצק לאשר מועף
 מאי לו שמציק מי ביד בחירה עיף עם 'נמסר אין

 שס נפתלי וארצה זבולון ארצה הקל הראשון *כעת
 הגוי׳ גליל הירדן עכר הים דרך הכביד והאחרון

 אבל תירה עול מעליהם שהקלו כיאשוניס .לא
ליטרא אוכל אוכל: שהיה מה מכל ישבע לא אשר ה׳ מארת

 שא״ל אפיקה כל על ועלה כמדה: ]ירק[ (1)כשי
 שנביא הלך שברשות מאמר איעניש מ״ט :והשמת עלה הקב״ה
 על כשבא לו ואמי־ נכיא בא :איעכיש מ״ט ]עליו[ נתנבא

 מזקיהו של עמו נמסר לא לה מוצק לאשר מועף לא ירושלים:
 הקל הראשון כעת לו: המציק סבמריב ביד בתורה עיף שהוא

 השבטי׳ עשרת כראשונים לא וגו׳ נפתלי וארצה זבולון ארצה
מזקיה של עמו האמרוניס אבל התורה עול מעליהם שהקלו
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 הללו וראויין תורה עול עליהם שהכבידו אחרונים

 אם הירדן וכרורכי הים כעוברי נס*( להם לעשות
 כגוים גליל לו אעשה אני לאו ואם מוטב בו חוור

מלך סנחריב בא ]האלה[ והאמת הדברי׳ *אחרי לב כ ד״ה
 הבצורו׳ הערים כל על ויחן ביהודה ויבא אשור

 פרדשנא. להאי דישנא האי אליו לבקעם אויאמרי״יי׳א"
 רבינ<א אמר אחר מאי והאמת הדברים יי^אחרי

לי׳ אמינא אי ואמר ונשבע הקכ״ה שקפץ לאח׳ ’נ
 בידך ליה ומסרנא לסנחריב ליה מייתינא לחוקיה
 בעינא ביעתותיה ולא בעינא הוא לא אמר השתא

*נשבע שג׳ לי׳ דמייתינא ונשבע הקב״ה קפץ מידש,ג,ה>ד’
 היתה כן דמיתי כאשר לא אם לאמר צבאות ה׳

 דרך הכביד והאחרון דכתיב והיינו תורה עול עליהם הכבידו
 כיוצאי נס להם לעשות הללו ראויין הגויס גליל הירדן עכר הים

 : סנחריב בו חוזר אם :הירדן וכדורכי הים את שעברו מצרים
 בגוים )גלילה הגרם גליל אותו אעשה לאו ואס מוטב

 ל״א הגויס[ ]בכל )בגויס( בחרפת ]שמגלגל[ שמתגלגלות(
 משמע השתא האלה והאמה הרברי׳ אחרי מ״ד :גללים לשון

 אשור מלך סכחריב בא בתורה עסוקין שהיו נחזקיהו שהיה אמת
 דישגא האי :אליו לבקעם ויאחר הערים על ויחן ביהוד׳ ויבא

 מפני וכי כזה לאדון ]כזה[ דורון מביאין וכי פרדשנא להאי

 הדברים אחר מאי רבינא אמר :סכחריב בא בחזקיהו שהאחת
אחת והיינו סכחריב להביא ונשבע הקב״ה שקפץ אחר והאמת

 מפורסם נם היה שלסנחייכ מחילו אלן קפ") פרן שהמלאן הנם *(שוה
פסח בליל היה ולכן וירדן ס’מי כמו



 שא סנהדרין עשר אחר פרק חלק
 ועל בארצי אשור לשבור תקום היא יעצתי וכאשר

 ן4יב הקב״ה[ ]אמר יוחנן א״ר וגו׳. אבוסנו הרי
 ולסיעתו. לחזקיהו אבוס ויעשה וסיעתו סנתרי׳
 י ישעיה ועולו שכמך מעל סבלו יסור ההוא ביום *והיה

 נפחא יצחק א״ר שמן מפני עול וחבל צוארך מעל
 חוקיהו של שמנו מפני סנחריב 5ש עול חובל

 מה מדרשות ובבתי כנסיורה בבתי דולק שהיה
 כל ואמר המדרש בית פתח על חרב נעץ עשה

 מדן בדקו זה בחרב ידקר בתורה עוסק שאינו
 וער מגבת הארץ עם מצאו ולא שבע באי ועד

 ואשה איש ותינוקות תנוק מצאו ולא אנטיפרס
 אותו ועל וטהרה טומאה בהלכות בקיאין היו שלא
 שם!איש יחיה 44ההו ביום *והיה אומר הוא הדור
 שם ההוא ביום *והיה ואומ׳ וגו׳ צאן ושתי בקר עגלת
 באלף גפן אלף שם יהיה אשר מקום כל יהיה
 באלף גפן אע״פשאלף יהיה ולשית לשמיר כסף
 לג שם אוסף שללכם *ואוסף יהיה ולשית לשמיר כסף

 שללכם אספו לישראל נביא להם אמר החסיל.
 החסיל כאוסף להם אמר לחלוק או לבזון לו אמרו

 כלס שיהיו אבוס ויעשה :אמת וקיומו הקב״ה של שמותמו
 כעין הסגרים ]עצמות[ בתוך ונהמתם סוסיהם ויאכילו פגרים
 אע״ס התיזומים: שבסיף מקימות אנטיפרם וער מגבת אבוס:
 כרמים רוב להם שאין יקרים שהם כסר באלף גפן שאלף

 ומניירות לאבוד אותן שמכימין יהיה ולשית לשמיר הכי אפילו

ואיוד אמד כל ]לבזוז[ )לשלול( ;בתורה עוסקין והיו איתן
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 שללכם אף לעצמו וא׳ א׳ כל החסיל אוסף .מה
 רה עשר ממון והלא לו אמרו לעצמו. וא׳ א׳ כל

שוקק גבים *כמשק להם אמר בו מעורב השבטיםלג ,,ישיג
 מטומאדה האדם אה מעלין הללו גביכם מה בו

ביד שנפל כיון ישראל של ממונם אף לטהרדה
טיהר: מיד האוה״ע

 באותו רשע אותו נסע מסעות עשר הונא רב אמר קנר
 במגרוןלמכמש *באעלעיתעכר שני היום שס

חררה לנו מלון ]גכע מעברה עברו כליו יפקיד י ישעיה
 גלים ]בת קולך צהלי נסה[ שאול גבעת הרמה

 יושבי מדמנה נדדה ענתות עניה לישה הקשיבי
הגי וגו׳( לעמוד בנוב היום )עור העיד[ יש״למ״יהגכיכן

 דקאמ׳ הוא נביא גלים בת קילך צהלי הויין טובא
 ל״א .סכמריב ממיל שכשאר ממק אותו בימד למלוק או לעצמו

 באותו אסורים אכו אבל שוללים שאנו מה לאמרים למלוק או
 כמשק :גזל גזשוס כוואיכא מעורב השבטים מי׳ שבזזו שממון שלל

 כובעים מיס מהם שמקלמין צכורות של השקאה בו שוקק גבים
 האדם את חעלין הללו ציכורות דחה וטיהרתו ממון באותו השקו

כו': ממוכס אף טבילה ע״י לטהרה מטומאה
 מעברה עבת משריית»׳: רבכי ומכי ומתרגחיכן וגו׳ עית על בא

מסע לא דההוא לעמוד בכוב היום עוד משיב קא ולא וגו'
 :כוב של מעוכה כשתייר היום אותו לקמן כדאמריכן אלא הוא
 קולך דצהלי קרא הוא נביא :דאיכא הוא די״ב הוו טובא הגי
לישה גלים בת תלתא ביה דמשיבכא לישה ’הקשיב גלים בת
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 של כתו גלים בת קולך צהלי ישראל לכנסת להו

 הים. כגלי לפני מצות שעשו ויעקב יצחק אברהם
 אסתפי אלן> תסתפי לא מהאי לישרה הקשיבי

 י ירמיה שנאט׳ כארי' דמתיל הרשע מנבוכדנאצר
 צדי בן ירמיה עתיר ענתות *עניה מאי מסבכו אריח
 א שם ירמיהו *רברי דכתיב עלך דמתנבי מענתות חלקי׳

 התם דמי מי בענתות אשר הכהגי׳ מן חלקיה בן
 , לארי )יש( שמו׳ ששה יוחנן א״ר לישה הכא ארי׳
,X,г *שח? *שהל ליש’ *לביא *כפיר *ארי הם אלו

Г ן ין
 מט ראשיי מאי נינתו. תרתי מעברה עברו להו בצרו הכי אי

 ל ישעיה היובש הונאאותו א״ר לעמוד בנוב היובש *עור
 צא ׳תלי" אזלת אי כלראי ליה אמרו נוב של מעונה נשתייר

 כה איוב
 י ישעיה לתו לקאמר הוא לנביא כינהו חמושבנא לאו איכתו ענתות

 צהלי לכתיב היינו מידו שתנצל תסתפי לא מהאי לישראל:
 ביה לכתיב לליש מגבוכרנאצלשנמשל איסתפי אלא קולך:

 ענתיח עניה :לישה הקשיבי לקאמר והייני מסבכו אריה עלה
 שתמסר כ״כ על לבא ]היא[שעתילה הענתותי ירחי׳ נבואות כלו׳

 למת מפורש אמריתי וכו'בדוכתא כפיר אריה בידו: ירושלים
 לאו קולך צהלי קרא דכוליה א״ה :הללו השמות כל לו נקרא

 לאו היום עול לתא מסעות ט' אלא ליכא א״כ הוא חמושבכא
 מל עברו אינון תרתי מעברה עכרו ומתרץ הוא. כחי חמישבנא

 מעונה נשתייר היום איתו :מסעות עשר ואיכא מל מעברה
 ]שנהרגו[ )שהרגו( על לישראל להם שהיה עון למפני נוב של

בלבל יום ואותו היום אותו על העונש תקכ׳-׳ת קבע נוב כהני
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 אורחא לה יכלת לא לא ואי לה יכלת האירני

 כי א4יומ בחד סגא יומי בעשררה לסגויי דבעא
 דסליק עד ביסתרקי לירה שרו לירושליכם מטו

 ירושלי׳כי לכולה דחזייה ער שורא מעלוי ויתיבכל,ה
 קרת׳ היא דא הלא אמר כעיניה ארזוטר חזייה

כבשית ועלה משרייתי כל ארגשית רעלה דירושלי׳ ,,!שע,נ
 כרכי מכל וחלשא זעירא היא הלא מדינתי כל

 ברישיה ומניד קם עלה ירי בתקוף דכבשית א עממי
 דבציון מקדשא בית טור על בירית ומייתי מוביל

 ירא כה נשרי ליה אמרין רבירושלים עורתא ועל
 מאורחא( )דאתיתו תמהיתו לתו אמר האירני נ״אל״ג

 הרג גולמי׳ מנייכו וחד חד כל לי אייתו למחר
מלאך ויצא ההוא כלילה *'ויהי מיר מינה )טינא( יט כמ״

 כלם והנה בבק׳ וישכימו גו׳ אשור במחנה ויך ה׳
 אינשי דאמרי היינו פפא רב אמר מתים פגרים
 היה היום אותו בירושלים כלתם היה ואלו העונש מזמן נשתייר
 לסכמריב העמידו יום אותו היום עוד קרא משמע הכי כובשה

 שנסע מסעות י' והיינו יומא כהד סגא :נוב כעון ירושליס על
 נלע״ז טפטי׳י תקתיו כסחרקי :לסכיזריב ליה שדו :היום אותו

 עמד עליה כ־ישיה ומניד קם עלה כולה: ירושלים שראה עד
 עתה בת כלמס האירנא ירא ביה נישדי :ברישיה מניד והיה

 מולשא משוס היום להתיזיל הוא תימה תמהיתו )האידנא(:
 ההל גולמיה :כתיעעחס )תבהיתוס( תמהיתו ל״א דאורמא
•• וכנקעכה המומה מן רעועה אכן פרסי לשון מומה של מתיכה



ю סנהדרין עשי אחי &רקחלק
דינא: כטל רינא בת

 קינוקנה ומשקל הרפה בילידי אשר בנוב *וישבי
 שם וישבי מאי דור[ את להכות ]ויאמר וגו׳

 כא ש״כ קועס על שבא איש בר אמר יהודה א״ד כגוב

 טמון זה עון יהיה מתי עד לדור הקב״ה א״ל נוב
 ירך ועל הכהניבם עיר נוב נהרג ירך על כירך
 ושלשת שאול נהרג ידך ועל האדומי דואג נטרד

 ׳אמ אויב כיד תמסר או זרעך יכלה רצונך כניו
 יכלה ולא אויב ביד אמסר מוטב רבש״ע לפניו
 וארמי שטן אתא בואי לשכר נפק חד יומא זרעי
 משביה מטייה ולא גירא ביה פתק כטביא ליה
 כנוב ישבי כדחזייה פלשתים לארץ דאמטייה ער

 קמטיה כפתיה אחי לגלית דקטליה האי היינו אמר
כילזי מכא״-י׳ גיסא ליה אתעביר בי׳סרייא תותי ואותביה

 שלא מסכי יכן הריב בטל דיכא שלן כיין דינא כטל רינא בת
ממחרת: הצליח לא ביום בו ככבשה

 ’4י של מעיכה שכשתייר יום באותו לעיל דאיירי איידי כנוב[ ]וישבי
£ הרסה : נוב עסקי על שבא בכוב וישבי הכא כקט נוב

 : סופיניה מתקל חתרגמיכן קינו משקל ערפה: )כמו( היינו
 שנתקנא דוד על לה״ר שסיפר האדומי דואג ]נטרר[ )נהרג(

 ופגע סוב שאול א״ל בנוב דוד את אחיחלך שקבל ולפי שאול בו
 זה ובחטא .]נכשל[ )כצול( ואת׳ בהרגו ידך שעל נמצא ה׳ בכהני
 לשון ביזאי שבי־ :פלשתים במלקחת בכיו ושלשת שאול נהרג
]הכניעו[ )הצניעו( קמטיה :הוא כפר ל״א .קריט״א פרסי
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צעדי *תרחיב דכתיב היינו מתותיה ארעא ליה י" ׳,מהל

 דמעלי אפניא יומא ההוא קרסולי מעדו ולא תחתי
 גרבי כר׳ רישיה חייף צרויה בן אבישי הוה שבתא
 איטריף יונה אתא א״ר דמא. חדנהוכתמי רמיא
 אמתילא כיונה ישראל כנסת )אבישי( אמר קמיה

דישראל ש״מדורמלכא בכסף נחפה יוגה *כנפי ש:׳ סי׳ מם
 )שרר אשבחיה ולא לביתיה אתא שרי. בצערא

 רוכבין אין תנן אמר אשכחיה( ולא מדרשא לכי
 משתמשין ואין כסאו על יושבי! ואין סוסו על

 מררשא בי שאל אתא מאי הסכנה בשעת בשרביטו
 לפרידיה רכביה דמי שפיר הסכנה בשעת לי׳ אמרו

 מסגי רקא כהרי ארעא ליה קפצה ואזל וקם
 כי ]נוולא[ )עזלא( דחורה אימיה לערפה חזייה

 סכרה עלויה שריתיה לפילכא פסקתיה חזיתיה
 פתקיה פלך לי אייתי עלם לי׳ אמרה למקטליה

 ארעא ליה מכא למעכו: עלה ויתיב זתיס של הכד תמת
 ליה מכא ל״א .הזיקו ולא מתמתיו הארץ נתי״ככת מתיתיה

 בד׳ נריוי בר׳ עליו: מגינה והיתה גומא כעין הקרקע בשפלה
 :מים של בורות בד׳ דמיא בירא )גריוי( בד׳ ל״א מים. של פאק

 כנפה ומורטת עצמה וממבטת טורפת היתה קמיה איטריף
 נתקצרה תקפיץ לא כמו ארעא ליה קפצה :ומצערת והומה
 :דישבי אמיר, לערפה :פלשתים לארץ מהרה והגיע הארץ

 סכרה לאבישי ערפה חזיתיה כר טווה: ]גוולה[ )עזלא(
 ליה אמרה בו: כגעת ולא בידה שהיה פלך באותו לחקטליה

פתקיה גרסיכן הכי לפניך: דכפל פלך ההוא לן אייתו לאבישי
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 אמר כנוב ישבי חזייה כד וקטל׳ מוחה בריש
 לעילאי לדור פתקיה לי וקטלו הרין בי הוו השתא

 אמ׳ ונקטול עליה ניפול אמר לרומחיה ליה ורץ
 ונימא לארעא בקשמיא שסאוקמיהלחר אבישי

 האסורי׳ מבית עצמו את מוציא חבוש אין איהו ליה
 א קידש לי אמר הכי א״ל הכא בעית מאי א״ל

 צלותך אפיך לי׳ מ׳ א לי׳ אהדרי והכי הוא כריך
 אי א״ל תצטער לא ואת ליוכין קיחית ברך כר

 ש״ככא ק אבישי לו *ויעור דכתיב היינו בהדן סייע הכי
 בתפלה שעורו רב אמר יהודה .רב אמר צרויה
 בתי־ייהו רדף קא הוה ואחתיה שם אבישי אמר
 פתקיה ומתה: לראשה הפלך אבישי השליך וקטלה מוחה בריש
 כקרקע תמתיומכיתו נעץ לי׳ ורץ מעל׳: כלפי זרקו לעילאי לדור

 אין שם: ליחא עצמו דוד איהו וגימא וימות: עליו שיפיל כדי
 והשתא השם לומר עליו מכוונת דעתו אין עצמו מתיר חבוש

 : להם ומזרו ודוד אבישי והלכו נרמוק השם והשליכו דוד ניצל
 הקב״ה א״ל כאן: באת למה הכא בעית מאי לדוד: אבישי א״ל
 ליה ואהדרי אויבך ביד תמסר או זרעך כלה ש רצונך לי אמר
 ואמור תפלתך הפוך צלוחך אפיך א״ל :אויב כיד שאפול מוטב
 בכיך: בצער לך דמה אויב ביד תמסר ולא זרעך יכלה מוטב לפניו

 בכי אומרים הוא משל תצטער לא ואת ליזבן קירא ברך כר
 בהדן סייע תצטער: לא ואתה ימכור ברךשעוה בר אדם

 והן כתרייהו קארריף והוה להפכו: בתפל׳ ]עזור[ )עזרו(
:פלשתים לארץ קרוב שהיה בוריוין
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 אמרי תרי כי מטו כי ביה קום אמרי קובי מטו כי

 אשכח ויל ליה אמרי לאריא קטליה גיריון בהרי
 דאימיה שמא לי׳ אדכרו כי כקיבר׳ אמך לערפה

 ׳אנשי נשבעו *או דכתיב היינו קטליה חיליה ש״ככאכחש
 את תכבה ולא אתנו תצא לא מר לא לו דור

ישראל: נר
 אברהם עבד אליעור הארץ להם קפצה שלשה ח״ר קנו
 בן אבישי צרויה. בן ואבישי אבינו יעקב שם

 דכתיב אברהם עבר אליעור ראמרן הא צרויה
 ]רההוא[ )ההוא( למימרא העין אל היום *ואבא כי י**׳
 מבאר יעקב *ויצא *דכתיב אבינו יעקב נפק יומא י®’”

 דכלה ומנ״ל כר. מטו כי וגו׳ כמקים ויפגע גו׳ שבע דרשתל
 ראתה אחויה אם *ועתליה דכתיב דרור ורעיה דה»©

 הממלכה זרע כל את ותאבד ותקם בנה מת יצאיייכי
 אביתר אשתייר נמי התם יואש לה אשתייר הא °’’ה’

 אחיטובושמו בן לאחימלך אחר בן *וימלט דכתיבנ״שסע
 נשתייר )לא( אלמלא רב אמר יהודה א״ר אביתר כד,׳ראש
 פלשתים: לארץ א״י שבין קובי ששמו כפר לאותו קובי מטו *^כי”

 ולכך וככנו כבריז ולא כנגדו עמוד לזה זה אמרו ביה קים רקאמרי!פל,ח)

 מפמידין היו ועדיין הכפרים בשמות בדקי הוו איכהו קובי כקרא זע״ש ג״ה
 גוריון תרי בין אמרו :מקום שם תרי בי מטו כי :מזהיש״אובורמין

שתרגכוה: בקיברה בתמיה:
 ]נטי[ החם :צלותיה כדאפיך דור של זרעיה דבלה לן ומנא

:נוב מכהכי אביתר אישתייר
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מזרעו נשתייר לא אחיטוב בן לאחימלך אביתר

ופליט: שריד דוד של
 קנן □נחריב עליהם בא רב אמר יהודה רב אמר

שם בקרונו׳ ויושבי׳ מלכים כני איש אלף במ״ה
 אלף ובשמונים וזונות שגלונות ועמה□ זהב של

 אחוזי אלף וששים קליפה שריון לכושי גבורים
 )אל( באו וכן פרשים והשאר לפניו רצים חרב
כמתניתא ומגוג גוג עם לבא עתידין וכן אברהם ]על[

 סוסיו צואר רוחב פרסרת ת׳ מחנהו אורך
 אלפין רכוא וששים ר׳ מחנהו סך פרסה ארבעים

 חד[ חסר או רבוא ]חד חס׳ אכיי בעא חד חסר
 תנא .תיקו חד חסר או מאה חסר או אלפא

 ח ישיניה *וחלף שנא׳ ועברו( )שטו בשחי עכרו ראשונה

 שג׳ בקומה עברו אמצעיים ועבר. ושטף ביהודה
 שם רגליהם על עפר העלו אחרונים יגיע. צואר *עד
 מיבם שהביאו עד לשתות בנהר מים מצאו ולא

 ל! שם מי□ ושתיתי קרתי *אני שנא׳ ושתו אחר ממקום
אביי בעי מלכים: כד׳ כשכלמם אברהם על מלכות: שגלונוח

 וכו׳:ראשונ׳ רכוא קד קאמ׳אימסר היכי מד מסר האי
 כירדן הסוסי׳ שטו בשחי עברו :הכמריכ של ממייליו ראשיכ׳ כת

 היו ולא זקופה בקומה האמצעיים :שעכרו עד המיס ונתמעטו
 שמו: כמי ]שחי[ )שטו( הצואר: עד אלא מטעים המיס
לשון קרחי :עיקר כל גרם שס היה שלא ברגליהם עפר העלו

20 IV.
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 אשור כמחנרה ריך ה׳ מלאך *ויצא והכתיב יוגר”מ״כ

 הללו אכהו א״ר וגו׳ אלף וחמשה ושמונים 'מאהל׳’שע’כ'
 דכתי׳ נמי דיקא אשי רב אמר הן גייסות ראשי

 רבינא אמר בהו דאית בשמנים רדון *במשמניו י שם
 כל ויכחד מלאך ה׳ *וישלח דכתיב נמי ד״הנלנדיקא

אלהיו בית ויבא וגו׳ במחנה ושר ונגיד חיל גכור
ש״מ: כחרב הפילוהו שם מעיו ומיצאי

 *וירא שג׳ הכם ביד אומר אליעור ר׳ הכם במה קנח
 שעתידה היד היא הגדולה היד את ישראל שם

 הכם כאצבע אומר יהושע ר׳ מסנחריב שמיתידליפרע
 אלהים אצבע פרעה אל החרטומי׳ *ויאמרו שנא׳ י׳ שם

 רבי מסנחריב. ליפרע שעתידה אצבע היא היא
 א״להקכ״ה אומר הגלילי יוסי ר׳ של בנו אליעור

 נטושה רבש״ע לפניו אמר נטושה מגלך לגבריאל
 חרבות *מפני שנ׳ כראשית ימי מששת ועומדת יא ישעי׳

 אותו אומר רשב״י וגר[ נטושה חרב ]מפני נדדו
 אלף קפ״ה אשור במחנה ויך ה׳ מלאך ויצא ה״ג .מקור
 אשור ממכה כל אלחא ה' מלאך ויצא והכתי׳ גרסיכן ולא וכו׳ א״ר
 ראשי :אלף קפ״ה הללו רבוא: קתכיר״ס ולעיל אלף אלאקפ״ה אינו

 מלכי׳ בכי אלף המשבקכדאמריכןמ״ה עולה שכן המיל נגידי גייסו׳
 האמרי׳ אבל אלף קפ״ה הרי מרב אמוזי אלף ם׳ גבורים אלף ס׳

מספר: אין פרשי' והשאר כדאחי־יכן מספר אין שמתו
 אלא כאחר לא הגדולה יד הגדולה היד המלאך: הכם כמה

 מגלךנטושה־־מוזה וכו׳: שעתידה היד דמשמע היד
אלו: את להרוג מגלך
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 לגבריאל הקב״ה א״ל היה פירות בישול זמן ־הפרק

 שנ׳*מידרימעי׳כח להם היןקק פירות לבשל יוצא כשאתה
 רב אמר וגו׳ כבוקר בבוקר כי אתכם יקח עכרו
 רכבך לבעל אורחך אגב אינשי דאמרי היינו פפא

 מ מס ם*וג ׳שנ ומתו םבה נשף בחוטמן וי״א אישתמע
 כפים אמר אבא בר ירמיה ר׳ וייבשו בהם נשף
 כפייחיירלנ* אל כפי חכתי אני *וגס שג׳ ומתו להם ספק

 גלה אונים אמר נפחא יצחק ר׳ חמתי והניחוחי
 לג ימיני־ *מרוממותיך שנ׳ ומתו החיו׳ מפי שירה ושמעו להם

" :גויס נפצו
 ־т *ושאר שנ׳ עשרה רב ׳אמ מהם נשתיירו כמה

 ,ה°, , נער כמה יכתבם ונער יהיו מספר יערו עץ
 מ;ב ג),א אוט׳ ושמואל עשרה יו״ד( וכמה )יור לכתוב יכול

 י! מס שנים זית כנוקף עוללות[ בו *]ונשאר שנאמ׳ ט׳
 וחמשרח ארבעה אמיר בראש גרגריכם שלשה

 שנאט׳ י״ד אומר לוי בן יהושע ר׳ וגו׳ בסעיפיה
 סנקריב למיל לאלו היזקק הסירות: בישול על ממונה גבריאל

רבכך לבעל :תומך לסי לדרכך כשתלך אורחך אגב :להרגן
 :כפת נשף :והפקידו התראה לשונאך אשתמע

 שנשארו יו״ד והיינו דיו של טסת להטיל יכול שהנער עשרה
 כנוקף עוללות בו ונשאר תשעה אמר ושמואל :עשרה

 גרגרים שלשה או שנים מועט דבר אלא בו נשארים שאין זית
 ארבעה וכמה מועט דבר אלא במקנהו ישתייר לא כן אמיר בראש

 י״ד תשעה: והיינו וממשה ארבעה סוריה בפעיסי׳ וממשה
*20
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 ׳אומ יוחנן ,וגרר וחמשת ארבעת גרגרי׳ שלשה שנים

 נכוזרארן ונכווראדן. נ״נ בניו ושני סנחריב ה׳
 לכר דמה רביעאה די *ורידה דבתיב נ״נ גמרא י דניאל

 סנחריב ידע. תות מנא רחויידח לא ואי אלהין
נסחך בית משתחוה הוא *ויחי בניודכחיב ושני «"ניט

 א״ר בחרב הכוהו בניו ושראצר ואד־רמלך אלהיו
 לאומרו אפשר אי כתוב מקרא אלמלא אכתו

בעברי ן השכירה בתער ה׳ יגלח ההוא *ביום דכתיב 1 ישעיה
 הרגלים שער ואת הראש את אשור במלך נהר
 כגברא ליי׳ וארמי קב״ה אתא תספח[ הזקן את וגם

 ומערב מורח מלכי לגבי אולת כי לי׳ אמ׳ סבא
 להו אמרת מאי וקטלתינהו לבנייתו דאייתיתינהו

 א״ל יתיב נמי פחדא בההוא גברא ההוא א״ל
אישני במאי נפשך *ושני זיל א״ל נעביד חיכי צו

 מהיכא ]אנא[ ואיגוייך מספר לי אייתי זיל א״ל
 מקרא יוחנן ר׳ י״ד: היינו וממשה ארבעה ושלשה שכיס דכתיב

 ושני סכמריב מהן נשתיירו ממשה הללו ה״ק אלא להו דייק לא
 ]מעט[ )מעליו( דמשייר זית מלקט ככוקף משמע וקרא בכיו

 :ה׳ או ׳7 מעט לו ישתייר כך גרגרים שלשה או שנים ענף בראש
 רביעאה די וריויה ועזריה מישאל מככיה גבי דכתיב נכוכרנאצר

 □נחריב בכבשן: והכירו גבריאל דקזא אלמא אלהין לבר דמה
 לאומרו אפש׳ אי :,וגו משתמוה הוא ויהי דכתיב בניו ושני

 כדאמרן דאייחיתינהולבנייהו לסכמריב: גלמו בעצמו שהקב״ה

 כדי עצמך שכה נפשך אשני מלכים: בכי אלף מ״ה עמו שהניא
אגלמך: אכי אנא ואיגזייך יכירוך: שלא



 שן סנהדרין עשי" אחי פיק חלק
 אשבחינהז אזל ואייתי ביתא לההוא זיל א״ל אייתי

 קשייתא קאטחני והוו כגברא ליה ואירמו מלאכי.
 חד טחין ליה אמרו מספחית לי הבו להו אמר

 דקשייחא גריויא הר טחן לך וניתן דקשייתא גריויא
 לי׳ אמר איחשך דאתא ער מספרתא ליה ויהבי

 נפח דקא בהדי נורא ואייתי אזל נורא אייתי ויל
 וריקנית גזייהלרישיה אול בדיקניה נורא ביה אתלי
 י ישימה רב אמר תספח הזקן את *וגם דכתי׳ היינו אמר
 לארמאהושפר גרירתיה אינשי לאמרי היינו פפא
 חוכא שבעא ולא בריקניה נורא ליה אתלי ליה

 היינו אמר דנח מתיבותא רפא אשכח אזל מיניה
 ההוא אזיל אי אמ׳ מטופנ לנח דשיזבי׳ רבא אלהא
 שמעו קמך בנוהו לתי־ין להו מקרב ומצלח גברא
 יט מ״כ בית משתחוה הוא *ויהי דכתי׳ היינו וקטלוהו בנוהי

 :בחרב הכוהו בניו ושראצר ואדרמלך אלהיו נסרוך
 והיינו מספרי׳ לך ונתן גרעיכין אלו טחון תמרי'.־ גרעיני קשייתא

 לגלמ תער לו נתנו שטי־מ ]שם[ )שכר( על השכירה כתער דכתי׳
 לעשות שדרכן דברים הנהר בעברי לו[ ]כתני )כתן( שכר ואיזה

 כתיב תספהדלא הזקן את וגם :רימיס טמינת דהיינו נהר ע״י
 ע״י דמשמע כילוי לשון תססה כתיב אזקן אבל אראש אלא גלוק
 אם כאפי׳ ושפי־ לארמאה גדירתיה לגמרי: שכלתה אור

 ולא בזקנו אש לו הבער בעיניו והוטב הארמאה את ממרך אתה
 שהשתמוה כסר לשון אלהיו נסרוך בית :מיניה מוכא שבעא
בית משתחוה היא ויהי הכתיב היינו :אלוה ומשאו לנסר

במרב: הכוהו לשם שהשתמוה דקסני דמשמע וגו׳ נסרוך



 כפמא: שהוא יצמק דר׳ מליה טבא ברק: כשכיל שעשו כמו לילה
 כגון תלמודא ככולי כפמא בר דמקרי יוחנן מר׳ נפחא מדבר

 כפת הוה יוחנן ר׳ של דאכיו למורי נראה . כפמא בר עייל מאן
 :יופיו שם על נפמא בר מפרשי 7 ואית נפמא בר כקרא לפיכך
:הוא אונסו ומחמת הואיל תלמודו ששכמ אע״ס בזקן הזהרו

 עד חולין בשמיטת דאמר יהודה כר׳ וורירין י הזהרו
 ואינו כאחד כולו וצולהו הואיל עוף של הורידים את שישמוט
, הארץ עם בבני והזהרו וכהמה: מיה ככשר ומולמו מותכו
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 א״ר וגו׳ ויכם ועבדיו הוא לילה עליהם *ויחלק קם
 לאברהכם לו שנורמן מלאך אוהו יוחנן שם

 יצחק ר׳ גבר. הורה אמר *והלילה שג' שמו לילה יי יא*׳
 *מן שגא׳ לילה מעשה עמו שעשה אמר ^נפחא’*

 ריש אט׳ וגר. ממסלוהם המכבים נלחמו 'השמים
א״ר דן ער *וירדוף .נפחא מדבר דנפחא טבא לקיש יד לאשי׳

 בני ראה כוחו תשש דן עד צדיק אותו שבא כיון יוחנן
 בבית האחד *וישם שג׳ כרן ע״ן לעבור שעתירין בניו >נ א״מ

 נתגבר לא רשע אותו ואף בדן נתן האחר ואת אל
סוסיו: נחרת נשמע *מדן ׳שנ לדן שהגיע עד ילמיהח
 מנציכין בתיר׳ בן יהודה ר׳ דשלח אע״ג וירא א״ח קסא
 אונסו מחמת תלמודו ששכח בוקן הוהרו שם

 הארץ עמי בבני והזהרו יהודה כר׳ כורידין והזהרו
 קרא בהאי כמי איירי כמלכים דאיירי איידי עליהם[ ]ויחלק

 נקט וגו' ה׳ מלאך ויצא ההיא כלילה ויהי ]דכתיב[
 לאברהם שנזדמן מלאך :ועכדיוויכס הוא לילה עליהם ויחלק
כיככי כשכילר שכלממו לילה מעשה :סייעו והיא שמו לילה



 שח סנהדרין עשר אחד פרק חלק
 לחו מורעינן ץ4מלת האי כי תורה תצא שמהן
 נ ילמיה אדבר משפטי׳ אך אליך אריב כי ה׳ אתה *צדיק
 בגד בוגדי כל שלו צלחה רשעי׳ דרך מרוע אותך

 אהדרו מה פרי עשו גם ילכו שורשו גם נטעתם
 שם תתחרה ואיך וילאוך רצתה רגלים את כי’* ליה
 אני יכול שאמר אחד לאדם משל גו׳ הסוסים את

 המים בצעי כין הסוסי׳ לפני פרסאות שלש לרוץ
 ביבשה מילין שלשה לפניו רץ אחד רגלי לו נזדמן

 עאכ״ו הסוסי׳ לפני כך רגלי לפני ומה א״ל ונלאה
 כיבשה ומה עאכ״ו פרסאות ג׳ כך מילין ג׳ ומה

 חורה תצא שמהם כבוד: להם לעשות חכמים תלמידי שכעשו
 ומבכי סכחריב של בכיו מבכי ואבטליון שמעיה יצאו שהרי לישראל

 ואע״ג כדלקמן ברק בבכי ]תורה[ )תיכוקות( למדו המן של בכיו
 כיהאטלחאדלקחן: הארץ: עס בבכי הזהרו הכי יהודה דא״ר

 כבוכדכאלר זכה דלא לקמן דיוזיכן היכי דכי ]להו[ מורעיגן
 כמי הכי לקחן כדאמרי׳ פסיעות ד׳ זכות מסכי אלא כבוד לאותו
 זכות חפכי אלא כבוד לאותו זכו דלא הארץ עם בבכי אחרי׳
 קאי אדלעיל זירא דר׳ דאמרי ואית מ״ר. באביהם שהיה מעט
 הארץ עמי נבכי הזהרו יהודה ר׳ דשלח אע״ג סכחריב אככי

 מלתא הא כי מסכמריב דכפקי היכי כי תורה תצא שמהם לכבדן
 משוס לאו להו דמייקריס דהא הארץ עחי לבכי להו מודעיכן

 עליהם דעתם תזוח שלא שבהם התורה בשביל אלא אביהם כבוד
 מפכי צלחה רשעים דרך מרוע היו: צדיקים אבותיהם ויאמרו

לירחי׳: ליה אהררו מאי ירושלים: וכבש כבוכדכאצר הצליח מה
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 בשכר ומה אתה אף עאכ״ו המים בצעי בין כך

 אחר שרץ רשע לאותו ששלטתי פסיעות ארבע
 לאברהם שכר משלם כשאני מתמיה אתה כבודי
 דכתי׳ היינו עאכ״ו כסוסי׳ לפני שרצו ויעקב יצחק

 פסיעות ד׳ הני וגו׳ בקרבי לכי נשבר «*לנביאים יי™
כלאדן ברורך שלח ההיא *כעת דכתיב היא מאי כ מ״נ

 משום וגו׳ ספרים ]כבל[ )אשור( מלך בלארן בן
 *ספרי׳ ליה שדר ]ויחזק[ חזקיהו חלה כי דשמע לט ישעי׳

]היה[ אשר *המופרה את לדרוש ]אין[ ומנחה ד״הנלב
 שתי אחו כו שמת היום אותו יוחנן דא״ר בארץ
 אהררינהו ואיתפח חוקיה חלה וכי היה שעות

משיב *הנני דכחיב ניהליה שעי עשר להנך קכ״ה לי׳
 כשמש אחו כמעלות ירדה אשר המעלות צל את

 מעלו׳ עשר השמש ותשב מעלות עשר אחורנית
 לי׳ אמרו האי מאי להו אמר ירדה אשר במעלו׳
 האי כי גברא איכא אמר ואיחפה חלש חוקיה

 שלמא ליה כתבו שלמא לי׳ לשדורי בעינא ולא
 שלכם דירושלם א4לקרת שלם חזקיהו למלכא

 עאכ״ו לקחן: מפורש פסיעות ארבע כלע״ז: מרש״ק מים בצעי
 : להם שישתלם גדול השכר על לתמוה יכולין אדם כל שיהיו

 כלוחי בקרבי לבי נשבר ויעקב: יצחק אברהם לנביאים
 לסופדו פנאי יהא שלא כדי שעות שתי :שכרן מתן על תמהתי

 עשר לתנך הקב״ה אהררינהו נתרפא; אחפח ולקוברו:
:שעות כ״ב של היה מזקיה שנתרפא יום דאותו לקזקיהו שעות
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 הודה דבלארן ספרא נכוכרנאצר רבא. לאלהא

 לחו אמר אהא כי החם הוה לא שעתא ההיא
 להו אמר כתכינן הכי לירה אמרו בחביתו חיכי

 ]אמר[ לבסוף לי׳ ובתביתו רבא אלהא לי׳ קריתו
 לקרתא שלם רבא לאלהא שלם כתיבו הכי אלא

 ליהקריינא אמרו חוקיה למלכא שלם דירושלם
 כדרהיט בתריה רהט פרוונקא להוי איהו דאיגרתא

 יוחנן א״ר ואוקמיה גבריאל אתא פסיעות ארבעה
תקנה היה לא והעמידו גבריאל בא לא אלמלא

ישראל: לשונאי
 הוחקסב מלכא בלאדן אמרי בלאדן בן בלאדן מאי

 שם יתיב הוה א4דכלב כי והוו אפירח ואשתנו
 כתב הודה כתב הודה כי מלכותה 1עד ברירה

 א מלאכי יכבד *בן דכתיב והיינו דאבודה ושמירה שמידה

 ועבד דאמרן הא אב יכבד בן אדוניו ועבר אב
 ־כ יימיה ]כעשור[ )בשבעה( החמישי *בחדש דכתי׳ אדוניו

 נבוכדנאצר למלך עשרה תשע שנת היא לחורש
 לפני ]עמד[ טבחים רב נבווראדן בא בבל מלך
מרובה שכרו שהיה רזקגדז להם היה לא :דשלימ בתריה רהט

שאריתיכו: לאבד רשות לו והיה
כקרא לכך אביו שיתכבד כדי ראכוה ושמיה שמיה כתב הוה

 אלא כתיב לא דאי כלאדן מרודך שנקרא עליו אביו שם
 כתבי דהכי דאבוה שמיה עליה מתקרי היה לא בלאדן בן מרולך

 החמישי בחרש מרודךבלאדן: כתב להכי פב״ם איכשי כלהו
לפני עמד טבחים רב נבוזרארן בא לחרש בעשור )בשבעה(
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 בית ואת ת׳ בית את וישרוף בירושלי׳ בבל מלך

 אותו *ויעלו והכתיב לירושלים נ״נ סליק *וטי ע״כהמלך שם
 וו אכוה וא״ר ]רבלת׳ן בבל מלך אל נכ)רבלתה( ירמיה

 תר אבדימי בר יצחק ורב חסרא רב אנטוכיא
 מרכבתו על חקוקה לו היתה דיוקנו רמות אמר
 כמי ורומה ממנו לו היתה יתירה אימה אמר וחד

 כודניאתא מאה תלת טעין רבא אמר לפניו שעומר
 נבוכרנאצר לי׳ דפרולארשליטאכפרזלאשרר נרגא

 דירושלים דשא חד בלעתינהו וכולה לנבודראדן
 יהלומון וכלפות בכשיל יחד פתוחי׳ *ועתה "ישנא׳’׳’5"

 כי בי ליעכרו דלא מסתפיל אמר למיהרר בעי
 כר שוור ואמרה קלא נפק בסנחריב דעבדו חיכי
 חריב דמקרש דמטאזימנא שוור נבודרארן שוור
 לירושלים: סליק נבוכדנאצר אלמא כירושלים בכל מלך
 המלךרבלתה צדקיהו ויעלו פרשתא בההוא והכתיב סליק ומי

 חא״י: דאינה קי׳יל ואכטוכיא אנטוכיא זו הוה: ברכלה אלחא
 כבוזראק של מרכבתו על לו חקוקה :כ״כ של דיוקנו דמות
 והיינו כבוכדכאצר בא כתב ולכך לפניו שעומד כחי לו ודומה
 פרדות: מאות שלש משאוי כודניאת׳ מאה תלת טעין כבוד:
 מדוד ברזל בפרזלא רשליטא ברזל: פטישי דפחלא נרגא

 שהיו שברם אלא מחש בליעה לא בלעתינהו אמר: ברזל הקוצץ
 משמע יחד פתוחיה לשוברו: בשער בהכותם חתפוצצין פטישיהס

 :כלום הועיל ולא ימד והכלפות הכשילין כל הלמו אמד פתח על
 ]לנבוזראק ירושלים וכבש קום דלג בר דלג שוור בר שוור

שוור גר שוור ל״א כבוזראדן( דלג נבוזראדן )שוור :קאמר[
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 מחייד־ז אתא נרגא חד ליה פש מיקלי והיכלא
 כסבךמל־׳יגד למעלה כמביא *יורע שג׳ ואיפתח בקופא

 היכלא דמטא ער ואויל הטיל הוה קרדומות עץ
 מןשמיא ביה דרכו היכל׳ גבה נורא כיה אדליק

 קאדחאאיגי^ הוה יהודה בת לבתולת ה׳ דרך *גת ,שנ
 קטילא עמא ליה ואמרה קלא בת נפקא רעתיה
 טחינת טחינא קימחא קלית קליא היכלא קטלת
מ ישעי׳ חשפי צמתך גלי קמח וטחני ריחי□ *קחי שנא׳
 ׳” <’גט אלא נאמר לא חיטים נהרות עברי שוק גלי שובל

 Е ום׳*• דובריה דמיה חוי קמח.
 יש״א היה צדק גר נבווראדן היה תושב גר נעמן ת״ר
 םג1ל פעם ועכשיו סכמריב עס איות פעם קפצת מדלג בר מדלג
 שס יורע :דחמטא קופא כמו חמודו לא הפטיש מגב בקופא :שכיה

 קרדוחות עץ סבך אותו לפניך יודע היא תפלה למעלה כמביא
 גבה :הכבוד לכסא למעלה הביאו כאלו ירושלים את בו ששיבר

 :והשפילוהו שמיא מן ביה דרכו :לרקיע לעלות ובקש היכלא
 קטילא עמא מצליח: שהיה על )בעצמו( מתגאה רעתיה זחה

 לא מטין וטמכי קמח וטחני :כך ]על[ )כל( עליהם כגזר שכבר
 שהקליעים מקום צמתך טחינה: צריך שאיכו קמח אלא כאחר

 שוק גלי :לשכלים שדוחק הראש קלע שובל הראש: בצד צוחתין
 וטמנו לכו לישראל הקב״ה אומר היה זה פורענות נהרות עברי
ותגלו עדיין לרימייס ותחזרו לקמח כבר אתם טמונים כלו׳ קמח

בגלות: ותלכו ושוקיכם ראשיכם קילעי
ע״ז: לעבוד שלא עליו וקבל מצות שאר עליו קבל שלא חושב גר
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 בירושליט תורה לימדו סיסרא של בניו מבני
 ומאן ברבי׳ תורה לימדו סנחריב של בניו מבני
 למדו המן של בניו מבני ואבטליון שמעיה נינתו
 שילת(ואף כר שמואל רב )ומנו ברק בבני תורה
 להכניסן הקכ״ה כקש רשע אותו של בניו מכני
 רכש״ע הקכ״ה לפני מ״ה אמרו השכינה כנפי תחת

 תכניסם היכלך את ושרף ביתך את שהחריב מי
 בבל את *רפאנו דכתיב היינו השכינה כנפי תחתנא יייי׳’

 כר שמואל רבי נ״נ וה אמר עולא נרפתה ולא
 :דבבל צינייתא ותרגומא בכל נהרו׳ אלו ׳אמ נחמני

 דירושלים בישי שיבבי ומואב עמון עולא אמר קסי
 מתנבי דקא לנביאי דשמעינהו כיון הות שם

 אמר ותא פוק לנ״נ שלחו רירושליט ן4לחורבנ
 שלחו בקמאי כדעבדו לי לעברן דלא מסתפינא

 אלאהקכ״ה איש ואין בביתו האיש אין *כי לית”משל
 ואתי הוא בקריב׳ לתו שלח מלחמה איש *ה׳ 'שנ׳ומטייש

 מבקש הקנ״ה שהיה נרפתה ולא רפאנו :כ״כ רשע אותו של
 נהרות אלו :השכינה כנפי תמת בניו מבני להכניס לרפאותן

 הן מריס ]דקלים דבבל צינייתא לשתות: רעי׳ שהם בכל
 כושאין שאין בבל בהרות של רעים דקלים ל״א[ .בנהרות שעומדי׳

 דף ]בסוטה )בגיטין( פירות לגדל הן רעים שהמים לפי פירות
 ימי מששת דבנל ציכיתא הכי דאמריתי הוא קושטא אחריכן מו[

:כינהו מרים חי ציכייתא הכהו דתמת ונהר׳ איתכהו בראשי׳
 ותכבשכה: א״י אל ובא ממקומך צא ותא פוק שכנים: שיבבי

בקרוב הוא בקריבא במשלי: הוא מקרא האיש אין כי
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 אירה להר שלח מרחוק בדרך הלך ליה שלחו

 לידת שלחו ליה ומייתי רחמי רבעו צדיקי כהו
 משלי! צדיקים אלא כסף ואין בידו לקח הכסף ■*צרור

 д הסע שעורים וחומר כסף עשר בחמשה לי *ואכרה שג׳
 כתשובדה רשיעי הדרי להו שלח שעורים ולחך
 להן קבע כבר ליה שלחו לי׳ ומייתו רחמי וכעו
 אלזיחי^לי׳ כסא אין כיתו יכא הכסא *ליום שג׳ זמן
 מלים ןאה סיתוא להו שלח חגינו ליום *בכסא שג׳ ומן
 ליה שלחו וממיטרא א4מתלג דאתי מצינא ולא
 ט! ישעי׳ ארץ מושל כר *שלחו שנא׳ דטורא אשינא תא

 לו שלמו שהם •ה מקרא של דרכו לפי למקם בעת ויבא היא
 בידו לקח הכסף צלור ‘ככה. השיבם שהוא אנו שומעין
 פליתי כסף עשר בחמשה לי ואכרה מתו: שבהם צדיקים

 ולחך שעורים וחומר כסף בניסן: בט״ו ממצרים אותם
 סאים שלשים מומר כסף שנקראים צדיקים בזכות שעורים

 במולין עליהם מתקיים שהעולם צדיקים מ״ה אלו מאין ט״ו ולתך
 כאן שט״ו ופעמים בא״י וט״ו כאן שלשים פעמי' הכשה גיד פ׳3

 בצליקייא קרא .האי מפרש דקא היכא מולין ובמס׳ בא״י ושלשים
 צרור אומר הוא וכן צדיקים אלא כסף אין אמרי[ I )איירי(

 שכה ע׳ עד יבא שלא זמן להם קבע ככר :בידו לקת הכסף
 תא ומטרות: שלגים מממת ומטרא מחלגא בבל: גלות שתשלים
 מן עליך יגיכו וההרים ההרים תמתית דרך בא רטורא אשינא
 אל שלית שלמו ארץ מושל כר שלחו המטרות: ומן השלגים

דרך ציון נח הר אל שיבא ]ארץ[ מושל שהיה כבוכדכאצר
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 אי לחו שלח ציון ברת הר אל מדברת מסלע
 ליד. שלחו ביה דיתיבנא דוכתא לי לית אותינא

 *בעת דכתיב שלך מפלטירין מעולין שלה׳ קברות ח ירמיה
 וגו׳ יהודה מלכי עצמות את יוציאו ה׳ נאם ההיא

 אשר השמים צבא ולכל ולירח לשמש ושטחום
 נחמן רב א״ל אחריהם הלכו ואשר וגו׳ אהבום

 נפלי בר אתי אימת לך שמיע מי ]יצחק[ לרב
 נפלי בר ומשיח משיח א״ל נפלי בר מאן א״ל

אקים ההוא *ביום דכתיב אין א״ל לירח ״קרית“"י1’
:הנופלת דוד סכת *את , י *

 מתטעטין ת״ח בו בא דוד שבן דור יוחנן א״ר הכי א״ל קסה
 רבות וצרות ואנחה ביגון כלות עיניהם והשאר שם

 פקודה שהראשונה עד מתחדשות קשות וגדרות
 סנינותיו מקום לי יהיה לא רוכתא לי לית וההרים: הסלעים

 :הגשמים מסכי מכוסה כמקום ומיילי אכי נו לישג ירושלים של
 אתה וכהן לירושלים סניג שלהם ומערות ישראל של קבריהם
 שעתידין יהודה מלכי עצמות את יוציאו לישה: יכולין ומיילתך
 ]אימת :וגו׳ ההיא נעת שנא׳ שכקנרין העצמות מהן להשליך

 שנתמעטו נידו לקת הכסף צרור דאחריכן איידי נפלי[ בר אתי
 ואיידי חתמעטין תלמידים וקאמר נמשי? כמי מיירי קא הצדיקים
 דשמיה אתרא דההוא הא אייתי נעדרת האמת דותהי דאמריכן

 קרי להכי שנפלה דוד מלכות הנופלת דור סוכת את :קושטא
:נפלי נר משיר

שניה ראשונה צרה כלתה שלא עד פקודה שהראשונה עד
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 דוד שבן שבוע רבנן תנו .לבא מטהררח שניה

 ד עמום *והמטרתי וה מקרא מתקיים ראשונה שנה בו בא
 שנידה אמטיר. לא אחת עיר ועל אחת עיר על

 ״ה'.דםלכ ומתים גדול רעב שלישית משתלחין. רעב חיצי

 על נאמל ותורה מעשה ואנשי חסידים וטף ונשים אנשים
 «в.שובע ואינו שובע ברביעית מלומדיה משתכחת
 ראשונה ותןרה ןןשמחי ןןשותי וארכלין גדול שובע בחמישית

 חדובשביעירח«־ קולות. בששית לומדיה. על חוורת

 רבנא" אמר בא. דוד בן שביעת במוצאי מלחמות.
 אמר אתא ולא כן דחוה שביעית כמה הא יוסף
 הוה מי מלחמות בשביעית קולות כששית אביי
 אט ליסמ אשר ,ה אויביך חרפו *)אשר הוה מי כסדרן יעוד

 יש״למ״ורןר אןמר ור׳ןרד׳ ף׳ חנוא ך(משיח כותעק ן!רפף

 והמטרתי שמיטה: שבוע נפקד: לא כמו פקודה לבא. ממהרת
 זה במקום רעב ויהא מטר מעט שיהא אחת עיר על

 נשום שוכע יהיה שלא מעט רענ רעב חיצי זה: במקום ושובע
 לאכול: מה להם שאין מתוך מלומריה משתכחת מקום:

 חתקיעות קולות ל״א . בא דוד שבן קולות יצאו קולות כששית
 לישראל: אוה״ע בין מלחמות גדול: בשופר יתקע שנא׳ שופר
 בא לא כן ע״פ ואף שובע אמת שנה רעב אמת שכה הכי דהוה

 בא: דוד שבן קולות יצאו כלום הוה מי קולות כששית דוד: בן
 לא כהדרן הכא דקתכי הצרות אלו כלו׳ הוה מי כסדרן ועור

 חרפוך אשר משיח: אתי אתרמו כי אבל אמד כשבוע אתי־מו
למאי קרא האי אתפרש לא משיחך עקבות חרפו אשר ה׳
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 1והגליה לזנות יהיה הוועד בית בו בא דור שבן סיעה סין

 )גליל( ואנשי ]יאשם[ )ישתומס( והגבלן '"/"יחרב
 וחכמרח יחוננו ולא לעיר מעיר יסובבו ]גבול[ נמה

 הדור ופני ימאסו א4חט ויראי תסרח הסופרים
 האמרת *ותהי שנא׳ נעדרת והאמת כלב כפני נט ישעי׳

 האמת ותהי מאי משתולל( מרע )וסר נערררח
 עדריס שנעשית מלמד רב דבי אמרי נעדרת

 אמרי משתולל מרע *וסר מאי לה והולכת עדרים םש
על משתולל מרע שסר מי כל שילא רבי רבי

:הבריות
 בעלמא קושטא ליכא אמינא הוה מריש רבא אמר קסו
 ואמרי שמו טבות ורב מרבנן ההוא לי אמר שם

 חללי כהי ליה יהבי הוה דאי שמיה טביומי רב לה
 שכך לחורי ונראה י7מי ביה ריש7 קא לא הא7 הכא איכתיב

 בעקבות סוטה7 אחרון בס' ששנינו כמו תחלה בספרים נכתב
 סוף לשק שהוא כעקבות על זה פירוש וכתבו חוצפאיסגא המשיח

 שת״ח מקום הוועד בית משיחך: עקבות חרפו אשר כמו
 ישתומם: כך ששחו מקום והגבלן תורה: 7ללחו שס ין7מתווע

 כפני :רין7סנה גזית אנשי ל״א א״י. גבול אנשי הגבול ואנשי א״י
 יתביישו שלא הכלב כפני אחר לשק מ״ר. לכלב מחש דדמיין הכלב יקיא»

 שיטה עליו אומרים העולם כל הבריות על משתולל :חוה זה
שולל: יועצים מוליך כמו שטות לשון משתולל והיינו הוא

 : 7תחי אמת בר7שי בעולם ם7א אין בעלמא קושטא ליכא

חללי כל ליה יהבי ראי מדרבנן ההוא לי אמר
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 א4חד וימנא בדיבוריה משני הוה לא רעלמא
 הוו ולא שמירח וקושטא אתרא 44לההו איקלע
 מהחכם איניש מיית הוו ולא כדיבורייהו משנו
 תיתין לי׳ וחיו מנהון אחחא וסיבי וימניה בלא
 חייפא וקא רביחהו יחכה הוה הר יומא מינה בנין

 לאו סבר אדשא טרפא שיככתי אתאי רישה
 חרתין ליה שביבי הבא ליחה לה אמ׳ ארעא אורח
 האי מאי א״ל לקמיה דאתרא אינשי אתו בניה
 מינך במטותא לי׳ אמרו מעשה הוה הכי להר אמ׳
 .אינשי כהנך מוחנא בהו תיגרי ולא מאתרין פוק

 ,טתבאבונערי׳״?° דוד שכן דור אומר נהוראי ר׳ תניא
 א״מהרש׳בובת נערים לפני יעמדו וזקנים וקנים פני ילבינו
 הכלב כפני הדור ופני בחמותה וכלה באמה קמה
 אומר נחמיה ר׳ תניא מאביו. מתבייש הבן ואין
 יעות והיוקר הרכה העווה בו בא דור שבן דור

 המלכות בל ונהפכה ביוקר והיין פריו יחן והגפן
 מדא דמכא לי ואשתעי לשקרא בדיבוריה משני לא רעלמא

 שהיתה אבבא פא“טי שמיה: וקושטא אתרא לההוא אקלעי
 ומייפה הואיל היא היכן לומר ארעא אורח לאו :אותה שואלת
 אותם: ויביישו ימרפו כלו׳ זקנים פני ילבינו נערים ה״ג רישה.
 בעקבות דאמרי׳ והיינו לכבדם הנערים בפני יעמרו וזקנים
 היוקר ולכיישה: למרפה כאמה קמה בת יסגא: קוצפא המשיק

 שלא יעות היוקר ל״א ,מ״ר ורמאי עומן יהא שבהם מכובד יעוח
 היין יהיה פריוואעפ״כ יוזן והגפן כבוד: יקר זה. את זה יכבדו
אמר רודפין כולן שיהיו ל״א ברכה עצמו בפרי יהיה שלא ביוקר
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 דא״ר יצחק לר׳ ליה מסייע תוכחה. ואין למינות

 המלכות כל שתתהפך עד כא רוד כן אין יצחק
 טהור לכן הפך *כולו קרא מאי רבא אמר למינות ע י׳קי־א
 יד אולת כי יראה כי עמו ה׳ ידין *כי ת״ר הוא לב דני-׳

 המסורת שירכו ער בא דוד כן אין ועזוב עצור ואפס
 שתכלרת עד ד׳א התלמידים שיתמעטו עד ר״א

 הגאולה מן שיתיאשו עד ר״א הכיס מן פרוטה
 עוזר ואין סומך אין כביכול ועזוב עצור ואפס שג׳

 רבנן משכה הוה כי זירא דר׳ הא כי לישראל
 טינייכו כעינא במטותא לתו אמר ביה דמעסקי

 אלו הרעת בהיסח באין ג׳ רתגינא תיחקוה לא
ועקרב: מציאה משיח הן

 וחד עלמא הוי שני אלפי שית קטינא רב אמר קסז
ос ן4ההו ביום לבדו ה׳ *ונשגב ׳שנ חרוב 

 לבן הסך כולו נעול׳: יין שרוב אע״פ ומתייקר ומשתכרים היין3 י”^■’

 המלכות כל כשנהפכ׳ כך העור בכל הנגע כשפשט הוא טהור
 כי גאולה: להם להביא עמו ה׳ ירין כי גאולה: תנא למינות
 ומצלימין מסורות של ילן ותקזק שתלך יד אזלת כי יראה

 להקזירן ישראל ידי שמקזיקין התלמידים ויתמעטו במלשינותן:
 בידים שיהיו יד והיינו הכיס מן פרוטה שתכלה :למוטב

 אין מעלה: כלפי זה דבר לומר יכולין כאלו כביכול ••ריקניו׳

 וסומך עוזר ואין למאוד שפלים שיהו לישראל סומך ואין עוזר
 : יבא מתי לידע ביה דמעסקי :הגאולה[ מן מתיאשין ]שיהיו

:פתאום האדם נושך ועקרב
דהיינו ]אלו[ אלפים מו׳ קוץ קרב יהיה אקד שאלף חרוב וחד
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 יבישיהכיום מיומיכם *יחייגו שג׳ חרוב חדי אמר אכיי

 דרב כותיה הניא לפניו ונחירה יקימנו השלישי
 לן׳ אחת שנה משמטת שהשביעית כשם קטינא
 ס אלפי לן׳ שנים אלף משמט העולם כך שנים
י5 יילים *מוטור ואומר ההוא ביום לבדו ה׳ ונשגב ׳שנ שנה
 5 ש® אלף *כי ואומר שבת שכלו יום השבת ליום שיר

 ששח אליהו דבי תנא אתמול כיום בעיניך שנים
תורה אלפי׳ ב' תוהו אלפי׳ ב׳ עלמא הוי שנה אלפי׳

 יומו מ׳ ואלף ז׳ אלף מרב הוא אלפים תרי שביעי: אלף
 :אתמול כיום בעיניך שנים אלף כי שכ׳ שכה אלף הקב״ה של

 עלמא הוי משמט: שהעולם שבח שכולו מרב: ונעשה משמט
 ניתכה שלא היה.תוהו מהן אלפים כ׳ מתקיים: כך העולם

 לו שהיו ועד הראשון ומאדם כתוהו העולם והיה תורה עדיין
 קראי כדמוכמי שכה אלפים איכא שכה ושתים ממשים לאברהם
 אשר הכפש ואת שב׳ בתורה אברהם עסק שכה אלפים וכשנשלמו

 נחירי כע״ז ואמריכן במק לאורייתא שעבידו וחתרגחיכן במי־ן עשו
 אלפים וב׳ שכין: ותרתין מחשין בר אברהם הוה שעתא דההוא
 ארבעים המשימ ימות אלפים עד במין עשו אשר הכפש מן תורה
 שנולד עד יצמק משנולד שכה וששים יצמק שנולד עד שנה ושמנה
 רל״מ הרי למצרים כשבא ליעקב לו שהיו וק״ל ק״מ היי יעקב
 בית שנבנה עד מחצרי׳ ומשיצאו תח״מ הרי כמצרים שעמדו ור״י

 לצאת שבה מאות וארבע שכה בשמנים ויהי דכתיב ת״ס ראשון
 ות״י תתקכ״מ הרי לה׳ הבית ויכן מצרים מארץ ישראל בכי

המלכים שכוח משבון ע״ס קראי כדמיכמי ראשון בית שעקד
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 שרבו *ובעונותינו המשיח מורה י מ אלפי כ׳ ע״ב ש□
 יהודרח לרב אליהו א״ל שיצאו מה מהכס יצאו

 מפ״ה פחות העולם אין חסידא סלא דרב אחוה
 בתחלתו א״ל בא דור בן האחרון וביובל יובלות

 א״ל כלה אינו או כלה יודע איני א״ל כסופו או
 לא הבא ער א״ל הכי אומר אשי רב יודע איני

 רב שלה ליה איסתכי ואילך מכאן ליה תסתכי
 וכירו אחר ארם מצאתי יוסף לרב תחליפא בר חנן

 וו לו אמרתי ובלה״ק אשורית כתובה אחת מגלה
נשברתי ]פרס[ ).רומי( של לחיילות לי אמר לך מנין

 ותתקכ״מ תת״ק הלי שני בית שעמד ות״כ כבל דגלות ושבעים
 כמרב אלפים ל׳ האלמת קודם וקע״ב קע״ב סיוות אלפים הן

 ב׳ דאמר איידי תורה אלפים כ׳ שלמו קע׳ב אותן ולסוף הכית
 ׳3 אמר תור־ר; שתכלה ולא תורה אלפים שכי קאמר תוהו אלפים

 של אלפים שבי שלאמו־ המשיח ימות אלפים ושני אלפים:
 כשביל אבל :מישראל שעבוד ויבטל משימ שיבא דינן היה תורה

 מת מהן ויצאו אלפים ׳7 לסוף משיין בא לא שרבו עונותינו
 אלפים ׳7 היינו יובלים פ״ה :לבא י־עוכב הוא יין7שע שיצאו

 כסופו: או בא הוא האמרון יוכל של בתחלתו שכה: וכ׳ מאתים
 בסופו היובל דבתוך כלה אינו אי משיק קודסשיבא הזה זמן כלח
 תצפה אל האמרון יובל 7ע ליה תסתכי לא הכא עד בא: הוא

 מכה אסתכיליה זה: זמן קודם יבא לא דודאי קודם( )שיבא לו
 :פרקין באיכך כדאמרן מאשור שבא שלנו כתב אשורית :שיבא לו

לאמי גולייר שהייתי נשברתי ]פרס[ )רומי( של לחיילות
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 לאחר כה וכתוב מצאתיה ]פרס[ )רומי( גנוי ובין

 לאחר שנוח וצחייין ומאתי□ אלפי□ ארבערח
 מלחמות מהם יתום. עולם עולם של בריאתו
 ימורת והשאר ומגוג גוג מלחמות ומה□ תנינים

 ו׳ לאחר אלא עולמו מחדש הקב״ה ואין המשיח
]דרבא[ אבא( )דרכי כריה אחא רב שנה אלפים

איתמר: שנה אלפים חמשת לאחי אמר
 עדיקסח ויורד נוקב וה מקרא אומי נתן ר׳ תניא

 םש לקץ ויפח למועד הוון עור *כי התהום
 כ₽’1יזנ5לא יבא בא כי לן ההכ יתמהמה אם יכזב ולא

 י דניאל עירנין עידן *ער דורשין שהיו כרבותינו לא יאחר
 פ מלים *האכלת□ דורש שהיה שמלאי כר׳ ולא עידן ופלג

כר״ע 44ול שליש בדמעות ותשקמו דמעה לחם
השעבוד שכלה המשיח ימות והשאר דמם: תניניס מהם:

:מדש עולם לברא עולמו מחרש :בא ומשיק
 ׳ איני ויורד נוקב :בעתו( שיהיה יכזב לא קץ של דבור לקץ )ויפה

 מיפ״> 1.כן, דסא אין רך ףסו !•5 אין תהוס מה התהום עד
 אסס״אשא־ן קאמר( אימת מפרש קא )וכי זה פסוק סוף על לעמוד

 למשיח לאותוקן תצפה אל כרבותינו לא סיף: לו דאין לו מכת יתמהמה
 א עידן עירן ופלג עידנין עידן ער דורשין: רבותינו שהיו קץ

 מאות מ' היינו ב׳עידכין מאות ד' והיינו מצרים של הגלות כעידן
 : מאות וד׳ אלף הכל סך מאות ב׳ עדן ופלג מאות י״ב והיינו

 גלות בין הקב״ה אותם השקה ]כלומר שליש בדמעות ותשקמו
יהי'לסוף אקרקזה גלות קץ אמרקכי גלות שליש בבל לגלות קצרי׳
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 מרעיש ואני היא מעט אחת עוד’ דורש שהיה י ”י׳

 ע׳ ראשונה מלכות אלא הארץ ואת השטים את
 לטוף דהיינו בכל גלות כנגד שנה ע׳ העמי׳ וג׳ שכה ח׳ פעמי' ג׳

 כתוב מצאתי כך היה ולא עברו ככר שנים ועשר מאות וד׳ אלף
 מגי בככואת היא מעט אחת :ז״ל[ דוד בר שמואל ר׳ הרב בשם

 בה״מ ויבנה כבל מגלות ישראל כשיצאו מתנבא שהיה כתיב
 ואכי לישראל לתם אתן כבוד מעט היא מעט אמת עוד והיינו

 אל הגייס כל ממדת והבאתי הארץ ואת השמים את מרעיש
 דריש והכי קרבן ולאתר המשימ לימות ליה דריש ור״ע ירושלים

 יבא ואמ״כ לישראל אתן כבוד מעט היא מעט אמת עוד ליה
 מגי וה״ק קאי הבית אלפני קרא אלא איכה זו ודרשה המשימ

 מלך להם יהיה לא ושוב לישראל להם אתן ומלכות גדולה מעט
 משמונאי בית של ראשונה דמלכות האמרוןוכךהיה בית ימות כל
 ק״ג משמוכאי בית דמלכות עולם בסדר דאמריכן ואע״ג שנה ע'

 אומה בהם שלטה שלא ופארם כבודם עיקר ק״ג הורדוס ומלכות
 כ״ב הורדום של ושנייה ראשונה( )מלכות . כ״כ נתקיים לא

 מלך להם היה לא ושוב וממצה שנים ב׳ כוזיבא בן ומלכות שבה
 מעט אמת ל״אעוד ברייתא. ולא משכה לא דרשו' הנך וכל מ״ר.

 אותו ולאתר מרבן לאת׳ לישראל להם אתן מלכות מעט היא
 זו דרשה ואין תשימ ויבא וארץ השמים את מרעיש הככי מלכות
 לא ואעפ״כ מרבן לאמר לישראל מלכות כמה ראינו שהרי כלום

 מרבן אמר לישראל להם שהיתה הראשונה שהמלכות מימש בא
 מפולמוס בס״ע ושנינו וממצה ב' כוזיבא בן כ״ב הורדום שכה ע׳
של ומסולמוס שנה י״ב טיטוס של פולמוס עד אספסינוס של
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 שתי כוזיבא בן ומלכורח נ״ב שניה מלכות שנה
 כ № א״ר יכזב ולא לקץ *ויפה מאי ,ומחצה שנים

 עצמן תיפח ! ]יונתן )יוחנן( א״ר נחמני כר שמואל
 הקץ שהגיע כיון אומדים שהיו קיצין מחשבי של
 *אם» על לן חכם אלא בא אינו שוב בא ולא

 והוא מחכין אנו תאמר שמא לו חכה יתמהמה
 ל ישעיה םירן ולכן לחננכם ה׳ יחכה *לכן ת״ל מחכה אינו

 מחכה והוא מחכים שאנו מאחר וכי לרחמכם
 שמירח מאחר וכי מעכבת הדין מדת מעכב גזי

 (שנ שכר לקבל מחכים למה אנו מעכבת הרין
 עלמא^ם פחות לא אביי אמר לו חוכי כל *אשרי

 ככל שכינה אפי דמקכלי צדיקי ושיתא מתלתין
 תלתין בגימטריא לו לו חוכי כל אשרי שג׳ דרא

 קכ״ה דקמי דר^יא רבא והא׳מר איני הוו ושיתא
 ימקאל עעך שמונה *סביב שג׳ הואי פרסא אלפי סרי תמני
 מת הא המאירה באספקלריא דמסתכלי הא ל״ק אלף

 ומי מאירות שאינם באספקלריא דמסתכלי

 שתי כוזיכא כן ומלכות שכיס י״ז כוזיכא בן מלכות עד טיטוס
 נפשו תיפמ לקץ ויפח :כביתר מלך כוזיבא כן :וממצה שכיס

 יחכה וכו׳: שהגיע כיון ולומר לכזב לו היה שלא הקץ ממשב של
 אלף י״ח סביב משימ: שינא ומתאוה ממכה עצמו הוא ה׳

 באספקלריא ימזקאל: כסוף קרא חשתעי מעלה של בירושלים
 ושית שלשים אלא מסתכלין אין הקכ״ה של נגהו כמוזק המאירה

ומי :הרכה כתות מסתכלין מימוק לצדדין הנוגה כקלישות אכל
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 ר׳ משום ירמיה א״ר חזקיה והאמר האי כולי נפישי
 מועטין והם עלייה בני ראיתי יוחאי כן שמעון

 שניבט אס עד וכו׳ מהם וכני אני הן אלף אם
 הא ככר דעיילי הא קשיא לא הס ובני אני הס

בר: כלא דעיילי
 אלא תלויה הדבר ואין הקיצין כל כלו רב אמר קסט
 ריו אמר ושמואל טובים ומעשיס בתשובה שם

 אומר אליעזר ר׳ כתנאי באבלו שיעמוד לאכול
 אין לאו ואם ננאלין תשובדה עושין ישראל אם

 תשובה עושין אין ישראל אם יהושע ר׳ א״ל נגאלין
 שגזירותיו מלך להן מעמיד הקב״ה אלא נגאלין אין

 אליעזר ר׳ 'אידך תניא למוטב ומחזירן כהמן קשות
 שג'*שובו נגאלין תשובה עושין ישראל אס אומר ג ־ימיה

 יהושע ר׳ א״ל משובותיכם ארפא שובבים בנים
 והא :פחות ולא הוו דל״ו לן גרור דלתוי האי כולי נפישי

 :הס שכיס אס הס מאה אם הם אלף אס ידע הוה לא ר־שכ״י
 להסתכל כשנכנסין רשות ליטול שצריכין ככר דעיילי הא

 אותן אגל ושית מתלתין פחותי לא הכהו המאירה באספקלריא
 :הוו כמת לן מססקא כהכהו צדקם חרוב רשות כלא הנכנסין

 ז יבא לא לאו ואם יבא בתשוב׳ חוזרי׳ ישראל כל אם בתשובה
 שעומד להקב״ה דיו באבלו שעומד לאבל דיו

 תשובה יעשו לא אס כלו׳ אחור וימינו[ ימים ]כמה )נימינו(
 ל״א ]לדבר[ )לדבריו( קץ ודאי אלא הימים כל באבלו עומד אינו
:כגאלין תשובת בלא דאפי׳ גלות צער לישראל דיין לאבל דיו
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 נר ישעיה תגאלו בכסף נמכרת'ולא *חנם נאמר כבר והלא

 בתשובה לא תגאלו בכסף ולא בע״ן נמכרת׳ חנם
 והלא יהושע לר׳ אליעזר ר׳ א״ל טובים ומעשים

 ג מלאכי ף׳ א״ל אליכם ואשובה אלי *שובו נאמר ככר
 י יימיה בכם בעלתי אנכי *כי נאמר כבר ן4והל יהושע

 והבאתי ממשפחה ושנים מעיר אחד אתכם ולקחתי
 נאמר כבר והלזיא אליעזר ר׳ 1א״ר־ ציון אתכט

 ל ישעיה אליעזר לר׳ יהושע ר׳ א״ל וגו׳ תושערן ונחת *בשובה

 ישרא^שסממ נואל ה׳ אמר *כה נאמר כבר והלא
 צח אליעזר ר׳ *א״ל וגו׳ גוי למתעב נפש לבוה קרושו
 י ירמיה אלי ה׳ נאם ישראל תשוב *אם נאמר כבר והלא
 יר דניאל *ואשמע נאמר כבר והלא יהושע ר׳ א״ל תשוב

 היאור למימי ממעל אשר הבדים לבוש האיש את
 העול׳ כחי וישבע השמים אל ]ושמאלו ימינו וירם

 קרש עם יד נפץ וככלות וחצי מועדים למועד כי
 תשובה עושין אין דאפי׳ טונים ומעשים בתשובת לא ככסף לא

 בעלתי תשוב׳: בלא כסף קרי נמכרתם מכם דאמר משוס כגאלין
 אברור מעיר אהד :תשובה בלא כרמכם בעל משמע אתכם

 ה' אמר כה :מוזרים כולם שאין אע״פ לציון ואביאם הצדיקים
 אעפ״כ בעבירות ומתועבין הבזויין אותן גוי למתעב נפש לכזה
 קץ יש אלמא מועדים למועד כי :וקמו יראי ומלכים יגאלו

 ומחק תקומתם כשתכלה קרש עם יד נפץ וככלות בדבר:
 אכה לפשוט ותועלת גבורה ואילך אילך נפוצה שהיתה ידיהם
למאוד: שפלים שיהיו גמרתם שתכלה ואמר ואכה
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 און אבא וא״ר אליעזר ר׳ שחק אלה[ כל תכלינה

ישראנח הרי ־«ואתכם ׳שנ מזרה מגולה קץ לילך יחזקאל
 קרבו כי ישראל לעמי תשאו ופריכם תחנו ענפיכם

 שג׳ מזה אף אומר ]אלעזר[ )אליעזר( ר׳ ?4לב
לא האדם שכר ]ההם[ )האלה( הימים לפני *כי ח !כליה

 שלום אין ולכא וליוצא איננה הבהמה ושכר נהיה
 רב הצר מן שלום אין ולבא ליוצא מאי הצר מן

 בהם ]שכתוב[ )שיש( חכמים תלמידי אף אמר
 להם אין חורתיך לאוהבי רב *שלום דכתי׳ שלום «,р »לי׳

 כל שיהיו עד אמר ושמואנל הצר מפני שלוכם
שקולין: כולם השערים

 לחולה דג שיתבקש עד בא דור בן אין חנינא א״ר קע
 מימיהבם אשקיע *אז שנאמר ימצזיק ולא שס

מגולה יד: אזלת כי כדאחרי׳ משיק ויבא הצרות אלו תכלינהיזאללכ"”

 קז לו יאין קזה רביק יטת ןבעי פריה ^ישר איז !שתתהמזה
 שוס שאין כשתראה הפסוק מזה אף[ אומר ]ר״א יותר: מגולה

 עד כדאמרן והיינו נהיה לא הבהמה שכר ואף משתכר אדם
 בהמה שכר :בכיס מצויו׳ מעות אין הכיס חן פרוט׳ שתכלה
 שלום אין ולבא וליוצא איננה: בהמה ע״י האדמ׳שהיא עבודת

 שהי׳ אותם ת״ק אלו ולבא ליוצא והיינו רב שלום משיק: יבא אז
 אפי' תורתיך לאוהבי רב שלוס כדכתיב בשלום ולבא לצאת דינם

 שקולין מיצה״ר: ל״א הצרות מרוב הצר מן :שלום אין להכהו
 ל״א .גדול שובע ה׳ כדאקרינן רווקים ויין התבואה שער שוין

יקרים: שכלם שקולים
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 *ביוסיהיידל )בתריה( וכתיב אוליך כשטן ונהרותיהכש
 כטחמא רבי אמר ישראל לבית קרן אצמיח ההוא

 מלכודת שתכלה עד בא דור בן אין חנינא בר׳
 ה>ח’שיג’במזמרורת הולולים *וכרת שנא׳ מישראל הולה
 צבאות לה׳ שי יובל ?4ההי כעת בתריה וכתיב

 ער בא דור כן אין הניגא א״ר ועירא ואמר וגו׳
 אסורצפמהג אן וכ* שנאמ׳ מישראל הרוח גסי שיכלו

 עם בקרבך *והשארתי גאותךוכתי׳ עליוי מקרבך
 היי שנת משו□ שמלאי א״ר ה׳. בשם וחסו ורל עני

 ’ כל שיכלו ער בא דור בן אין שמעון בר׳ אלעור
 א ישיג־ה ^לך וךו *ואשיבה שנ׳ מישראל ושוטרים שופטים
 ואשיבה בדיליך כל ואסירה סיגיך כבור ואצרוף

 אלא נפדית ירושלים אין עולא אמר וגו׳ שופטיך
 »6.בצדקה ושביה תפרה במשפט *ציון ׳שנ בצדקה

 רכתיב אטגושי בטלי יהירי בטלי אי פפא א״ר
 שם בטלו אי בדיליך כל ואסירה סיגיך כבור *ואצרוף

דגים אץ קפוייס שהם וכיון קסויין כולם שיהיו אוליך כשטן
 תהא שלא הזלה מלכות שתכלה ער כקכה: נמצאים

 נטישותיו ודלה: קלה שולטנות אפילו לישראל שולטנות להם
 כלו׳ ה׳ בשס וחסו :והשופטים השרים כלו׳ קטנים ענפים
 בדיליך שבך: תערובות סיניך שדי: בצל וימסו גאולה להם שתנא

 מכשפים אמגישי מישרי(: ריק גסי יהירי עם: לראשי המובדלים
 קרשי אמגושי מ״ד איכא פלוגתא שבת במס׳ ישראל שמצערים

רב כמו סיגיך כבור ואצרוף :ע״ז עובדי גידופי מ״ד ואיכא
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משפטיך ח׳ *׳הסיר רכתיב גזירפטי בטלי דייני ג צפניה

 שנתמעט דור ראית אט יוחנן א״ר אויביך. פנה
ועיניך תושיע עני עט *ואת שג׳ לו חכה והולך פ״ב«

 שצרו׳ דור ראית אט יוחנן וא״ר תשפיל. רמים על
,д,ьת4יב כר* ,שנא לן חכה כנהר עלין באןת רמת נט ,׳

 ]וסמיךלי׳ן )וכתיב( בו ה׳נוססה רוח צר כנהר
 אלא בא דוד בן אין יוחנן וא״ר גואל. לציון *®*ובא
 בדור חייב שכולו כדור או ובאי שכולו ברור

 ירשו לעולם צדיקים כלם *ועמך שג׳ זכאי שפולוט
гс "איש אין כי *וירא דכתיב חייב שכילו כדור אי״ץ י 
 אעשה: *למעני וכתיב מפגיע אין כי וישתומכםמייםם

 *בעתה כתי׳ רמי לוי כן יהושע ר׳ אלכסנדראי א״ר קעא
 בעתה. וכו לא אחישנה זכו אחישנה וכתיב שס

 *וארו כתי׳ רמי כ״ל יהושע ר׳ אלכסנדראי וא״ר .°גיהיי&
 ורוכב *עני וכתי׳ אתי אינש ככר שמיא ענני עם ’ ל^י

 ורוכב עני זכו לא שמיא ענני עם זכו החמור עלט ה‘ כ'
 אמריתו לשמואול מלכא שבור א״ל החמור על

 ממך ואסלקס כשאצרף כגסותס וגדולים רבים שגיא דמתרגמי׳
 נזירפטי :המקום מיראת הבדלי׳ אמגושי בדיליך. כל אסירה אזי

 כמו משפטיך במקלות: ישראל את המובסים אוה״ע שופטי

 וכמו כוסס כממוס כמו נוספה גזירפטי: אויביך פגה שופטיך;
 הצרות עם אותם וממרבת כוקבת המקום רוק סם יאכלם
 : גאולה היינו ארץ ירשו להשמידם: מתכוין הוא שאף הבאות

ורוכב עני וכתיב :במהירות אתי איגיש כבר שמיא ענגי עם
:בעצלות ממורו על הנא כעכי המור על__________
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 סוסיתא אנא ליד אישרר אתי חמרא על משיח
 גווני. חיזר בר לך אית מי א״ל לי דאית ברקא
 קאיכליה רהוות לאליהו אשכחיר־ז ב״ל יהושע )רבי

 אימנגת׳ לכשירצה א״ל משיח אתי אימת א״ל דג״ע אפתחא
 ג׳ וקול ראיתי כ׳ לוי כן יהושע א״ר הזה אדוננו

 קאי דהורה לאליהו אשכחידח ד(ריב״ל שמעתי
 ץ4לעלמ אתי־נא א״ל דרשב״י רמערתא אפתחא

 ראיתי ב׳ אריכ״ל הזה האדון ירצה אם א״ל דאתי
 אתי אימת לי׳ ]אמר[ )אמינא( שמעתי ג׳ וקול

 אפתחא יתיב והיכא לרירית שייליה ויל א״ל משיח
 חלאי׳ סובלי עניי ביני יתיב סימניה ומאי דרומי
 ואסיר חד שרי ואיהו ומנא כחד ואסירי שרו וכולן

 לי שיש ונאה ]*ומצויין[ )ומכוון( מסורק סוס כרקא טוסיא
 בדוק סוס בדקא ,סוס ל״א הי'. ממורחלגלג על שיבא דוכאיהוא

 שלו שחמור גווכין מאה בר סיס לך יש כלום גווני חיור בר לרוץ:
 גווני .פרסי בלשון מאה יזיור ,דחייה בעלמא במלתא היא כן

 הוה דשכיכה ג׳ קול :עמהם היתה שכיכה הזה הארון גוונין:
 לא לקורי נראה דרומי בפתחא למשיח: לריריה בהדייהו:

 ליה ואאחר העולם כל כנגד הוא עדן גן אלא מחש רומי בפתח
 טובליהלאי׳ שרוי: משיח רוחי פתח ןשכנגד7גןע של צד דבאותו
 וכתיב מפשעיכי ממולל והוא דכתיב מנוגע כחי והוא מנוגעי׳

 ושרי להו אסרי נגעי׳: וה׳ ד׳ לו שיש מי כלהו נשא: הוא מלייכו

 ומוזרין אותם ומקכמין ביחד נגעיהם כל מתירין זימנא בחרא
ואח״ל וקושרו ומקכחו חרכגע שרי משיח: ואיהו אותן: וקושרין
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 אויול איעכבנא דלא מיבעינ^ת דלמא אמר חד

 עליך שלום א״ל ומורי רבי עליך שלום א״ל לגביה
 אתי היום. א״ל מר אתי לאימת א״ל ליואי כר

 עליך שלום א״ל לך אמר מאי א״ל אליהו לגבי
 דאתי לעלמא ולאבוך לך אבטח א״ל ליואי בר

 אתינא היום לי דאמר בי שקיר קא שקורי א״ל
 תשמעו: כקולו אם *היום לך ׳אמ הכי א״ל אתא ולא צה מהלי׳

 כן אימתי קסמא בן יוסי ר׳ את תלמידיו שאלו קעב
תבקשו שמא אני מתירא אמר בא דוד שם

 אות ממך מבקשים אנו אין לו אמרו אות ממני
 ויבנה ויפול ויבנה הוה השער לכשיפול להן אמר
 אמרו בא דור שכן ער לבנותו מספיקין ואין ויפול
 לי אמרתם כך ולא להן אמר אות לנו תן רביגו
 לוואעפ״ב אמרו אות ממני מבקשים אתם שאין
 לדם פמייס מערת מי יהפכו כך אם להם אמר

 דסבר יקד נגעים שני מתיר ואינו כן כמו ועושה האקר מתיר
 שני קשירת כדי איתעכב לא ישראל את ולגאול לצאת ליה איבעי
 :היום א״ל מר אתי לאימת לחשיק יהושע י׳ א״ל ;נגעים
 אתם גמורים צדיקים לאו דאי הבא לעולם ולאבוך לך אבטח

 אם היום :דאבוך שמא מדכר הוה ולא שלמא לך יהיב הוה לא
תשמעון: הקב״ה של בקולו

 מספיקין ואין :שעה באותה היה שברומי רומי של חזה השער
 כדתניא ממנו נובע שירדן פמייס מי שלישית: פעם לבנותו

שסיר: התם ומפרש פתיים ממערת יוצא ירדן בבכורות
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 לי העמיקו להם אמר פטירתו כשעת ונהפכו.
 סוסשסע״ג שאין שבבבל ודקל דקל כל ־*שאין ארוני

 וארון ארון כול לך ואין בו נקשר פרסייכס של
 כן אין רב אמר תבן בו אוכל מדי סוס שאין שכא״י

 תשעה ישראל על )רומי( מלכו׳ שתפשוט עד בא דוד
ה מיכה ויתר ילדה יולדה עת ער יתנם *לכן שנ׳ חדשים

ישראל: בני על ישובו! אחיו
)רבא(קעג אמר וכן אחמיניה ולא ייתי עולא אמר

 אמ׳ייתישם יוסף רב ולאאחמיני׳ ייתי ]רכה[
 לי׳ אט׳ דחמריה דכופיחא בטולא דאיתיב ואוכה

 משום אילימ׳ טעמך מאי ]לרכה[ )לרבא( אביי
 אוכל טדי סוס שאין עמוק: בקרקע קבר לי עשי ארוני העמיקו

 אבוסים מהם ועושין לקרקע קוץ הארוכות שמוציאין תכן כו
 ומדי פרס עתידין כלו' וכו׳ דקל כל שאין ומגוג: גוג במלקמת

 פרסיים קיילות כבל ארץ כל ותתמלא וללכדה בבל על לבא
 מלכות שתפשוט ער ולוכדיןאותה: לא״י באים ומשם וסוסיהם

 יולדה עת עד לישראל יתנם לכן ׳שנ חרשים ט׳ ישראל ]על
 דילדתא בעידן יתמסרון בכן כדמתרגקיכן קדשים ט' והיינו ילדה

 ומתרגמי׳ יגדל[ עתה כי ]וישבו יי׳ בעוז וראה ועמד ׳,וכת למילד
העולם כל היינו ישראל בני על :גלותהון מכיכי[ ]ויתיבון

בו: מפוזרים שישראל
 בצל יה“דחמי דכופיתא בטולא אקמיכיה: ולא משיק ייתי

 שאראכו: ובלבד רוצה אני בכך אפילו כלו׳ ממורו של הרעי
אמר מ״ט נב״ב; ירדכא וסכר כופתא וי־מא כמו רעי כופיתא
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 רבי את תלמידיו שאלו והתניא משיח של חבלו

 משיח של מהבלו וינצל אד□ יעשה מת אליעזר
 תורה תא ומר חסדים ובגמילות בתורת יעסוק

 ו4החט יגרום שמא אמר חסרים גמילות ותא ״°ק’
 כתיב רמי אירי בר יעקב דר׳ אידי כר יעקב כדר׳ סעודות

 וכתי׳ תלך אשר בכל ושמרתיך עמך אגכי *ותנה כח לאשי׳
 יגרום שמא מתירא שהיה לו ויצר יעקב *ויירא לב שם
 ראשונה ביאה זו ה׳ עמך יעבור *ער כדתניא תחטא מו שמ!ת

 מעתה אמור שנייה ביא׳ וו קנית וו עם יעבור עד
 כביאה שנייה בביאה נס להם לעשו׳ היו ראויין

 ולא ויהי יוחנן א״ר וכן החטא שגרם אלא ראשונה
 דכתיב משום אילימא מ״ט ר״ל א״ל אחמיניה

]ובא הרוב ופגעו הארי מפני איש ינום *כאשר ה עמום
 ואראך בא הנחש ונשכו הקיר על ירו וסמך הבית[
 בו פגע לשדה יוצא שאדם בזמן בעה״ז דוגמתו

 בו פגע לעיר נכנס ארי בו שפגע כמי רומה סנטר
 מאי כעי ולקחן ומלקו גורלו משיח של חבלו אמחיכית: לא

 הנכרים ממיל בימיו שיהיו ומבלים פמדיס מבלו ל״א תיא.
 מלכי של כרמם על בזרוע לעלות נס( )כן נס להם לעשו׳

 יהושע בימי ראשונה כביאה עזרא בימי שנייה כביאה פרם:
 לא אוח׳ שאתה בימיו באה צרה זו אי מ״ט :הכתוב מדהקישן

 השדות מצרי שיודע ממוזכייתא בר בב״ב חפר' סנטר אממיניה:
 לרבות ובידו פלוני של ואילך מכאן פלוני של כאן עד וגבוליהן

שדות למדוד רוצה סנטר אותו וכשסונעו לאמר ולמעט לאמד
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 ומצ^א לביתו נכנס דוב שפגעו כמי דומה גבאי
 נחש שנשכו כמי רומה ברעב מוסלין ובנותיו בניו
 ל »ימיה וכר יולד אם וראו נא *שאלו דכתיב משום אלא

 ונהפכו כיולד׳ חלציו על ידיו נכר כל ראיתי מדוע
 רבא אמר גבר כל ראיתי מאי לירקון פנים כל
 נהפכו ומאי שלו גבורה שכל מי א״ר יצחק בר
 מעלד־ז של 44פמלי יוחנן א״ר לירקון פניכם כל

 ]בשערה אומר( שעה’)באותה מטה של ופמליא
 מעשרה והללו ידי מעשה הללו הקב״ה שאמר[

 פפא[ רב ]אמר אלו מפני אלו אאבד היאך ידי
ושדי ואזיל תורא ונפל רהיט אינשי דאמרי היינו

כאוריה: סוסיא ליה
 מס גונה גבאי :ארי כו שפגע כחי דוחה השדות מיצרי ולקצר
 כיולדה בעצמו מצטער הקב״ה שלו הגבורה שכל מי החלן:
 אלו אאניד האין ישראל חסני האומות שמעביר בשעה ואומר
 וישראל. מלאכים מטה ושל מעלה של פמליא אלו: מפכי

 סוטיא ושדי ואזיל תורא ונפל רהיט :גרסי׳ לא הגרים אפילו
 שלא מה באבוסו במקומו סוס מעחידין ונפל כשרקהשור כאוריה

 ביותר שורו חביב שהיה שור של מפלתו קודם לעשות רוצה היה
 סוסיא להוציא לו קשה ממפלתו לחמר או היום שורו וכשחתרפא

 של מפלתן שבא כיון הקב״ה כן שם שהעמידו לאמר השור חסני
 ונגאלין בתשובה ישראל וכשמוזרין לאוה״ע גדולתן נותן ישראל

סיסים: ארוות כמו אוריה ישראל. חסני אוה״ע לאבד לו קשה

21 IV.
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 שני דאכלי ישראל עתירין רב ׳אמ גידל רב אמר קעד

מאן ו4ואל פשיטא יוסף רב אמר משיח . שס‘
 מדר׳ לאפוקי לחו אכלי וכילק חילק לחו אכיל
 אכלוהו שככר לישראל משיח אין דאמר הילל
 לדוד אלא עלמא אברי לא רב אמר חוקיה כימי

 למשיח. אמר יוחנן ורבי למשה. אמר ושמואל
 שנא׳ שמו שילה אמרי שילא ר׳ דבי שמו מה

 שמו ינון אמרי ינאי ר׳ דבי שילה. יבא כי *עד יא*׳»»
 דבי שמו ינון שמש לפני לעולם שמו *יהי שנא׳ עב מלי׳

לא אשר‘'* שנאמר שמו חנינא אמרי חנינא רבי עי ירמיה
 :יהיה לישראל הימים באותן שיהיה שובע משיח שני דאכלי

 יאלם לומר רגילין היו כך להו אכלו ובילק חילק אלא
 ולא ידעכא מילק לא מולין וכמס׳ יאכלוהו ושדות שדים שאומר

 קורבה לשון ובילק מילק לשון דחשמעות נראה ולי ידעכא. בילק
 למלק דמלריכין דרבנן מלוק לא במילין ואמי־יכן ומבולקה כמו

 בילק ולא כולו סכי על ולשייר הטבעת כל למלק שמצריכין הסימן
 מוץ והשאר הטבעת בתוך קצת שמותך הסימן שחמריב יוסי לר׳

 ל״א .החם ולא הכא לא משמעות לו דאין למורי ונראה לטבעת
 משיח אין כך: שמותיהם שהיו סדום דייני שני ובילק מילק

 אצמימ הנבואות כל נאמרו ועליו משית היה שמזקיה לישראל
 שהיה בזכותו לדוד אלא :ת׳ בעוז וראה יעמד ישראל לבית קרן

 שהיה משה בשביל למשה :ותשבמות שירות כמה לומר עתיד
 ינאי כסו שמו ינון משימ: של שטו מה התורה: את לקבל עתיד

 היה נברא שלא עד שמש לפני שמו: אמר דורש היה אמד כל
ולא לבראות: בממשבה שעלו מז'דברים אמד והיינו ינון שמו ___
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 שמו חוקיה בן מנחם וי״א חנינה. )להם(]לכם[ אתן
 א איכה ודבק נפשי.' משיב מנחם ממני רחק *כי שנא׳
 ישעי׳«הוא חלינו *אכן שב שמו רבי רבי חוורא אמרי
 מוכה נגוע חשבנוהו ואנחנו סבלם ומכאובינו נשא

 הוא חייא מן אי נחמן רב אמר ומעונה. אלהים
 ל ילמיה מקרבו ומושלו ממנו אדירו *והיה שנא׳ אנא כגון

 הקדוש רבינו כגון הוא חייא מן אי רב אמר יצא
 ׳אמ חמורות איש דניאל כגון הוא מתייא מן אי
 להם להעמיד הקכ״ה עתיד רב אמר יהודה רב
 הם דוד ואת אלהיהם אתה׳ *ועברו שנא׳ אחר דוד

 אל<א נאמר לא הקים להם אקים אשר מלכם
 ל יחוקאל עבדי *ודור והכתיב לאביי 'פפא רב א״ל אקים
 דרש קיסר. ופלג קיסר כגון לעולם להם נשיא

 למהעמזסה ה׳ יום את המתאוים *הוי מ״ר שמלאי ר׳
 בן מגרם משית: יבא לא עדיין חנינה ]לכם[ )להם( אתן

 הוא חייא מן אי :רבי בית של מצורע רכי רבי חיורא :מזקיה
 היינו ודאי עכשיו שמיים מאותן תשית אס הקרוש רבינו כגון

 :בב״ת כדאמרי׳ הוה גמור ומסיד תמלואיס דסובל הקדוש רביכו

 שנדון מתודות איש דניאל היינו כבר שמתו מאותן הוא ואם
 .דווקא לאו כגון והאי היה גמור ומסיד אריות בגוב ביסורין

 רביכו' היינו במייס דוגמתו יש אס כלו׳ הקדוש רבינו כגון ל״א
 :מתודות איש דניאל כגון היינו לתתיס הוא דוגמא ואס הקדוש

 אלא כאחר לא תקים אקים ־ עליהם למלוך שעתיד אחר דור
תלך המדש דוד כך לו ושני מלך קיסר ופלג קיסר כגון אקים:
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 לתרנגול משל אור ולא חושך הוא ח׳ יום לכם זה

 אני לעטלף תרנגול א״ל לאור מצפי׳ שתיו ועטלף
 לך למת ואתה הוא שלי שאורה לאורת מצפת

אימתי אבות לר׳ צדוקי ההוא דא״ל *והיינו אור׳ צט
 אינשי להנהו חשוכא לתו חפי לכי א״ל משיח אתי

*כי כתיב קרא א״ל לי לייטת קא מילט א״ל ם ישעיה
 ]ועליך לאומים וערפל ארץ יכסה תחשך תנת
 )אלעזר( רבי תנא יראה[ עליך וכבודו ת׳ יורח

 שג׳ שנה ארבעים המשיח ימות אומר ]אליעזר[
 עזריה בן אלעזר ר׳ בדור אקוט שנה *ארבעים צי־ מלים

צור ונשכחת ההוא ביום *והיה שג׳ שנה ע׳ אומר כג ישעיה
 מיוחד מלך זהו אי אחד מלך כימי שנה ע׳ )מעיר(

דורו׳שנ׳*ויראוך אומ׳שלשה ר׳ משיח. זה אומ׳ הוי עב מלי׳
 כשיא דכתיב לו שכי המלך ודוד אקים אשר מלכם ודוד כדכתיב

 לה ואין בלע״ז שור״ץ קלב״א עטלף מלך: כתיב ולא להם
 נהנית ונמצאתי לראות עיניס לי שיש הוא שלי שאורה עימם:

 אבל גדול אור להם יהיה ה׳ שיום לגאולה מצפין ישראל כך בה
 ה״ג :אור ולא משך להם הוא הרי אותו מקוים למה האומות

 ישראל אקמ בדור אקוט וכו׳; לר׳אבהו חיכא ההוא דא״ל היינו
 ברור אקוט שנה ארבעים :כקטיה כקיט כמו עליהם ואמלוך
 שלפניו מדורות חשוכה שהוא שכה ח׳ של קטן כדור אעשה

 דקרא ופשטיה בדורו יהיה גדולים ששיכוים משיח היינו חסתחא
 היה להבא אף משמע אקוט חדכתע אבל מדבר מתי גבי חיהא

ייראוך שנ׳ דורות ג׳ אומר רבי ה״ג :משוב מיוחד :חתכבא
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 הלל רבי תרים. דור ירה ולפני שמש עם

 אכלוהו שכבר לישראול משיח להם אין אומר
 לרבי מריה ליה שרא יוסף רב אמר חזקיהו בימי
 וכריה ואלו ראשון בבית הוה אימת חוקיה הלל

 זכייה«ציון כת מאד *גילי ואמר שני בבית מתנבי קא
צדיק לך יבא מלכך הנה ירושלים בת הריעי

וגו׳: ונושע
 קעה ארבעי׳ המשיח ימות אומר אליעור ר' אידך הניא

שם ויאכילך וירעיבך *ויענך הכא כתיב שנה

 ת דניים שנות עניתנו כימות *שמחנו התם וכתיב המן את
 ס’־מ שמחנו שג׳ שנה ת׳ אומר דוסא ור׳ רעה ראינו
 יט יא*׳ ארבע אותם וענו *ועבדום וכתיב וגו׳ עניתנו כימות

 ימורח כמנין שנה שס״ה אומר רבי שנה מאות
 סג ׳’*>■’ באה גאולי ושנת בלבי נקם יום *כי שגא׳ החמה

 ייראוך שחו ינון שמש לפני נו שכתוב משיח בהדי כלו׳ שמש עם
 כדכתיב כירח שנמשל דוד בית מלכות לפני ירק ולפני ישראל כל

 אקד דור דוריס דור ייראוך כן כמו וגר׳ עולם יכין כירח
 הקכ״ה אלא לישראל משיח להם אין ג׳: הרי נ׳ דוריס
 הקכ״ה לו יחמול מריה ליה שרא :לכדו ויגאלם בעצמו ימלוך
 על מתנבא מיהא זכריה ואלו כן: לא אשר דברים שאחר
 וגו׳ לך יבא מלכך הכת עשר כתרי דכתיב שני בבית משיח

זכריה אלא ראשון כבית שניבא הכהן קיהוידע זכריה היינו ולאו
:דריוש כמלכות שהיה כרכיה כן

בלבי נקם יום כי הכתיב החמה ימות כמנין שס״ה אומר רבי
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 לאיברי גליתי ללבי יוחנן א״ר בלבי נקם יום מאי
 גליתי ללבי אומר לקיש בן שמעון ר׳ גליתי לא

 דר׳ בריח אבימי תני גליתי לא השרת למלאכי
 שנה אלפים שבעת לישראל המשיח ימות אבהו

 עליך ישיש בלה על חתן ]ומשוש[ *)כמשוש( שלםג
 המשיח ימות שמואל אמר יהודה א״ר אלהיך.

השמים *כימי שג׳ עכשיו ועד העולם שנברא כמיום םיא’ידכ
 ער נח כימי אמר יצחק בר נחמן רב הארץ. על

א״ר נשבעתי. אשר לי ואת נח מי *כי של עכשיו נד׳’>שע
 לאנתנבאו הנביאים כל יוחנן א״ר אבא בר חייא

 לשכה יום לשכה יום דכתיב יום לכל אתת שכה מרכלים של כקם
 של ויום יום שלכל ליום שכה ליום שכת באה גאולי שכת כך גי'

 ואית אמת שכה כותכין זה במקרא גאולי שכת הכתובת זו שכה
 באה גאולי ושכת דכתיב שכה אלפים שס״ה אומר רבי דגרסי
 : כיוס בעיכיך שכיס אלף כי דכתיב הוי הכי הקכ״ה של ושנה

 יכולין אברי שהיו מפי דבר הוצאתי שלא גליתי לא לאיברי
 המשיח: ימות עד עכשיו וער הדבר: טמון היה בלבי אבל לשמוע
 בארצם עמדו ולא הארץ על השמים כימי ימיכם ירבו למען

 ימי שבעת חתן כמשוש משית: כשיבא לעמוד עתידין אבל כ״כ
 כי שכה: אלף הקב״ה של ויומו יחים ז׳ עליך ישיש כן המשתה

 זמן לאותו בידי שכמצא השכים כמשכון כמ כימי כמו נח מי
 אותו כפי כשבעתי כן הארץ על ]עוד[ כמ מי מעכור שכשבעתי

 עולמי את אחריב שלא בך ומגער עליך מקצוף ,כשבעת משכון
: 1гלישר טובת לאנתנכאו הזמן: זה שיכלה משימעד שיכא לאמר
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 נד ישעי׳ ראתה לא *עין לעה״ב אבל המשיח לימות אלא

 רשמואל ופליגא לו למחכה יעשה זולתך אלהי׳
 אלא המשיח לימות העח״ז ,בין אין שמואל דאמר

 א״ד אבא בר חייא וא״ר כלבד מלכיות שיעמר
 תשובה לבעלי אלא גתנבאו לא הנביאים כל יוחנן
 זולתך אלהים ראתה לא עין גמורים צדיקים אכל

 תשובה שבעלי מקים אבהו רא״ר אבהו דר׳ ופליגא
 לעמוד יכולים גמורים צדיקים אין שם עומדים

 ה׳שסנז אמר ולקרוב לרחוק שלום *שלום שנא׳ שם

 רחוק רחוק מאי קרוב והדר רחוק ברישא ורפאתיו
 ]ודהשתא[ דמעיקרא קרוב קרוב ומאי דמעיקרא

 קי־וב מעבירה רחוק שהוא לרחוק אמר יוחנן ור׳
 חייא וא׳־ר ממנה ונתרחק מעבירה קרוב שהוא

 נחנבאו לא כולן הנביאים כל יוחנן א״ר אבא בר
 ולעושרת חככה לתלמיד בתו למשיחת אלזית

 אבל מנכסיו ת״ח ולמחנה חכם לתלמי׳ פרקמטיא
 עין מאי זולתך אלהים ראתה לא עין עצמן ת״ח
 המשומר יין זה לוי בן יהושע א״ר ראתה לא

 זה אמר לקיש ריש בראשית ימי מששת בענביו
 כמן דגדול עומדין אינן צדיקים :לדבר קץ אין ראתה לא עין
 ברישא :במחיצתן לעמוד יכולת ברית כל שאין השובה בעלי של

 שלו© והדר שבאליובתשובה: הקב״הואמ״כ שכתריזקמן לרחוק

שהיה : תשובת בעלי של כמן דגדול גמור צדיק מעיקרו לקרוב
גמור; צדיק דהיינו ימיו כל מעבירה רחוק
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 בגן דר היכן אדם וא״ת מעולם עין ראתה שלא עדן

 :הגן את לחשקו׳ מעדן יוצא *וגהר ת״ל ערן הוא גן וא״ת כ לאשי«
 *כי ת״ר .השמים מן תורה אין והאומר פיסקא קעו
 הכרת הפר מצוותו ואת בזה ה׳ דבר שם

 כי ר״א השמים. מן תורה אין האומר זה חדנ׳טיתכרת
 בזה ה׳ דבר כי ר״א אפיקורוס. זה בזה ה׳ דבר

 המפר זה הפר מצותו ואת בתורה פגים המגלה זה
 תכרר־ת בעה״ז הכרת תכרת הכרת בשר ברית

 את 1המחלג־ המודעי אליעזר א״ר מכאן בעה״ב
 של בריתו והמפר המועדות את והמבזה הקדשים
 כהלכה שלא כתורה פגים והמגלה אבינו אברהם
 תורה בידו שיש אע״פ ברבים חברו פני והמלבין
 כי אידך תניא לעה״ב חלק לו אין טובי׳ ומעשי׳

 השמיבס מן תורה אין האומר זה בזה ה׳ דבר
 מפסוק חוץ השמים מן כולה התורה כל אמר ואפי׳

 זה עצמו מפי משה אלא הקב״ה אמרו שלא זה
 כולה התורה כל אמר ואפי׳ בזה ה׳ דבר כי הוא

 מג״ש זה וחומר מקל זה מדקדוק חוץ השמים מן
 אומר מאיר ר׳ היה תניא בזה. דברה׳ כי זהו זו

 מכאן בשרקילה: בריח מפרשלקמן: פנים ומגלה אפיקורוס

 אלעזר א״ר כזה ה׳ דבר כי שכתוב הזה הפסוק מן
 ומגלה מועדות ומבזה קדשים דמיזלל הקדשים את ממלל וכו׳

 היינו ברית מפר הוא: דכזיון כזה ה׳ דבר היינו בתורה פנים
מסרות זה דקדוק מועד: של מולו מועדות :הפר בריתי את
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 ר׳ בזה ה׳ דבר זהו מלמדה ואינו תורה הלומד

 ר׳ המשנה. על משגיח שאינו מי כל אומר נתן
 ואינו כתורה לעסוק שאפשר כל אומר נהוראי
 מאי ע״ז. העובד זה אומר ישמעאל רבי עוסק.
 בזה ה׳ דבר כי ישמעאל רבי רבי דתנא משמע

 כ שמוה *אנכי מסיני למשה לו שנאם׳ דבור המבזה זה
 ר׳ וגר. אחרים אלהים לך יהיה לא אלהיך ה׳

 חוור ואין תורה הלומד כל אומר קרחה בן יהישע
 יהושע ר׳ קוצר. ואינו שזורע לאדם דומה עליה
 לאשרת דומה ומשכחה תורה הלומד כל אומר

 שסע״כוום5בכ *זמר אומר עקיבא ר׳ וקוברת. שיולדת
 מאי אבדימי בר יצחק רב אמר יום בכל זמר
 'ט ’משל פיהו עליו אכף כי לו עמלה עמל *נפש ׳שנ קרא
 במקום לו עומלת ותורתו הזה כמקום עמל הוא

 העובד זה עיקר: שאיכה כחי שעושה זה המשנה חרבו: גמר
 ולא דאככי לישראל בעצמו הקב״ה שדבר דבור ה׳ דבר היינו ע״ז

 יום בכל זמר לשנותה: חוזר שמענום: הגבורה חפי לך יהיה
 לך יגרום והוא כזמר בפיך שסדור אע״ס תלמודך מסדר היה

 לו עמלה עמל נפש :וכשירים בשמחה ]הבא[ לעולם שתהא
 :לו עוסלת תורה בתורה שעמל מפני לו( עמלה שעמל )חסני

 כאוכף תמיד בפיו דברים משים שהוא מפני פיהו עליו אכף כי
 תדיר ובזמירות כשירים שעוסק כלומר זמר ל״א .החמור שעל

 תורה :בפיו סדורה לו כעשה התורה על החוזר רך זמר כעשה
טעמי לו למסור קונה מאת ומבקשת עליו שמחזרת לו עוטלת
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*כי שנאם׳ נברא לעמל אדם אלעזר א״ר *מהאחר.
 נברא פה לעמל אם יודע ואיני יולד לעמל אדם
 אכף כי אומר כשהוא נברא מלאכה לעמל אם

 איני ועדיין נברא פה לעמל אומר הוי פיהו עליו
 כשהוא שיחה לעמל אם חורה לעמל אם יודע

אומר הוי מפיך הזה התורה ספר ימוש *לא אומר א יהמע
 גופי כולהו רבא דאמר והיינו נברא תורה לעמל

 דאוריית׳ והורדרופתקי לרזכי טוביה נינהו דרופתקי
 ,שנ לפרקי׳ תור׳ הלומד חסרלבאר״לזה אשה *נואף ’לי6מ

 :שפתיך על יחדיו יכונו בבטנך תשמרם כי נעים *כיכב פם
 מנשה זה רמה ביר תעשה אשר *והנפש קעזת״ר

 ־ שנל בהגרו׳ ודורש יושב שהיה חוקיה בן שם
*ואחות אלא לכתוב למשה לו היה לא ]וכי[ ׳אמ דופי « יודל

 ראובן *וילך לאליפז פלנש היתר. ותמנע תמנע לוטן
 :תורה דברי על פיהו שכפף שאכף למה כך וכל וסתריה תורה

 לדזכי טוביה :נבראו לעמל הגופין כל כלומר טרחנין דרופתקי
 כים דרופתקי ל״א כתורה. וסרקו עמלו והיה שזכה לחי אשריו
 ולהכניס לקבל הם נרתקין הגוסין כל מעות בו שמשימין ארוך

 תורה לומר לתורה: נרתק ונעשה שזכה למי אשריו דברים
 זו פעמים ובועל אשה לי שאץ כמי תדיר לומד ואינו לפרקים
בזמן בבטנך תשמרם אימתי תשמרם[ כי נעים ]כי זו: ופעמים

שפתיך: על יחדיו שיכונו
 נתחיה תמנע לוטן ואחות אלא לכתוב למשה לו היה לא

שלא משה שכתב ואומר מלגלג היה וכן הוא צריך שאינו דבר
 ראוכן וילך בתורה: פכים מגלה דהיינו מפרש ולקמיה לצורך



 יצתדה בשדה דודאים וימצא חטים קציר בימי
 נ "לים בבי תדבר באחיך *תשב ליה ואמרה קול בת

 היות דמית והחרשתי עשית אלה דופי חתן אמך
 ה ישעיה *חוי בקכלך־ן מפורש ועליו וגומר כמוך אהיה

 חטאה העגלה וכעבות השוא בחבלי העון מושכי
 הרע יצר אסי רבי אמר העגלה. כעבות מאי

 מכיא דומן-«, ולכסוף *כוביא של לחוט דומה בתחלרה
 לוטןיבץיו אחות מיהא עלרה ודאתאן העגלה לעבות
 א,כ(כדכתיב הואי מלכים בת תמנע היא מאי תמנע
 ל! ראשית בלא מלכותא אלוף וכל תמנע אלוף לוטן *אלוף

 ״ןעאברהכס אצל באתה לאיגיורי כעיא היא תאג׳
 נהיייכ״ן ופןלא5 שלןפ лгпгп כהלה קבלות ולא ויעקב יצחק

 ומ כ ולא וו לאומה שפחה תהא מוטב אמרה עשו בן
 דצערינהו עמלק מינה נפק אחרת לאומ׳ גביר׳ תהא

 ראובן וילך לרחקה. לחו איבעי דלא מ״ט לישראל
 רב אמר יצחק בר רבא אמר חטים קציר בימי

 וימצא בגול. ידיהם פושטים שאין לצדיקים מכאן
 הנא׳ שוס בלא במכם השוא בחבלי לצורך: שלא כמי היינו וגו'

 מוכתר שאינו אלא גדול שר תגא כלא מלכותא מוטא: היה
 שאהיה מוטב :היא מלך בת ודאי מלך אמות הית׳ דתחכע וכיון

 שמיס יראי שהם ויעקב ויצמק אברהם לבני זו לאומה שפחה
 בן לאליפז פלגש כעשת ילכך אמרת לאומה גברת אהיה ולא
 שהיה השכינה כנפי מתמת לרחקה יצמק: מזרע שהיה עשו

שהכל השדה שקצרו לאמר חטים קציר כימי להסלגיירה:
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 לוי יברוחי. רב אמר דודאים מאי בשדה דודאים

 )סיכסוך(א״ר אמרסביסקי יונתן ר׳ סיגלי. אמר
 שלום משים לשמה כתורה העוסק כל אלכסנדראי

 *או שני מטה של ובפמליא מעלה של בפמליא מ ישעי׳
 לי. יעשה שלום לי שלום יעשה במעוזי יחזיק

 מטה ושל מעלה של פלטרין בנה כאלו אמר רב
 וליסוד שמים לנטוע’ וגו׳ כפיך דברי *ואשים שנאי נא ש&

 כלו העולם כל על מגין אף אמר יוחנן ר׳ ארץשס
 את מקרב אף אמר ולוי כסיתיך ידי *ובצל שנא׳ שם
ריש אמ׳ אתה עמי לציון *ולאמר שנא׳ הגאולה שם

 עליו מעלה תורה חברו בן את המלמד כל לקיש
עשו אשר הנפש *ואת שנא׳ עשאו כאלו הכתוב ע לאשי׳

 שני תורה לדברי עשאו כאלו אומר ר״א בחרן.
אותם. ועשיתם הזאת הכרית דברי את *ושמרתם כט דכיי׳

 אותם ועשיתם שני לעצמו עשאו כאלו אוט׳ רכא
 את המעש׳ כל אבהו א״ר אתם אלא אותם תקרי אל

 עשאו כאלו הכתוב עליו מעלה מצוה לדבר חבירו
 ולא כדמתרגמיכן יברוחי מגריהן: שדה לתוך ליככס רשאין

 אתרים מיכין )וסכסוך( וסביסקי סיגלו היא: מאי איתסרש
 עשבים אותן של ואמהות בשמים ממיכי והוא עשבים עיקרי סיגלי

 תורה: מעוז בשמים: מין כמי )וסכסוך( וסביסקי סגלי קרי
 פלטרין למטה: ואתד למעלה אמד זימכי תרי שלום שלום

 אשר ארץ: וליסוד שמים לנטוע כדכתיב מטה ושל מעלה של
 להו וקרי כתרן לאורייתא דשעבידו דמתרגמיכן בחרן עשו

מצוה: דגר לאותו עשאו כאלו עשייה;



 וסישמומיז היאור אח כו הכית אשר *ומטך שנאמר
 ן4אל הכהו אהרן והלא היאור את הכה משה
מעלה מצוה לדבר חברו את המעשה כל לך לומר

עשאו: כאלו הכתוב עליו
 תרוייהוקעח אמרי חנינא ור׳ רב אפיקורוס פיסקא

שם יהושע ור׳ יוחנן ר׳ חכם תלמיד המבזה זה
 חכם תלמיד בפני חכרו המבזה זה אמרי לוי בן

 תלמיד בפני חברו המבזה דאמר למאן כשלמ׳
 מגלה עצמו חכם תלמיד מבזה הוי אפיקורוס חכם
 דאם׳ למאן אלא הוי כהלכה שלא בתורה פנים
 פנים מגלה הוי אפיקורוס עצמו חכם תלמיד מבזה
 דמתני ואיכא חוקיה בן מנשה כגון מאן כגון כתור׳

 אמרי חנינא ור׳ רב בתורה פנים מגלה אסיפא לה
 לוי בן יהושע ור׳ יוחנן ר׳ חכם תלמיד המבזה זה

 למ״ד בשלמא ת״ח בפני חכרו את המבזה זה אמרי
 מכזה הוי בתורה פנים מגלה עצמו ת״ח המבזה
 המבזה למ״ד אלא הוי אפיקורוס ת״ח בפני חכירו
 הוי כתורה פנים מגלה חכם תלמיד בפני חכרו

 הנידאמרי כגון יוסף רב אמר מאן כגון אפיקורוס
 :ידך ונטה מטך קמ אהרן אל אמור דכתיב תכהו אהרן והלא
מגלה תורה. עוסקי כלפי פכים מעיז כתורה פנים מגלה

 היינו דאפיקורום חאפיקורוס לממיר לן משתמע פכים
 עצמן ת״ח מבזה למ״ד אלא בעלמא: אפקירותא ביה דאית

סכים מגלה לאו ת״מ בפני יזכרו למבזה כ״ש הוי אפיקורוס



 א״ל תנו לדירתו קרו לדירתו רבנן לן אתנו מאי
 דכתיב הוא נמי כתורה פנים מגלה האי אביי

 וארץ שמים חקות ולילדה יומם בריתי לא *אס לג יימי׳
 נמו מהכ?א יצחק בר נחמן רב אמר שמתי לא

 בעבורם המקום לכל *ונשאתי שנא׳ מינה יאשי׳יי׳שמע
 שמעתא ליה ונפלה רביה קמי דיתיב כגון אלא

 אט׳ ולא התם אמרינן הכי ואמר אחריתי בדוכתא
 בנימין דבי תני כגון אמר רכא מר אמר הכי

 שרו *לא מעולם רבנן לן אתנו מאי דאמרי אסיא ק
 יתוומ הוו כי רבא יונה. לן אסרו ולא עורבא לן

 טעטא ביה חוי הוה כי קמיה כנימן דבי טרפה
 עורבא לכו שרינא דקא תיחזו לתו אמר להתירא

 תיחוו לתר אמר לאיסורא טעמא ליה חזי הוי כי
יונה; לכו אסרנא דקא

 חזקיה כן מנשה כיהו: מאי פכים מגלה והשתא הוי בתורה
 אסיפא לה רטתני איכא דופי: של באגדות דורש שהיה

 רב בתורה פכים המגלה וכו׳ אר״א מכאן דקתכי דכרייתא
 שהעולם יודעין איכן והם לן אהנו מה וכו׳: מכיכא ורבי

 שכתוב במה שכופר הוא בתורה פנים מגלה עליהם: מתקיים
 לעולם שמתנין וגו' ולילה יומם בריתי לא אם בתורה:
 שמעינן נמי מהבא מידי: מהכי דלא אומר והיא אותו ומקיימין

 אמרו לא עורבא לן שרו לא לאמריס: מהנין שהצדיקים
 דקא עורבא(: לן )דשרי בתורת מציכו שלא מדוש דבר לכו

 שסופרים אלא בתורה מצוי אינו זה שהיתר עורבא לכו שרינן

:אמרוהו
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 ןקעט4פפ רב רבנן חני דאמר כגון אמר פפא רב
שם בתענית׳. ואיתיב רבנן חני כגון ואמר אישתלי

 מתקני קא הוו חייא בר הונא ורב שמואל “בי לוי
 אסתר מגלת מטו כי יהוד רב רבי ספרי מטפחות

 אמר מטפחת בעיא לא אסתר מגלת הא אמרי
 רב אפקירות^ כי מיחוי נמי גונא האי כי להו

 מפני יוחנן דא״ר בשמו רבו הקור׳ וה אמר נחמן
 שנא׳ בשמו לרבו שקרא מפני גיחדי *(נענש מה

 בנהמ״נח ווה האשה ואת המלך אדוני גיחוי *ויאמר
 דרבי קמיה ירמיה רבי יתיב אלישע החיה אשר
 מ»׳ *)מעין(אינ) להוציא עתידהקכ״ה וקאמר ויתיב וירא
 מגדי׳ מיני כל ועליו י הקדשים קדשי מבית נחל

 ш עץ»חזקא׳ כל ומזה מזה שפתו על יעלה' הנחל *ועל שנא׳
לחדשיו פריו יתום ולא עלהו יבול לא מאכל

ביזוי דלשון ת״ח אותו שאומר כאדם רבנן הגי דאמר כגון
 ל״א .סלוני דמקום רבותינו לומר לו שהיה זה הוא

 הני אומר מרבנן דבר שוס מספר דכשהוא רבנן הני דאמר
 כי :גבאי איבו רבנן הנהו אבל הבי הוא עאי ולשון )רבנן(

 אסתר מגלת הא אחרי מטפחת לה לתקן אספר מגלת מטו
 יהודה לרב ליה אמרי בעיא בלשון כלומר מטפחת בעיא לא
 ,וה ",רשהוא* גבאי ולשון האחרות כגון מטפחת צריכא לא ודאי הא

 גירסא 1ל איכה או צריכה כך שאלה בלשון לרבם לחימר לתו דהוה

 אחית פלוני: רבי חורי אוסר ואיבו פלוכי )ר׳( שאוער בשמו צריכה:
 בגמרא מגרים <(.ד )מאל שטיס בח>! הקוהש ׳ה םבית ןמעי*

מנעמן ונגדי׳ הכסף שלקח על ה»׳ צרעת דעונש צרעח עונש ולא לעוה״ב חלק *.(₽איןלז
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 פריו והיה יוצאים המה המקדש מן מימיו כי יבכר

 יישר סבא ההוא ליה אמר יייירופה ־ \ ,למאכל
 האי כי וירא לר׳ ירמיה ר׳ א״ל יוחג! א״ר וכן

 מסייע קא סיועי האי א״ל א^קירותא מיחזי טנא
 "יתיב הא כי לך שמיע הא לך שמיע אי אלא לך
 אבנים להביא הקב״ה עתיד רריש׳ וקא יוחנן ר׳

 אמות שלשים על שלשים שהם ומרגליות טובות
 בשערי עשרי'ומעמיד׳ ברום י׳ בהם ]וחקוק[ )וחוקק(

 ושעריך שמשותיך כרכר *ושמתי שנא׳ יירושלי׳נ שעי׳
 השתא תלמיד אותו עליו לגלג וגו׳ אקדח לאבני

 פשכחינן האי כולי משכחינן לא דצלצלא ככיעתא
 השרת למלאם חוינהו בים ספינתו הפליגה לימים ייזפ

חני להו אמר ומרגליות טובות אבנים מנסרי דקאהספ>נה
 בשערי להעמידן הקכ״ה עתיר ליה אמרי למאי

 וקא ד״תיב יוחנן לר׳ אשכחיה הדר כי ירושלים
 חדש בכל יברר מתוקים: סירות מיני כל בלע״ז דיכטר״ם

 א״ר וכן ישר סבא ההוא א״ל :פילות בו יתבשלו ומדש
 וכן ׳,גרס לא כדאחרת ה״ק כמי יוחנן ורבי כדבריך יוחנן
 אלא :כאנקירותא מחזי מי גוונא האי כי יישר: יוחנן א״ר
 תלמיד אותו עליו לגלג לך שטיע הא מירי לך שמיע אי

 שמשותיך וכישמה: טובה אכן כרכר אפקירותא: אדר״ידהיינו
 שהשמש חלונות שמשותיך( לי ונראה מ״ר ומגן שמש )כסו
 ממש: שמש היינו ומגן( )ושמש ומגן[ שחש ]כמו בהן זורק

 בהם שחוקק עד כבחקדיז חוקקן שהקכ״ה אקדח לאבני
קטן: עוף צילצלתא :עשרים ברום עשר



 שכט סנהדרין עשי אחי פיק חלק
 כשכץ^אמרת לדרוש נאה ולך דרוש רבי א״ל דריש

 האמנת א7 ר' לא אם ריקא לו אמר ראיתי כך
 עיניה כיה יהב אתה חכמים דברי על מלגלג
 כי י׳יזיא קוממיו׳ אוהבם *ואולך מיתיבי עצמות של גל ועשאו

 4ש קימות כשתי אט! מאתים אומר מאיר ר׳

 כנגר אמות מאה אומר יהודה ר׳ הראשון אדם
 תהלים מגודלי׳ כנטועים בנינו *אשר שנא׳ וכותליו היכל

יי”היכלי תבנית מחוטבות כוויות בנותינו בנעוריהם
ויקא: דבי לכוי יוחנן ר׳ קאמר כי

 קוממיות :עצמות של גל כעשה שמת דאדם שמת עצמות של גל
 הקכ״ה שמיעטו חגיגה במסכת כדאחרי׳ אדה״ר של קומות ב'

 הכי בגחטריא כף כפכה עלי ותשת שכא' אמה מאה על יהעחידו
 הכותלי׳ עס ההיכל כל אורך הי' שכך וכותליו היכל כנגד היו:

 וכותל ארכו אמה ששים לה׳ שלמה המלך בכה אשר והבית דכתי׳
 הרי טרקסין ואמה אמות שש מערב וכותל אמות שש מזרח

 הרי שש האולם וכותל רומב אמה עשר ואולם אחות י״ג
 אמה ח' הרי ה׳ וכותלו שש רחבו אמית תא האולם ומאחורי כ״ט

 לכוף יכולין והיאך מאה הרי הבית אורך של אחה וששים
 אשר :כדאמרת ל רום אלא לו שאין בפתח וליככס קומתן
 :מגודלים גבוהים כאילכות לעתיד יהיו שלנו בכיס כלו׳ כנינו

 כלו׳ היכל לתבכית המחוטבות כזויות שלכר בכות ובנותינו
 דבית אהיכל ל״א עציך מחוטב פחו מחוטבות היכל ככותל

 רבי לכוי הוא: מאה ברום אורך ם׳ היכל לן וקיס קאחר שני
השערים אבל בהם כככסין והאורה שהשמש לחלונות זיקא

יותר: גבוהים
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 אבדימיורכתסד׳ בר יצחק רב לתרופה *ועלהו ]מאי[ קפ
 אט׳ וחד מעלה של פה להתיר אמר חר שם

 אמר חוקיה נמי איתמר מטרה של פה ייילהתיר יחייזא׳
 פה להתיר אמר קפרא בר אלמים. פה להתיר
 לתרופה מאי ממש לתרופה אמר יוחנן ר׳ עקרות.

 של פנים לתואר אמר נחמני בר שמואל רבי
הפה: בעלי

 )פנים( המשחיר כל סימון בר׳ יהודה ר׳ דרש קפא
 מבהיק הקב״ה הוה בעול׳ תורה דברי על ]פניו[ שם

 כאחי׳ בחור כלבנון *מראהו שנא׳ הבא לעולם דוו ה ש״ה
 על עצמו המרעיב כל חנילאי ברבי תנחום א״ר

 הבא לעולם משביעו הקב״ה בעה״ז תורה דברי
 כי תשקם עדניך ונחל ביתך מדשן *ירויון שנא׳ זל מלים

 לכל ליתן הקכ״ה עתיד אמר דימי רב ן4את
 יום יום ה׳ *ברוך שנא׳ עומסו מלא וצדיק צדיק סח שם

 אפשר וכי אביי א״ל סלה ישועתינו האל לנו יעטס
 מים כשעלו מדד *מי נאמר כבר והלא כן לומר מ ישעיה

 להתיר מדברים: שיהו אלחיס פה להתיר מעלה של פה להתיר
 :נפקדות העלין מן האוכלות העקרות שכל רמס מטה של פה

לתרופה: דלעיל הך והיינו וכו׳ חזקיה נמי איתמר
 ליה וסמיך כעורב שמורות מיניה לעיל וכתיב כלבנון מראהו

 מהאי מיניה דלעיל ביתך מדשן ירויון ממתקים: מכי עי־יפ״א
 מדשן ירויון וקאמר עצמו את דמרעיב עניינים מיירי קרא
 של מפניו מלא עוממו מלא :לעה״ב משביען שהקב״ה ביתך

לקבל יכול אד© האין כן לומר אפשר וכי הקכ״הטובה:
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 שכיחרה לא טעמא מאי א״ל תכן כזרת ושמים
 בר &4דרב משמיה במערכא דאמרי באגדתא

 מאות שלש וצדיק צדיק לכל ליתן הקב״ה עתיד מרי
 משלי"יש וגו׳ יש אוהבי *להנחיל שנא׳ עולמו׳ ועשרה

 מאיר רבי תני׳ הוי ועשרה מאה תלת כגמטריא
 כ! ישעי׳ *בסאסאה רכתי׳ לו מודדמודדין שארם במרה אוט׳

 טהח1וכוע׳ם יהושע[ ]ר׳ יהודה( )ר׳ א״ל תריבנה. בשלחה
 לעניבעה״ו מלאעומסו נותן אדם כן לומר אפשר
 כתיב והא הבא לעולם עומסו מלא לו נותן הקב״ה

 יי שם היא זה אי כן אומר אי ואתה תכן בזרת *ושמים
 פורענו׳ מדת או מרובה טובה מרה מרובה מדה
 ע״ב שם במרה פורענו׳ ממרת מרובה טובה מדה אומר *הוי

 עח "לי׳ חפת םשמי ורלתי שחקי□ *ויצו כתיב טובה
 וכמדת למו נתן שמים ודגן לאכול מן עליהם וימטר

 העולם דכל ליתן מקום לו אין והרי הקב״ה של עומסו מלא
 עולמות וכו׳באותן מאות שלש אגודל: ועד ^אכמזרת אינו כולו

 וכתן מדד אם מורד שאדם במרה העומס: את הצדיק יקבל
 וכי :לו ונותן במפניו מודד הקב״ה מפניו מלא לעני צדקה

 והלא מפניו מלא לאדם נותן הקב״ה שיהא כן לומר אפשר
 ממרח מרובה טובה מרה אומר הוי כך: כל לסבול יכול אינו

 כתיב פורענות ובחדת דלתות כתיב טובה דנמדה פורענות
 כמסכת בדלת יש ארובות דד׳ מארובה גדול ודלת ארובות

 לתמוה אין ומעכשיו מרובה טובה מדה אלמא יה״כ בם׳ יומא
פורענות למדת שהרי כך כל שכר לקבל בין באדם יש האיך



 במרת נפתחו השמים *וארובו׳ אומר הוא פורענות ז יאחיח
 הפושעי׳ האנשים בפגרי וראו *ויצאו כתיב פורענו׳ ימ

 והיו תכבה לא ואשם תמות לא תולעתם כי בי
 באור אצבעו מושיט ארם והלא כשר לכל דראון
 הקכ״ה שנותן בשם אלא נכוה מיר הוה כעולם

 הקב״הכח נותן כך פורענותן לקבל כרשעים כת
׳ :טובתן לקבל בצדיקים

 בספרי□ הקורא אף אומר עקיבא ר׳ קפכפיסקא
;אמ יוסף רב מינין כסיפרי תנא החיצוני׳. שם

 מאי אביי א״ל למיקרו אסור סירא כן בספר אף
 תנטוש לא ביה דכתיב משום ליטא אי טעמא

 אלא לחבלא משכיח לידיל דלא מאותר עייגילדנא
 מפשטיה אי גריצין תרתין ביה ואיכול בנורא יתי צלי כהמהי

י י כן מאזנו
 לקבל באדם כק שנותן שכן כל לקבלו באדם כת הקב־׳ה מי׳כעייןנותן

: טובה קדה ’של!ומ
 סירא כן בספר אף אמר יוסף רב :קי באל שכופרין מינק ̂“יל

 סירא( בן בספר כמי היינו הקיצונים כספרים קורא )כלו׳ היה»
 חפשוט לא תורה: ביטול לידי עליהם ונא הבאי דברי בו שיש יצליח ולא

 אזנו קעל אפילו דג של עורו תטול לא כלו׳ מאורגיה גילרנא לאכה”ל
 צלי אלא להפסד לקבלא משכא דאזיל העור מפסיד שאתה מסכי כז ‘י

 הדג עור לצלות יכיל שאתה גריצין תרתק ביה ואכיל בנורא יתיה
 קלות־ ]לשתי[ )שתי( לפתן דהוי קלות שתי בו ולאכול עמו

 להתקיל דג של שדרכו מאודניה נקט לתכי ל״א הדג שם גילדנא

מתקהת קא קחשקעותיה אי מפשטיה אי מאזנו: הפשטו
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 כ דניי׳ אי עצה את תשחית *לא כתיב נמי כאורית^
 לבעול דלא לן משמע קא דארעא אורחא מדרשה

 מטמוג׳ לאביה בת רבתי׳ משום ואלא כדרכה שלא
 $4שמ בקטנותה בלילה יישן לא מפחדות שוא

 לאתנשא שמא בגרה תזנה שמא בנערותה תתפת׳
 ו4שמ הזקינה בנים לה יהיה לא שמא נישאת
 אפשר אי אמרוה נמי רבנן הא כשפים תעשה
 שבניו מי אשרי נקבות ובלא זכרים בלא לעולם
 רכתי׳ משום אלא נקבות שבניו למי לו אוי וכרים

 $4ה דוי קטל גוכרין דגברי כלבך דוי תיעל לא
 3י מפלי רבי ישחנה איש בלב *דאגה אמרה נמי שלמה

 אמץי״אס׳ וחד מרעתו יסיחנה אמר חד אסי ור׳ אמי
 ש,,;" רכים מגע רבתי׳ משום ואלא לאחרים ישיחנה

 נמו רבי והא ביתך אל תביא הכל ולא ביתך מתוך
 רעים ארם ירבה אל לעולם אומר רבי דתני׳ אמרה
 שם משום אלא להתרועע רעים *איש שג׳ ביתו כתוך

 נכון דאין כדרכה שלא לבעול דלא כתיב: כמי באורייתא
 אינו יישן לא מאודכיה: דקאמר והיינו דרכו את לשכות לאדם

 משהביאה נערה שערות: ב׳ שהביאה קודם קטנה לישן: יכול
 בנערותה בוגרת: היא הרי הלבן על שמור שירבה עד לשערות

 לא שמא אמר להכי לנישואין היא ראויה משבגרת תזנה שמא
 עמהס עסק לך שאין אותן רבים מנע דאגה: דוי תינשא:

 אותם אפי׳ ביתך אל תביא הכל ולא ביתך מתוך מנעם
 תדבר מבמוץ אלא לביתך תדיר תביאם לא עחהס מתעסק שאתה

לסוף להתרועע הרבה: רעים שישלו רעים איש עעהם:
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 בכסי דנפח סכסן. עבדקן זלדקןקורטמן דכתיב

 סב א4לחט לחטא איכול בטאי אמר צחי. לא
 כולי בדיקניה מעכרתא ליה דאית מאן מיניה.
 מעליית׳ טילי יוסף רב אמר ליה יכלי לא עלמא
 טובה מתנה טובה אשה להו דרשינן ביה דאית
 לבעלה צרעת רעה אשה אלהיטתנתן. ירא בחיק
 מצרעתו. ויתרפא ביתו מתוך יגרשנה תקנותיה מאי

 העלם כפלים. ימיו מספר כעלה אשרי יפה אשה
 אצל תט אל בטצורתה תלכד פן חן מאשת עיניך

 ותלושה: דקה שזקכו מי זלדקן שמתקוטטעמהס: לו מריעים

 שזקנו מי סכסן עבדקן ביותר; הוא ומריף שמכם תדע קורטמן
 בתרא: בבבא שכסא מכה בר בר כל סכסןכמו שוטההוא; עבה
 שאינו בידוע צחי לא שבכוסו: אוסיא שכוס? מי בכסי נפח
 אוכל לפתן זה באי האומר לחטא איכול במאי אמר :צמא
 מידו הלמס וקת רעב שאינו בידוע מיניה לחמא סב זה: סת

 בריקניה מעברתא ליה דאית מאן :אוכל היה רעב היה שאלו
 לא כ״ע מעבר: כמין שבילות שתי בין ויש ומפוצל חמולק שזקנו
 משים היא בערמימות ימיו כל שמשב בערמיחותיהדמתוך ליה יכלו

 מכרתה ]גרמי'[ ל״א שכקרמ', עד שממשב כאדם ומושך לזקנו ידו
 להגיע יכולין אין סעדו שלא כ״ע שסעד בזקנו היכר לו שיש מי

 אין ולכך רות דברי הכי וכל קרמה לשון והוא גוורתא ל״א לכמו.
 לכ״ע להו ומשמעינן בפירקא להו אמרי׳ כלו' דרשי׳ בו; קורין
 תקנתו מה לבעל׳ צרעת רעה אשת וכו׳ טונה אשה הכי כל כגון

 רעה מתנה רעה אשת סירא בן בספר הלשון כך מביתו יגרשג'
בעלה אצל תט אל ;כפסלים משונין הכאה ממב כפלים ל״ג.
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 יפה אשה בתאר כי ושכר יין עמו למסוך בעלה
 פצעי היו רבי׳ הרוגיה. כל ועצומים הושחתו רבים
 גחלת מבעיר כניצוץ ערוה לדבר המרגילי׳ רוכל

 מנע מרמה. מלאים בתיהם כן עוף מלא ככלוב
 רבים ביתך. אל תביא הכל ולא ביתך מתוך רבים
 משובבת מאלף לאחד סודך גלה שלומך דורשי יהיו

 לא כי מחר צרת תצר אל פיך. פתחי שמור חיקך
 ונמצא איננו למחר שמא יום ילד מה תדע

 רעים עני ימי כל שלו. שאינו עולם על מצטער
 גגו גגיט בשפל לילות. אף אומר ו4סיר בן

 מכות וכמה כמה רוכל פצעי היו רבים :ושכר יין עמה למסוך
 עמהם ועסקו כשיס תכשיטי ונושא נעיר הממזר רוכל מקבל

 :ופיצעו ומכהו אשתו עם מתימד עמה בעלה שמוצאו שפעמים
 גמלת מבעיר כניצוץ הן הרי ניאוף עכירה לדבר המרגילים

 גחלת והולך: כלה להם אשר כל כך הסמס את המבעיר כשביב
 ככלוב :מ״ר עיממי׳ גמלים כדאמריכן בוער שאינו פמס אקרי
 עם מתאהב שתהא שלומך דורשי יהיו רכים עופות: של דירה
 מה :אלף מכי לאמד אלא לכולם סודך תגלה לא ואעפ״כ הכל
 :היום הוא שמת איננו לממר שמא היום אירע מה יום ילד

 עתיד שאינו יום על שלו שאינו עולם על שמיצר ונמצא
 מנס על ודואג עליו מצטער שהוא שלו שאינו עולם והיינו לראות

 לב וטוב רעים עני ימי כל צרה: עליו תבא שלא החמרת מיום
 ואינו הוא שעני גגו גגים בשפל :במשלי הוא פסוק תמיד משתה

הנני© מטר שיורד לגנו גנים ממטר לפיכן להגביהו יכיל
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 כרמו ומעפר לגגו גנים ממטר כרמו הרים ובמרום

 אלו רעים עני ימי כל רב אמר *וירא א״ר ייאייילכרמי׳להכ
 וכו׳: מעים חולי תחלת וסח שנוי עד וכו׳ חלמוד כעלי

 אוחו ועושה השירים שיר של פסוק הקורא ח״רדףאכמי
 בלא משחאוח בביח פסוק והקורא ומר כמין קמהע״ב

 שק חוגרת שהתורה מפני לעולם רעה מביא קפגומנו
עשאוני רבש״ע לפניו ואומרת הקכ״ה לפני ועומדת קא

 בתי לה ׳אמ ]לצים[ )אוה״ע( בו שמנגגי׳ ככנור בניך
 לפניו אמרה יתעסקו כמה ושותין שאוכלין בשעה

 ובנביאי׳ בתורה יעסקו הם מקרא כעלי אם רבש״ע
 במשנדת יעסקו הם משנה בעלי אם ובכתובים

 בלילות: אפי׳ מבימה לו ואין הגשמים עליו ומזלפין לגגו הגבוהי׳
 בשפלה כים לקנות יד השגת לו שאין כרמו הרים במרום
 שהוא עפר וכל בזול ההרים מן לובאמד וקונה יקרים בדמים
 ובמלא שבבקעה כרמים לשאר ההר מן הרויז חולין־ לזבל מוציא

נפסד: העני
 בנגינה שקורא זמר[ ]כמין אותו ועושה השירים שיר הקורא ה״ג

 שמשיר ע״פ6 שיר כמין אותה ועושה בה בקוד שאינו אמרת
 בקריאתו: אלא שיר כמין לעשותו אסור שיר ועקרו הוא השירים
 עושה יינו על בחיסב זמנו בלא המשתאו׳ בבית פסוק הקור׳

 המשתה בבית בהם לשמק רם כקול פסוקי׳ וקורא בד״ת שמוק
 כום ונוטל י״ט שהוא כגון המשתה על בזמנו אומרו אם אבל
 מביא יום של מענינו ופסוקי׳ הגדה דברי עליו ואומר בידו

לעולם: טובה
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 ועסקו הם תלמוד בעלי ואם ובהגדות ובהלכות
 בהלכו׳ בעצר׳ עצרת בהלכות בפסח הפסח בהלכות

 רבי משום אלעזר בן שמעון ר׳ העיר בחג. החג
 ת גי׳ כזמנו פסוק הקורא כל חנניה בן ]*יהושע[ )שמעון(

 ר,ב:^פס מה בעתו *ודבר שנא׳ לעולם טובה מביא
 ט,בה וברוקק יוחנן א״ר המכה. על והלוחש פיסקא

הרקיקה על שמים שם מזכירין שאין לפי
אמ׳ חנינא ר׳ צרעת בנגע אפילו אמר רב אתמר

משה: אל ויקרא אפי׳
 לההואקפה איקלע מרתא בר שמואל בר יצחק רב

שם נפקן שף במנא משחא ליה אייתיאו אושפיז׳
אתתא ההיא חזיתיה לשוקא נפק באפי צמחי ליה

פסוק להזכיר ואסור קודסהלמש רךמליןשיןלרקק7 שכן וברוקק
 ואומר אמריהם לרוק שדרכן לקשים ויש הלמישת על

 דמותר רבי לי ואות׳ לעז בל׳ שם להם ומזכירים לעז בלשון אותו
 על השם למזכיר דכראה הרקיקה אמר לימש אלא אסור לאין

 אפילו :לא בלע״ז אבל בלה״ק אלא כאסר לא ועוד הרקיקה

 הרקיקה על ש״ש ביה דלית קרא האי לומש אסילו צרעת כנגע
 רפואה לשם הכהן אל והובא באדם תהיה כי צרעת כגע שקורא

 מולי לא בו שאין משה אל ויקרא ואפילו :לעה״ב מלק לו אין
 רפואה לשם מזכירו ואין המכה על ללמשו ראוי דאין נגע ולא
אסור הזכיר שהוא תורה דברי בזכות להכצל הוא כסבור אלא

:ללומשו
מלכ״ץ: אבעבועות צמחין בפניו: שמן סך שף
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 ליה עבדא הבא חזינא קא דחמת זיקא אמרה
 כתיב מרי בר לרבה אבא ר׳ א״ל ואיתסי מלתא

עליך אשים לא במצרים שמתי אשר המחלה י*כלמטשייי
 רפואה שם שלא מאחר וכי רופאך ה׳ אני כי

נדרש מעצמו זה מקרא יוחנן א״ר הכי א״ל למה
 אלהיך ה׳ לקול תשמע שמוע אם *ויאמר שנא׳ שם

ואעפ״כ אשים לאו ואם אשיבם לא תשמע אם
רופאך: ה׳ אני

 נכנסו אליעזר ר׳ כשחלה חנה בר בר רבה אמר קפו
 יש עזה חמה להם אמר לבהי-ן תלמידיו שס

 משחק עקיבא ורבי כוכים ]הן[ התחילו כעולם
 וכי להם אמר שוחק אתה מה מפני לו אמרו
 תורה ספר אפשר לו אמרו בוכים אתם מה מפני
 משחק אני לכך להם אמר נבכה ולא בצער שרוי
 ואין מחמיץ יינו שאין רבי רואה שאני זמן שכל

 מדביש דובשנו ואין מבאיש שמנו ואין לוקה פשתנו
 שאני ועכשיו עולמו. רבי קבל ח״ו שמא אמרתי

 עקיבא ליה אמר שמח. אני בצער רבי רואה
בפניך רואה אני אמת ששמו שד אותו של׳ רזיו דחמת זיקא

שאאזתך:
 המקום עליו שכעס אומר היה עצמו על בעולם יש עזה חמה

שאין רבי את רואה שהייתי זמן שכל :אוליו והכביד
 ר׳ קבל אמרתי מעשיו בכל הצלאה שהיתה כלו' וכו׳ מחמיץ יינו
 מאמת צלול ונעשה מתקלקל מדביש שכרו: כל עולמו את

, ;שמת אני ולכך הבאל משתמר ושכרי בצער רבי רואה ;אימום
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 קהלמז *כי רבינו למרחנו א״ל כולה התורה מן חסרתי כלום
 :יחטא ולא טוב יעשה אשר כארץ צדיק אין אדם
קפז לבקרו וקנים ר׳ נכנסו אליעזר ר׳ כשחלה ח״ר

 עורידהשם בן אלעור ור׳ יהושע ור׳ טרפון ר׳
 לישראל!אתה טוב ואמר טיפון רבי נענה ור״ע.

 הוה כעולם גשמים של שטפה גשמים של מטפה
 יהושע רבי נענה .הבא ולעולם הזה בעולם ורבי

 שגלגל חמה מגלגל יותר לישראל אתה טוב ואמר
 אלעזר ר׳ נענה ולעה״ב. בעת״ן ורבי בעה״ז חמה

 ואם מאב יותר לישראל אחה טוב ואמר עזריה בן
 נענה ולעה״ב. בעה״ן ורבי הזה בעולם ואם שאב

 סמכוני להם ]אמר יסורין חביבין ואמר עקיבא ר׳
 חביבין שאמר תלמידי עקיבא דברי ואשמעה

 אני מקרא אמר לך מנין זו עקיבא א״ל יסורין(
 מ״נכא וחמשי׳ במלכו מנשה שגה עשרה שתים *בן דורש
 ה׳ בעיני הרע ויעש בירושלים מלך שנה וחמש
 אנשושסע״ב העתיקו אשר שלמה משלי אלה **גם וכתיב
 כה’לשמ לכל יהודה מלך חזקיהו וכי יהודה מלך חוקיה
לימד לא בנו ולמנשה תורה לימד כולו העולם

עוכותי: סוכל שאני אומר שאתה הסרתי כלום
 חביבין מתמדשות: שהמאורות לעתיד ולא בעוה״ז חמה שגלגל

 אשר שלמה משלי אלה גם עליך; שמכפרין יסורין
 לן כדקיימא מזקיה תלמידי היינו חוקיה אנשי העתיקו

היה דקזקיה מכלל משלי כתנו וסייעתו קזהיה בכ״ב נהשותפין
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 שעמל עמל ומכל בו שטרח טורח מכל אלא תורה

 *וידבר שנא׳ יסורין אלא למוטב העלוהו לא ד״הנלגבו
 עליה׳ ה׳ ויבא הקשיבו ולא עמו ואל מנשה אל ה׳

 ארה וילכדו אשור למלך אשר הצבא שרי את
 כבלה ויוליכוהו בנחשתים ויאסרוהו בחוחים מנשה

 ויתפלל וגו׳ ה' פני את חלה לו *ובהיצר וכתיבשם
 ליה עביר למאי תחינתו[ ]וישמע לו ויעתר אליו יאינ "׳כ

קא והוה חוחית נורא ושדו דנחשא בדודא שריוהנגמיא
 להקב״ה נקרייה לעביר היכי אמר טובא מצטער

 מה מטשא בה לית לע״ו נקריידת עילואי כעיס
 ולא לקטני׳ קרא עניותו ולא לגדולים קרא עשה

 ואי ענית ענית אי עולם של רבונו אמר עניותו
 וישיבהו לו( ויעתר מיד כוותהון נמי איהו אמיגא לא

 יסורין: שחביבין למדת הא למלכותו ]ירושלים[
 ומנשה. עשו. קין. הן ואלו בעלילה באו שלשה ת״ר קפח
 לפניו אמר מנשוא עוני *גדול דכתיב קין שס
 שעתידין רבוא מששים עוני גדול כלום רבש״ע י יא™
*הברכה רבתי׳ עשו להם. סולח ואחה לפניך לחטוא כי שם

 לאלוהו׳ קרא בתחלה מנשה אבי. לך היא אחת
 כנו שלחכשה וכ״ש בהמ״ד פתמ על ?רב כעץ וכדאמרן לכל מלמד

ללמדו: בו שטרח טורח מכל למד:
 )בתיולה( הקב״ה לפני לבקש באו שלא בעלילה באו שלשה

 כילות של דברים שאמרו בעלילה באו אלא ]בתפלה[
 יותר ברכה לך אין וכי חיא אחת הברכה תשובה: להם שאץ
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 אבותיו: לאלהי קרא ולבסוף חרבה

קפט לחם אין הדיוטות וארבעה מלכים שלשה משנה
 צ • ירבעם .מלכים שלשה הבא. לעולם חלק

 ישלוחלקע״א מנשה אומר יהודה ר׳ ומנשה. אחאב.
 לג כ רה וישמע לו[ ]ויעתר אליו *ויתפלל שנא׳ הבא לעולם
 למלכותו לי׳ אמרו למלכותו ירושלי׳ וישיבהו תחנתו
 הדיוטו׳. ארבעה השיבר הבא עולם לחיי ולא השיבו
מנאןקרי *(מי ׳גמ וגיחזי: ואחיתופל. ודואג. בלעם.

ב״ע הגדולה: כנסת אנשי אשי א״ר
 צק שעשרה ירבעם ד״א עם. שריבע ירבעם ח״ר

 בין מריבה שעשה ירבעם ד״א בעם מריבה
 ב'״ע ולא שניבט בן נבט בן שבשמים. לאביהם ישראל

 "י בכרי. בן שבע הוא מיכה הוא נבט הוא תנא ראה.
 כבנין שנתמכמך מיכה ראה. ולא שניבט נבט

 לן שקראתי לי הועיל מה תושיעני לא אס לבסוף אלא למקים
אבותיו אלהי ה׳ לפני ויכנע דכתיב והיינו אלוהות משאר יותר

נכנע: אמרים אלוהית לפני השתא דעד מכלל
 בעם מריבה עשה והשפילס: ישראל את שריבץ שריבעעם

מומה וזה עובד זה ע״ז בעסק אלו עם אלו הריבם
 להביט סבור היה ראה ולא שניבט :ממלוקת לידי ובאין בידו
 ראה לקמן כדאמריכן שטעה ראה ולא עיקר דבר על ולעמוד יפה

 שכתכוהו מצרים של בבנק נתמכמך וכו׳: מאמתו יוצאה אש
 אתה להקב״ה חשה שא״ל באגדה. כדמפרש לבבה במקום בבבין

חגי נביאים בהם שהיו הגדילה כנסת דאנשי )אמר כנביא' לא אם מה יידע דמי *(
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 ניבטו ת״רשלשה שמו. בכרי בן שבע שמו ומה
 פרעה ואצטגניני ואחיתופל. נבט. הן. ואלו ראו ולא
 איהו סבר הוא מאמתו שיוצא אש שראה נבט

 אחיתופל מיניה. דנפק הוא ירבעם היא ולא מליך
 איהו סכר הוא אמתו על לו שפרחה צרעת ראה
 מינה רנפק היא ]בתו[ שבע בת היא ולא מליך

 מאי חניג׳ בר חמא דא״ר פרעה אצטגניני .שלמה
אצטגניני שראו המה מריבה מי *המה מדניכרכתיב
 הוא במים ישראל של שמושיען ראו וטעו פרעה

תשליכוהו היאורה הילוו- הבן *כל אמרו לוקה א שמות
 לוקה הוא מריבה מי עסקי שעל ידעו לא והם

בדבר *ויהי דכתי׳ דאתי לעלמ׳ אתי דלא לן ומנא יג "׳'א
 מעל ולהשמיד להכחיד ירבעם בית לחטאת הזה

 ישר^ בכי משימין לבנים להם אין אס שעכשיו הרעותהלעסהזה
 לפני שגלוי מכלין( ]הם מכלה( )אני קוצים הקב״ה א״ל בככין

 אמד ותוציא תכסה תרצה ואם גסורי׳ רשעים היו מייס הס אלו
 עד בבמן עסק כתחכמך ל״א מיכה: את והוציא הלך מהן

 סבר הוא :מתמסכן בבכין העוסק כל כדאמרינן מך שנעשה
 והיה אליו 1ישרי כל וקבץ בכרי כן שכע נתאמץ ולכן מליך איהו
 יועץ כעשה ולכן מליך איהו :בקרא כדכתיב למלוך רוצה

 כך וכין כך וכין לאבשלום מדוד המליכה שתשוב כדי לאבשלום
 שמעו שאמר שבעין מריבה מי על :אליו ותשוב הדבר יתגלגל

 ירבעם אתי דלא לן ומגא :לא״י נכנם ולא נענש החורים בא
:הדיוטות וד׳ מלכים ג׳ בכולהו לקחן מפרש וה״ג דאתי לעלמא
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 לעה״ב. ולהשמיד בעח״ז להכחיד האדמה פני

 מפני למלכודת ירבעם זכה מה מפני יוחנן א״ר
 כגמ׳ איג! נענש מה ומפני שמים( )לשם שלמה אח שהוכיח

 יאשם הרים אשר הדבר *וזה שנ׳ כרבים שהוכיחו מפני
 פרץ אח סגר המלוא אח בנה שלמה במלך יד

 כחומה פרצות פרץ אביך דוד אי׳ל אביו דוד עיר
 כדי אותם גדרת ואתה לרגל ישראל שיעלו כדי

 הרים אשר וזה ומאי פרעה לכת אנגריא לעשות
)לפניו( חפליו שחלץ נחמן רב אמר במלך יד

:]בפניו[
 ומפני :כו׳ אביך דוד דאמר ואזיל כדמפרש שלמה את הוכיח

 מן אמד המלוא כיח לביישו: ברבים שהוכיחו נענש מה
 פרעה לכת מגדל שם וככה המומה לכותל ומלאו גדר הפרצות
 כלו׳ כמלך יד וירם כתיב קרא מהאי לעיל לה שעובדים ולאנשים

 כרי כחומה פרצות פרץ :בו ומרד המלך כנגד כדברים קם
 אנגריא לעשות כרי אותם נדרת ואחה בריומ: ויכנסו שיעלו

 פרעה לבת מם לגבות כדי נכנס מי לידע בשערים שיכנסו כדי
 מן אמת על פרעה לכת מגדל ועשה השערים שסגר ל״א . מ״ר

 לכבדה עמה מצוין שיהיו כדי שם דרך עוברים וכולם השערים
 לעשות ל״א אנגריא. קרי המלך בית עבודת כל ולעבדה.
 מפתמות ומצניע העזרה דלתות לסגור שלמה רגיל שהיה אנגריא

 על עומדין וישראל ביום שעות שלשה לישן מלך של ודרכו בידו
 רוצה אתה ירבעם לו ואמר המלך שיעמוד עד העזרה פתמ על

 מפתמות:שחלץ להם שתתן אשתך פרעה לבת לךאכגריא שיתנו
מלכות אימת מפני אמר לצד לסכות לו שהיה בפניו וזסליו
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 בירבעכם בו שהיה הרוח גסות נחמן רב אמר קצא
 בלבו ירבעם *ויאט׳ שג׳ העולם מן טרדתו שם

 אם דוד לבית ]הממלכה[ )המלוכה( תשוב ו״אעעתה
 בירושלי׳ ה׳ בכית זבחים לעשות הוה העם יעלה
 מלך רחבעם אל אדוניהם אל הזה העם לב ושב

 יהורר־ה. מלך רחבעם אל ושבו והרגוני יהודה
 למלכי אלא כעזרה ישיבה דאין גמירי )אמר(

 לרחבעבם ליה דחזו כיון בלבד יהודה בירח
 עבדא והא מלכא הא סכרי קאימנא ואנא דיחיב

 ואזלו לי וקטלין הואי במלכות מורד יתיבנא ואי
 זהב עגלי שני ויעש המלך *ויועץ מיד בתריה שם

 אלהיך הנה ירושלים מעלות לכם רב אליהם ויאט׳
 האחר את וישם מצרים מארץ העלוך אשר ישראל

 רב אט׳ ויועץ מאי ברן ]נתן[ האחד ואת אל בבית
 אמר צדיק אצל רשע שהושיב רב( )אמר יהודה

 אט׳ הן ליה אמרו דעבידנא כל על חתמיתו להו
 כלדאמינא הן ליה אמרו למיהוי בעינא מלכא להו
 לי׳ אט׳ לע״ז למפלח אפילו הן א״ל עבדיתו לכו

 דגברא דעתך סלקא לצדיק רשע א״ל ח״ו צדיק
 כנגדו להתריס לבא גפניו תסליו שמלץ ל״א בפניו. שלא ולמלון

המלך לפני ראש בגלוי להיות נכון אין תפליו מלץ במזקה.
 כמלך: נוהג שאינו לו ולומר להראות בכך במרד התמיל והוא
 שהושיב מקרא: ולא מסיני למפה הלכה ישיבה דאין גמירי

 אמד צלם להם להעמיד להם ואימי צריק אצל רשע
גברא ס״ד לצדיק רשע א״ל עמו: תסכימו בדן ואמד אל בנית
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 ן4דק הוא למינסינהו אלא לע״ן פלח כירבעם

 קב אחידה *ואף לא או למימריה מקכליתו אי בעי
 1 הוה רבה צריקא להוא דהא וחחם טעה השילוני

 י מ״ב לעשר הטיבות אשר יען יהוא אל ה׳ *ויאט׳ שנא׳
 שם ללכת שמר לא *ויהוא ובתי׳ וגו׳ )ה׳( בעיני הישר

 אט׳ לי׳ גרמה מאי וגו׳ ישראל אלהי ה׳ בתורת
 שם עבד *אחאב שנא׳ לשפתים כרותה ברית אביי

 חותמו אמר רבא הרבה. יעברנו יהוא מעט הבעל
 ה המיג *ושחטה דכתיב וטעה ראה השילוני אחיה של

 אמר יוחנן א״ר לכלם מוסר ואני העמיקו שטים
 שאינו כל אמרתי אני משלי העמיקו הם הקב״ה
 שלם דעתכו אס בעי לנסויינהו אלא לע״ז פלח כירבעם

 כולן שהיו עד לצדיק רשע מטעת היה וכך בדבר כתרצה עמו

 אחיה אף :בהם למזור יכולין היו לא לשוב רוצים היו וכשהן מתומין
 :מעשה באותו ומתם אתי לכסוייכהו דסבר נדבר טעה השלוני

 לא ויהוא וכתיב הישר לעשית וגו׳ יהוא אל ה׳ ויאט' שנא׳
 רבא ואמר ליה גרסא מאי ואמרי׳ ה' בתורת ללכת שטר

 ושחטה טעה: דהוא מכלל וטעה ראה השילוכי אמיה של מותמו
 לשמוט אמריה ששטים ע״ש ע״ז שטים העמיקו שטים

 ידקר לרגל שעולה מי שכל שאמרו והממירו העמיקו :לע״ז
 לכלם מוסר ואני :העגלים לפני וישמטו כלס שילכו כדי במרב
 עולה שאיכו סי כל לומר עצמי לכבוד כ״כ משתי לא אנכי כלו׳
 בעלמא ייסורין אלא ע״ז לכבוד הס שמשו כמו במרב ידקר לרגל

שלה׳ שטייה כלוס׳ שטיס ]ל״א[ בעשה. דעבר כלומ' יסרתיס
22 IV.
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העולה כל אמרו והם בעשה עובר לדגול עולה

בחרב: ירקד לרגל
 תנא וגו׳ מירושלי׳ יצא וירבעם ההיא בעת *ויהי קצב
לפורענות. מזומנת היא עת יוסי ר׳ משום שם

 דר׳ משמיה תנא יהודה וירד ההיא בעת *ויהי יא «"א
 יאבדו פקודתם *בעת לרעה. מזומנת היא עת *;£יוסיאי

 *בעת לפורענות. מזומנת עת יוסי ר' משום תנאמט,׳>שע
 מזומנת היא עת יוסי ר׳ משום תנא עניתיך רצון

 תנא חטאתם עליהם ופקדתי פקדי *וביום לטובה לב שייייי
 *וילך לפורענות. מזומנת היא עת יוסי ר׳ מ״אינמשום

 להמליך ישראל כל באו שכם כי שכם רחבעם
 לפורענות מזומן מקום יוסי ר' משום תנא אותו

 יוסף את אחיו מכרו בשכם דינה את ענו בשכם
מירושלי' יצא *וירבעם דוד. בית מלכו׳ נחלקה כשכם *א ש®

 שעול' מי כל מיתה שמיינו שמיטת עד העמיקו מאמרי שסרו
שמיטה: לשון ושמטה .העגלים את ומכימ לרגל

 ויקמ ליה דסמיך ישראל מלכות נמלקה ששם לפורענות מזומנת
 ההיא בעת ויהי וגו׳: קרעים לי״ב ויקרע השלמת את

 שני ומתו שריפה כתמייבה שתמר לפורענות מזומנת יהודה וירד
 שעמדו שנה מ׳ מאותן השנה שבכל באב בט׳ פקדי ביום בניו:

 הבית נתרב בו מרגלים מזרו בו לפורענות מזומן יום במדבר
 הלא כדכתיב יוסף את אחיו מכרו כשכם ובשנייה: בראשונה

 לשכם הסמוך כפר היינו בקרא ודותןדכתיב בשכם רועים אמיך
 כשכם להרגו: עליו דכין שהיו כמדרשו א״ב שכס שם על ונקרא

במלכים: כדכתיב דוד בית מלכות נחלקת
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 ירושלי׳. של מפחקה שיצא פפא בר חניגא א״ר וגו׳

 יא ירא והוא בדרך הנביא השילוגי אחיה אותו *וימצא
 מאי כשדה לבדם ושניהם חדשה כשלמה מתכסה
 מהשלמה חדשה כשלמה אר״ג חרשה בשלמה
 היה לא ירבעם של תורתו אף דופי שוס בה אין חדשה

 דברי׳ שחרשו חדשה שלמה ד״א דופי שום בו
 בשיה לבדם ושניהם מאי מעולם אוזן שמעה שלא
 לפניהם דומין ת״ח שכל רב אמר יהודה רב אמי

 ’נד,לתוררח טעמי שכל דאמרי ואיכא השדה כעשבי
 הכדמה מורשת על שלוחים תתני *לכן כשרה לחם מגולין

 ,‘חנינאלא" א״ר ישראל למלכי לאכזב אכויב בתי גת
 לימן שהרג מי לחן ואמרה קול כת יצאתה פפא בר
ם’טנ₽ בניו5 שלוחי׳ תתני גת אתכם והוריש הפלשתי את

 ישי־אל: למלכי לאכזב אכזיב כתי
 העה״ו£ת>אנמ)ן מן הנהג׳ כל פפא כר ןחיננא[ )חנינא( א״ר

 ’5Й מלק ליטול ילא לעיל׳ בה למזור שלא מפתקהשלירושלי׳חכלל׳

 שליזעהא ממזקה כלו' חרקיעא פתקא כפל כגון מפהקת בעבודה:
 קצג שחרשו בתלמודו: גמגום דופי שום כה: ואתוס הכתיב ירושלי'
 שם ואמרה קול כת יצאתה :לאידה ירבעם בין תורה דברי ודרשי

 כן ידי ועל דוד הפלשתי את שהרג מי :ירבעם את כשהמליכו
 בית מלכי שתעזבו לבניו שלימים תתכי לכן גת להם מוריש היה
 אתם דוד בית למלכות לאכזב אכזיב כתי אמרים: ותמליכו דוד

לאכזב נמסרים תהיו לפיכך ישראל מלכי אמרי והלכתם מכזבים

כזב: שטי שהם הנכרים ביד
22'
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 שר ישראל וכנפת להקב״ה גוזל כאלו ברכה בלא

 לאיש הוא חכר פשע אין ואומר ואמו אביו *גודל «משלי
 הוא *הלא שנא׳ הקכ״ה אלא אביו ואין משחית לב דכיי׳
 *שמע שג׳ ישראל כנסת אלא אמו ואין קנך אביך א משלי

 חבר מאי אמך. חורת הטוש ואל אביך מוסר בני
 נבט בן לירבעכם הוא חבר משחירה לאיש הוא

שבשמים: לאביהם ישראל שהשחית
 ה׳ מאחרי 1ישראל־ את נבט בן ירבע□ קצד״וידח

 כשתי חנן א״ר גדולה חטאה והחטיא□ שם
 רבי דבי אמרי זהב *זדי זו. את זו המתיזות מקלות יי כיי״

כסף כשביל רבש״ע הקכ״ה לפני משה אמר ינאיא ם’ידכ
 גרם די שאמרו עד לישראל להן שהשפעת וזהב
 דורס ארי אין משל זהב אלהי להם לעשות להם

 של קופה מתוך אלא תכן של קופה מתוך ונוהם
 ישראל היו ירבעם ער אושעיא רבי אמר כשר.

 וכלפי מעלה כלפי גזלה ואין וכו׳ שנא׳ הקכ״ה אלא אביו ואין
 גוזל הוא כ״י מלברך שמונע בלבד זה אלא ישראל כנסת

 כל כדאמרי׳ ׳בי־כ ודבר דבר כל על תקכו שמכמי׳ להקב״ה
ומלואה: הארץ לה' שנא' גוזל כקרא מברך ואייו הטועס

 אמד מקל בידו שיש כאדם זו את זו המתיזות מקלות כשתי
 הדיין כך ברמוק ומשליכו ומתיזו אמר מקל בו ומכה

 דאיירי איידי זהב ורי :כרמם בעל ה׳ מאמרי ישראל אה ירבעם
 של קופה מתוך קרא: האי מפרש ירבעם של בעגלים השתא עד

ישראל היו ירבעם ער ;נוהם הוא לאכול הרבה לו כשיש בשר
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 א״ר עגלים וג׳ משני׳ ואילך מכאן אחד מעגל יונקים
 לעולם שבאה ופורענו׳ פורענר כל לך אין יצחק
 עגל של ליטרוית בהכרע מכ״ד אחד בה שאין

 לב .חטאתם עליהם ופקדתי פקדי *וכיום שג׳ הראשון
 שני־ וה פסוק נגבה דורות כ״ד לאחר חנינא א״ר

 יחוקאלט העיף פקידות קרבו לאמ׳ גדול קול באוני *ויקרא
 ע מ״א ל^ הוה הדבר *אחר .בידו משחיתו כלי ואיש

 ה״ג במדבר: שעשו אח׳ עגל מטא על ]לוקין[ אחר מעגל יונקים
 המדבר של ושלישי מירבעס ב׳ עגלי' מג׳ יונקים היו[ I ואילך מכאן

 ירבעם שעשה מב' כלו׳ כימא עגלים וג׳ ב׳ בספרים מ״ש ולפי
 ג׳ כמו שלישי[ היינו ]ושלשה שלשה( )היינו כמדבר שנעשה ושלישי
 ליטרא בהכרע מכ״ר אחד :ידעתים לא רד' ממני כפלאו המה
 זה לצד נוטה המשקל שכף כמה מועט דבר כלו׳ אלא דוקא לאו

 כ״ד אחר ליטרא: הכרע הוי כמה מפרש בב״ב זה מצד יותר
 פקדי וביום בעגל דכתיב זה פסוק נגבה העגל: למעשה דורות

 קרבו העיר פקודות קרבו כתיב בה״מ כשמרב צדקיה בימי והכא
 כ״ד צדקיה עד העגל וממעשה פקדי וכיום שנאמ' מעשה אותו

 מנמשון דורות כמה ומשוב צא העגל כעשה כמשק דכימי דורות
 בכו דוד בכו ישי בכו עובד בכו בועז בכו שלמון כמשק צדקיה ועד

 ככו יורם בכו יהושפט בכו אסא כנו אביה כנו רמכעס בכו שלמה
 בכו אמז בכו יותס בכו עוזיה בכו אמציה בכו יואש בכו אמזיה
 ככיו ויהויקיס יהואמז בכו יאשיה בכו אמון ככו מכשה בכו מזקיה
 הרי יהויקיס של בכו יהויכין הס אמד ודור זה אמר זה ומלכו

עם לבבל ,שהרגל מלכותו סייס לא ]יהויכין[ יהויקי'( )של כ״ד
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 )רבא( אט׳ אחר מאי וגו׳ הרעד׳ מדרכו ירבעם שב

 ככגדו לירכעס חקב״ה שתפשו אחר אבא[ ]רבי
 א״ל בג״ע נטייל ישי וכן ואתה ואני כך חוור א״ל
 בעינא: לא הכי אי ׳אמ בראש ישי כן א״ל בראש ומי

 בשלשדה דריש קא רהיה רגיל הוה אכהו רבי קצר׳
 כיון דריש דלא עליה קביל חלש מלכים שם

 קבילרה לא לי׳ אמרו דריש קא הדר ע״נ*דאיתפח שם
 אהדרובהו מי אמ׳אינהו כהו דרשת דלא עליך
 אט׳ מלבים אג׳ אוקים אשי רב כי. אהדר דאנא
 לידה איתחזי מנשה אתא כחברין נפתח למחר

 מהיכא לן קרית דאבוך וחברי חברך אט׳ בחלמיה
 מהיכא א״ל ידענא לא א״ל המוציא למישרא בעית
 לן קרית וחברך גמירת לא המוציא למישרא רבעי׳
 משיב קא לא והילכך במקומו דודו והמליכוצדקיהו והמסגר הקרש

כ״ד: בדור מלך דהוא כפשיה באפי דוד צדקיהו
 מלכים דג׳ בחתכיתין קאי דתות מלכים בשלשת רריש דהוה

 לא תלמידיו לו אמרו :נתרפא אחפה :מלק להם אין
 דאכא תרעה מדרכם אמראינהומיהדריבהו וכו׳: עליך קבלת
 פירקא הך סייס אוקיס מלכים אל אוקים מלדרוש: לי אהדר

 כדרוש בחברין נפתח למחר אמר :מלכים לג׳ שהגיע עד
 מנשה א״ל לעתיד: מלק להם ואין כמותיכו ת״מ שהיו במבריכו

 שנהיה אתת סבור וכי כלו׳ אכא דאכיך ומברא מברך בקלוס
 )א״ל המוציא למישרא כעית מהיכא דאביך: ומברא מברך

 צריך אתה כפת מקום מאיזה יידע אינך זה( בדבר יורע איני
:מבריך אותנו קורא ואתה לן קרית וחבריך :המוציא לבצוע
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 לידה דרשינן ולמח׳ ;מיהא( לי אגמרן ליה אמר

 א״ל בישול׳ דקרים מהיכא א״ל בפירקא משמך
 פלחיתו קא טעמא מאי האי כולי מת דחפי מאחר

 כשיפולי נקיט הות התם הות אי ליה אמר לע״ן
 להו אט׳ למחר אבתראה ורהטת )כשינך( גלימא
 ואב לשמיס אח אחאב □רבוותא נפתח לרבנן
 משלי"* אב יולר לצרה *אח דכתיב בם לשמי אח לעין
 קג מל"׳ הנקל *ויהי בניבם. על אב *כרחבב דכתיב לע״ו
 אמז״מ קלויה יוחנן א״ר נבט בן ירבעם בחטאת לבתו

 תלה מה ומפני ירבעם שעש׳ כחמורו׳ אחאב שעש׳
 פת של סכים שכקרמין ממקיס דריסתא בשולא דקרים מהיכא

 באמצע אבל משוליו או הסת מסביבות או מלמעלה דהיינו בתנור
 אלא ומברך בוצע יהא לא למס של פרום׳ לפניו הביאו שאם לא

 מתיכא כלו׳ דקדים מהיכא ל״א מאמצעיתו. ולא הפת משולי
 ממקום נשולא דגמי חהיכא ל״א הך. והיינו לאפות שמקדים

 בראה; וראשון שקוריןבשי״ל מקים מאותו ולא ]יפת[ אפוי שתלמי־
 רגליך מבין מלוקך שפת מגביה היית גלימך שיפולי נקט הוית
 * שולט: שהיה ע״ז יצר מפני לשם רץ והיית לרוץ קל שתהא כדי

 ’ )למכרינו( אמר ולא ברבותינו לדרוש ]בתמיל[ ברבוותא נפתח
 ה^לסא אמ באמשוריש כדאחרינן לשמים רע לשמים אח :]בתבריכו[

 וראשונ״ל ווי; רעה לשון אמ אלמא לצרה ווי לצרה אח דכתיב לראש*:
 טצ״צאתבא אלמא אכ כרךןם רכתיב ;תריוב האוהי הישת לע״ן

 כלו׳ כתיב באמאב הנקל ויהי לתו: בקיט בכדי קראי הכי מרמס.
כמגילה תלה טה מפני ירבעם; של מטאתיו כל לאמאב היו קלות
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 לקלקלה. תחלה היה שהוא בירבע׳מפני הכתוב

יוחנן ר א׳ שרי תלמי נעל[ )אל( כגלי' טזבחותם *גם יב הושע
 העמיר שלא ישראל בארץ ותלם תלם כל לך אין

לה: והשתחוה ע״ז עליו אחאב
 *והכרתי דכתיב דאתי לעלמא אתי דלא לן ומנא קצו
 בישראל ועזוב ועצור בקיר משתין לאחאב שם

מרח מפני יוחנן א״ר לעת״ב. ועדו□ בעה״ן מ״אכאעצור
 בארץ אחר כרך שהוסיף מפני למלכו׳ עטרי זכה

שמר מאת שומרון ההר את *ויקן שנא׳ ישראל טי שם
 אשר העיר שם ויקרא ההר את ויכן כסף □ככרים

 יוחנן א״ר שומרון. ההר ארגי שמר שם על בנה
 שכיכר מפני שנה ב״ב למלכות אחאב זכה מה מפני

 *וישלח שנא׳ אותיות ככ״ב שניתנה התורה אתשםכ
 ויאמרו העירה ישראל מלך אחאב אל מלאכים

 ונשיך הוא לי וזהבך כספך הדר בן אמר כה לו
 אשלח מחר כעת ]אם[ כי הם לי הטובים ובניך

 עבדיך בתי ואת ביתך את וחפשו אליך עבדי את
 ויאט׳ ולקחו בידם ישימו עיניך מחמד כל והיה

 מטאת מכל סר לא כתיב מקומות בכמה7 בירבעם הכתוב
 לקלקלה תחלה ממנו: רשע שהיה אע״פ כתי׳אמאב ולא ירבעם
 רישיה הכי מזבהוחם גם תבשילו: את שהקדיץ ראשון מלך שהיה

 י:7ש תלמי על כגלים מזבמותס גס זכמו שוורים בגלגל קרא7
 התורה את 7שכינ ומכין לבו: לקירות משית ת"? בקיר משתין

והיינו בידם ישימו עיניך מחמר כל והיה כתינ7
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 אשר כל המלך לאדני אמרו הדד בן למלאכי
 הוה והדבר )לך( אעשה בראשונה לעבדך שלחת

 תורה ספר לאו עיניך מחמד מאי לעשות אוכל לא
 כליי״אכ אליו *ויאמי־ו רכתיב ס״ד לא ע״ן ודילמא
 ]אל תשמעו׳( ולא תאבה )לא העם וכל חוקנים
 מי הוו דכהתא סבי ודילמא תאבה[ ולא תשמע

 י׳ ש״כ כל ובעיני אבשלום כעיני הדבר *ויישר כתיב לא
 לא התם דכהתא סבי יוסף רב ואמר ישי״אל וקני

 אפשר דאי העם וכל כתיב הכא העם וכל כתיב
 מ׳׳איט בישראל *והשארתי דכתיב צדיקי בהון הוו דלא

לבעל כרעו לא אשר הברכי׳ כל אלפים שכעת
לו: נשק לא אשר הפה וכל

 קצן *ויאמר שנא׳ היה שקול אחאב נחמן רב אמרי
 בי״מותשס ויפיל ויעל אחאב את יפתה מי ה׳

 3כ «"א רב לי׳ מתקיף בכה ואומר[ וזה בכה וה ׳ויאמ גלעד

 שסבא אשר כאחאב היה לא *רק בירי דכתיב מאן יוסף
 אותו הסתה אשר ה׳ בעיני הרע לעשות התמכר

 :לעשות אוכל לא הזה הדבר את השיבו זו ועל תורה ספר
 זקנים ליה חדקאחרי ס״ד לא ע״ז: היינו עיניו מממד ורילמא

 :הכי ליה אחרי הוו חי ע״ז ואי תאבה ולא תשמע ]אל[ )לא(
באבשלום שחצינו כמו רשעים שהיו שפלים זקנים דבהתא סכי

:זקנים דבהתא לסבי ליה דקרי
מי האי כולי חדמהדרי זכיות וממצה עונות חמצה חיה שקול

נענש: גדול דכקושי משמע 3אמא את יפתה
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 הירזה איזכל ויום יום ככל זתניגא אשתו איזבל

 היה שקול אחאב אמרת ואת לע״ז זהב שקלי שוקלת
 מהנה שהיה ומתוך היה כממונו וותרן אחאב אלא
. ויעמוד הרוח *ויצא מחצה. לו כפרו מנכסיו מ״אכנת״ח
 במה אליו ה׳ ויאמר אפתנו אני ויאמר ה׳ לפגי

 כל בפי שקר רוח !והייתי[ )ואהיה( אצא ויאמר
 מאי כן ועשה צא תוכל וגם תפתה ויאמר נביאיו

 היזרעאלי גבורה של רוחו יוחנן רבי אמר רוח
 ממחיצתי צא הקכ״ה( )א״ל רבינא ׳אמ צא מאי

פפא א״ר עיני לנגר יכון לא שקרי׳ *דובר כחוב שכןקא ’מצ
 כיתיה. מחריב קיניה דפרע אינשי דאמרי היינו

]לעשות[ אחאב ויוסף האשרה את אחאב *ויעש”מא
 ישראל מלכי מכל ישראל אלהי ה׳ את להכעיס

 שומרון דלתות על שכתב יוחנן א״ר לפניו היו אשר
 יהיה( )לא לפיכך ישראל אלהי בה׳ כפר אחאב

אחזיהו את *ויבקשו ישראל. באלהי חלק לו ]אין[כככ ה״ד
שהירח לוי א״ר בשומרון מתחבא והוא וילכדהו

:תחתיהן ע״ו וכותב אזכרות קודר ז
 )והפילו( לפתותו ממזר רומו הי׳ הורגו שהוא שלפי נכות של רוחו

 וקנאתו. מחתו נוקם קנאה הפורע קיניה דפרע ]ולהפילו[:
 מחמיצה ויצא כעסומאמאב שנקם בבות ביתיהכרומושל מחריב

 שם וכותב :שבתורה שמות מומק אזכרות קודר שלהקב״ה:
 לא בפרהסיא עוש׳ היה שאלו חתמבא היה לפיכך תחתיהן ע״ז
)נוקב( לשון בהרים חקדרין כמו קודר כן. לעשות מנימין היו

וכוקר: קמטט
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 קצח את שהנשיא מנשה אחר דבר יה שנשה מנשה

דלאשש לן ומנא שבשמים לאביהם ישראל
 שגהמ״ככא עשרה שתים *בן דכתי׳ דאתי לעלמא אתי

 כירושלי׳ מלך שנים וחמשה וחמשי׳ במלכו מנשה
 אחאב עשה כאשר ]אשרה[ ה׳( כעיני )הרע ויעש
 מנשה אף לעוה״ב חלק לו אין אחאב מה ישראל מלך

 יש מנשה אומ׳ יהוד׳ ר׳ ]פיסק׳[ לוחלקלעוה״ב. אין
 אלד״הנלג )מנשה *ויתפלל שנא׳ הבא לעולם חלק לו

 ירושלי׳ וישיבהו תחנתו וישמע לו ויעתר ]אליו[ ה׳(
 לעולם לא הושיבו למלכותו ]לו[ אמרו למלכותו

 דרשו אחד מקרא ושניהם יוחנן א״ר הושיבו. הבא
 מי יימי׳ הארץ ממלכות לכל )לרעה( לזעוה *ונתתם שנא׳
 שעשה מנשה בגלל יחזקיהומ״ס בן מנשה בגלל

 קג דלא מנשה *בגלל ומ״ס עביר לא ואינהו תשובה
 לו אין מנשה האומר כל יוחנן א״ר תשובה. עבד
 תשיבה בעלי של ידיהם מרפה הבא לעולם חלק
 תשובה עשה מנשה יוחנן דר׳ קמיה תנא דתני

 מנשדה שנה עשרה שתים בן דכתיב שנים ל״ג
 וכתי׳ כירושלי׳ מלך שנה וחמש וחמשי׳ במלכו
 כא מ״נ כמה גו׳ אחאב עשה כאשר ]אשרה[ )הרע( *רעש
אין אחאב מה השכייו: שהנשיא הקב״ה: ששפת יה שגשה

 יהוד׳ רבי ושניהם :הבא לעולם עזוב פדאמרן חלק לו

 שלא מנשה בגלל אלק: לו אין דאמרי ורבנן תלק לו יש דאמר
אחאב עשה כאשר אזריו: כולם והמשיכן תשובה עשה
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 מלך כמה מנשה שנק ותרתין עשרים אחאב מלך
 יוחנן א״ר ל"ג. להו פשו כ״ב מינייהו דל נ״ה

 דכתי׳*)וישמע(]ויתפלל[אליוויחתר מאי רשב״י משו׳ נמצא לא
 כמין הקכ״ה לו שעשה מלט׳ לי׳ טיבעו לו ויעתר לו ״ז™פם

 ;והטמינו( בתשובה לקבלו כדי ברקיע ""למחתרת
הדין: מרת מפני א,ל׳
 דכתי׳ מאי יוחאי בן שמעון ר׳ משום יוחנן וא״רםיה

 וכחי׳ יאשיהו בן יהויקים ממלכת *בראשית ה£ת’זה
 ן4ל האידנא ער וגי צדקיהו ממלכת ™*בראשית

 העולם כל את להחויר הקב״ה ביקש אלא מלכי הוו שסי
 שנסתכל כיון יהויקי׳ בשביל ובוהו לתוהו כולו £3/

 להפוך הקב״ה וביקש .דעתו נתקררה בדורו
 והיינו מנשה קטא במלכו אמאב שמטא השכים כשיעור דמשמע
 :אמאב שמלך שכה כ׳׳ב כנגד בהם שקטא שכה ושתים עשרים

 ]ויחתר[ )ויעתר( אליו וישמע תשובה: ל״גשעשה להו פשו
 הרין מרת :שמעתי כך לו ]ויעתר[ )ויקתר( כתוב ומבקוץ לו

 הקב״ה ועשה בתשובה מכשה סכי לקבל שלא מעכבת היתה
הדין: מדת ידיעת בלא וקבלו ידו ופשט ברקיע ממתרת

 צרקירי ממלכת ובראשית יהויקים ממלכת כראשית ט״ד

 עד וכי מבאקריני: יותר בראשית נהכי כתיב טעמא מאי
 הוה קאמר מלכותו תקלת משום ואי מלכי הוו לא האידנא

 בדבורי' קרא שכי אלאלהכי למלכותו ראשונה נשכת למכתב ליה
 שביקש יהויקיס בימי היה בראשית מעשת ללמדך בראשית וכתב

 : מראשית שתיו כמו ובוהו לתוהו עולמו את להקזיר הקב״ה
לא שעדיין צדיקים שהיו יהויקיס של בדורו שנסתכל כיון
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 צדקיה של דורו בשביל ובוהו לתוהו כולו לעולם
 כתיב נמי בצרקיה דעתו ונתקררה בצדקיה נסתכל
 מיחה:מ״ככד ולא למחר בידו שהיה ה׳ בעיני הרע *ויעש
ר חכם *איש דכתי׳ מאי רשב״י משום יוחנן וא״ר

 שם נחת ואין ושחק ורגז אויל איש את נשפט
 כט יישלי מלכי כיד ונתתיו אחז על כעסתי הקב״ה אמר

 בבי! ד״ה לאלה, ויזבח’ ׳שנ לאלהיהם וקיטר זיבח דמשק
 ארם מלכי אלהי כי ויאמר בו המכים דרטשק

 .היו והם ויעורוני אזבח להם אותם מעזרים הכם
 אמציה עם שחקתי ישראל. ולכל להכשילו ]לו[

 אלהיהכש ו4הכי בידו אדוכש מלכי ונתתי
 אמציהשסכה בוא )כן( אחרי *ויהי להסשג' והשתחוה

 ויעמידם שעיר כני אלהי את ויבא אדומי׳ את מהמת
 אמר יקטר ולהם ישתחוה ולפניהם לאלהים לו

 ולא למר ליה בכי אינשי דאמרי היינו פפא רב
 דלא למר ליה וי ידע ולא למר לי׳ אהוכי ידע

שהצדיקים רשעים היו צדקיהו של דורו והמסגר: הקרש גלו
יהויכין: עם כבר גלו

 אויל :מלממה איש ה׳ שכקרא הקב״ה זהו נשפט חכם איש
נחת ואין ושחק ורגז ואמציה: אמז שבסמוך מלכים אלי

 מלסכיו יראין איכן עמהס שימק שהוא בין עמהם כועס שהוא נין
 כקט דוקא לאו וכו׳ למר ליה בכי למוטב: למזור מתים ואיכם

 רוצה כשהוא מכס כשהוא דאיכשי מילי דהכי משום אלא מר
כועס שהוא בין עליהם שומק שהיה בין עמהס ולהתוכמ להשסט
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 וישבו בבל מלך שרי כל *ויבאו לביש טב בין ידע ל» יימי׳

 ר׳ משו׳ יוחנן א״ר התוך( שער )מאי התוך בשער
 א״ר הלכות. בו טקומשמחתכין יוחאי בן שמעון

 )ביתא( דמרא באתרא אינשי דאמרי היינו פפא
 :תלה קולתיה רעיא קולבא תמן דיניה ליה תלה

 שדה *על מ״ר אבא בר ירמי׳ א״ר חסרא א״ר רא
 לב חסר אדם כרם ועל עברתי עצל איש שם

 וגדר חרולים פנים כסו קמשונים כלו עלה והנהכד ’משל
 אחו. זה עברתי עצל איש שרה על נהרסה. אבניו
 מקום למוטב: למזור מתים ואינם מלפניו יראים אינם עמהס
 מלך שרי של לצים למושב נהפך הלכות ודורשין בו טחתכין שהיו

 שנס ונעזרה הבית בהר והיינו מותך לשון התוך בשער :בבל
 שם היו דיכין בתי שלשה בעלמא וכדאמרינן סנהדרין יושבין היו

 הר פתמ על ואמד העזרה פתמ על ואמד הגזית בלשכת אמד
 בו הלכות נו מותכין שהיו במקום כלומר תלה קולתיה הבית:

 מקום זייגיה תלה רמרא באתרא שלהם: דיכין כבל שרי דנין
 תלה קולותיה רועה: כבל רעיא קולבא כליו: תולה שהאדון

אמריכא לישכא קולתה. דמתרגמיכן כדה כמו תלה כדו לשם

:מרס של מקדה כמו מקדתו קודתיה
 גבי על שממית שהעלה אמון זה קמשוגים כלו עלה והגה

 שכסה יהויקים זה חרולים פגיו כסו לקמן: המזבמ
 צריכין אנו כלום לקמן כדאמי־יכן הקב״ה של מאורו פניו
 אחז זה עצל״.עברתי איש שרה על אורו; יטול לאורו אלא

לקמן: העבודה את ובטל התור׳ את שמתם עצל ליה קרי ולהכי
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 כלו עלה והנה מנשה. לבוה חסר אדם כרם ועל
 יהויקי׳. וה חרולים פניו כסו אמון. זה קמשונים

 בימיו. בה״מ שנחרב צדקיה זה נהרסה אבניו וגדר
 כתות ארבע אבא בר ירמיה א״ר חסרא רב ואמר

 שקרנים. כת לצים. כת שכינה. מקבלקפני אין
 דכתי׳ לצים .כת הרע לשון מספרי כת חנפים. כת

 *דוברץע, דכתיב שקרני׳ כת לוצצי׳. את ירו *משך
 ,ץנ’*כי*, דכתי׳ חנפי׳ כת עיני. לננר יכון לא שקרים

 דכתי׳ הרע לשון מספרי כת יבא. חנף לפניו לא
תל,םהצריק רע יגורך לא אתה רשע חפץ אל לא *כי

רע: במגורך יהי׳ ולא אתה
רב דכתי׳ מאי אבא בר ירמיה א״ר חסדא רב ואמר

 שם באהלוך וקרב לא ונגע רעה אליך תאונה *לא
 הלי׳ עדיר יצר ךב ישלוט אלש רעל, אליך תאונה לא

 ספק אשתך תמצא שלא כאהליך יקרב לא וננע
 תאונה לא אחר דבר הדרך. מן שתבא כשעה נדה
 את והרס אזכרות שקדר מנשה זה לב חסר ארם כרם ועל

 צדקיד! זה :אורטיגא״ש מרוליס לשון( במשמע אלה )כל המזבמ
 משך לוצצים את ידו משך בימיו: בה״מ ונהרס צדיק שהיה

 יגורך לא אצלם: להתקרב שלא הלוצציס מן ידו את הקב״ה
למי© איש כזב דוברי תאבד בתריה לכתיב ל״ה מספרי היינו רע

 :וגו׳ גרונם פתור קבר הוות מרבם בתריה דכתיב ועוד וגו׳
באשתך באהליך והיינו וכו׳ נרה ספק אשתך תמצא שלא

הדרך מן גא שאדם נשעה אשתו אלא אהלו אין כלאמרינן
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 .רעים והרהורי׳ חלומות יבעתוך שלא רעה אליך
 תלמיד או בן לך יהא שלא באהליך יקרב לא ונגע

 כאן עד .וחבריו ישו כגון ברבים תבשילו שמקדיח
 מלאכיו *כי אמו ברכתו ואילך מכאן אביו ברכו צא "לי׳

 ופתן שחל על וגו׳ ישאונך כפים על וגו׳ לך יצוה
 ברכתו ואילך מכאן אמו ברכתו כאן עד וגו׳ תדרוך

 יקראני וגו׳ ואפלטהו חשק בי .**כי ]שמים[ )שכינה( ע״ב שם
 וגו׳: אשביעהו ימים אורך וגו׳ ואענהו שם
 אורם מרשעי׳ רכתי׳*וימנע מאי לקיש בן א״רשמעוןרג
 תלויה רשעי׳ של עי״ן מה מפני תשבר. רמה וזרוע שס

, 1 , נח איוב
 שעל ודאית מכדה יותר כדה ספק אשתו את כשימצא לו קשה
 מכם ועל היא טהורה ואומר תקפו ויצרו מיצר הוא כדה ספק
 עמן לפי מסתמא בכו לשלמה דוד אביו ברכו ע׳׳כ חוכע: אני

 בספק האלו בדברים האב דרך שכן ברכו שדוד לידע יש הברכות
 יקדימו שלא ותלמידים ובבכים רעים ובהרהורים הרע וביצר כדה

 מתוך אלא בכך דעת כותכת איכה אשה אבל ברבים תבשילם
 ומרומין כגף מאבן שיכצל בכה על מתפללת לה שיש הלב רכות
 כי אמו ברכתו כרכות שאלו העכין לפי דריש קא לפיכך ושדים

 ליה משמע מלאכיו כי דכתיב משום ועוד . מ״ר לך יצוה מלאכיו
 סליק משק בי כי עד מלאכיו ומכי דברכה אמד עכין דסליק

 ח״ר. וכו׳. אביו כרכו כאן דעד לדמי דמי חוקים הילכך עמן מד

שמפץ אותו כלומר דעלמא ברבוכא אלא שייך לא חשק בי כי
אפלטהו: וביראתי בי

אותיות בשיטת כתובה שאיכה תלויה שברשעים עי״ן
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 מלמעלה רש נעשה מלמטה רש אדם שנעשה כיון
 אמר חד אלעור ור׳ יוחנן רבי כלל נכתביה ולא

של כבודו מפני אמר וחד רוד של כבודו מפני
חכליה: בן נחמיה

 רד פגים וחמשה המשים שונה היה מנשה ]ת״ר[
אחאבשם מלכותו. שני כנגד כהנים בתורת

 היה תניא ושלשה. מאה ירבעם וחמשה. שמונים
 שג׳ לעוה״ב חלק לו אין אבשלו׳י אומר מאיר ד

 כיח״שהוה בעולם ויכוהו וימיתוהו. אבשלום את *ויכו
 אלעור בן שמעון ר׳ תניא הבא. לעולם וימיתוהו

 כיון רשים: ככתוב ונראה למעלה היא תלויה אלא התיכה
 הבריות רוץ ואין שונאין לו שיש מלמטה רש ארם שנעשה

 אותו ששונאים בידוע מלמעלה רש נעשה :הימנו כומה
 לעי״ן נכחכיה ולא רשות: מיני ב׳ רשים כתיב להכי מלמעלה

 ורשעי׳ אלא נוהג הדבר שאין לומר שלדור כבודו משום :כלל
 היו הכליה בן ונחמיה הרבה שונאים לו היו ודוד בצדיקים ולא

 כה״מ בונה שהיה על להורגו שבקשו מנכרים הרבה שונאים לו
 השלין[ ממזקת )ואמת בשלמ( ממזקת אמת )ידי בעזרא כדכתיב

 מישראל וקנאים שונאים לכממיה לו שהיה בעזרא מציכו ל״א וגו׳
 בן לשכניה מתן הוא כי לו שבועה בעלי מיהודה ורבים דכתיב

איכתבא )ולהכי קרא לתאי מפרש בקדושין אותו. מבזק ארמשהיו
בצדיקים(: ולא אמרי׳ שברשעים לומר

 פנים מ״ה דורש היה ויקרא ספר כהנים בתורת פנים נ״ה
מפילפולו; ודורשו ממדש היה ושנה שכה שכל
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 ישראל מלכי וכל ואחזיר׳ אחז מאיר ר׳ משום אומר

 &4ול חיין לא ה׳ בעיני הרע *רעש בהן שכתוב ככא"מ

 מאד ]הרבה[ מנשה שפך נקי דם *וגם .נדוניןסם
 מחטאתו לבד לפה פה ירושלים את מלא אשר עד

 ה׳ בעיני הרע לעשורת יהודה את החטיא אשר
 שעשה אמרי במערבא ישעי׳ כשהרג תרגימו הכא
הירח ויום יום ובכל אדם בני אלף משאוי צלם

כולם: את הורג1
 שקולה חנה בר בר רבה דאמר הא אולא כמאן רה
 כולו העולם ככל אחד צדיק של נשמה שם

 בם *פסילי וכתיב *פסל כתיב הרג. ישעיה כמ״דהבלג״י
 ולבסוף אחד פרצוף לו עשה כתחלה יוחנן ^א״רשני

 שכינרת שתראה כרי פרצופין ארבעה לו עשהד)גמת
 ואמון רשעים שהיו להו יקים יהודה ממלכי ואחזיה יאחו’אככ?כ

 בהכהו כדלקמן מאד רשעים דהוו ואע״ג משיב לא ויהויקיס ?'דנ’נלםשש?
 ואין הצדיקים עם לעה״ב ימיו לא דזיין לא דמיין: קיסלהוםיסנ

 וצדקיה שלמה אבל ישראל מלכי קאחר ודוקא בגיהנס כחי כדוכין
 לעתיד: הן מיין הרע בהוויעש דכתיב ואע״ג אתו דוד חבית

:החשאוי בכובד ככקעין שהיו כלם אח הורג
 ירושלים את מלא קרא קאחר ואהא ראמרשהרגישעיה כמאן

 ירושלים את שמלא כמו שקולה צדיק של שנשמת לפה פה
 בבית עשה אשר הסמל פסל את וישם במלכים כחיב :מלליס

 : בד״ה והפסילים האשרים את והעמיד וכתיב האלהים:
 שתראה כרי פרצופות: ארבעה צלם לאותו מכשה עשה ולבסוף
:ותכעום כנגדו הפרצוף תראה להיכל שתכנס צד מכל שכינה
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 מ״ככג המובחר *ואח של בעליה העמידו אחו ותבעוס.,

 בהיכל העמידו מנשה ונר. אחו עלית הגג על אשר
 כא ש® בבית עשה אשר האשרה פסל את *וישם שנא׳
 כבית ]בנו[ שלמה ואל דוד אל ה׳ אמר אשר )ה׳(
 ישראל שבטי מכל בחרתי אשר וביחשלי׳ הזה

 קדשי לבית הכניסו אמון לעולם שמי את אשים
 כח ישעי׳ אימ ונר מהשתרע המצע קצר *כי שנא׳ הקדשים

 בר 1שמואר־ רב אמר מהשתרע המצע קצר כי
 עליו מלהשתרר זה מצע קצר כי יונתן א״ר נחמני

 ע® רב אמר צרה *והמסכה מאי כאחד. רעים שני
 להאי מטי הוה כי יונתן רבי נחמני בר שמואל

 הים מי כנד כונס בו שכתב מי בכי קא הוה קרא
 שנ׳ התורה את חתם אחז צרה. מסכה לו תעשה

 יז שם את קדר מנשה בלימודי. תורה חתום תעוד׳ *צור

 ארק כטל אחז התורה. את שרף אמון האזכרו׳.
 העלרה אמון המזבח. את הרס מנשה העבודה.
 הערוה. את התיר אחז המזבח. גבי על שממית

 שנאט׳ אמו על בא אמון אחותו. על בא מנשה
 אלעזר ור׳ יוחנן ר׳ אשמה. הרבה אמון הוא *כי
 אמו על שבא אמר וחד התורה את ששרף אמר חד

 לג כ ד״ה שיצאת ממקום הנאה לך יש כלום אמו לו אמרה

 :המקדש בית טצע :וצלם שכיכה רעים שגי עליו מלהשתרר
 העלה :למכרתה צרה שנעשית כאשה צרה מסכה לו תעשה

 עכביש שארגו עד וכל מכל העבודה שבטל עכביש קורי שממית

שיצאת ממקום כהיתר: לו נעשה התיר המזבק: גב על קוריהן
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 להכעיס אלא עושה אני כלום לה אמר ממנו

 ידעי לא קמאי אמר יהויקים אתא כי בוראי. את
 והב לנו יש לאורו אלא צריפי׳ אנו כלום לארנוי
לו אמרו אורו יטול בו משתמשים שאנו פרוים

 ולי הכסף *לי שנאמ׳ הוא שלו וזהב כסף והלא כ חגי
 ׳שנ לנו נתנו ככר להם אמ׳ צבאות ה׳ נאום הזהב

האדם: לבני נתן והארץ לה׳ שמים *השמים יט׳לחלי
 את מנו לא מה מפגי מרי בר לרבה רכא א״ל רו
 יהווקי׳ רבדי *ויתר ביה דכתי׳ משום יהויקים שם

והנמצא מאי עליו והנמצ׳ עשה אשי־ תועבותיו ו)כל( לי כ י״ה
 שם שחקק אמר חד אלעור ור׳ יוחנן ר' עליו
 על שמים שם שחקק אמר וחד אמתו על ע״ן

 בהדיוטורת שמעתי לא כמלכים לי׳ אמר אמתו
 מתאוה ואינו ממנו הוא שבע ממנו יוצא שאדם מקום משם

 ראשונים מלכים ירעילארנוזי לא קמאי מקום: אותו להנאות
 ואמר מרף שהוא כמו המקום להכעיס יודעים היו לא שלפנינו

 אורו: ויטול יבא השמש לבו המאיר לאורו אלא צריכים אבו כלום
 והלא דורו בבי לו אמת ביותר: שמאיר בו משתמשין שאגו
 של בדורו נסתכל כדאחריבן היו צדיקים דורו דנני וכו׳ כסף

דעתו: ובתקררת יהויקים
 מלק להם שאין הנך בהדי יהויקים את מנו לא מה מפני

 יהויקים דברי ויתר רכתיב משום : הבא לעולם
 ע״ז שם חנאוהו: לא כזה רשע ביה דכתיב בתמיהמשוס

 בזיון: משום שמים שם בה: אדוק שהיה מתוך אמתו על
כהדיוטות יהויקיס: את מנו לא מה מסבי שמעתי לא כמלכים
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 שפתו מפני מיכה את מנו לא מה מפני שמעתי
 זכיית» והכה צרה בים *ועבר שנא׳ דרכים לעוברי מצויה

 תנחיא מיכה של פסלו זה יוחנן א״ר גלים בים
 והיה מילין שלשה לשילה מגרב אומר נתן רבי
 כזה זה מתערבין מיכה פסל ועשן המערכה עשן

 הקכ״ה להם אמר לדוחפו השרת מלאכי בקשו
 דבר ועל דרכים, לעוברי מצויה שפתו לו הניחו

 הקב״ה להן אמר בגבעה פלגש אנשי נענשו זה
 מחיתם: ודם בשר של כבודו על מחיתם לא בכבודי

רו לגימה גדולה קסמא בן יוסי ר׳ משום יוחנן א״ר
 שם *על שנא׳ מישראל משפתו׳ ב׳ שהרחיקה

רג ,,דרר ז  דמתכי': הדיוטות ד' בהד• מיכה את מנו לא מפנימה שמעתי
 אצנו מתארמין העולם כל שתיו דרכים לעוברי מצויה פתו

 )א״א : מיכה זה הלויס אל ושב העובר כל במקרא כדכתיב
 מיכה של פסלו זה מצאתיה(: ולא בכרות מפשתי זה פסוק

 של ארונו להעלות כילוס על והשליכו השם את משה כשכתב
 צרה ביס ועבר דכתיב והיינו בהמבא ונטלו מיכה בא יוסף

 לעשות השם שבידו עמהם מיכה עבר לישראל הקב״ה כשהעביר
 : הים ישראל כשעברו עמו והביאו פסל עשה מיכה ל״א העגל
 ובשילה קבוע מיכה של פסלו היה בגרב מיכה של מקומו גרב
 של פסלו על זה רבר ועל למיכה: לדוחפו המשכן: היה

שכפלו בגבעה פלגש אנשי נענשו בידו ישראל מימו שלא מיכה
אלף: מ׳ מתם והרגו בנימין ביד

 ומואב עמק משפחית ב׳ :לאוריזיס שמאכילק אכילה לגימה

 יבאו שלא ככתב ובמים בלתם ישראל קדמו שלא שלפי
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 יוחנן ור׳ ובמים בלחם אתכם קדמו לא אשר דבר
 הרחוקי׳ את ומקרבת חקרובי׳ את מרחק׳ ׳אמ דירי׳

 ער שבינה ומשרה הרשעים מן עיני□ ומעלמת
 הקרום׳ את מרתקת ורון. עולה ושגגתו הבעל נביאי

 דא״ר מיתרו הרחוקים את ומקרבת ומואב *מעמון קל
 כניו ]בני[ זכו לחם ויאכל לו *קראן בשכר יוחנןכ שמ,ת

יושבי סופרי׳ *וממשפחו׳ שג׳ הגזית כלשכת וישבו האכד״
 הקני'הבאי׳ המה סוכתי' שמעתי׳ ת״עתים יעבץ

חתן קני *ובני התם וכתי׳ רכב בית אבי ש>פט»סאמחמת
 מן עונים ומעלמת וגו׳. התמרי׳ מעיר עלו משה
 המקום מעיני מעלמת הרשעים מן עינים מעלמת בקהל:

 אינו כאלו עושה אלא הרעה כדרכו לו לשלם ברשעו להביט שלא
 אמי בן מלוט שבאו לישראל קרובים ומואב עמון במעשיו: רואה

 ממש קרובים ל״א .בקהל יבאו שלא המקום ורמקם אברהם
 וקרובים אברהם בכי היו קטורה בכי מדין דהא למימר ליכא

 אלא אברהם בכי שהם ומואב מעמון יותר לישראל מדין בכי היו
 :היו להם רמיקיס ומדין לא״י היו וקרובים שככיס ומואב עמון

 קרא והאי סופרים וממשפחות שגא׳ הגזית כלשכת וישבו
 רעואל בן למובב משה ויאמר בפרשה בספרי כו׳ ליה מפרש

 וקכיס רכב בית אבי מחמת הבאים הקנים המה המדיכי:
 של ובכיו משת מותן קכי ובכי דכתיב ]יתרו[ )רכב( של בכיו אלו

 בית אבי מממת הבאים הקכיס דכתיב רכב של בכיו הן הן יתרו
 יען וגו׳ ה׳ אמר כה ]כי ירמיהו אמר הרכבים ולבית וכתיב רכב
איש־ליונדב יכרת לא וגו׳[ אביכם יהונדב מצות על שמעתם אשר
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 הבעל נביאו על שכינתי ומשרה ממיכה. הרשעים
 מ״איג יושבי׳ הם *ויהי רבתי׳ הנביא ערו של מחכירו

 השיבו. אשר הנביא אל ה׳ דבר ויהי חשלחן אל
 רב אמי יהודה רב דאמר ורון עולה ושננהו

 לא לחם ככרות שתי לדור יהונתן הלוהו אלמלא
האדומי. דואג נטרד ולא .הכהנים עיר נוב נהרגה

בניו: ושלשת שאול נהרג ולא
 חי אבא בר ירמיה א״ר אחו את מנו לא מה ומפני

שםיותכה בין צדיקי׳ שני בין שמוטל מפני
 ככרים אפשר כספרי ואמרי׳ הימים כל לפני ]עומד[ רכב בן

 שהיו אלא להיכל נכנסו לא ישראל כל והרי להיכל ונכנסין הס
 הכימו לעיל דאמרי׳ ממיכה מ״ר: בד״ת ומורין בסנהדרין יושכין

 נביאי על שכינה ומשרה :דרכים לעוברי מצויה שפתו לו
 בית חזבמ על נתנבא הנביא דעדו הנביא עדו של מחברו הבעל

 והיה כמלכים דכתיב צלמים ירבעם בו שהעמיד מפני שימרב אל
 בסדר ומפרש מ3מז מזבמ ויאמר וגו' מיהודה בא האלהיס איש

 והשיבו לעדו והטעהו השקר נביא וכא הנביא עדו דהיינו עולם
 אל לבית תשוב לא לו שאמר הקב״ה מצות על והעבירו אל לבית

 ה׳ דבר ויהי שבא׳ שכינה עליו שרתה שהאכילו ובזכות והאכילו
 זדון עולה ושגגחו אצלו: להאכילו השיבו אשר הנביא האיש אל

 ונענש ככרות שתי לדוד הלוהו ולא ששגו. ביהונתן מציכו שהרי
 היה שלא נוב נהרגה לא לויה: לשון לווהו :כו׳ יהודה רב דאמר
: עליהם מלשין דואג היה ולא נוב מכהני למם לשאול דוד צריך

עין: אותו על נהרג שאול היה ולא
:מזקיה ובכו יותס דאביו צדיקים שני כין שמוטל
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 בושת לו שהיה מפני אמר יוסף רב ליחוקיהו

צא ישעיהו אל ה׳ *ויאמר שנא׳ מישעיהו 'פניםה’ישע
 קצה אל כנך ישוב ושאר אהה אחו לקראה נא

 כובס שדה מסילה אל העליונה הברכה העלרת
 וחלף לאפיה דככשינה דאמרי איכא כובס מאי

 וחלף. ארישיה סחף אוכלאדקצרי דאמי־י איכא
 יאשיהו של כבודו מפני אמק אה מנו לא מה מפני

 חוקיהו ש>ל כבודו מפני נמנייה לא נמי מנשה
*ואין כדהניא כיא מוכי לא אבא אבא מוכי בראלכ 'יכי,

 אין ישמעאל אה מציל אברהם אין מציל מידי
 אחו להכי דאהיה השתא עשו את מציל יצחק

חזקיהו: של כבודו משום אימני לא נמי

 מי וכל ותלמידיך ]בכיך[ )בכיס( להיות ששבו מישראל ושאר
 ודתבו מטאו דלא ושאר כדחתרגס תלמידיו דהייכו לביתך שישוב

 את שכבש לאפיה דככשיגהו כובס מאי תלמידוהי: חטיאו
 אוכלא לובש: כמו כיבס ישעיהו: מסכי מתבייש והיה פרי־

 מיס בו שמזלפין כובסין של מכוקב כלי ארישיה סחף רקצי־י
 ישעיהו יכירו שלא כדי ראשו על איך הפך כלי ואותו הבגדים על

 ברא מכשה: אבי חוקיה אמון: בן יאשיהו מחכו: מתבייש שהי׳
 :בכו מנשה מזקיה ולא אביו אחון מזכי יאשיה כו׳ אכא מזכי

 חציל אברהם אין בהגדה ליה ודרשי׳ מציל מירי ואין רכחיב
 תימא לא נסי אחז לאבא: מזכי דברא לחכי דאחית השתא כו׳:

מכאוהו: לא חזקיהו של כבודו מפכי אלא לאפיה דכבשיכהו
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 רט חייא דר׳ משום יהויקים את מנו לא מד, ומפני

 שם כתוב אבויה בר חייא ר׳ ראמר אבויה בר
 וקנו אחרת. ,ועור ואת יהויקים של גולגלתו על

 שדיא דתות גולגלה׳ ההוא אשכח פרירא דרבי
 אחרת ועור זאת עילויה כתוב והוד, ירושלי׳ בשערי
 דלמא אמר נבוג והדר קברה נבוג והדר קברה

 כ3 יימ>׳ *קבורת ביה רבתי׳ היא יהויקים של גולגלתו האי
 ירושלי׳ לשערי מהלאה והשלך שחוב יקבר חמור
 שקלה לבזויה ארעא אורח ולאו הוא מלכא אמר

 דביתהו אתיא בסיפתא ואותביה בשיראי כרכה
 האי לה לשיבבת׳אמרי לתו אמרה נפקא חזיתא

 שגרתא לה מנשי קא דלא היא קמייתא לאתתי׳
עילויה דכתיב היינו אמר אתא כי וקלתה לתנורא

אחרת: ועור זאת
 :לעה״ב קלק להם שאין באותם יהויקים את מנו לא מה מפני

 ניתן שלא על שנתכפר אבויה כר חייא דרבי משום
 דהוו קהנך אלא בעי לא מכו לא מת מפני הכי יכל לקבורה
 זאת התורה: את קתס אקז לעיל לתו כדקשביכן כקורי׳ רשעים

 : בת תעשה אקרת 7ועו כבר בה נעשית כקמה אחרת ועור
 ויצאה בצבצה נבוג :אבויה בר קייא רבי הוא פי־ידא דר׳ זקנו

 ארכן: במפתא ברקובות: מושלך חמור קבורת מקבורת׳:
 מלכו: כשכקת אינה לה מנשי קא רלא לשכיבתה: לשיבבתה

:התנור את הסיקה לתנורא שגרתא
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 *הטוב בשביל אלעזר בן שמעון רבי אמר הניא רי
 אות מה בשביל אות מה עשיתי בעיניך שס

 נכריס בשביגל שולחנו 1על־־ אבלו מ״נכנכריס
 לבניו גלות גרם עליהם ומשמש שלחנו על שאכלו
 נכרי המזמין כל חוקי׳ דאמר לחוקי׳ לי׳ מסייע
 לבניו גלורח גורם עליו ומשמש ביתו לתוך

יקחו תוליך אשר ממך יצאו אשר *ומבניך שנא׳ לט ישעי׳
 עליהבם *וישמח בבל מלך כהיכל סריסים והיו שם

 ואת הכסף[ ]את נבאתה בית את ויראם חוקיה
 נכאתה בית מאי רב אמ׳ וגו׳ הכשמי׳ ואת הזהב
 גנזיו בית אמר 1ושמואל" עליהם השקתה אשתו
 + להם הראה וין אוכל וין אמר יוחנן ור׳ להם הראה
 ואמר* עצמי את ששיכמ מזקיה בשביל אוח מה הטוב בשביל

 אעלה כי אות מה שאמר לו גרס עשיתי בעיניך הטוב
 עבירה: גוררת שהעבירה הוא ברון מהקדוש אות ששאל ה׳ בית

 בלאדן מרודף לו ששלח חותן שלחנו על נכרים אכלו
 דאמרי׳ מזקיה כגון עליו ומשמש :ידם על ומכמה ספרים

 וישממ דכתיב )רע( גלות גורם עליהם; השקתה אשתו לקמן

 אשר ומבניך בתריה וכתיב ככאתה בית את ויראם מזקית עליהם
 השקתה אשתו בבל: מלך בהיכל סריסים ותיו יקמו ממך יצאו

 עצמה היא בלע״ז( שקוצי״ן משקה תיתה עצמה היא) עליהם
 שנשמתה צלע שם על מנכה לשק ככאתה בית והיינו להם מזגה

 מתרגמיכן והכי גנזיו בית האשת: נבראת ומחכה תאדם מן
 וצרי נכאת כמו סממכין לשון בחמברתו פתר ומכמם גכיזותו בית

:בסרזל דשליט פרזל כגין זין אוכל זין ולוט;



שג סנהדרין עשר אחר פרק חלק

 ריא מפני יוחנן א״ר רבה[ “]אמי ברר ישכח *איכה
 שעכי־׳ועלשס מפני כאיכה ישראל לקו מה

 א איכה לקו מה מפני יוחנן א״ר שבתורה. כריתות ל״ו
 כאל״ף שנתנה התורה על שעברו מפני בי״ת באלי׳ף
 ׳אמ יוחנן א״ר ]רכה[ )רבא( ,אמ בדד ישבה כי״ת.

 לג דניים עין בדד בטח ישראל *וישכין אמרתי אני הקב״ה
 טל יערפו שמיו אף ותירוש דגן ארץ אל יעקב

 אמ׳איכתא עם רבתי *העיר מושבם. בדד יהיה עכשיו
 לגדול קטנה משיאין שהיו יוחנן א״ר ]רכה[ )רי־א(
 *היתהשם .חייבה בנים להם שיהיו כדי לקטן וגדולה

 אלמנה ולא כאלמנה רב אמר יהודה א״ר כאלמנה
 הים למדינת כעלה שהלך כאשד. אלא ממש
 במדינות שרתי בגוים רבתי אליה. לחזור ודעתו
שהם מקום כל יוחנן א״ר ]רכה[ )רכא^ אמר

לאדוניהם: שרים נעשי׳ הולכים
 לקו להר: חשיב בכריתות כריתות ל״ו ל״ו: כגימטריא איכה

: ב־תא באלפא סיורה איכה ממלת שכל כי״וז כאל״ף
 האומות מן לא מתיראין ואינם ימידיס שיושבים כדר בטח

 והולך שמתרבה עם )מתרבה( עם רבתי רעות: חיות מן ולא
 מבושל אינו קכמ של זרע שכבת לגדול קטנה עם: משאר יותר
 איכה קטנה של רחם וכן גדול כשל וקולט מהר מזריע ואינו

 שתהא כדי לקטן גדולה חשיאין לפיכך גדולה כשל מהר קולטת
 מהר קולט זרעו שכבת שיהא כדי לגדול וקטנה חתר קולט זרעו
אלא חמש וקטנה קטן ולא להוליד ששרהין לקטן קטנה ולא
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 הכרמל בהר שנשכו ארם כני בשני מעשה ה״ר ריב
 מהם אחד *ואמר אחריה׳ מהלך שבאי והיה שס

 מעיניו באחר סימא לפנינו שמהלך גמל לחברו ע״ב שם
 ושני שמן של ואחד יין של אחד נורות כ׳ וטעונה

 ישראל ואחר נכרי אחד המנהיגי׳אותו אדם בני
 יודעי׳ אתם מאין עורף קשה עם שבאי להם אט'

 שרואה מצד שלפניה מעשבים גמל לו אמרו
 וטעונה אוכלת אינה רואה שאינה ומצר אוכלת

 יין של שמן של ואחד יין של אחד נורות שני
 בני ושני וצף מטפטף שמן ושל ושוקע מטפטף

 ישראל ואחד נכרי אחד אותו המנהיגים אדם
 רדף לצרדין נפנה וישראל לדרך נפנה נכרי

 ראשם על ונשקם בא כדבריהם ומצא אחריהם
 והיה גדולה סעודה להם ועשה לביתו והביאם

 שלהם זרע אין ומיהו להוליד הס וראויים פרקן על שעוחדין
כך: כל מתבשל

 סומא לפנינו שחהלכת זה גמל למכרו: הכשבין חן אחר אמר
 ימין מצל פעמים אוכלת שאינה שרואה מצר וכו׳:

 אלא ומכאן מכאן שאוכלת הרואה כבהמה שמאל מצד ופעמים
 בין אנו ורואין בקרקע ושוקע מטפטף יין אוכלת: שרואה מצד

 הטיפין אמד מצד הזה במקום הנחל כשעבר שכפלו הטיפין רגלינו
 אלא דבש שמלאו )והיינו ועוחדין צפין אמר ומצד בקרקע שיקעין
 ישראל דרך שכן לצדרין נפנה :מדבש( יותר עסוקין היו שבשחן
•כדבריהם ומצא והמנהיג הנחל דרך השבאי ררף :צנוע להיות
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 אברהם של בזרעו שבחר ברוד ואמר לפניה׳ מיקד

 נעשי׳ הזלכי׳ שהם מקו׳ ובכל מחכמתו. להם ונתן
 לשלום: לבתיהם והלכו ופטרן לאדוניהם שרים
ריג ׳אמ למה הללו בכיות שני בלילה תבכה *בבה

 שס ראשון בית על אהד יוחנן ]רכה[א״ר )רבא(
 א איכה שנא׳ לילה עסקי על בלילה שני. בית על ואחד

 ד’ ימדכ העם ויבכו )בבכי(. קילס את ויתנו העדה כל *זתשא
 אותו יוחנן א״ר ]רבה[ )רבא( אמר ההוא בלילה
 להם ׳אמ היה באב תשעה ליל[ ]הליל׳ ערב( )היום

 ואני חנם של בכיה בכית׳ אתם לישראל הקכ״ה
 שכל כלילה אחר דבר לדורות. בכיה לכם אקבע

 שכל בלילה אחר דבר נשמע. קולו בלילה הבוכה
 אחר דבר .עמו בוכין ומזלות כוכבי׳ בלילה הבוכה
 כנגדו בובה קולו השומע בלילה הבוכה שכל בלילה
 שמת גמליאל רבן של שכנתו אחת באשה מעשה

 גמליאל רבן שמע בלילה עליו בוכה והיתה בנה
 למחר עיניו ריסי שנשרו עד כנגדה ובכה קולה

נשמע קולו :מנס בכיית לילה אותה שבכו לפי לילה עסקי על
 כשמע הקול איץ מה מפני בעלמא כדאמריכן מביום יותר

 לכתיב והיינו ברקיע המנסר ממה גלגל מפני כבלילה ביום
 ואעפ״כ עליה וירממו נשמע קולה שיהא כלי בלילה תבכה בכה

 עליו: רמחים שנכמרו בוכים ומזלות כוכבים אקחנמסלה:
 השומע אדם של לבו מרכך בהדיא שנשמע מתוך כנגדו בוכה
ונכפל כופל היה עק שבבת שער עיניו ריסי עמו: לבכות קולו
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 *ודמעתה משכונתו. והיציאות תלמידיו כו הכירו א איכה

 כאשת יוחנן א״ר ]רבה[ )רבא( אמר לחיה על
 חגורת כבתולה *אלי שג׳ נעוריה בעל על שבוכה א ייאל

 אמ׳)רבא( לראש צריה היו נעוריה. בעל על שק
 ראש נעשה לישראל המיצר כל יוחנן א״ר ]רבה[

 ר אמ׳ וגו׳ לה מוצק לאשר מועף לא *כי שנא׳ י׳ ישעיה
 המציק כל יוחנן א״ר ]רכה[ כרכיה( בר )אלעאי

עיף: אינו לישראל להם
 ]רכה[ )רכא( אמר דרך עוברי כל אליכם *לא ריר
 כל התורה. מן לקובלנא מכאן יוחנן א״ר שם

 עשאוני רב אמר עמרם רב אמר דרך עוכרי א איכה
על המטיר *וה׳ כתי׳ כסדו׳ דאלו דת על כעוברייט ׳,יאה

 לין כגון ונערות לתות לשון לחיה על דמעות: מרוב העין על
 ומצויה תעיד שבייה נעוריה בעל על :שמעתי( )ל״א .ויבש

:אילייא מתרגמיכן קינה קוננו אלי :דמעתה
 באה ]כאלו[ לא( )כי קורבן על מתנודד היה נביא אליכם לא

 תהא לא לישראל להם ואומי לאיןריס ומהפכה צרה עליו
 בכי כנגד מדבר היה נביא ]לי[ וכמדומה כזאת צרה לכס
 מכאן :כבוכדכאצר הגלה שלא השבטים עשרת כבגד או חשה

 שיאמר צריך לאקר צערו מודיע כשאדם התורה מן לקובלנא
 שפעמים לשומע הוא קשה כי אלי שבאה כמו לך זאת תכא לא לו

 ל״א .נימוש משים בו אין זה על והמקפיד עליו תחרת
 ל״א צעקה קובלנא לרבים יודיעבה צרה לו כשיש לקינלכא

 אומר: אני כנגדן לא לקברו שאומר כאדם קבל מתרגמי׳ נגד
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 א איכה אש שלח *טמרום כתיב בירושלים ואלו פדום

 י שם ומע כת עון *ויגדל ]וכתיב[ וגו׳ וירדנה בעצמותי
 אמר ברבר יש פנים משוא וכי סדום מחטאת

 בירושלי׳ היתה יתירה מרה יוחנן א״ר ]רבה[ )רבא(
 והיחזקאלטז *הנה כתיב בסדום דאלו בסדום היתד. שלא

 עני ויד לחם שבעת גאון אחותך סדום עון ]היה[
 ד איכה *ידי כתי□ בירושלים ואלו וגו׳ החזיקה לא ואביון
 א שם ח׳ אבירו כל *סלה ילדיהן בשלו רחמניות נשים

 זו: כטבע נפסלה לחבירו שאומר כאדם בקרבי
 כסדום באש שדרכי דת כעוברי עשאוכי והיינו אות׳ ושרף וירדנה
 במברו המושל כאדם מיעקב וירד כמו שבירה לשון וירדנה

 וכי סדום מחטאת עמי כת עון ויגדל ה״ג :ולשברי להלקותו
 למה מסדום יותר רעים וישראל הואיל כרכר יש פנים משוא

 דהתס בדבר יש פכים משוא וכי ל״א : כסדום נהפכו לא
 מרה שלימו ידי על שלמ והכאכתי' בעצמו הוא וה'המטיר כתיב

 ילדיהן בשלו רממניות נשים ידי כתיב דבירושליס לטובה יתירה
 אלחא בנה ואוכלת מברתה מזמנת שהיתה למר לברות היו

 ומדה המזיקה לא ואביון עני יד כתיב בסדים ואלו היו רממניות
 פורעניות יתירה מדת ל״א נהפכו. שלא עליהם כפרה זו

 היו דכתיב זו עם זו אוכלות היו שילדיהן בירושלים היתה גדולה
 טעם טעמו שלא למם שבעת גאון כתיב בסדום ואלו למו לברות

 ולא סדום מפורענות ירושלים פורענות גדולה למדת הא עוני
 האברים כל כלומר מסילה לשון סלה בדבר: פנים משוא היה

דומיא והיינו זו כמסילה וכבושים פסולים ועשאס הקב״ה פסלם
 תקנה: לו ואין שנפסל למטבע
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 יוחנן א״ר ]רכה[ )רבא( אמר פיהם עליך *פצו רטו
 מרגלי׳ בשביל לעי״ן פ״א הקדים מה מפני שס

 *אוכלי בעיניהם ראו שלא מה בפיהם שאמרו כ איכה
]רבה[ )רבא( אמ׳ קראו לא ה׳ לחם אכלו יעמי’ים'מ

 טועם ישראל של מלחמן האוכל כל יוחנן א״ר
 אינו ישראל של מלחמן אוכל ושאינו לחם טעם

 הריינין אלו אמר רב קראו לא ה׳ .לחם טעם טועם
תינוקות: מלמדי אלו אמר ושמואל

 אחר עוד למנו׳ בקשו רב אמר יהודה רב אמר רטו
 ונשתטחרה אביו של דיוקנו דמות באתה שם

 השמי׳ מן אש באתה עליו השגיחו ולא לפניהם לעיל ע׳
 יצאת עליה השגיחו ולא בספסליה׳ אש וליחכהאגדה

 במלאכתו מהיר איש *חוית להם ואמר׳ קול ״בתםכלש״ן
מי חשוכים לפני יתיצב בל יתיצב מלכים לפני משל«"

 מפגי שבאיכה: ביתא פא1ה? ברוב פ״אלעי״ן הקרים מה מפגי
 טעם טועם :בעין ראו שלי( עד פיהם מאת׳ שהקדימו גלי׳ מר

 כשגוזלין להם הוא שהנא׳ 1гישר של בלחמם טעם מוצאי' נגרים לחם
 לחם היו עונותיהם בשביל משפט ,מטה הדייגין אלו :אותם

 כרמיה: מלאכתם שעושי׳ תינוקות מלמדי לאויביו: מאכל עמי
 ג׳ משנת בפי׳ בגמרא נאחר הזה )והמאמר שלמה אחר עור

 שבקשו אחרו זה ועל וכו׳ חלק להם אין הדיוטות וד' מלכים
 אביו דוד של דיוקנו :שלמה( והוא עחהס אחד מלך עוד למכות

 חשוכים לפני יתיצב עמהס: למנותו שלא לפניהם כשתטחה
חשוכים: לפני ולא מ״ע יתיצב מלכים לפני בתקיה בגיהנס



 3Ж סנהדרין עשר .;אחד פרק חלק
 בנה שביתי אלא עוד ולא לביתו ביתי שהקדים

 לפני עשרה. בשלש בנה וביתו ס שני בשבע
 השגיחו ולא חשוכי׳ לפני יתיצב בל יתיצב מלכים

 לד 3אי) ישלמנה *המעמך ואמרה קול בת יצאת עליה
 דורשי וגומ' אני ולא תכחר אתה כי מאסת כי

 שני הבא לעולם באים כולם אומרים היו רשומות
 ם מלים יהודה ראשי מעון ואפרים מנשה ולי גלער *לי

 עלי נעלי אשליך אדום על רחצי סיר מואב מחוקקי
 כרמו׳ שנפל אחאב זה גלעד לי התרועעי. פלשת
 זרה ראשי מעוז אפרים כמשמעו. מנשה גלעד

 אחיתופל זה מחוקקי יהודה מאפרי׳, רקאתי ירבעם
 הה ידלקש גחוי ןה רחצי סיר מואב מיהודה. *דקאתי

 г דואג זה נעלי אשליך אדום על רחיצ׳. עסקי על
 שאת© לאדם עונשו תשלומי לשלם עליכם וכי ישלמנה המעמך
 תבחר אתה כי לעת״ב: מלק לו שאין לומר בשלמה מואסים

 ימי מלק לי יש מי לומר בי ולא תלויה בכם הבמירה וכי אני ולא
 פסוקי׳ דורשי רשומות דורשי תלויה: הדבר בי הלא מלק לי אין

 להם יש שלכל© אומרים היו :אמת בכתב הרשום את דכתיב
 עלי מנשה ולי גלעד לי ולאמאב: ולירבעס למנשה אפי' מלק

 בן מנשה כמשמעו מנשה זוכין: ה© שיתו כדי עוכם לסבול
 אלופי כערכי אנוש ואתה דוד לו דאמר מיהודה דקאתי :מזקיה

 יהודה משבט שהיה קרובי מיודעי לאמיתוסל קורא שהיה ומיודעי

 רחצי סיר )הוא(: ממואב אתי דקא דוד רחצי סיר מואב כדוד:
נעלי אשליך אדום על רמילה; עסקי על וכלטרע שסר גימד

_________ 23 IV.
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 השרת מלאכי אמרו התרועעי פלשת עלי האדומי.

 שהרג דוד יבא אם עולם של רבונו הקב״ה לפני
 עושה אתה מה גת בנך את והוריש הפלשתי את

לוה: זה רעים לעשותם עלי להם אמר לו
 נצחת משובה ירושלים הוה העם שובבה *מדוע ריו
 כנסת השיבתו נצחת תשובה רב אמ׳ וגו׳ שם

 חורו לישראנל נביא להם אמר לנביא ימיה"ישראל’
 להט אמרו הם היכן שחטאו אבותיכם בתשוב׳

 אבותיכם שנא׳ הם היכן חטאו שלא »כייהאונביאכם
 אבותיכם( להם )אמ׳ הלעולטיחיו הסוהנביאי' איה

 את צוותי »ר א וחקי דברי אך שנא׳ והודו חורו שם
 ויאמרו וישובו אבותיכם השיגו הלא הנביאים עבדי

 וכמעלליגו כדרכינו לנו לעשר צבאות ה׳ ומם כאשר
 אדט בני י׳ באו שמואל *אמר אתנו. עשה גי׳מייאכן

 עבר לו אמרו בתשובה חורו להם אמר לפניו וישבו אל’”ש
 לוה יש כלום בעלה שנרשה ואשה רבו שמכרומי

 להם אמור לך לנביא הקב״ה לו אמ׳ כלום זה על
 מי או שלחתיה אשר אמכם כריתות ספר *איזה נ ישעיה

 זי הפלש את שהרג דוד יבא אם בג״ע: אותם אנעיל
 מה לעה״ב ואמיתופל לדואג מלק כותן שאתה על לפניך ויצעק
 להם אמר אותו: שונאים היו שהם דעתו להפיס עושה אתה

התרועעי והיינו לזה זה ואהובים רעים ולעשותם לפייסן עלי
רעות: לשון

 אדם בני י׳ באו גוונא האי כי בצמת משוכה מאי אמר ושמואל

לנ״ב הקב״ה שמכרנו מאמר רבו שמכרו עבד וכל:



1Лй׳ ך ז ן I* ми твту—יס ץ ш----ען ן; ןן—
 יימיה *דוד דכתיב מאי לקיש ריש דאמר והיינו גומר
 והיה שאמר למי וידוע גלוי עבדי נכובדנאצר עבדי

 הקרי׳ לפיכך כך לומר ישראל שעתידין העולם
 למי עבד נכסים שקנה עבד עבדו וקראו הקכ״ה
 נ יחזקאל אשר תהיה לא היו רוחב׳ על *והעולה למי. נכסים

 לשרת הארצו׳ כמשפחו׳ כגוים נהיה אומרים אתם
 חוקה ביד לא אס אלהי׳ ה׳ נאם אני חי ואבן עץ

 ׳אמ עליכם. אמלוך שפוכה ובחמה נטויה ובזרוע
 עלן רחמנא לירתח האיריתחא כי כל נחמן רב

 כח ־שיני׳ רבה אמר יורנו אלהיו למשפט *ויסרו .ולפרוקינן
 לישראל נביא ]להן[ )ליה( אמר חנה בר בר

 שולט יצה״ר יכולין אנו אין לו אמרו כתשובה חזרו
 :יורנו אלהיו לו אמרו יצרכם יסדו להם אמ׳ בנו

 עברי ונ״ג וגו׳ עבדי דור כלום: עלינו לו יש מעליו וגרשנו
 ירמיה בסוף לכתיב ללוד שקראו כמו עבד רשע לאותו שקראו

 אלא לזה זה שדומה מסכי לא עבדי נ״ב את ולקמתי שולמ הכני
 כבר לומר ישראל שעתידין העולם והיה שאמר מי לפני וידוע גלוי

 לכ״ב עבדי וקראו הקב״ה הקלים לפיכך לכ״כ הקכ״ה מכרנו
 עבדי נ״נ כלו׳ למי נכסים למי עבר תשובה: להם להמזיר כדי
 העולה מרשותי: יצאתם לא ועדיין הוא לי שקנה מה וכל הוא
 האי כי כל יהיה: לא סבורים שאתם מה כל וגו׳ רוחכם על

 עליכם אמלוך שפוכה בממה הכעס זה לנו ויבא יתן מי ריתחא
 הייני כהנא כר אבא א״ר עלינו: וימלוך כרמכי בעל שיגאלנו
אותו: לייסר יכולים אנו שאין יורנו אלהיו דא״ל בצמת תשובה

*23
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 ואחיתופל. ודואג. .בלעם הדיוטו׳ ארבעה !פיפקא[ ריח
 בלעם אחר דבר וגיחד.בלעםבלאעם. שם

 הוא תנא בעיר. על שבא בעור בן עם. שבלה
 בעור הארמי. לבן הוא רשעתים כושן הוא בעור
 רשעיו׳ שני דעבד רשעתים כושן בעיר. על שבא

 שפיט בימי ואחר יעקב בימי אחד בישראול
 *בן כתיב שמו. הארמי לבן שמו ומה .השופטים »מדכי
 הוא בנו אביו יוחנן א״ר בעור *בנו וכתיב בעור כד שם

 דאתי לעלמא אתי דלא הוא בלעם בנביאות. לו
 יהושע ר׳ מני מתני׳ אתו אחריתי נכרים שאר הא

 כעצתו ישראל שכלכל עם שבלה עם: עם מלק לו שאין עם בלא
 :י(פיס כ״ד מהם והפיל לקמן למימר בדבעינן לבלק שהשיאו

 :כעיר כתמה דמתרגמינן במו אתונו על שכא כעיר על שבא
 לכן הוא רשעתיס נושן הוא כלעס של אכיו בעור הוא תנא

 הכל: את לעקור וכקש אמריו שרדף יעקב בימי אחד הארמי:
 ה׳ אף וימר דכתיב יהושע מיתת לאמר שופטים בימי ואחר

 של כנו כעור משמע בעור בנו :רשעתיס כושן ביד ויתן בישראל
 היה מאביו גדול שכלעס בנביאות לבלעם הוא בנו :היה בלעם

 לו דאין וקאמר הדיוטות בהדי כברי שהיה בלעם בנביאות: שאל הא
 רבי א״ל בו׳ מני מתני׳ מלק: להם יש ככרים דשאי־ מכלל מלק ,מר>׳אגכ

 משמע הגוים ]ככל[ )בבל( לשאול׳ רשעים ישובו נאמר אלו יהושע כלומר
 אלא משמע לא אלהיס שכמי גויס בל דבתיב השתא בדקאמרת יז*מד

 אתו אמריכי אבל ושכמותו בלעם בגון אלוה השוכמיס אותןאי”מנמ’למ

 אבריכס ככר ובכי צאנכם זרים ורעו סרקין בריש בדאמריכן עםלדכ

כגמרא נרש״י כ״ה כו' מכלל לע״ה ן5חל לו דאין וקאמי הדיוטות כהד» נכרי שהיה
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 ט «לים לשאול רשעים *ישובו אומר אליעור ר׳ דתניא היא
 לשאולרה 'רשעים ישובו אלהים שכחי גוים כל

 אלו אלהים שכחי גויס כל ישראל פושעי אלו
 נאמר וכי יהושע ר׳ לו אמר ר״א דברי נכרים

 שכחי גוים כל אלא נאמר לא והלא הגוים ככל
 נינתו מאן לשאולדת רשעים ישובו אלא אלהים

 בעצמו סי׳ נתן רשע אותו ואף אלהים שכחי גוים כל
 כג מדכי נפשי תמות אם ישרים מות נפשי *תמות אמר
הנני לאו ואם כמוהו אחריתי תהא ישרים מות

לעמי: הולך
 ריט ומואב מדין תנא מרין וזקני מואב זקני *וילכו

שם נילש משל מעולם שלום להם היה לא
 כל מתל זאב כא ,ןר5 הן ןביצהו והיו בעדר שהיו כלבים

 הורג היום עוזרו איני אם האחר אמר אחד על
 הזאב והרגו שניהם הלכו עלי בא ולמחר אוחו
 ושונרא כרכושתא אינשי דאמרי היינו פפא רב אמ׳

 האומות דמכל אלהים שכחי גויס כל נינהו מאן הבא: לעילם
 להם ואין בגיהכס אותם וכוחן שבהם הרשעים הקב״ה בורר
 סימן נתן רשע אותו אף מלק: להם יש השאר אבל לעתיד מלק

 ימות אס ישרים מות נפשי חמות לעתיד: מלק לו שאין כעצמו
ואס :עמהם מלק לו יש דודאי כמוהו אמריתי תהא עצמו מיתת

:לגיהכס לעמי הולך הכני יהרג אלא ימות דלא לאו
 :מיאב בשדה מדין את המכה דכתיב שלום להם היה לא

כרכושתא צהובים: פניו כועס שכשאדם כעוסין צהובין
:מעולם שלים להם אין ושונרא כרכושתא :מולדה
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 שרי *וישבו גדא. רכיש מרזרבא הלולא כבעבדו מדכי

 דאט׳ כיון אוול להיכן מדין ושרי בלעם עם מואב
 אמרי דבר אתכם והשמתי הליל׳ פה ליבו להו

 חוצפא נחמן רב אמר כנו. את ששוב אב יש כלום
 תלך *לא כתיב מעיקרא מהני שמיא כלפי אפי׳ מם

 ששת רב אמר אתם לך *קום כתיב ולבסוף עמהםם»
 *ואנכי דכתיב היא תאגא בלא מלכותא ש״כגחוצפא

 צרויה בני האלה והאנשים מלך ומשוח רך היום
וגו': ממני קשים

 שנאמר היה אחת ברגלו חגר בלעם יוחנן א״ר רב
*שפיפון שב רגליו בשתי שמשון שפי *וילך שם

 *שחום שב היה מעיניו בא׳ סומא בלעם אורח. עלי »מדני
 וגלוי נופל הכא דכתיב היה באמתו קוסם העין. ׳מט’אמי

 איתמר וגו׳. הממה על *נופל התם וכתיב ™^,עיגימ
 הבור שהוא בנו את ששונא אב יש כלום :רע מזל נדא ביש

 :הלילה פה ליכו בלעם דקאמר בכי את קלל הקב״ה לו שיאמר
 פניו שהמציף מה ליה דאהכי מהגי שמיא כלפי אפי׳ חוצפא

 והדר תלך לא כתמלה הקב״ה שאמ׳לו פה ליכו בלק לשלומי לומר
 מסר ואיכו גדולה שררה כלו׳ תאגא בלא מלכותא לך: אמר
 והאנשים מלך ומשוח רך היום אנכי מלכות: כתר אלא

 מלכות: משימת אלא מהם גדול איני כלו׳ ממני קשים האלה

:שתים משמע שפיפון :מדוכתיה דשף דאטמא כוקא כמו שפי
 אמת עינו כלו' כיכר שתומיה כמו פתומ שתיס העין שתום

 חתרגמינןדשפירמזאמ״ר. כמי והכי דהאמרתסתוח׳ מכלל פתומ׳
באמתו קוסם היא: מלתא ולאו סתום כמו שתום ?מפרשי ואית
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 ברית ]מר[ )בר( היה באמתו קוסם אט׳ זוטרא מר
 קוסם ראמר מאן אתונו על שבא אמר דרבינא
 אתונו על בא ראמר מאן כראמרן היה כאמתו

כל מדני *בין התס וכתיב *(שכב *כרע הכא כתיב היה
שזמטי׳ה :וגו׳ שכב נפל כרע רגליה

רבא הוה לא בהמתו דעת השתא עליון דעת *ויודע
 שםע״נ ׳,)עלמשמחי וכו׳: ידע הוה עליון דעת ידע

>ע׳׳ש כח(: מאמר פ״א נרכות נמסכת מעם מיד לחמה

יש״א משום תנא אתונו את ויחבוש בבוקר בלעם *ויקט
 ™?ך שורד׳ מבטלת אהבה בןאלעור שמעון ר׳

 רכב בכקר אברהם *וישכם דכתי׳ מאברהם גדולה של
г רכתיב מבלעם גדולה של שורה מבטלת שנאה

כל ׳אש>, :אתונו את ויחבוש בבקר בלעם ויקם
 רכג אדם יעסוק לעולם רב אמר יהודה רב אמר

 שם שמתוך לשמה שלא אפי׳ ובמצוה בתורה
 קרבנות מ״ב שבשכר לשמה בא לשמה שלא

 א״כמהלש ביה דאית דהתס כריעה תה נפל כרע בזכויו: תעלה כגון
היא בעילה כופל דכתיב דהכא כריעת אף היא בעילה כפילת

בהתתו: על שבא
 שתבש גדולה של שורה ביטל הקב״ה ]את[ אברהם שאהב אהבה

ביטל ישראל את הרשע בלעם ששכא ושנאה :בעצתו הוא
:בעצמו הוא שתכש גדולת של שורת

 הרי פעתיס ג׳ אלים וז' פריס '1 ואילים פריס נין קרבנות מ״ב
♦ ואלים פרים בין ת״ב

הגל״א יהי־חיח נגמיא ישעיה ר׳ כהגהית ״ןןע
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 וא״ריוסיבר רות. ממנו ויצתה זכה בלק שהקריב

 בלק של בנו בן עגלון של בתו רות ]הונא[ )חוגי(
חיתה: מואב מלך

 שם את אלהים *ייטיב י׳בת ומי בר לרבת רבא א״ל רכד
 אורח מכסאך כסאו ]את[ ויגדל משמך שלמה שם

 לי׳ קאמי מעין א״ל הכי למלכא ליה למימ׳ ״אאארע׳מ
 חבר אשת יעל מנשים *תבורך תימאהכי דאילאהש»פמ»׳

 נינתו מאן באהל נשים תבורך באהל מנשי׳ הקיני
 הכי למומר ארעא אורח ולאה ורחל ורבקה שרה
 £4ופליג קאמר מעץ נמי הכי קאמר מעין אלא
 בכול חוני בר יוסי ר׳ דאמר חוגי בר יוסי דר׳

משלמה. בנו ותלמידו. מבנו חוץ מתקנא ארם
 ברוחך שנים פי נא *ויהי אימא בעית אי ותלמידו 3 כ."

 אלהיס ייטיב שיאמרו אי־׳ן דרך וכי הכי למיטר ארעא אורח
 שיהא ליה דאחרי דעתיה חלשה והא משמך שלמה שם

 חמש: גדול ולא כסאך מעין ליה קאמר שמך מעין מאביו; גדול
 שרה .אתל בהו דכתיב ולאה ריזל ורבקה שרה כאהל נשים

 דכתיב ולאה רחל שרהאמו. האהלה יצמק ויביאה דכתיב ורבקה
 דבורה שתאמר ארעא אורח רמל: באהל ויבא לאה מאהל ויצא

 :קאמרה שרה ברכת מעין ^א ורבקה משרה ברוכת שתהא ליעל
 אדרבי פליגא מעין משמך שלמה שם משני דקא האי וכר ופליגא

 ליה דקאחר משלמה בו: מקנא שאינו מנין בנו מוכי: נר יוסי
 אימא איבעית ותלמידו משחך: שלמה שם אלהיס ייטיב לדוד

אליהו לו ונתן אלי ברוחך שנים פי נא ויהי לאליהו ליה דקאמר
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 כ{יינויצוהו:יי עליו ידיו אח *ויסמוך אימא בעיה ואי אלי

׳רכד מלאך. אומר אלעור ר׳ בלעם בפי דבר ה׳ וישם
 שם של מברכתו יוחנן א״ר חכה. אט׳ יונתן ר׳

 כו מדני אש^ בקש רןוה מדמה^ אתה רשע אותן
 שםכדטובו *מה מדרשות ובתי כנסיות בתי להם יהיו

 משכנותיך עליהם שכינה תשרה לא יעקב. אהליך
 נטיו. כנחלים נמשכת מלכותן תהא לא ישראל.

 לא נהר. טלי כגנות וכרמים וחים להם יהיו לא
 להם יהיו לא ה׳. נטע כאהלים נודף ריחן יהא

 יהיה לא מים. עלי כאךויכם קומה בעלי מרבים
 תהא לא מדליו. מיס יזל מלך בז מלך להם

 תהא לא רבים. כמים וזרעי באומות שולטת מלכותן
 איומה תהא לא מלכו. מאגג וירם מלכותן עזה

 כהנא בר אבא רבי אמר .מלכותו ותנשא מלכותן
 דהקב״ה אע״ג ויצוהו עליו ידיו את ויסמוך בו: נתקנא ולא
וסמך איהו אזל מדא עליו ידך את וסמכת אלא ליה אמר לא

:בתרתי
בהי נתן חכה לקלל: יכייזכו שלא למלאך הקב״ה שמסרו מלאך

 בפיו: דכר וישם והיינו לקלל מנימו היה שלא בלעם
 אלהיך ה׳ ויהפוך דכתיב בלבו היה מה למר אתה מברכותיו

 הקכ״ה הפך לקלל רוצה שהיה קללה לברכה הקללה את לך
 כנסיות בתי להם יהו שלא בכך לקללם רוצה ראה הוא לברכה

 ממצות: נודף ריחו יעקב: אהליך טובו מה ואמר רשות כתן ולא
וכולן :עז מלכותם שתהא מאגג ויתקף מתרגמינן מאגג וירם
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 מדרשו׳ ובחי כנסיות מבתי חוץ לקללה חזרו בולן

 לברכה הקללה את אלהיךלך ה׳ *ויהפוך שנא׳4(כ5’ימ
קללות: ולא קללה אלהיך ה׳ אהבך כי

 פצעי *נאמני׳ מ״ד יונתן[ ]א״ר נחמני בר שמואל א״ר רם
 שקלל קללה טוב׳ שונא נשיקות ונעתרות אוהב שם

 שברכם מברכה יותר ישראל את השלוני יאחיהכימפל
 שג בקר ישראל את קלל השלוני .אחיה הרשע בלעם

 כמיס הקנה ינוד כאשר ישראל את ה׳ *והכהד’א״מ
 *מחליף וגזעו מים במקום עומד ד קנה מה וגו׳ קו

 באות שבעולם הרוחות כל ואפי׳ מרובין ושרשיו
 הוא אלא ממקומו אותו מזיזות אין בו ונושבות

 הקנה עומד הרוחות שדממו כיון עמהן ובא הולך
 אינו זה ארז בארומה ברכם הרשע בלעם אבל במקומו.

 מחליף גזעו מועטין־ואין ושרשיו מים במקום עומד
 :חתמלתו כונתו שהיתה כמו לקללה מזיו בלעם של הברכות כל

 לעולם מישראל יפסקו שלא מדרשות ובתי כנסיות מבתי חוץ
 לעולם מזרה שלא רכ׳5ל הפך הקללות חן אמד לברכה הקללה

שמזרו: לברכות הקללות כל ולא

 שמהפך עתר כמו נהפכות כעתרות שונא נשיקות נעתרוח
 מנאמנות ונהפכות אוהב פצעי נאמנים כלו׳ התבואה

 מים במקום עומר אינו שנקצץ: לאמר מחליף שונא: נשיקות
 אחר דאיהו דאמרה היא שכינה מיס עלי כארזים דכתיב והאי

 מיס עלי שכינה אמרה מיס במקום עומדים שאין לומר כארזים
הוא כטיו כנמלים גוונא האי בכי באגדות להר מפרש כולהו וכן
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 אין כו ונושכות באות שבעולם הרוחות כל ואפילו
 דרומי׳ רוח בו שנשבה כיון ממקומו אותו טויזות

 עודאלאשוכהקנה ולא פניו על עוקרתווהופכתו מיר
נביאי׳ תורה ספר בו לכתוב קולמוס ממנו ליטול

:וכתובים
 רכו ליתרו בלעם א״ל משלו וישא הקיני את *וירא

שם הושיבך מי עצה באות׳ עמנו היית לא קיני
 כד מדל אבא בר חייא רבי דאמר והיינו עולם איתני אצל
 בלעם. הן אלו עצה באותו היו שלשה שמלאי א״ר

 נירון ששתק איוב נהרג. שיעץ בלעם ויתרו. איוב.
 בלשכת וישבו בניו בני וכו שברח ויתרו ביסורין.

 3תרעתי׳ל״הא יעבץ יושבי סופרי׳ *וממשפחו׳ שג׳ הגדת
 אבי מחמת הבאים הקינים המה סוכתי׳ שמעתי׳

 א שיפמי׳ מעיר עלו משה חותן קיני *ובני וכתיב רכב בית
 33 מיל משמו יחיה טי אוי ויאמר משלו *וישא .התמרים

א״ר אל. בשם עצמו שמחיה מי ר״לאוי אמר אל
 הוא כטיו. אמרת קול בת יצתה לפעמים פוסקים כנמלים אמר
יצתה כאהלים אמר הוא כהר עלי קול כת אמרה כגנות אמר

:קשה דרומית רוח :ה' נטע אמרה קול בת
 תיאורה הילוד הבן כל פרעה שגזר עצה באותה היית עמנו לא

עולם איתני אצל הושיבך ומי כדלקמן: היית ודאי בתמיה
 וגו׳ מושבך איתן דכתיב והיינו הגזית בלשכת לישב בכיך שעתידין

 עצמו שמחיה מיהזקיקךלכך: יושב אתה עולם איתני בין
בשם עצמו שממיה מי ל״א אלוה. עצמו עושה אלוה כשם
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 עושת שתקב״ה בשעת שתמצא לאומה לה אוי יוחנן
 ללביאדה לביא בין כסותו מטיל מי לבניו פדיון

 אמ׳ בתים מיד *וצים זה עם זה שנזקקין כשעה ככ מדנר
אשור עד עבר וענו אשור "וענו .אספי״ר ליבון רב פס

 שעבודי: משעבדי ואילך מכאן מיקטל קטלי
 העם יעשה אשר איעצך לכה לעמי הולך *הנני רכה
 (אמ לי׳ מיבעי הזה לעם עמך לעמך הזה שם

 עצמן ומעדכין שממ״ן אלם בכי לאותן להם אוי כלומר אל כל ׳3מ־
 עצמן: את ומשמכין צוארס מעל תורה עול ופורקין הזה בעולם
 לצדיקים גמול וישלם לעמו פדיון הקב״ה כשמשים אל משמו
 כשעה שתמצא לאומה לה אוי כךשמעתי: לבא לעתיד
 הימים באותן שתהיה לאומה לה אוי לבניו פריון ה׳ ם שמש
 לביא בין כשות מטיל מי ישראל: את לעכב דעתן על שיעלה

 שיכול הוא מי כלומר הוא זהלזהדמסוכן יזדקקו שלא לעכבן וכו׳
 וצי כמו גדולות ציםספינות מכניסם: ישראלוהקב״ה את לעכב
 דכתיב אספי״ר ליבון רב אטי בתים מיד יעברנו: בל אדיר
 ארמיים( עדאשורמיקטל/ץטלי)כתייס כך: ששמו מקום היינו

 אשור וענו בתים מיד וצים שעבוד: להו משעבדי ואילך מאשור
 אותן כלומר אשור ער להו: דמשעבדי עבר וענו להו דקטלי

 האומות כל את להרוג עתידים בצים הקב״ה שמביא האומות
 ולעתיד נהם ימשעבדין אותם מכימין ואילך ומאשיר אשור עד

:מיירי קא
 הולך הנני גרסיכן ]הכי[ אלא ל״ג ישראל לבכי היו הנה הן

’י~ Л «.4^1■«,..״ ДЛ !■ня пмЦ__ עמך לעמך הזה העם יעשה אשר איעצך לכה לעמי
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 ותולח עצמו את שמקלל כאדם כתנא בר אבא רבי

 ומה שונא אלו של אלחיחם א״ל באחרי׳ קללתו
 עצה ואשיאך בוא פשתן לכלי מתאוי׳ והם הוא

 מבחוץ וקינה זונות בחם והושיב קלעים להם עשה
 להם עשה פשתן כלי להם וימכרו מבפנים וילדה
 בהן והושיב הישימון בית עד שלג מהר קלעים

 שישראל ובשעה מבפנים וילדה מבחוץ וקנה זונות
 בשוק לטייל ויוצאיבם ושמחים ושותים אוכלים
 וקנה פשתן כלי מבקש אתה אי הזקנה לו אומרת
 פעמי׳ וג׳ ב׳ בפחות אומרת וילדה בשור, לו אומרת

 ברור שב בית כבן אתה הרי לו אומ׳ כך “ואח
 ועדיין אצלה מונח עמוני יין של וצרצורי׳ לעצמך

 שתשתה רצונך לו אמרה נכרים של יין נאסר לא

 כך בחברו קללתו ותולה :בלעם בדבר ישראל לבכי היו תכה
 לבקש צריך הוא שיהא בכלק זה שפלות לתלות רצה לא בלעם
 שהם לומר השפלות תלה בישראל אלא ישראל יכשלו היאך עצה

 על מואב יד תתקוף שלא מואב בכי בת שיכשלו לעצה צריכים
 ל״א .מ״ר לעמך הזה העם יעשה אשר דכתיב ותייכו ישראל
 רצה ולא במואב קללת הכתוב שתלה כלומר במברו קללתו ותולה
 קלעים של אהלים קלעים הרשע: כמ״שבלעס ישראל כלפי לכתוב

 כשהיה שכיר: שלג מהר מואב בעי־כות בשוקיס: שעושים כמו
 ל אומרת זקכה )כקכה( בכמה זה פשתן כלי ישראל לה אומי־

א ב׳ עד עושין וכן שויו מכדי בפמות לו אומרת וילדה שויו דמי
—А—-■»Ас 1,11 *־.■־*יד■ ♦
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 השמיעי לה אמר בו בער ששתה כיון יין של בוס

 לוה עבוד לו אמרה חיקה מתוך יראתה הוציאה לי
 לך אכפת ומה לו אמרה אני יהודי הלא לה אמר

 אינו והוא פיעור אלא ממך מבקשים כלום לך
 טניחתך שאיני אלא עוד ולא בכך שעבודת׳ יורע

 באו *המה שנא׳ רבךי משה בתורת שתכפור עד ט הסע
 כאהבם: שקוצים ויהיו לבשת וינוח פעור בעל

 שטים אומר אליעור ר׳ בשטים ישראל רכט*וישב
 בדברי שנתעסקו אומר יהושע רבי שמה שם

 ערומי׳ אליעוראומר ר׳ גו׳ לעם *ותקראן שטות. כה מדג׳
קריין. בעלי כלם שנעשו אומר יהושע ר׳ בהן פגעוןןם

 שמה רפידים אומר אליעזר ר׳ רפידים לשון מאי
 )כשם( תורה מדברי עצמן שריפו אומר יהושע ר׳

 א״ר ידים מרפיון בנים אל אבות הפנו *לא שנא׳ מי

 שומעת הוי השמיעי יצה״ר: בו ובוער משתכר שהיה בו בוער
 .לפניו שמתריזין פעור של עבודתו היתה כך פיעור לתשמיש:

 לו אומרת ושוב עושה והוא פיעור אלא ממך מבקשין כלום ה״ג
 ]טרו[ )זרו( לבשת ויגזרו עושה: והוא רבך משה בתורת כפור

 לזכות אהבתם מתוךתאות כאהבם הבשת: אמר והלכו מדרכם

:הוא ברוך בהקדוש שכופרים משוקצים היו
 רפירים מאי מקרה: לשון משמע ]ותקראן[ בגופן ותקראן

 יהושע ורבי אליעזר רבי ביה אפליגו דלעיל איידי
 לא :בכה״ג ביה דפליגו רפידיס כמי כקיט דשטיס במשמעות

של ידים רפיון מפגי להם: להטיב כנים אל אבות הפט



 שס סנהדרין עשר אחר פרק חלק
 צער לשון אלא אינו וישב שנאמ׳ מקום כל יוחנן
 כה מדל *וישב לזנות העם ויחל בשטים ישראל *וישב שנ׳

 8מ׳ץ׳’1ירעה רבתם את יוסף ויבא אביו מגורי כארץ יעקב
 ישראלי/ ימי בו“ויקי מצרים בארץ ישראל *וישב
מ( הם גפנו תחת איש לבטח וישראל יהודה *וישב למות

מ״אד וגו׳: לשלמה שטן ה׳ *ויקס וגו׳
בלעם ואת וגו׳ חלליה□ על הרגו מדין מלכי *ואת

 י" התם בעי מאי בלעם בחרב הרגו בעור בן
 . °ש וארבעדה עשרים שכר ליטול שהלך יוחנן א״ר
 מדכ טוביה בר זוטרא מר אמר מישראל שהפיל אלף
 למיבעי אזל גמלא אינשי דאמרי היינו רב אמר
 ע יהושע בן בלעם *ואת מיניה. גזמו ליה דהוו אורני קרני

 בתחלה יוחנן א״ר הוא נביא קוסם הקוסם בעור
 דאמרי היינו פפא רב אמר קוסם ולבסוף נביא

**הרגושסע״נ נגרי לגכרי אייזן הות ושליטי מסגני אינשי
יג יהושע ! , , מפני כלומר היא ידים רפיון רפידיס כמי והכי ומצות תורה

עמלק: עליהם בא מד״ת שרפו
 מבלק ליטול הלך בעלתו שהרגו מישראל אלפים ב״ר שכי*

שכר שאל בלעם כך קרני תבע נמלא מדין: ומזקני
 הקוסם בעור בן בלעם מיניה: מתכי מיניה גזיזו ונהרג:

 עיניו שנתן ולבסוף כתיב: ביהושע קרא ההוא במרב הרגו
 מסגני :קוסם ונעשה כבואה ממכו ניטלה ישראל את לקלל

 נגרי לגברי אייזן היתה: ושרים סגנים אשת הות ושליטי
. )על( הלנו ‘מרשי©. נגרי ל״א >: הספינה מבל למושכי זיבתה
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 רב אמר חלליהם ]אל[ )על( כחרב ישראל בני

 וחנק חרג שרפה סקילה מיתות ארבע בו שקיימו
 בלעם לך שמיע מי חנינא לר׳ מינאה ההוא א״ל
 מדכתי׳ אלא כתיב לא מיכתב א״ל הוה כמה בר

 תלתין כר ימיהם יחצו לא ומרמה דמים *אנשי и «ל•©
 שפיר ליה אמר וארבע תלתין בר או שניו ותלת

 כתיב וחוח דכלעם פנקסיה לי חזי לדידי קאמרת
 כדקטל חגירא בלעם שנין ותלת תלתין בר ביה

 לברית דרכינא כריה מר א״ל ליסטאה. פנחס יחיה
 הרשע מכלעכש לבר למדרש תפוש לא בכולהו

כיה: דרוש דמשכחתכיה דכמה
 הקב״ה ישב בתחל׳ יוחנן א״ד וכתי׳דויג כתיב*דואג רלא
 שיצא לאחר רעה לתרבו׳ זה יצא שמא ודואג שם
 תמת אש והציתו שתלאוהו משמע הרבה מיתות חלליהם ]אל[ככ

 מתיכת יזנק היינו תלייה לתוךהאש. וכפל ראשו ויזתכו הצליבה
 ברתלתין שרפה: לאור וכשנפל סקיל׳ לארץ כשנפל הרג הראש
 היו ג׳ לעיל דאמר סימאי דרבי ליה לית מכיכא ורבי ותלת

 בלעה סימאי דלרבי .ויתרו איוב בלעם .דפרעה עצה באותה
 הילוד הכן דכל פרעה בעצת היה דהא שכיס וי׳ מר׳ יותר מיה

 ישר( שהיו שנים וי׳ ר׳ אותן כל טימאי דלרבי תשליכוהו היאורה
 של תרגום חנירא :בלעס מיה מדין חלממת עד מצרים בגלות
 קטליהאמר ואפי׳ צבא שר ליסטאה פנחס קטלתיה כד פסמ:

 תפוש :לא והדיוטות מלכי׳ :בכולהו שמו על נקראת המלמח׳ כל
לגנאידרוש: דמשכמת מה דכל מבלע׳ לבר לגנאי: ותדרוש

אמר רעה לתרבות שיצא לאחר רעה לתרבות זה יצא שמא
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 דכתיב מאי יצחק רבי אמר זה שיצ^ת וי אמר
 גכ חלי& 5כ אמי חסר תגבור ברעדה תתהלל *מדת .

 בתורדת גבור לא לדואג חקכ״ה ליה אמר היום
 עליך נטוי אל חסד לא כרעה תתהלל מה אתה

 נ ее אמר *ולרשע דכתיב מאי יצחק וא״ר היום. כל
 לדואג הקכ״ה א״ל חקי לספר לך מה אלהיכם

 לפרשת מגיע כשאת׳ חקי לספר לך מה הרשע
 דורש אתה מה הרע לשון מספרי ופרשת מרצחים

 תורתו•« אין אמי א״ר י פיך עלי כריתי *ותשא בהם
 רבתי׳ מאי יצחק וא״ר ולחוץ. משפה אלא דואג של

 נב שם )ויראו( בתחל׳ ישחקו ועליו וייראו צדיקים *יראו
 כ 3אי! *חיל רבתי׳ וא״ריצחק׳מאי ישחקו ולכסוף ויראו[

 לפני דוד אמר אל יורישנו מבטנו ויקיאנו בלע
 בלע חיל לו אמ׳ דואג ימות עולם של רבונו הקב״ה
 יצחק וא״ר אל. יורישנו מבטנו לפניו (אמ ויקיאנו

 ניתימליםנכ לדור הקכ״ה אמר וגו׳ יתצך אל *גם מ״ר
 גבוי■ והלא לדואג הקב״ה לו אמר דלג: כתיב להכי ווי

 חסד לא דוד: על הרע לשון לספר תתהלל למה בתור׳ אתה
 לשונה: על מסד ותורת דכתיב אתה בתורה מכס לא עליך תורה

 הצדיקי׳ יראו בתחלה כלב: ולא פיך עלי כוב: שהרג מרצחים
 ומוטא שהולך דואג של ממעשיו אדה ילמד שלא יראים היו

 :ישמקו בראשו גמולו ושב ימיו במצי כשמת ולבסוף וסצלימ:
 לפניו אמר תורתו: שתשכמ עד המתן ויקיאנו בלע חיל

תמהר אלא שתשתכמ עד לו תמתין אל אל יורישנו ומבטנו
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 יתצך אל גם לפניו אמר דאתי לעלמא דואג
 יחתך■ משמיה מדרשא בי שמעתא לימדו .לנצח

 מארץ ושרשך רבנן בגין לי׳ ליהוי מאהל. ויסחך
איה סופי *איה דכתי׳ מאי יצחק וא״ר סלה. ישיגי׳חיים
 אותיר כל סופר איה המגרלי׳ .את סופר איה שוקל

 וחמוריכס קלים כל ששוקל שוקל איה שבתורה
 סיפר שהיה המגדלים את סופר איה שבתורה

 אמי א״ד באייר הפורח במגדל פסוקות הלכות ש׳
 במגדל ואחיתופל בעודואג הוו בעיי מאות סי^ארבע

 רמית אמר חד. להו אפשיט ולא כאויר הפורחמ’’י’ה
תגויי כולי יהודה דרב בשני בעיי למבעי ^./רכותאמה3

 מארץ ושרשך המדרש: בית זה מאהל מדרשא כי ותשכיקכי:
 בכי ליה להוי דלא מייס מארץ תכסק שלו שורש הלה חיים

 ויתרות: במסירות בקי שהיה שכתורה אותיות כל רבכן:
 הפורח במגדל בק״ו: ויודע.לדרוש וחמורים קלים שוקל
 כסופה מה מסכי הלמ״ד מן שלמעלה העליונה מתג באויר
 הכככם באויר הסורק במגדל ל״א . השמועה מפי מ״ר למטה
 ל״א .לאו אה טמא הוא אס ומגדל תיבה בשידה העמים לארץ

 להעמיד כישוף לעשות באויר הפורק במגדל הלכות מאות ג׳
 דאמריכן קישואין בנטיעת הלכות מאות ג׳ כגון באויר מגדל

 במגדל הלכות מאות ג׳ דה״ג נראה ולמורי .דלעיל כפרקין
 העומד מגדל בהכי דמשתעי באהלות היא ומשכה באויר העומד

 רבותא לרבי: נראה וכן טמאים שבתוכו כלים בתוהו וטומאה
דרב בשני דהא בעי לבא י־קמכא תורה וללמוד בעיי למבעי



 שסב סנהדרין עשר אחד פרק הלק

 הודח וכי טובא בעוקצין מתניק קא ואנן בנזיקין
 ואמרי בקדר׳ ירק שת שכוב האשת יהודה רב מטי
 הויות אמר טהורין בטרפיהון שכבשן זתיס לה

 מתייק קא ואנן הכא חזינא קא ושמואל דרב
 חד שליף יהודה ורב מתיבתא סרי תלת בעוקצין

 דמשגח וליכא צוחינן ואנן מטרא מסאני׳ואתא
 ט• ש׳״א :ללבב יראה *וה׳ דכתי׳ כעי לבא הקב״ה אלא בן

רלב סכרי הוו לא ואחיתופל דואג משדשיא רב אמר
 מאןרכתי׳שט זוטרא מר לי׳ מתקיף שמעתא.

 המגדלי׳ את סופד איה שוקל איה סופר איה כיה
 הוה דלא אלא שמעת׳ סברי הוו לא אמרת ואת

 היה לא שלהן התלמוד כל הוה נזיקין בהדר תכויי כולהו יהודה
 האשד. : לדרוש כך כל מרנין היו שלא נזיקין בסדר אלא

 שכובשת :עוקצי; במסכת אשכמתי׳ לא בקדרה ירק שכובשת
 עוקצין ע״י טומאה מקכלין דאין טהורים בכיר או במומץ ירק

 לעלין יד כעשה שאין טהורים תעלי; בשרשיו טומאה נגעת שאם
 שכבשן וחים :למראה אלא לשם מנימים שאין שכבשן מאמר

 טהורים שלהם עלין טרסיהן .עוקצי; במסכת איתא בטרפיהון
 הרות טומאת: להם להכניס יד בית להם כעשין שאין הזתיס

 :טהורים הם מ״ט ידע תות דלא הכא חזינא קא ושמואל דרב
 עוקצי; במסכת כולן עוסקין שאנו ישיבות י״ג מתיבתא תליסר
דאלר ממנו יותר מסידים תיו הם ואפ״ה יפה אותה ויודעי;

:וכו׳ יהודה רב
דלא :נטעמא כתקנת לפרשה הלכה יודעי; היו לא סכרי לא
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*סוד דכתי׳ דהלכתא אליבא ת׳ שמעת לתו סלקא כה מלים

 ששכח ער דואג מת לא אמי ר׳ אמר .ליריאיו ח׳
 אולתו וברוב מוסר כאין ימות *הוא שג׳ תלמודו ה משלי

 ממך זוגה כל *הצמת שג׳ נצטרע אמר רב ישגה מליס-י"
 אין ותגן לחלוטין ומתרגמיגן *לצמיתות התם וכהי׳ כה ויקרא

 יוחנן א״ר .ופ-ימה פריעה אלא ומוחלט מוסגר בין
 ששכח אחר לדואג לו נזדמנו חבלה מלאכי שלשה

 עפרו שפיזר ואחד נשמתו שש־־יף ואחד תלמודו.
 דואג יוחנן ואי׳ר מדרשות. ובבתי כנסיות בבתי

 שאול בימי דואג זה את זה ראו לא ואחיתופל
 ואחיתופל דואג יוחנן וא״ר דוד. בימי ואחיתופל

ומרמה דמים *אנשי הכי נמי תניא ימיהם חצו לא ני. "לים
 אלא תיו לא דואג של שנותיו כל ימיהם. יחצו לא

ל״ג: אלא אינם אחיתופל ושל ל״ר
 רבו לאחיתופל דור קראו כתחלרח יוחנן רלגוא״ר

 תלמידו קראו ולבסוף חברו קראו ולבסוף שס
ומיודעי אלופי כערכי אנוש *ואתה רבו קראו בתחל׳ נה מלים

 וגו׳ סוד נמתיק יחדיו *אשר חברו קראו ולבסוף שם
 אשר שלומי איש *גם תלמידו קראו ולבסוף שטמא

וגר: לחמי אוכל בו בטחתי
 אדם יביא אל לעולם רב אמר יהודה רב אמר רלר
Ф כמותן הלכה לקבוע זכו שלא כו׳ שמעתתא להו פלקא: 

מצורע: גני מליטה לשין תכן ואכן לחלוטין ומתרגמי'
;תורתי 7לומ לחמי אוכל :רני הייכו אלופי
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 הביא ישראל מלך דוד שהרי נסיון לירי עצמו
 עולם של רבונו לפניו מ׳ א ונכשל נסיון לירי עצמו
 ואלהי יצחק אלהי אברהם אלהי אומרים מה מפני
 מינסו אינהו אמר דור אלהי אומרים ואין יעקב

 נסני רבש״ע לפניו אמר לי מעסית לא את לי
 כי מל>׳ *4ועבידנ לך טינסא א״ל ונסני ה׳ *בחנני שנא׳

 קא אנא ואלו הודענא לא דלדידהו בהדך מלתא
 *ויהוש״כיא מיד ערוה כדבר לך דמנסינא לך מודענא

 רב אמר ונו׳ משכבו מעל דוד ויקם הערב לעת
 יום של למשכבו לילה של משכבו שהפך יהוד׳

 משביעו כאדם יש קטן אבר הלכה ממנו ונתעלמ׳
 ג שם על *ויתהלך רכתיב( )והיינו שבע ומי־עיבו רעב

 והאשה הגג מעל רוחצת אשה וירא המלך בית גג
 רישה חירפה שבעהותקא בת מאד מראה טובת
 פתק כצפרתא ליה אידמי שטן אתי חלתא תותי
 שם *וישלח מיד וחזייה אגליה לחלתא פתקה גירא ביה

 הלא ויאמ׳ לאשת וידרוש[ ]דור לדרוש( )המלך
 וישלח החתי אוריה אשת אליעם בת שבע בת זאת
 וישכב אליו ותבא ויקחה )לפניו( מלאכים דוד

שבע שיהא כדי ביום מטתו משמש שהיה וכו׳ משכבו שהפך
 ונתעלמה :היום כל אשת אמר יהרהר ולא מתשמיש

 ה״ו. תאוה: ומרבה רעב בתשמיש אברו שהמשביע הלכה טמנו
 פתק כוורת: חלתא והיינו: ול״ג גג על ]ויתהלך[ )מתהלך(

סתקה אמר לשון ושכרה בה שהכה כלומר בכוורת גירא כה
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 *בחנת דכתי׳ וחיינו מטומאת' מתקדשת והיא עמה >- מליט

 בל ומותי תמצא בל צרפתני לילרת פקדת לבי
 רסני דמאן בפומיה נפל זמטא איבו אמר פי יעבר

מלתא: הא בי אמר ולא לי
 איך חסיתי בה׳ לדוד *למנצח מ״ר רבא רלהדרש

 דוד אמר צפור חרבם נודי לנפשי תאמרו שם
 שלא עון אותו על לי מחול רבש״ע הקב״ה לפני יא מלים

 רבא דרש גררתו. צפור שבכם הר )הרשעי׳( יאמרו
 הקכ״ה לפני דוד אט׳ ונו׳ חטאתי לבדך *לך מ״ר נא שם

 הוה ליצרי למכפייה בעיא דאי קמך וידוע גלוי
 למריה. וכי עברא מרו לי דלא אטינא אלא בייפינא

 נגדי ומכאובי נכון לצלע אני *כי מ״ד רבא דרש לח שם
 לדור אליעם בת שכע בת היתה ראוייה תמיד

 במכאוב. עליו שבאת אלא בראשית ימי מששת
 בת לדוד היתח ראויה ישמעאל ר׳ דבי תנא וכן

 ]אותה עליה( )ובא מטומאתה מתקדשת :וכפתמה שברה
 לילה פקדת :נדה כשהיא עליה[ בא ולא טומאתה פסק שעה

 עבירה: דבר של בכסיון לעמוד אוכל אם פקדתכי לילה מעשה על
 איבו :נקי מצאתני ולא לצרפכי משבת תמצא כל צרפתני

 אומר שלא דברי את לעכב ואפשר רסן בפי והיה יתן מי זממא
:במככי של זה דבר

 צפור דע״י נדרתו צפור :]שלכם[ )שבכם( מלך שבכם הר
 זכייה עברא כצפורא: ליה אידמי כדאמרי׳ )נדד( נטרד
נכון לצלע אני כי בתוכמתו: לאדוניו נציזו העבד למאריה
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 רבאאייי דרש פגה. שאכלה אלא אליעם כה שבע
 ;י,’גייה !ולא נכים עלי נאספו ונאספו שמחו *ובצלעי מ״ר

 ‘ הקב״ה^ לפני דוד אמר דמו ולא קרעו ידעתי[
 ארחנקזדה קורעין היו שאס לפניך וידוע גלוי רבש״ע

 כחטף בשעה אלא עוד ולא שותת דמי היה לא בשרי
 ממשנתן^ פוסקים ונגעים באהלות עוסקים שהם

 ?נקמ במה מיתתו איש אשת על הבא דור לי ואומרים
 р״п> בחנק מיתתו איש אשת על הב^ להם אמרתי

 לה מלים חברו פני המלבין אבל הבא לעולם חלק לו ויש

 ה,תכ®" הבא; לעולם חלק לו אין ברבים
 <אכמהרשל חליו בשעת אפילו רב אמר יהודה רב אמר

 הלו *יגעתי שג׳ עונות עשר שמונה קיים דוד
ש© ערשי בדמעתי לילהמטתי בכל אשחה באנחתי

תלים»: אמסה:
 ליזקק השעה את שקפץ פגה שאכלה ! לי נכון היה צלע אותו
 ככה פרעה כמו מימין נעלי נכים עלי נאספו ;עבירה ע״י
 לא ידעתי ולא אמר לשין . יודע כלא ואני עלי מלעיגין והיו

 שלא עון אותו עלי בא פתאום כלומר כשמלעיגין יודע הייתי
במיתות שעוסקין בשעה ה״ג לכיישכו: פת פתמון שניתן ידעתי

:וכו' מיתתו איש אשת על הבא לי אומרים דין בית
 באנחתי לעגכן: שלא כפיו עשר לשמונה עונות עשר שמונה

מטתי לילה: בכל אשמה אכמתי כשעת אפילו אשחה
 ערשי בדמעתי ליה: קרי ומאוס סמי עכין המטה תשמיש
מטתי את ממאיס אני דמעתי ]שבשעת[ )שכעת( אמסה
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 ע״ן לעבוד דוד בקש דב אמר יהודה רב ואמרי רלו
 ישתחוה אשר הראש עד בא דוד *ויהי שי׳ שם

 שנא' ורה עבודה אלא ראש ואין לאלהים ושם[ טי &״כ
 חושי לקראתו *והנה רישיהדידהב צלמא כ*הוא ;,ךדנ

 לדור א״ל על'ראשו ואדמה כתנתו קרוע הארכי,1נ
 שכמותי מלך א״ל ע״ו יעבוד כמותך מלך יאמרו
 שכם יתחלל ואל ע״ן יעבור מוטב בנו יהרגנו
 יפת סבת נ ן4טעמ מאי אמר בפרהסיא. שמים
 דרשת לא א״ל שריא רחמנא תואר יפת א״ל תואר

 ומורה סורר בן לאיש יהיה *כי לי׳ דסמיך סמוכין כא דניי׳
 ומורה: סורר בו לו יש תואר יפת הנושא כל

 דומדה דוד למה בירי דמן דוסתאי רבי רלחדרש
 רבש״ע הקב״ה לפני דוד אמר כותי לסוחר שס

 נקני ומנסתרית .לך שביקי א״ל יבין מי *שגיאות «לי׳
 חתרעמין ויהיו בכו יקרגכו שכמותי מסיד שכמותי מלך יאמרו

:בפרהסיא מתמלל ש״ש ונמצא הקכ״ה של מדותיו על

 אותו ימללו ולא לבדי אכי השם את ואמלל ע״ז אעבור מוטב
 בלא דיכא עביד לא קב״ה לדוד האי־כי מושי לו אמר העולם: כל

 יפת כסבת טעמא מאי דאת להורגך עליך בכך שמעמיד דיכא
 דוד ותפסת גשור מלך תלמי בת מעכה אבשלום של דאמו תואר

 בדבר רק כתיב דהא לו באה בעבירה לומר דאין כחלממה
:המתי אוריה

 מדאי( )יותר מעט מעט סמורתו את לפנות דרכו כותי סוחר
 יוכל מי יבין מי שניאות :מועטים דמים על להעמידה

נסתרות לך: ממול לך שביקא ההנ״ה: א״ל משגגות: להשמר
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 אל. לך. שביקי עברך חשוך מורי׳ גם לך. שביקי
 לך. שביקי רבנן בי לשתעו דלא איתם[ ]אן בי ימשלו

 אט׳ סורחני יכתב שלא רב[ מפשע ונקיתי ] אותם( )או
 וצוחכמה עמר משרי שנטלתי יו״ד ומה אפשר אי לו

 יי. מדכי משה *ויקרא שנ׳ לו והוספתי יהושע שבא עד שני׳
 אחת על כלה הפרשה כל יהושע נון בן להושע

 רבש״ע לפניו אמר רב מפשע ונקיתי וכמה. כמה
 שלמה עתיר כבר אמר כולו עון אותו על לי מחול

 י משלי ובגדיו בחיקו אש איש *היחתה בחכמתו לומר בנך
 לא ורגליו גחלי׳ על איש תשרפנהאסיהלך לא

 הנוגע כל ינקה לא רעהו אשת על הבא כן תכוינה
 קביל א״ל גברא ההוא נטרר הכי כל א״ל בה.

 רב ׳אמ יהודה רב אט׳ עליה. קביל יסורין עליך
 שכינות הימנו ונסתלק׳ דוד נצטרע חרשים ו׳

 נא מלי׳ *תחטאני דכת״ב נצטרע סנהדרין. ממנו ופירשו
 דכתי׳ שכינה הימנו נסתלקה וגו׳. ואטהר באזוב

 פם סנהדרין ממנו ופירשו וגו׳. ישעך ששון לי *השיבה
 קיט שם דכתי׳ מנ״ל חדשי׳ ו׳ וגו׳. יראוך לי *ישובו דכתי׳

 ימשלו אל ה״ג פרהסיא: של מדד זרים צינעא; של מזיד
 שלא משל לשון ימשלו אל והיינו רבנן בי לשתעו רלא בי

 מורחני יכתב שלא איתם אז הדורות: מכמי במטאתי ידרשו
 כל :לעול© הדבר וישתכא המקרא מן פרש' אותה שתמקוק

 וכמה כמה אחת על מטא: אותו שעשית כבר שכתובה הפרשה
אזוב מהרת צריך שהיה מכלל באזוב תחטאני ;תיעקר שלא



סנהדרין עשר אחד פרק חלק 365
 שנה ארבעי׳ ישראל על דור מלך אשר *והימים כ »י״א

 שבעשניםוכירושלי׳מלךשלשי׳ושלש מלך *בחברוןע״ג שם
וששה שנים שבע יהודה על מלך *בחברון וכהי׳ שני׳ ה ש״ב

 א ק לא חדשי׳ ו׳ והנך שנה ל״ג מלך ובירושלי׳ ,חדשי
לטובה אות עמי *עשה )כתיב דאצט-״ע ש״מ »׳חשיב ׳מלי

 מחול עון אותו על לי מחול רבש״ע לפניו אמר וגו׳(
 א״ל ויבשו שונאי ויראו לטובה אות עמי עשה לך

 שלמה בחיי מודיע אני אבל מודיע איני בחייך
 להכניס בקש כה״מ את שלמה שבנה בשעה בנך
 בזה זה שערים דבקו הקדשי׳ קרשי לבית ארון

שעריט שאו יאמ~ נענה ולא רננות כ״ד אמר כד !!ס
 הכבוד מלך ויבא עולם פתחי והנשאו ראשיכם

תשב אל אלהים *ה׳ שאמר כיון נענה ולא וגו׳ י נ ל״ת
 נענה מיד עברך דוד לחסדי וכרה משיחך פני

 קדרה כשולי דור שונאי פני נהפכו שעה באותה
 :עון אותו על הקב״ה לו שמחל ישראל כל וידעו

 להיכא דמשק. אלישע *וילך רבתי׳[ גחוי נפיסקא טרל
 גיחוי להחזיר שהלך יוחנן א״ר אזל שם

 מקובלני כך א״ל כך חזור א״ל חור ולא בתשוב׳כחיי״
 מספיקין אין הרבים את ומחטיא החוטא ממך

 מדהכא חרשים וששה שנים שבע מלך בחביון במצורע:
 שלמה מלכותו היה לא ש״מ להו משיב לא קרא ובאידך להר משיב

ולא מודיע אכי בכך במיי אבל ה״ג מדשיס: ששה אותן שכצטרע
.כ״ד איכא ורכה תמכה תפלה בין רננות כ״ד לך: גרסינן
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 אכן דאמרי איכא עכר מאי תשובה לעשות בידו
 שמים בין והעמידה ירבעם לחטאת תלה שואבת
 מכרות והיתה בפיה חקק שם דאמרי ואיכא לארץ

 רבנן דאמרי ואיכא לך יהיה ולא אנכי ואומררה
 מ מ״ב אלישע אל הנביאי׳ בני *ויאמרו שי׳ מקמיה דחה
צר לפניך שם יושבים אנחנו אשר המקום הנה

דחיק: הוה לא הנה דעד מכלל ממנו
 רמ לא מקרבת וימין דוחה שמאל תהא לעולם ח״ר

ולאכר׳שס ידים לגיחזיבשתי שרחפו כאלישע
 גיחןימ״נה ירים. בשתי לישו שדחה פרחי׳ בן יהושע
 ויפצר( )כסף ככרים וקח הואל נעמן *ויאמר דכתי׳

 גיחוי מאין אלישע אליו ויאמר ונו׳ בו ]ויפרץ[
 לא אליו ויאמר ואנה אנה עברך הלך לא ויאמר

 לקראתך ככתו“מי מעל איש הפך כאשר הלך לכי
 ותים הבגדים את ולקחת הכתף את לקחת העת

 כולי שקל ומי ושפחו/ ועכדי׳ ובקר צאן וכרמים
 יצחק רבי אמר .דשקל הוא ובגרים כסף האי

יימאכ״מ שלועזין אותו כעין נגיעה בלא מתכת מגבהת שואבת
 ירבעם של העגלים העמיד אבן אותה ידי ועל בלע״ז

אלישע: של מיסיבתו דמה התלמידים מקמיה דחה רבנן באויר:
:צר הוה לא האידכא דעד מכלל ממגו צר

 :גימזי כו ]ויפרק[ )ויפעת( :שלמך שאלישע השבע וקח הואל
קא דברים מ׳ וגו׳ והבגדים הכסף אח לקחת העת

ובגדים כסף מכעמן האי כולי שקל מי וגיחזי קרא: בהאי משיב
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 שרצי׳ בשמונ׳ ודורש יושב אלישע הי׳ שעה באותה
 אמרה מצורע וגו׳ היה ארם מלך צבא שר *ונעמן ה »"נ

 דישראל מארעא דאישתבאי רביתא ההיא ליה
 זיל א״ל אתא כי לך מסי אלישע לגבי אזלת אי

 לי׳ אמרו כי מחייבת קא אחוכי א״ל בירדן טבול
 גסי זיל מיניה לך נפקא מאי בהדיה דהוו הנהו
 1כר־ ליה אייתי אתא ואיתסי בירדנא וטבל אזל
 מקמי איפטר גחזי מיני׳ לקכולי צבי לא דנקט הני

 ן4את בי ואפקיד דשקל מאי שקל אזל אלישע
 רישיה עילויה פרחה דהות לצרעת אלישע חזייה

 שרציכם שמנה שכר ליטול עת הגיע רשע א״ל
 מלפניו ויצא עולם עד ובזרעך כך תדבק נעמן וצרעת
 השער מצורעי׳פתח היו כשלג*ואי־כע׳אנשי׳ ׳מצורע

 פרחיה בן יהושע רבי בנית ושלשה גיחזי יוחנן א״ר
 אלעזרן כן שמעון א״ר ]תניא )ת״ר( בגמ׳: עיין
 :מקרבת וימין דוחה שמאל תהא ואשה חנוק יצר
 אלישע היה שעה אותה :וגו' בכרים ויצר דכתיב דשקל הוא

 פרק שכר־ ליטול עת הגיע א״ל :שרצים שמונה בס׳ עוסק
 שמונה קרא בהאי כתב ולהכי וכו׳ בו שעסקתי שרצים שמנה
 ]שקבלת[ )שקבלתי( ובגדים כסף כלו׳ סרק אותת כנגד דברים
 שכר לך להיותם הללו דברים לקנות אתה סבור מנעמן ממנו

 ממעט לגמרי ממנו מרמיקו תאותו יצר אס יצר שרצים: שמיכה
 לכבוש יכול שאינו איסור לידי בא לגמרי מקרבו ואם העולם ישיבת
אותם תדמה ואס קלה דעתן ואשה תנוק עבירה; מדבר יצרו

העולם: מן תטרידן



 א׳שגירהרמא אלישע. חלה שלשהחלאים רבנן תנו
 שס בשתי לגחוי שדחפו ואחר בתנוקות דובי׳

 יג מ״כ חליו את חלה *ואלישע שנא׳ בו שמת ואחד ים“
 !,,כלפי וקנה היתה לא אברהם ער בו. ימות !שר
 С’Х ליצחק דחוי כל יצחק האי אמר לאברהם חזי

 דליהויכמהיש״א רחמי אברהם בעא אברהם. האי מר
 כי יעקביאשי׳ ער .בימים בא וקן *ואברהם שנא׳ זקנה י׳
 שנא׳ חולשא והוה רחמי בעא חולשא הוה א
 שםמח הוה לא אלישע עד חולה. אביך הנה ליוסף יאמ׳‘

 רחמי ובעא אלישע ואתא דמיתפח חליש ויניש
 יג מ*כ בו; ימות אשר חליו את חלה *ואלישע שני ?יתפח
רמב הבא לעולם חלק להם אין המבול דור ?שנה

 ש© באדם רוחי ידון *לא שג׳ בדין עומדין ואין
 להסיאשי׳) אין הפלגה דור ולארוח[. דין ולא עולם

 יא שם ובתי׳ משם אותם ה׳ *ויפץ שנ׳ הבא לעולם ולק

 שם חלק להם אין סדום אנשי ה׳. הפיצם ׳משם
 יג שם סדום *ואנשי שנ׳ בדין( עומרין )אבל הבא עולם

 לעולם וחטאים הזה כעולם ]רעים וחטאים עים
דלהויחולשא רחמי בעי תלת: בו ימות תי־יאשר מליו מד לד.

 להיות ממקומו ואמד אמד כל לכא לבכיו פכאי שיהא כדי
 שימות יודעין למטה שכפל שרואין שכיון מיתה בשעת ליו

מתרפא: מיתפח ובאין: ומתקדצין
 רימ להם ואין בדין עומדין שאין רוח ולא דין לא רוחי ידון א

 בעה״ן: אותם ה׳ ויפץ מלק: להם שיש הצדיקים עם להיות

בעה״ב: הפיצם זשס
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 אלו אומר נחמיה רבי ברין[ עומדין אכל הבא

 *רשעי׳ יקומו לא כן *על שג׳ בדין עומדין אין ואלו א תלים
יקומו לא כן על «ריקים. כעדת וחטאי׳ כמשפט קח

 בערוה וחטאים המבול דור זה כמשפט רשעים
 צדיקי׳ בעדת לו אמרו סדום אנשי אלו צדיקים

 ת״ר גם׳ אכלעומדיןבעדתרשעים: עומדין אינם
*וימח שג׳ הבא לעולם חלק להם אין’ המבול דור י י^י'

 את וימח וגו׳ האדמה פני על אשר היקום כל את
 לעולס הארץ מן וימחו הוה בעולם היקום י״לאיןכל

אומר בהירה בן יהודה ר׳ עקיבא ר׳ דברי הבא שמיים
 בארכם רוחי ידון לא שנא׳ נידונין ולא היין לא

 שלא רוחי ידון לא ר״א רוח ולא דין לא לעולם
 )יוסף( כר׳ מנחם ר׳ ]לנדנה[ חוזרת נשמתן תהא

 נשמות מחויר שהקב״ה בשעה אפילו אומר ]יוסי[
*תהרו שנ׳ בגיהנם להם קשה נשמתן מתים לסגרי׳ לג ישיגי׳

תאכלכם: אש רוחכם קש תלדו חשש
 טובת כשביל אלא נתגאו לא המבול דור ת״ר רמג
*בתיהם בהם כתי׳ ומה הקב״ה להם שהשפיע שם

יגעל ולא עכר *שורו וכתיב וגו׳ מפחד א׳ינכאשלום
 .כמחיה ר׳ סלע ובחדא סדום ואנשי החבול דור אנשי ואלו אלו ש

 חטאים האדם: רעת רבה כי בהו לכתיב המבול דור רשעים
 וכו׳ הם עומרי׳ ‘אבל :וחטאים רעים בהו לכתיב סדום אנשי
שרפת; ן עלי נשמת כגיהנם להם קשה נשמתן וכדוכין: שחיין

;תאכלכס אש רוחכם לכתיב
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 כא אי!כ כתוף ישאו וגר עויליהם כצאן *ישלחו וכתיב וגר

 שאול וכרגע וכתיב וגר ימיהם בטוב יבלו וגו׳ וכגור
 פס ממנו *סור לאל שאמי־ו גרמה והיא וגו׳ יחתו

 וגו׳ נעכדנו כי שדי ומה חפצנו לא דרכיך ורעת
 גשמי׳ של לטפה אלא לו צריכים אנו כלום אמרו

 אמ׳ מהם מסתפקין ומעינותשאגו נהרות לנו יש
 אותי מכעיסים בה להם שהשפעתי בטובה הקב״ה

 ראשית!את מביא הנני *ואני שנאמ׳ אותם רן אני ובה
 נתגאו לא המבול דור אומר יוסי ר׳ מים המבול

 שם *ורקחו שנא׳ למים שדומ׳ העין גלגל כשביל אלא
 במים אותם דן לפיכך בחרו אשר מכל נשים להם

 ־ שם תהום מעינות כל *נבקעו שנא׳ העין לגלגל שדומ׳

 וברבה קלקלו ברבה המבול יוחנן.דור א״ר רבה
 י שם רעת רבה כי הי׳ *וירא דכתי׳ קלקלו ברבה נידונו

 תהום מעיינו׳ כל נבקעו דכתיב נידונו כרבה האדם
 ט שם שלשת יוחנן א״ר תהום( מעינות *ויסכרו )וכחי׳ רבה

ועינא טבריה וחמי דנרור בלועה מהם ;נשתיירו
דבירם: רבתי

 רמר אמר הארץ על דרכו את בשר כל השחית 'כי
זשם עיניהם גובהי׳ ותיו שלמה טובתם שרואים העין גלגל בשביל

 'ח’ז יהעין לגלגל שדומה במים עיניהם: אמר с ומנאר
 מאותן נשתיירו שלשה עין; כמו קטן ממקור שנובעים .מעיכות
ברותמין לקמן כדאמרינן ממין שהיו המבול דור של 'מעיכות

:נדונו וברותמין קלקלו
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 וחיה חיה על בהמה שהרביעו מלמד יוחנן רבי
 אבא א״ר הכל על ואדם אדם על והבל בהמה על

 )ה׳( *ויאט׳ מתושלמי. חוץ חזרו וכולם כהנא בר ,חישלא
 יוחנן א״ר לפני בא בשר כל קץ לנח ]אלהים[

 דור שהרי חמס של כחו גדול כמה וראוה בא
 גזר עליהבס נחתם ולא הכל על עברו הטכמל

 מלאה *כי שנ׳ בגזל ידיהם שפשטו ער )אלא( דינם שט
 הארץ אח משחיתם והנני מפניהם חמס הארץ

 מהטוב׳ ולא מהם לא רשע למטה קם *החמס וכתי׳ »יחוקאל
 שזקף מלמד אלעזר א״ר בהם נה ולא מהמהם ולא

 רבש״ע לפניו ואט.־־־ הקב״ה לפני ועמד כמקל עצמו
 בהם נח ולא מהמהם ולא מהמונם ולא מהם לא

 אלא דין גזר נחתם נח על אף ישמעאל ר׳ דבי תנא
 עשיתם כי נחמתי *כי שנא׳ ה׳ בעיני חן ,שמצא לאשי"

 האדם את עשה כי ה׳ וינחם ה׳ בעיני חן מצא ונח
 יפה הקכ״ה אט׳ אטר מי די רב אתא כי בארץ.
 משמע מאי בארץ קברות להם שתקנתי עשיתי

הוא עוף מתושלמי חוץ :מיניהם עם להזדווג חזרו וכלם
 עוף תושלמי הכל. עם שמזדווג רעה הרבות עדיין שאומז

 ומרד׳ ותרנגול'תושלמי מיתא ספקות שמונה מוליןגבי במסכת א*
 עצמו הממס שזקף הבריות: כל להרביע עוף אותו של ודרכו
 לא תועלת אין מהם לא רשע: למטה קם הממס והיינו כמקל

 כי בלע״ז: אשטרי״א מהמהם במשאם ולא נהסולאבהמונס

שאבדתי כו׳ עשיתי יפה דריש: סמיכים ונח עשיתם כי נחמתי
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 נ ר^׳ וידבר אותם *וינחם התם וכתיב וינחם הכא כתיב

 שתקנתי עשיתי יפה לא דאמרי ואיכא לבם על
התם וכתיב ה׳ וינחם הכא כתיב בארץ קברות

 שמי׳לג לעמו: לעשר דבר אשר הרעה על ה׳ *וינחם
 רמה הירח תמים צדיק איש נח נח תולרורת *אלה

 ש© בדורו׳ ולא בדורותיו יוחנן א״ר .בדורותיו
 י לאשי« ברורות כ״ש בדורותיו אמר לקיש וריש אחרים.
 הדבר למה יוחנן דר׳ משל חנינא א״ר אחרים

 של במרתף מונחת שהיתה יין של לחבית רומה
 ריחה אין במקומה שלא נודף ריחה במקומה חומץ
 הדבר למה לקיש דריש משל אושעיא א״ר נורף.
 במקום מונחת שהיתה פלייטון של לצלוחית דומה

הכוסם. במקום כ״ש נודף ריחה במקומה הטנופת
 אםשש* האדמה פני על אשר היקום כל את *וימח
 יהושע ר׳ משום תנא חטאת מה בהמה חטא אדם

 ]חופה[ )סעודה( שעשה לאדם משל קרחה בן
 עמד בנו מת לימים סעודה מיני מכל והתקין לבנו
 בשביל אלא עשיתי כלום אמר חופתו את ופזר
 אט׳ הקכ״ה אף ל״ל חופה כני שמת עכשיו בני

 עכשיו ארם בשביל אלא וחיה בהמה בראתי כלום
 ש© בחרבה אשר *מכל ל״ל וחיה בהמה חטא שארם

קסרי דמן יוסי רבי דרש שבים. דגים ולא מתו

תחרים: היו אפשר7 עשיתי יפה לא נזה: רשעים דרך
פליי־טון יותר: צדיק היה אמרים נדורות הוה אלו שבן >ל
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 בארץ חלקתם תקולל מים פני על הוא *קל מ״ד כי 3אי!

 להם ואמר בהם מוכיח הצדיק נח שהיה מלמד
 את עליכם מביא הקכ״ה לאו ואם תשובה עשו

 שנא׳ כזיקים המים על נבלתכם ומקפה המבול
 מהם שלוקחין אלא עוד ולא מים פני על הוא קל

 בארץ חלקתם תקולל ׳שנ עולם באי לכל קללה
 דרך מפנים שהיו מלמד כרמים דרך יפנה *לא ם6

 פרידה להם אמר מעכב ומי לו אמרו כרמים
דרך נפנה לא כן *אם מכם להוציא לי יש שסע״באחת

כרמים:
 שאנן לעשתות בון *לפיד דכתיב מאי רבא דרש רמו
 הצדיק נח שהיה מלמד רגל למועדי נכון שם

 כלפידי׳ קשים דברים להם ואומר איתם מוכיח ע איוב
 אט׳ למה וו תיבה וקן לו אמרו אותו מכזין והיו

 מבול אמרו המבול את עליכם מביא הקב״ה להם
 ויצף כמו מציף מקפה אפרסמון: ואינו כודף שרימו בושם

 דרך ה יפי לא נאדות: בזיקים וקפא: דמתרגמינן הברזל
 כיו בידו יש אם מיד עושת שאינו מעכב ומי לו אמת כרמים
 הצדיק מתושלמ מכם להוציא לי יש א׳ פרירה :כך לעשות

 כרמים דרך נפנה לא א״ב עמכם: נדון יהא ולא קודם ימות
 בהם נלך שעה כל אלא הכרקי׳ דרך את נפנה ולא נסור לא כלו׳

 כלך! אלא מסורינו כמזור ולא כבושה דרך נלך לא א״כ כלומר
שבילי כעין וברקנים בקוצים משובשים דרכים השורה וכקלקל

:כרמים
רעות מקשבות ומושכין שאכן ושיושבי שתוכותע ימו למוזות
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 ועליחא אהד דב׳ לנו יש אש של מכול אם מה של

 הוא הארץ מן אם מביא הוא מים של ואם שמה
 בהם מהפין ‘שאיו ברול של עששיו׳ לנו יש מביא

 לנו יש מביא הוא השמים מן ואם הארץ את
 להם אמר שמו עקש לה ואמרי שמו ועקב דבר
 יר איזכ למועדי *נכון שג׳ רגליכם עקבי מבין מביא הוא

 כשכבת )ועבים( קשים המבול מימי הניא רגל.
 ת4חכד רב אמר רגל. למועדי נכון שנאמ׳ ורע

 הכא כתיב נידונו וברותחין כעבירה קלקלו ברותחין
 י5שבכה:לא£ימ המלך *וחמת התם וכתיב המים *וישוכו
' הארץ^״י על היו המבול ומי הימים לשבעת *ויהי

 סוי אדו רב אמר הימים שבעת של טיבם מה
 ®,לא5ש שהספידן למרך מתושלח של אבלות ימי

 אחר דבר לבא הפורענורת את מעכבת צדיקים
 כראשירת סדרי עליהם הקכ״ה ששינה לשבעת
 דבר .במורח ושוקעת ממערב יוצאת החמה שהיתה

 קטן. ואח״כומן גדול הקב״הומן להם שקבע אחר
 רגליכם עקבי מבין בה: שולטת אש ואין שמה עליתא
 רגליכם עקבי מבין ל״א אתכם. לסתות יכול שלכם זרע בשכבת

 רגליכם 'לספות אפשר ואי רוצת היה אס מיס ממש יוציא הרגל מן

:הוא ופי׳ ל״ג עבין היו ועבין רותסין זרע בשכבת :בעששיות
 מרתסן: כסו מים כמי הכי מרתסו כסה שככה המלך חמת
בראשית יחי שבעת סדר הימים לשבעת והיינו בראשית סדרי

והיו להס אחר בתסלה גדול זמן אסר קטן זמן להם: שיכה
*24
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 מעין שהטעימם הימים לשבערה אחר דבר
 מהם. מנעו טיבה מה שידעו כדי הבא העולם
 שבעדה שבעה לך תקח הטהורה הבהמה יא»י*«*מכל
 לדה אירה מי לבהמרה אישורה ואשתו איש
 ן4של מאותן יונתן א״ר נחמני בר שמואל א״ר

 חסדא רב אמר ידע מנא עכירדה בהם נעבדה
 בידוע קולטתו שהתיבה כל התיבה לפני שהעבירן

 קולטתו התיבה שאין וכל עבירה בהם נעבדה שלא
 מאותן אומר אכהו רבי עבירה כו שנעבדה כידוע

מאליהן: הבאים
 רב אמר גופר מאי גופר עצי תיבת לך רמח״עשה

 ואמרי מבליג זו שילא ר׳ דבי אמרי אדא שם
 א״ל יוחנן א״ר לתיבה תעשה *צוהר גולמיש. יאשימילה

 כרי ומרגליו׳ טובות אבנים בה קבע לנח הקכ״הכ,לם שם
 תכלנה אמה ואל כצהרים. לבם מאירות שיהיו

 ושלישי׳ שנים תחתי׳ דקיימא. הוא דבהכי מלמעל׳
 עליוני׳ לבהמה אמצעים לזבל תחתים תנא תעשה
 תשובה לקיש ריש אמר העירב את וישלח לאדם.

 ואתה שונאני רבך א״ל לנח עורב השיבו נצחת

 וקבע מזר לטובה שבו לא זה זמן כשעבר שכה ועשרים מאה יחיו
 כשכבת אמת נקבה לה אית מי לבהמה אישות :קטן זמן להם

 שלא עבירה בהם נעכרה שלא אישות: זו ואין זכרים לכמה
זוגם; לבן אלא נזקקו

הוא: עץ מבליג
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 הטמאי׳ מן שבעה הטהורי׳ מן שונאנו רבך שנאתני
 שבעדה ממין מניח שאתה שנאתני ואתה שנים

 אושר חמה שר בי פגע אס שניט ממין ושולח
 א״ל ועור אחת. כריה חסר עולם נמצא לא צנה
 לי במותר רשע א״ל צריך אתה לאשתי ן4שמ

 דנאסרו לן ומנא שבן כל לא לי בנאסר לי נאסר
 ואשתך ובניך אתה התיבה אל ובאת דכתיב עליו
 ואשתך אתה התיבה מן צא וכתיב אתך בניך ונשי

 שנאסרו מכאן יוחנן וא״ר אתך בניך ונשי ובניך
 ומלם בתיבה שמשו שלשה ת״ר המטה. כתשמיש

 רוקק. עורב נקשר. כלב וחם. ועורב כלב לקו
 מ4,יאראול מאתו היונה את *וישלח בעורו. לקה חס

 עופות של שרירתם מכאן ירמיה א״ר המים. הקלו
 ש® בפיה טרף זית עלה והנה4■ הצדיקים. עם טהורים

 יהיו רבש״ע הקב״ה לפני יונה אמרה אלעזר א״ר
 יהיו ואל בידך ומסוריכס כוית מרורים מזונותי
 משמע מאי ודם בשר כיד ומסורי׳ כדבש מתוקים

 ♦הטריפניימליל דכתיב הוא רמזתי לישנא טרף דהאי
 לפיה מפיו הזרע רוקק אסור: אני באשתי אפילו לי במותי־

 לא עורב גני מאתו :כוש ממנו שיצא בעורו לקה :נקבה של

 שדרים להם הוא הכאה כלו׳ וכו׳ שדירתס מכאן מאתו כתיב
 טיף זית :אמריתי בדוכתא כדאמרי׳ בצדיקי' שמכירין אצלן

זית: של טרף מזון שואלת היתה בפיה כפיה
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 א״ר התיבה מן יצאו *למשפחותיהם חקי. לחם "»,י*®

חם: ולא למשפחותם יוחנן
 לשם אליעזר א״ל ]ביזנא[ )ליראי( כר חנא רב אמר רטט
 התיכה מן יצאו ז למשפחיתיהם כתי׳ רבא שם

 כתיב׳ לנו היה גדול צעי־ א״ל הויתין היבי אתון
 שדרב׳ ביום האכלנוה ביום להאכיל׳ שדרכה כריה

 זיקתן* האי בלילה. האכליוה בלילה להאכילה
 [ הוהיתיג הר יומא אבלה מה אבא ירע הוה לא

 מכא אכלה מיניה תולעת׳ נפל רמונא פאלי וקא
 אריו אכלה. מתלע כי ח־זרא ליה גכיל הוה ואילך
 ולן* משית׳ בציר לא רב ראמר זינתיה אשתא

 אכ< אשכחיה אירשינה .אשתא זינא מתריסר טפי
 היו׳ עצמו נסכי ומד מד כל ^מא התיבה מן יצאו למשפחותיהם

 ’שי־ויין׳ היו משפמו׳ משפתו׳ אלא א?ד כאבים כלס איכלין היו ולא
 כמי של גדול נכו רבא לשם :אברהם עבד אליעזר ליה אמר

ענייניה® להכין כולי׳’ הייתם האיך הויתון אתון היכי
 פאק! :כריה שם זיקתא :מפצה וכריה כריה לכל לעשות בכך

 אמזח| ממם זינתיה אשתא :כדה במסכת פלויי סלי כמו מקתך

 טשיתאז בציר לא בהמות: משאר לדרום מישש היה ולא וזנהו
 תהיי/ שלא קלה ממה לך אין אשתא זינא מתריסר טפי ולא

 ל!;{ ואין מאכל. בלא ימות שלא ימים ששת לזונו יכול תמימותו
 שמעתיך כך ומשת׳ מאכל בלא ימים חי״ב יותר לזון שיכולה ממה
 זיכתלן מדשיס מי״ב יותר ולא מדשיס מששה פחות לא דגרסי ואית

 מדשיב;;. מי״ב יותר ולא מו׳מדשי' פמות לא כלו׳ קאי אשתאואארי־
טי|ל ואיכו המקרא גלשו: מול ושמו טיק ^יי-שייה יл 4־1-----------
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 א״ל מזוני בעית לא א״ל דתיבותא בספנא דגני
 יהא א״ל אצערך לא אמינא טרידת דחוה חזית־ך

 אגועאקנכט קני עם *ואומר שנא׳ חמות דלא רעוא
ימים: ארבה וכחול

 ת לאליעזר רבא שם א״ל ליואי בר חנא רב אמר
שם אתון ומערב מורח מלכי עלייכו אתו כי

 לאברהבם הקב״ה אייתיה א״ל עבדיתו חיכי
 ח*־בי והוו עפרא שדינן והוו מימיניה ואוהביה

 חי ״לי׳ לאדני ה׳ נאום לדור *מזמור שנא׳ גירי והוו גילי
 מא ישעי׳ העיר *מי וכתיב וגו׳ אויביך אשיח עד לימיני שב

 ומלכים גוים לפניו ניתן לרגלו יקראהו צרק ממורח
 איש נחום קשתו[ נדף כקש חרבו כעפר יתן ירד
 מעניה גם אמר ליה סלקא דהוה דכל רגיל הוה זו גם

ג״פ דורון לשדורי ישראל כעי חד יומא לטובה ז׳
.כל,ש*ע וכו׳: קיסר לבי

 ר? עכור מה לעה״ב. חלק להם אין הפלגה דור פיסקא
‘ מגדול נבנה אמרו שילא ר׳ רבי אמרי

 -רר מימיו שיזובו כרי כקררומו׳ ]אותו[ ונכה לרקיע ונעל׳
ה בטורא אחד לימנו כן אם במערבא עלה• מחכו

לו: ומתוקן ספון בחדר בספי-א לעולם:
 הקב״ה אחר לאדני ה׳ כאוס זה פסוק אמר אליעזר וגו' ה׳ -אום

שנא אברהם זה ממזרח :וגו׳ לימיני שב אדני לאברהם
 מלך בלק ינחני ארס חן דכתיב במזרח שהוא כהרים *ארם

। ליה המאורע דבר כל ליה סלקא דהוה כל וגו': מואב:
— чпк--------------1—1» ■" }.» ךיוו־4 »►"ר
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 נחלקו אלעזר בר ירמיה רבי אמר *4אל

 שם ונשב נעלה אומרת אחרה כתות לשלשה
 אומרת ואחת ע״ו ונעבוד נעלה אומרת ואחת
 שם ונשב נעלה שאומרת וו מלחמה ונעש׳ נעלה

 מלחמה ונעשה נעלה שאומרת וזו ה׳. הפיצם
 נעלה שאומר׳ ווו ולילין ושדים ורוחין קיפין נעשו

 הארץ. כל שפת ה׳ בלל שם *כי ע״ז ונעבור יא יא*׳
 כתיב נתכוונו ע״ז לשם כולכם אמ׳ נתן ר׳ תניא
 אלהים *ושם התם וכתיב שם לנו *נעשה ססהכא

 .ע״ז כאן אף ע׳ן להלן מה תוכירו לא אחריםמ,מכג8
 .שליש נבלע .שליש נשרף שליש מגדל יוחנן א״ר
 יוסף רב ׳אמ .משכח מגדל אויר רב אמר קיים
 בורסיףאמר מאי לתורה רע סימן ובורסיף בבל
 ההרים: אמד על לבכות להם היה בבקעה אותו בכו למה

 יש שדים וצורה: גוף בלי רוחין :העולם בכל פזרם ה׳ הפיצם
 אדם צורת לילין :אלם כבכי ושותים ואוכלי' אלם צורת להם

 כי ע״ז נעבור שאטרו זה :כדה במסכת ככפים להם שיש אלא
 יןברו לדעת חכוין אח׳ יהא שלא כדי לשוכס בלבל ה׳ בלל שם

 בקרקע היא משוקע׳ יסודותיה ככלעו נבלע שליש :ע״ז לעבוד
 ולא בקרקע קייס אמצעי ושליש כשרף מעלה של ושליש שליש עד

 של אוירה כמו המגדל מראש מגדל אויר באויר: עומד שיהא
 :שלו גובה ומראה אוירה ורואי׳ למגדל סביב שעומד ]חי[ עיר

 שכמו עצמם הס ולכך שישכח מקום אותו על כגזר שכן משבח
מסכי התלמוד שמשכמין לתור׳ רע סי׳ כבלובורסיח :לשונם את
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שאפי: כור אסי רבי
 דנב תנו לעה״ב. חלק להם אין סדום אנשי פיסקא

 ש© לעולם חלק להם אין סיום אנשי רבנן
 לאפימע מאד לה׳ וחטאים רעים סדום *ואנשי שנא׳ הבא
 יהודה א״ר הבא לעולם וחטאים הזה בעולם רעים
 דכחיב בגופם רעים בממונם וחטאי□ בגופם רעים
 לש ם6 לאלהים וחטאתי הזאת הגדול׳ הרעה אעשה *ואיך

 זודנלים©» לה׳ חטא. בך *והיה דכתיב בממונם וחטאים
 כמתניתא וחוטאים שמתכוני׳ מאד .השט ברכת

 בממונם רעים בגופם וחטאים בממונם רעים תנא
 שם מ וחטאי האביון. באחיך עיניד *ורעה דכתיב
 לש יאפי׳ ברכת זו לה׳ לאלהים. *וחטאתי דכתיב בגיפם

 כא מ״נ נקי דם *וגם שנא׳ דמים שפיכות זו מאד .השם
 סדום אנשי רבנן תנו מאד. הרבה מנשה שפך

 לחכם שהשפיע טובה בשביל אלא נתגאו לא
 כי» 31אי לח□ יצא ממנה *ארץ בהם כתיב ומה הקב״ה
 שאפי בור בורסיף שמה נקרא למה :המגדל כאדר שעומדים

 שאפי שלימד. מה כל האדם משכת כלו׳ מימיו שנתרוקן בור
 שמה מה ומפני כלי אל מכלי הורק לשון היין את השופה כמו
 את הקב״ה שבלבל לפי בלל שם כי יוסף רב אמר שמשכמת בבל

סימן שמס כלומר רע סימן משכמת. היא לבך לשס לשונם

:הוא שכמה
 עם דבר יהיה פן לך השמי גזמה: שטופים בגופם רעים

ארץ :ממון והיינו חטא בך והיה וגו׳ בליעל לבבך
היא: וטובה שנעה אק לחם יצא ממנה
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 לא נתיב וגו׳ ספיר מקום אש כמו נהפך ותחתיה

 אמרו וגו׳ שחץ בני הדריכוהו לא וגו׳ עיט ידעו
 לנו למה גו׳ לחם יצא ממנה שארץ מאחר וכי

 לחסתו אלא עלינו באים שאין דרכים עוברי
 שנא׳ מארצנו רגל ]תורת[ ונשכח בואו מממונגו

וגו׳: רגל מני הנשכחים גר מעם נחל *פרץ כח3*"י
 עול תהותתו אנה *עד דכתיב מאי רבא רנגדרש

 הדחויה גדר נטוי כקיר כלכס תרצחו איש שם
 ומושיבין ממין בבעלי עיניהם נותנים שהיו מלמד ®נ »לים

 ובאיכם עליו אותו ודוחין נטוי קיר אצל אותו
 מאידכתיב״חתר רבא דרש ממינו. את דונוטליםככ”א

 ]ידעו[ )ראו( לא למו חתמו יומם כהים בחשך
 ממון בנעלי עיניהכם ניתניכם שהיו מלמד אור

 בבירת אותו ומניחים אפרסמון אצלו ומפקידים

 שארץ מאחר וכי כהפך: בן ואמרי אש כמו נהפך ותחתיה
 דרכים: עוברי לכו לחה לחם שיביע לכי שיש להם יצא ממנה
 נחל הקב״ה פרץ בארצנו: דרכים עוברי יעברו שלא ונשכח

 למעלה הולך שהיה הליכתו ממקום גר מעם ואש: גסרית של
.לדראין וכעי מארצם ונדלדלו רגל הכשכחי׳מני עליהם והשליכו

: החוגרים חים כמו בלע״ז קורי״ר גר
 כטוי קיר ע״י כלכם תרצחו ותואנות: תרמיות תבקשו תהותתו

 יסוגרין חותמין היום למו חתמו יומם הדחויה: וגדר
שלהם אפרסמון וחותמין: סותחין כלומר אור ידעו לא כאלו
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 שנא׳ ככלב אותו ומריחים באים ולערב גנזיהם
 תלים ובאי□ עיר ויסובבו ככלב יהמו לערב *ישובו

 הלכווגו׳אי>ננד *ערום ממון אותו וניטלין שם וחותרים
 *° רבי דרשה וגו׳ לקברות *והוא וגו׳ יתומים *חמור

 מחתרתי מאה תלת לילי׳ ההוא אחתרן בצפורי יוסי
 לחו יהבת ליה אמרו ליה מצערי וקא אתו כציפורי
 כי דאתו ידענא הוה מי להו אמר לגנבי אורחא

 דצפורי מרובי שפע יוסי דרבי נפשיות נח קא
 יומא חד נרעי תירא חד ליה דאית אמרי דמא.
 ארמלת׳ בר יתמי ההוא יומי תרי גרעי ליה דלית

 וקטלינהו שקלינהו ל5אן למרעי תורי ליה הבו
 משכ׳שסע״ב חד נישקל תורא ליה *דאייה לחו אמר

 ליה אמרו משכי תרי נישקול תורא ליה דלית

 גנזיה׳ בבית מנימיןפקדקשלהם שיהיו כדי מחק בעלי ביד להפקידו
 צורר מפקיד של מנהגו שם ומותרין האפרסמין חרימין ובלילה

 : בתים במשך מתר מדרשא בי יוסי רבי דישה :וקיתס
 מרימין שהיו אפרסמון רימ ע״י מהתרת׳ מאה תלת איחתה
 .גנבי דאתי ירענא הוה מי : ממונם מכימיס היכן ויודעים

 רצפורי מרזבא שפעי אתון: דגנבי ידענא הוה מי אמר לשון
 חמתרתי אימתרי לעיל דאמר ואיידי הוה גדול דאדס דמא

 דכי מלתא הא נחי נקיט הוה התם יוסי דרבי דאתרי׳ בצפורי
 כך תורא ליה דאית הוה: דמצפורי לאשמועיכן כו' נפשיה נס

 כל רועה אמד שור לו שהיה מי סדום אנשי של מנהגם היה
שני לרעות עליו מגלגלין שוי לו שאין סי אמד י־יס העיר בהמית
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 מה דינא כתחלת רינא סיף לחו אמר האר מאי

 יומא חד נרעי תורא חד ליה דאית דינא תחלת
 תורא ליד. דלית ה״נ יומי תרי נרעי ליה דליה

 זווא חד ניתיב במכר׳ דעבר משכי. הרי לשקול
 דראדלכניאתי ליה דחוה הרי. ניתיב עכר דלא

 דשקלי. "א ח אנא א״ל חרא שקיל וחד חד כל
 שקיל וחד הד כל אתי שמבי או תומי שד׳ דהוה

דשקלי: חרא אנא א״ל הדא
 ושקרודאי שקי־אי כסדוכם חוו דייני ארבעה רנד
 לאתת׳ דמחילירת דינא. ומצלי ווייפי שם

 ניהלידת יחכה לירח אמרו לה ומפלר־ת דחברי׳
 דחמתיא לאודנא ליה דפסיק ניהלן*. דניעברה
 דפדע דקדדה עד ניהליה הכי ליה אמרו דחבריה

 דשקל אגרא ליה הב ליה אמרו לחברירח ליה
 וכו׳: תורא מד ליה דאית דתורא למרא יתריא להר אמר ימים:
 ייוה 'ן[עז] )נקים( מימיו שלהם שהחעברות במברא דעבר

 ליה דחוה אמר: דרך לו נא אלא במברא עכי־ רלא כך דמן
 היה אותן ועישת ומגבל לבנים שורה לו שהיה מי דלבני דרא

 שהיה מי שמכי או חוטי שרי :אמת ונוטל ומד מד כל בא
 היה ואמד אמד כל ליבשן בצלים או שימים לפניו ושוטמ מפזר
 אלא ממך לקמתי לא לך מטרתי מה לנגזל לו אומר אמת: נוטל

ומכאן: מכאן ק>־מ ונמצא אמד שוס
 שתהיה עד עמה וישכב ניהליה יריבת וכו׳: דיכא ומצלי זייסי

לו עשה דפרע אזנו: שתצממ עד רקדחא ער מעוברת:
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 דעבר זוזי ארבע יהיב במכר׳ דעכר .דמא לך
 כובס הריו׳ אתא חרא זמנא וווי תמני •יתיב במיא

 אמר וווי ארבעה הב ליה אמרו להתכם איקלע
 וווי המניא הב כן אם א״ל עברי במיא אנא להו
 אגרא הב א״ל דרייגא לקמיה אתא פדעוהו יהב לא

 אליעזר במיא. דעברת ]וווי[ ותמני דמא לך דשקל
 לקמיה אתא פדעוהו להתם איתרמי אברהם עבד

 ]שקלגללא[ לךדמא אגראדשקל הבלי׳ א״ל דדיינא
 לי דנפק אגרא א״ל האי מאי אמ׳ לדיינא פדעי׳איהו

 קיימי. כדקיימי דירי וזוזי לתאי ניהליה הב מינך
 הלולא לבי גבר׳ דמזמן מאן כל בינייהו אתנו הכי

 אליעזר ]איקלע הלולא ההיא הוה גלימיה לשלחו
 למיסעד[ כעי כי נהמזית ליה יריבו ולא להתכם

 דכולהו אסיפא ויתיב אברהם עבר אליעזר אזל
 דיתיב לההוא אמר להבא אזמינך מאן ליה אמרו

 ברגליו עובר במיא דעבר :ע״ז במסכת פדעתא כמו פצע
 אליעזר ליה אמר :האי מאי לאליעזר דייכא ליה אמר :במים
 דשקל גברא לההוא ליה הב דמא לך דשקלי לי דממייכת אגרא

 אמר כך קאי כדקאי ולואי ל״א קיימי כדקיימי דידי וזוזי דחא לי
 כל בהרייהו הביאתנו כמתמלה: שהיתה יתן מי הדיין ליה

 לשלחו :הלולא לבי אכסכאי נברא( )כל דמזמין מאן
 גביה )דיתיב שהזמינו: האיש אותו בגדי את לפשטו לגלימיה

 רכולהו אסיסא ויתיב אברהם עבד אליעזר אזל בסעודה(
א״ל להבא: אזטינך טאן ליה אמרו כולם: גסוף וישב הלך
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 דאנא בי שטעו דלמא אמר ן4להכ אזמנתן את

 שקל גברא דההוא מאניה ליה ומשלחי אומינתיה
 דנפקי ער לכלהו עבד וכן לברשת ורהט גלימיה

 אפורייתא להו הוייא לסעודתא. איהו ואכלה כלהו
 לירח גייצי אריך הוה כי אורחי עלה מגני דהוו
 להתם איקלע אברהם עבד אליעזר ליה. מתחי גוץ

 נדרי גדרא להון אטר אפורייא גני קום ליה אמרו
 הוה כי .אפוריא גניג׳ לא אטא דמיתת יומא מן

 דינרא וחד חד כל ליה יהבו עניא לתר מתרמי
 לירח ממטו הוה לא ורפתא עליה שמיה וכתיב

 הויא .דידיה ושקל וחד חד כל אתי מית הוה בי
 לעניא רפתא מפקא קא דהודח רביתא !4ההי

 ואוקמורח דובשא שפירה מלתא איגלאי בחצבא
 גלימיה שקל להכא: זמבתבי את גביה דיתיב למאן אליעזר

 אכשי ישמעו שלא מתיירא שהיה לברא ורהט לגבי׳: דיתיב
 לו וישב הלך למאניה ולשלמו זימנו שהוא אמר שאליעזר המקים

 כלהו דאזלי עד ואמד אמד לכל וכן כן כמו ואמר השני אצל
 יותר ארוך כשאוו־מ לי׳ גייצי אריך כי הסעוד׳: כל יעזר1י ואכל

 ואית שמעתי. כן גוץ לשון גייצי בסכין: אותו מקצרין המטה מן
 וכתיב איבריו: דמתסו־קי עד ליה מחחץ ליה: גיידי סי לגר

 :ויטלכו וימזור שלו דיבר ואמד א׳ כל שיכיר כדי עלויה שמיה
 שיחות כדי פת לו יתנו שלא ביניהם התנו לי׳ ממטי לא ורפתא

 רביחא : דידיה דינרא ושקיל ומד מד כל אזיל וכשמת ברעב
שפיור, : מיס לשאוג כשיוצאה שלה כד בתוך בחצבא נערה:
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 והיינו ואכלוה ]דבורי[ )דבורי( אתי שורא איגר על

 יי> יא»י׳ רבה כי ועטורה סדום זעקת ה׳ *ויאמר דכתיב
ריבה: עסקי על רב אמר יהודה רב ואמר
רנה שנא׳ הבא לעולם חלק להם אין מרגלים משגה

 קח רעה הארץ דבח מוציאי האנשים *וימותו
 »ד מדב׳ הבא לעולס כמגפה הוה בעולם וימותו במגפה

 כו׳שג׳ הבא לעולם חלק להם אין המדבר ]דור
 се אומר אלעור ר׳ עקיבא ד״ר גוי יחמו הזה ״במדבר

 ’תהלים קרח עדת גו׳[ חסידי לי *אספו אומר הוא עליהם
 טי מדני הארץ עליה□ *וחכם שנא׳ לעלור־ן עתידין אין

 דברי הבא לעולם הקהל מתוך ויאבדו הוה בעולם
 אמר עליהם אומר אליעזר רבי עקימיין רבי

 כ ״אש . ויעד 1שאור- מוריד ומחיה ממית *ה׳ הכתיב
 קט לעולם חלק להם אין קרח עדת רבנן *תנו גכן׳

 3ע״ הודה בעולם הארץ עליהכס *ותכם שנא׳ הבא
 1» מדב׳ עקיבא ר׳ דברי הבא לעולם הקהל מתוך ויאבדו

 כאבדה הן הרי אומר ן4בתיר 'כן יהודה ר׳
 קיט תלי׳ עבדך כקש אובד כשה *תעיתי שנא׳ המתבקשת

 :חתריש^° אמר קרח ויקח שכחתי. ן4ל מצותיך כי
 נדיש :ריבה עסקי על רבה כי :המומה גג על שודאי איגד :אותה הכו
גלות על כאבדה הן הרי ויאבדו מאי אומר כתירא בן יהודה ייבי

 וע״שייז•’ בכי דוד עת״בל 0'1‘’־5י' שתקהחתב
 בריזמיךנמהרש״א ואתה אובד כשה תעו הס עבדך בקש אובד כשה תעיתי
שכחתי מצותיךלא לעה״ב: ותביאם עבדך )אמר( בקש הרבים
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 שעשה קרח לעצמו. רע מקח שלקח לקיש

 שהרתיח כן יצהר בן .בישראל קרחה )שנעשה(
 שקהו בן קהת בן כצהרים. העולם כל את עליו
 כגיהנם לויה שגעשה בן לוי בן מולידיו. שיני

 לגיהנם עצמו שעקב בן יעקב בן נמי וליחשוב
 רחמיכם בקש יעקב יצחק בר שמואל רב אמר

מרגלי׳ אלו נפשי תבא אל *בסודם שנא׳ עצמו על ׳אמי׳»»
 ואבירם דתן .קרח עדת זה כבודי חחד אל ובקהלם

 לבבו *שאיבר אבירם ןאל[ דת על שעבר דתן עיי׳ ׳ע
שנעשו פלת באנינות שישב ואון תשובה. מעשות”’'^

 און רב אמר והכין שראה בן ראובן בן פלאות לו
 מינה לך נפקא מאי ליה אמרה הצילתו אשתו

 אנרח רבה מר ואי תלמידה אנת רבה מר אי
 ואשתבעי בעצה הואי אעביד מה לה אמר תלמידא

 מקח :קדושים כלס העדה כל כי כדכתיב מלותיך כל שקיימו
 שהרתיח שנבלעו: בישרים קי־חה שעשה בקטטה: התתיל רע

 במעשיו אבותיו שכתביישו מרליריו שיני הקהה :שהכעיס
 אלו עמהס: כמכת יהא שלא עצמו על רחמים בקש :הרעים

 תיזק לבבו שאיכר יעקב: כן פלוני בן כתיב דלא מרגלים
 שהיה על תשוב׳ שעשה באנינית שישב :לב אביר כמו לבבו

 ראה מהם: שניצל פלאות לו נעשו בעצה: תתלה עמהס

 יכלת אס רבה מר אי מהם: ופירש כשורה מנהג׳ שאין והבין
 לך מה תלמיד אתה יכלת קרת ואס תלמיד אתה מ״מ משה

ונשבעתי בעצה עמה׳ הייתי אני בעצה )לי( הואי זו: בשררה



 שען סנהדרין עשר אהד פרק חלק
 בגישתה דכולח ידענא ליה אמרה כהדייהו לי

 «דל קדושים כלס העדה כל *כי דכתיב נינהו קדישתא
 חמרא אשקיתיה לך מצילנא דאנא חוב ליה אמרה

 קי *וסתי־תה בכא על אותיבה גואי ואגניתיה וארויחיה
 אבלעולהו: והכי הדראדהכי חזייה דאת׳ כל למדה

 דנו משה קעביד מאי חזי ליה אמרה דקרח אחתיה
 כהנ^שס שויא לאחורה מלכא הוה א״הו

 אתיא אי דכהנא סגני שוינהו אחוהי לבני דכא
 דשקליתו מעשר אתו אי לכהן תהוי אמר תתמה

 ליה דגייז ועוד לכהן מעשר׳ חד הבו אמר אתון
 במזייכו יהב עינא כופתאי כי לכו ומיטלל למזייכו

 כיון ליה אמרה עכיד קא נמי איהו הא לה אמר
 נפשישיפטי׳»* *תמות נמו איהו אמר דיריה רבותא 'דכולהו

 הי׳ דאם סכל קריעין כנישתא רמלה עמהס: ך1י יקראוני *שאס להם
 י1ןג’כחפאנלמזיה סתי-־ה פרועה: אני אם יכנסואלי ולא וקדושים צנועים

,^כ,7£הראשה רואה לקרוא בא שהיה מי כל הבית פתק על שער^וישבה
אשמו ומחר: פרועה

להציל! )ירי :לכהן מעשרה מד הכי אמר אתון דשקליתון ראשון מעשר
 בכס וחשמק בשרם כל על תער והעבירו דכתי' למזייכו

 דאמרן דכופתא בטולא כמו רעי ככופתא :שוטים אתם כאלו
 כתן עין יהב עינא בעיניו: משובים אתם הזה כגלל לעיל

 איהו קרת לה אמר :כמותו צורה בכס יהא שלא כדי בשעריכס
 הוא ריריה רבותא כיוןדכולא שערו: כל גילת עצמו משה במי

פלשתי© ע© נפשי תמות לכפשיה דקאק׳ איטמוששאסגילמעצקו
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 אי תכלחא עבדיתו לכו רקאמר ועוד פלשתי' עם

 כסינהו דתכלתא גלימיה אפיק מצוה תכלתא ס״ר
בנתח נשים *חכמות דכתיב היינו מתיכתך יישלייילכלהו
 כידידה ואולת פלת. בן און של אשתו זו ביתרה

קרח: של אשתו זו תהרסנה
 חמשים ישראל מבני ואנשים משה לפני *ויקומו רנז
מועד קרואי .שבעדה מיוחדים ומאתים שס

 אנשי חדשים. ולקבוע שנים לעבר יודעים ™׳"׳שחיו
 משח *וישמע .העולם בכל שם להם שהיה שם שם

 שמואל ר׳ אמר שמע שמועה מה פניו על ויפול
 איש באשת שחשדוהו יונתן רבי אמר נחמני בר

 שמואגל רב אמר במחנה למשה *ויקנאו שנא׳ יזי סלימ
 אשתו את קנא ואחד אהד שכל מלמד יצחק בר’י”־'”

 מחוץ לו ונטה האהל את יקה *ומשה שנא׳ ממשה ת״כמ‘
 אמר ואבירם דתן אל וילך משה *ויקם למחנה. •כ אגדה

 רב דאמר כמחלוקת מחזיקים שאין מכאן שמי״לנר״ל
 שאני מה אפי׳ מקיימים שהם בכך לי ומה כמותם שערי אגזוזטז מיג

 דקאמר ועור להפיסדעתם: כדי לשמקאגזהעכשייכמותם חציה
 תכלת דעתך סלקא ואי הבגד ככפות בארבע תכלת פתיל עשו לכו

 אסיק תכלת: כולו הבגד כל לעשות יאחר לא מה מפני משוב
 לכולהי וכם־כהו תכלת של בגדים לך קמ דתכלתא נלימא

ומבורתך: את המדרש בבית בהן וכסה חתיבתך
 לו ונטה התראה: היינו קנוי חשה עם תסחרי אל לאשתו קנא

 מכאן :עוד ימשדוהו שלא לחמכה ממיץ יצא למחנה מחוץ
לבטל הלך עצקו והוא כבודו על שקמל במחלוקת שאיןמחזיקין
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 מדני" ה יהי *ולא שנא׳ בלאו עובר כמחלוקת המחזיק כל

 כתיב ליצטרע ראוי אמר אשי רב וכעדתו כקרח
 י שמי" עור לו ה׳ *ויאמר התם וכתיב לו משה כיד הבא

 החולק כל יוסי רבי אמר בחיקך ידך נא הבא
 הבא כתיב נחש להכישו ראוי דוד בית מלכות על

 א יי״א הזוחלת אכן ומריאעם ובקר צאן אדוניהו *ויוכח
 35 כלדניי׳ הסדא א״ר עפר זוחלי חמת *עם החם וכתיב

 כי מדב׳ *בהצותם שג׳ השכינה על כחולק רבו על החולק
 העושרה כל חנינא בר חמא רבי ואמר ה׳. על

 נ שם *המה שנא׳ השכינה עם כעוש׳ רבו עם מריבה
 אמר ה׳ את ישראל כני רבו אשר מריבה מי

 כאלו רבו על המתרעם כל פפא בר חנינא רבי
 מ! שמז» תלונותיכם עלינו *לא שנא׳ השכינה על מתרעם

 רבו אחר המהרהר כל בהו א ר׳ אמר ה׳. על כי
 העבםמדכ׳כא *וידבר שנא׳ שכינרה אחר מהרהר כאלו

 ? קהלת אמר לרעתו לבעליו שטור *עושר .ובמשה באלהים
 דני«׳ היקום כל *ואת קרח של עושרו זה לקיש, ריש

 אד׳כם של ממונו זה אלעור א״ר ברגליהם אשר
 שלש משוי לוי רבי ואמר רגליו עגל שמעמידו

 משה על הצו אשר ישיבתו: על מולק רבו על חולק סמלוקת:
 הכתוב עליהם מעלה ה׳ על בהצותם קרח בעדת אהרן ועל

 נגדו לפטפט וקטטה תגר מריבה שכיכה: מולקיןכלפי היו כאלו
 וסלה כנושה קדה בו שנוהג רבו על אומר מתרעם נדברים:
:דברים עליו מקפה מהרהר :אכזרית
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 המפתמות כולם ליס:ידגילרא קד מפתחות: אקלירי
טעונות. פרדות מאות ג׳ היו ־אע&״כ ־ עור של והמכעוליס

 של גנזיו בית של מפתחות היו לכנו׳ פרדות אוח
דגילרא: וקליפי אקלידא ומלחו קרח

л הטמין מטמוניות ג׳ חנינא בר ]חמא[ תנא( א״י 
נגלתה ואחר לקרח נגלתה א׳ במצרים יוסף שנ<

 לצדיקיכם גנוורה ואחד אסוירוס בן לאנתיד
הבלועין מן לא קרח יוחנן רבי ואמר לעת
 *ואת דכתיב הבלועים מן לא г.1 ־■ ■ (ג׳ חדלולא
 השרופים מן ולא .קרח ולא לקרח - . האדם כל

 איש ומאתיכם חמשים ־■אש :■.4*בי- שהנ>דכתיב
 ומן הבלועים מן קרח י . ניי־1 כד .קרח ולא

 ואת אותם *ותבלע זיב הבלו מן השרופים שם
ה׳ מאת יצאה *ואש ב1 ... השרופים מן שםט!קרח.

בהדייהו: וקרח איש תים החמש את ותאכל

 היו: עור של וכיסק המרצופין ־"ס ש לצורך דגילדי ל״א
 קרח ולא מת: כמגפה אלא השיופים’ ־. - וי' הבלועים לאמן

 ממתות ומאתים ממשים דכתיב קרח לכד היי ומאתים דממשיס
 היה השיופים ומן הבלועים מן ממתתו; אי־ ואהרן ואתה

 הבלועים מקום עד נתגלגל ואמ״כ יגוףקיים כשמתו שנשרפה
 מן לא דאמר ור״י עמהס. קרח ואת ה אוי וי־כלע דכתיב וככלע

ואת לאמריו קרמ ואת להאי ליה דריש ח ולא הבלועים
 את ותאכל דכתיב בהרייהו וקרח : במג. ה הי. במות קרמ

דמפרשי ואית כךשחעתי. עחהס תקו־מ :•■;לד • - ומאח ממשים
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רנט וכולה עמד ירח *שמש דכתיב מאי רבא מ־ א

 שם שמש שעלו מלמד יהלכו חציך לאור
 עושהחכקקג אתה אם רכש״ע לפניו אמרו לוכול וירח
 שזרק ער נצא לא לאו ואם נצא עמרם לק דין

 בככוד מחיתם לא בכבודי להם אמר חצים■ בהם
 דמחו עד נפקי לא והאידנא מחיחכם ודם בשר

 טי מלכי ופצתה ה׳ יברא בריאה *ואם מ״ר רבא דרש .להר
 בם א הקב״ה לפני משה אמר פיה את האדמה
 למאי ה׳ יבתיא לאי ואם מוטב גיהנכם בריאה
 תחתקהלמא חדש כל *אק והא ממש למיביי אילימא
 כי מדני מתו לא קרח *ובני .פתחא לקרובי אלא השמש

 הקטרת ממקריבי וקרת הקטרת מקריבי מלכתי׳ בהדייהו וקרת
 מתתתי• איש ואהרן ואתה חתתות ומאתים תמשיס לכתיב היה

בשעת ארץ תבקע כתיב חיכיה לעיל זבולה עמד ירח שמש
 רקיע לאותו עלו וירת שמש בקרקע שנבלעו הארץ בקיעת

 עמרם לבן דין עושה אתה אי אס להקב״ה ואחרו זבול ששמו
 מחיתם לא בכבודי לעולם: וכאור נצא לא ועדתו: סקרת
 כתריהם שמניתים בשעה ומערב מזרת מלכי יום בכל שהרי

 להו׳ ערדמחו נפקי לא והאירנא :לתחת חשתתייס בראשם
 נפקי לא והאידכא ל״א שמעתי: כך המקום עליהם גזר שכך

 דמתו עד לכבודו חיתו שלא ]על[ הקב״ה שהקפיד שראו מאתר
 לשמש שמשתתיים אדם בכי על המקום לכבוד שתשו כפקו לא להו

 עד אברי לא גיתכס ואי השמש תחת חרש כל אין ולירת:
של פתתה שיקרב פתחא לקרובי תדש: ליה הוה שעתא ההוא
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 בגיהנם להם נתבצר מקים אמרו רבי משום פ׳הם;ינ׳תנא

 חנה בר בר רבה אמר שירה ואמרו עליו וישבו
 ההוא לי אמר באורהא קאזילנא הוה חרא ןימנא’כ״נ׳ע

וכו׳: דקי־ח בלועי לך ואחוי תא טייעא אגדהנח
 .הבא לעולם הלק להם אץ המדבר דור פיסקאכל

 חלק לחכם אין המדבר דור רבנן תנו ימ?המ
 ימותו ושם יתמו הוה *במדבר שנא׳ הבא לעולם יל

 ואומר הבא לעולם ימותו ושם הוה בעולם יוזמו נ/שס
 דברי מנוחתי אל יבואון אם באפי נשבעתי *אשר

 לעולם הם באץ אומר אליעזר רבי עקיבא 'רבי
 עלי בריתי כורתי חסידי לי *אספו שנא׳ ז4שםנהב

 באפי נשבעתי אשר מקייכש אני מה אלא זבחנה;הספ
קרחה בן יהושע רבי בי וחוזרני נשבעתי "*]כאפי[’ ,

и Ь . ? 11׳
 הבאים דורות כנגד אלא וה פסיק נאמר לא אומר
 ודור דור שבכל צריקיכש אלו חסידי לי אספו

 בצורה עיר מלשון נתבצר :שתם במקום הארץ ותפתח גיהנס
 בגיהכס כך כל העמיקו שלא גבות מקום הקב״ת להם התקין

חתו: ולא
 אקוט שכה ארבעים קרא מיניה לעיל ואומר גרסיכן: לא באפי

 והיינו זבח עלי בייתי כורתי :המדבר דור דהיינו בדור
 דכתיג ושלמים זבחים עלי מקים של ברית שכרתו המדבר דור

 דם הכת ויאמר העם על ויזרוק וכתיב שלמים זבחים ויזבחו
 אשי והיינו בי וחתרני נשבעתי :עמכם ה׳ כרת אשר הכרית

אני: ומתחרט נשבעתי כעסי מכני באסי נשבעתי
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 שמסרו ועזריה מישאל חנניה אלו בריתי כורתי
 עקיבא רבי אלו זבח עלי האש כבשן לתיך עצמן

 תורוה דברי על לשחיטה עצמן שמסרו וחביריו
 לעולם הם כס באי אומר מנסיא כן שמעון רבי
 לס .ישעי׳ ברנה ציון ובאו ישובון ה' ופדויי’ שנא׳ ?4הב

 שבקיר". יוחנן רבי אמר חנה בר כר רבה אמר
 ג ייייה’באזני וק״את *הלוך שנא׳ לחסידותיה עקיבא ר׳

 אהבוה נעוריך חסר לך זכרתי לאמר ירושלים
 זרועה לא בארץ במדבר אחרי לכתך כלולותיך

 :שבן[ מל לא עצמן הם בזכותן באים אחרים ]ומה
רסארלחןו עתידין אינם השבטים עשררת ]משנה[

 ׳ שם כיום אחרת ארץ אל *וישליכם שנא׳
 מ5 דכי,׳ הולכים הם אף חוור ואינו הולך היום מה הזה

 אוט׳ אליעזר רבי עקיבא רבי דברי חוזרי׳ ואינם
 בריתו בשביל למיתרי עצמן שמסרו ועזריה מישאל חנניה אלו

 שבקיר. :ממנריס שנפדו המדבר דור אלו ה׳ ופדויי :מקום של
 והשתא ישראל את לזכות רגיל שתית לחסידותיה עקיבא ר׳

 לקמן לעה״ב מלק להם אין המדבר דור לעיל דאמר לתו ממייב
היה שהרי כלוחי וקראת הלוך שנא׳ ממידותיה: מאי מפרש

 :וגו׳ וקראת הלוך לכתיב לעה״ב מלק להס שיש לדרוש יכול
ובמבור במלמ ויכמס שנאמר סכמריב שהגלה השבטים עשרת

 ותא שגלו מחקים לחזור עוזירין אין חדי: וערי גתן כהרי
 מקצתם אלא כילם שהמזירן לא המזירן דירמיה בגמרא דאמריכן

 גזר שכך הזה כיום אחרת ארץ אל וישליכם שנאמר :המזיר
הזה; כיום אותם מצלה הוא תורתו את שעוזבי׳ שכיון הקב״ה
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שאפילח הם אף ומאיר מאפיל היום מה הזה ׳ם

 רבנן תנו גמ׳ להאירעליהם: עתידה ]כך[ ם ־
 להם ]אין לחזור( עתידי׳ )אינם השבטים ־ת ד ;

 אדמתם מעל ה׳ *ויתשם שיא׳ לעה״ב[ חלק
הבא לעול׳ אחרת ארץ אל וישליכם הזה כעולג >־.־.יי•

 כפר איש יהודה כן שמעון רבי עקיבא דבי *:.דיי
 כהיום מעשיה׳ אם שמעון רבי משום
באים אומר רבי חוזרים לאו ואם חוזרי׳

 אסל בערב א״כ מאיר ובצהרים אפל בבקרז מ־>פ■ הייש מה
 למזור עתידים )אין( השבטים עשרת אף איר ! תו *ממל י

.-:г אלא קאחר בניהם ובכי בבניהם לא הבא ם‘ לד "לק ?הס 
 גמיריס שרשעים הבא לעולם מלק להם /ין צי! - 0 ־.׳ שגלו г ■ ■,י

 אל וישליכם מ״ר: ומזכין זוכין הבאים ר־ור״ת ־׳ :ני "ל י הם
 אמרת ארץ אל אמד במקום גולין כולם ־ה־ "שמע רש’ אר

אמד במקום והושיבם סנמריב הגלה ־.יש•־- והיינ
גלו לא השבטים שני אבל אסריקא הכם. שי■• ; כדאמי
אומר הוא ועליהם הארצות יכל ־ .־ ':נש ד י.־ למקים
עתידין אין השבטים עשרת מתכיתין ׳אקכצר 0 לי. אשרקה
 הבא לעול□ חלק להם אין !שבטים ־ י" ת״ר לגדור:

לפי גליות שאר עם משימ יקבלם שלא צ .-׳ ה
נענשו הזה ובדבר כו' שוש מטו כי לעיל (מרן ס ;נ ש

אס לך לומר הזה כהיום מאי אומר מעון י־ם מ
ואסלאושימזרו לעה״ב: להסמלק יהא לא • ל.י

הבא: לעולם מלק להם ויש מגלות הס ־ ז



 שפא סנהדרין עשר אחד פרק וחלק

 ס סע־׳ בשופר יתקע ההוא *ביום שנא׳ הבא לעולם הם
 יוחנן רבי אמר חנה בר כר רבה אמר וגו׳ גדול

 ג ירמיה *הלוך שנא׳ לחסידותיה 14עקיב רבי שבקיה
 ואמרת צפונה האלה הדברים )כל( את וקראת
 בכם פני אפיל ולא ה׳ נאם ישראל משובה שובה

 מאי לעולם אטור ת4ול ה׳ נאם אני חסיד כי
 כאין אק ישראל רשעי בני קטני דתניא חסידותיה

 ג מלאכי כתנור בוער בא היום הנה *כי שנא׳ הבא לעולם
 אותם ולהט קש רשעה עושי וכל ■זרים כל והיו

 להם ישאיר לא אשר צבאות ה׳ אמר הבא היום
 הבא לעול׳ וענף הזה כעולם שורש וענף שורש
 הם באים אומר עקיבא רבי גמליאל רבן דברי

 ₽® «לי׳ קורק שכן ה׳ פתאים *שומר שנא׳ הבא לעולם
 ד דניאל והו5וחב אילנא גורו ואומר פתיא לינוקא הים בכרכי

 אני מה ואלא שביקו כארעא שרשוהי עיקר ברם
 כאק והכדמיס השבטים עשרת אלו אשור בארץ האובדים

 עוד: שמעתי ולא התוספתא לשון וכן המדבר דור אלו מצרים
 רשעים וכו׳ בני קטני :למזור עתידין ישראל שכל משובה שובה
 בתרא בסרק כדאמריכן ב לעה׳ מלק להם דאין פשיטא עצמן

 אבל תורה מדברי עצמו שמרפה חי יקומו כל רפאים דכתובות
 בכי© אלו וענף שורש בהו: פליגי מטאו ולא קטנים שלהם בכים

 הבא לעולם וענף כפלים שימותו בעה״ז שורש :שלהם קטנים
 בארע׳ שרשוהי עיקר :מטאו לא הס רשעי׳ היו שאבותיה׳ שאע״ס
תקנה מלק להם אין שאנו׳ שאע״ש קטנים הבנים אלו שכיקו
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 להם יניח שלא וענף שורש להם יעזוב לא מקיים

 זו שורש אחר דבר .מצוה שיורי ולא מצות לא
 אוה״ע רשעי בני קטני אבל .הגוף זה וענף נשמה

 *מותאבר לי׳ נפקא ור״ג לעוה״ב. באין אין ד״ה
:למו זכר בל

 חייא רבי הבא לעולם בא מאימתי קטן איתמר רסב
 משערה אמר חד רבי בר שמעון ורבי שם

 משעה דאמר מאן שסיפר משעה אמר וחד שנולד
 כי נולד לעכס צדקתו ויגידו *יבואו שנא׳ שנולד »מלי׳

 *זרע דבתיב שס־פר משערה דאמר ומאן עשה סם
 אמר ה4רבינ איתמר לדור. לה׳ יסופר יעברנו

 מציה שיורי ולא מעוה לא הקב״ה: להם יניח שלא להם: יש
 שפרס ומשלם מעביר יהא הכל קלה חציה ולא ממורה מצות לא

 כשורש הטף שמעמדת נשטה זו העולם: חן לטורדן כדי לאלתר
 קאמר דווקא אוה״ע רשעי בני קטני אכל האילן: שמעמיד

 באין עצמן הן למ״ד ואיכא בה סלעי אוה״ע מסידי דאלו רשעי
 ישובו )אר״א( קה( )דף לעיל כדאמרן באין איכן לח״ד ואיכא

 מלק להם שאין מכאן אלהיס שפמי טיס כל לשאולה רשעים
 נאמר לא והלא טיס בכל נאמר וכי יהושע ר' א״ל ]לעה״ב[

 מלק להם יש אלהיס שכמי אין הא אלהיס שכמי הטיס כל אלא
 :באין אין הכל דברי אוה״ע רשעי קטני אבל ה״ג :]לעת״ב[
 והאי דברייתא לתכא כלומר לי׳ נפקא למו זכר כל טותאבר

 לי׳ כדאית למר לי' מיבעי וענף שורש הא7 היא ד״ה לי׳ דכסקא
:לי' כדא־ת ומר

 ,3ו2ל_5ל ט73יע המספר זרע לדור לה׳ יסופר עכרטי זרע
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 בר נחמן רב יעבדנו. ורע רכתיב שנורע משעה

 וגועמלי׳פה אני *עני דכתיב שנימול משעה אמר יצחק
 רבי משום תנא אפונה. אימיך נשאתי מנוער
 כי ישע»׳ שערי□ *פתחו שנא׳ אמן שיאמר משעה מאיר
 שומר הקרי אל אמוני□ שומר צדיק גוי ויבא

 קיא רבי אמר אמן *מאי אמן שאומר אלא אמוני□
נאמן•• מלך אל חנינא

 לבלירסג פיה ופערה נפשה שאול הרחיבה *לכן
שם אפי׳ שמשייר למי לקיש ריש אמר חק

 »ישעי׳ למרייהו ניחא לא יוחנן רבי ]ליה[ אמר אחר חק
 ]למד[ )עשה( לא אפילו אלא הכי עלייהו דאמרת

 הזרע שנקלט משעה שנזרע משעה וימיה: לו ודורשימזור
 דכתיב לעתיד מלק לו יש ונהמה אחו הפילה אהילו אשה במעי
 יקומון כבלתי נתרא בפרק ככתובות אמריכן והכי יעבדנו זרע

 גויעתי אני שעני פי על אף מנוער וטע אני עני :כפלים לרבות
 אכי שזוהה כלומר ויאסף ויגיע עליו לומר וראוי ]גויעה[ משיבה
 שאני משעה ומאימתי גויעה בהן שכא׳ כצדיקים לבא לעתיד

 מילה והיינו עלי ושכונה מתגלגלת אפוכה ופמדך אימיך כושא
 אפונה :הקב״ה של מאימתו משחרים שאנו ]שבבשרו[ )שבשכר(

 קבלת משמע היאך אמן ברכה על כשעוכין אמן מאי :אופן לשון
עליו שמאמין בנוטריקון נאמן מלך אל )אמן( שחים: יראת

: הוא ברוך הקדוש
 לא : בגיהכם כידון מלשומרו אחר חק אפילו שמשייר למי

כל ישראל את דן שתהא רוצה הקב״ה אין למרייהו ניחא
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 פי ה׳ נאט הארץ ככל *והיה אחד. חק *לא

 אמר כה יותר והשלישית וינועו יכיחו כה שנים
 *4ל יוחנן רבי א״ל שם של שלישי לקיש ריש
 אפי׳ אלא הכי עלייתו דאטרת למרייהו ליה ניחא

 בה: יותר והשלישית ויגועו יכי־תו בה שנים פי ?ובה: לכף כך
 העולם כל של מלק־ס ששני שם של שלישי לקיש 4ריש אמר
 שלישים כל שלישי מלק זה ואי בה יותר שלישי ומלק ככרחיס יהיו
 היו בכיס ושלשה העולם כל נפרדו שמכת משלשים אנו לשלש שיש

 בכי כדכתיב ארפכשד הוא שם של ושלישי שס בכיו שליש הרי לו
 של בזרעו ומסתמ׳ וארם ולוד וארפכשד ואשור עילם שם

 של ושלישי מחכו יצאו וישראל הואיל שארית יהיה ארסכשד
 וכל יותר כת של שלישי שהוא שם של שלישי שהוא ארסכשד

 ביותר מתחעטין ישראל נמצאו לקיש ריש ולדברי יכרת העולם
 כמ[ארפכשד ]בס׳ )בבראשית( כדקיושיב ישראל יצאו שמארסכשד

 על פלג את הוליד ועבר עבר את הוליד ושלק שלק את הוליד
 בכי כגון ארפכשד של זרעו מלקים לג׳ חקלק וכשאתה אברהם

 שאר יכן הרן ובכי לוט ובכי אברהם בכי שהם וישמעאל ישראל
 וקרובי׳ מרובין יהיו ישראל שמא מלקים לג׳ ממכו שיצאו האומות

 שכיס פי להיות ארפכשד זרע כל יגיעו ולא כולם כנגד להיות
 ישראל יכחצאו מצים או רוכס משלימין ישראל כן אס אלא

 להקכ״ה למרייהו ליה ניחא לא : שכיס פי כתוך חתמעטין
 ]מכל כלומר כמ של שלישי אפי׳ אלא כ״כ אותם ממעט שאתה

 אותו ומסתמא השליש יותר כולו העולם מכל דהיינו[ כמ בכי
כ״כ מרובין ישראל אין ואס שארית יהיה בו שישראל ,השליש מלק
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 ע ירמיה ולקחתי בכים בעלתי אנכי *כי נח שול צלישי
 לקיש ריש אמר ממשפח׳ ושנים מעיר אחד *תכם

 לירח ניחא לא יוחנן רבי א״ל ככתבן ־בריבם
 מוכח מעיר א׳ אלא חכי עלייהו דאטרת מרייהו‘

 המשפחה כל מזכין ממשפחה ושנים כולה העיר :ל
 וקאמר ויתיב ררב קמיה כהנא רב יתיב :ולרה

 למרייהו ליה ניחא לא רב א״ל ככתבן *בריבם
 העיר בל מוכה מעיר אחד אלא הכי לחו נאמרת

 דחוה חזייה המשפחה כל מוכין ממשפחה &נים
 כת 3”א *לא א״ל דרב קמיה ויתיב וסליק רישיה חייף ;א

 לי לייטית קא מילט א״ל החיים בארץ מצא1
 שמחיה כמי תורה תמצא לא קאמינא קרא !"ל

 1 מםמי אתכם *ולקחתי נא׳ אומר סימאי ר׳ תנא עליה צמו
 פס ממצרי׳ יציאתן מקיש אתכם *והבאתי ונאט׳ לעם י

 רכוא מששי׳ שנים לארץ ביאתן מה לארץ ביאתן
 להשלים אוה״ע ומסידי הגרים יהיו שבעיל׳ משלשה את׳ היות
 קצת יתמעטו השלישי ממלק יותר להיות מרובים הס ואס [ליש
 רש״י וע׳ ק ר״ש לדברי כמו כ״כ מתמעטין ישראל אין ומכן’ לרבי ז״ח

 ל״ל= כגמ ושכיס חעיר ן5אל ימלטו שלא ככתבן דברים ק־ש:
 אקמ בעיר שיש א׳ מסוד בשביל מעיר אחד ולקחתי חשפמה:

 מוסף '־*ישיח רקאחייף כהכא: לרב ת חזייה כולה: העיר ל
 תמצא לא תורה: ללמוד לו שהיה בשעה בעצמו ומעדן אשי

 כפרשת נאמר לעה״ב: תבא לא שחקללו משמע החיים :ארץ
 אל אתכם והבאתי בתרי׳ וכתיב לעס לי אתכם ולקמתי ■ארא

נשתיירו שלא רבוא מששים שנים לארץ ביאתן מה האק:
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 אטר רבוא. מששים שנים ממצרים יציאתן אף

 כימי שמה *וענתה שנא׳ המשיח לימות וכן בא ך"
 :מצרים מארץ עלותה וכיום נעוריה

 אחת פעם )אומר( יוסי בר׳ אליעזר ר׳ ]אמר[ תניא רסד
 ומצאתי מצרים של לאלכסנדריא נכנסתי שם

 אבותי עשו מה ואראך בא לי ואמר אחד זקן
 מהם בחרב הרגו מהם בים טבעו מהם לאבותיך

 שנא׳ רבינו משה נענש זה רבי־ ועל כבנין מעכו
 לעם הרע בשמך לדבר פרעה אל באתי *ומאןמה’יי8

 רפלב יהושע אכשים שכי אלא ממצרים שיצאו רבוא מששים
 בפמות לא גזרה כגזרה לא .ממלין יש כפרק בב״ב כדאחריכן

 שכמכי רכוא ששים כמי בהכך שכה מששים ביותר ולא מעשרים
 ששים מכן יותר ולא עשרים מבן פמות לא אמשוב לא במדבר

 שמכל רבוא מששים שנים ממצרים יציאתן אף שכהמ״ר:
 בלבד שכים אלא מהם כשתייר לא כמצרי׳ שהיו רכוא ששים

 מששים א׳ שיצאו רבואות לששים עלו רכוא ששים של שכיס ואותם
 יהי שלא אפילה ימי כשלשת כולם חתו והשאר בהם שהיו יבוא

 שלי המשיח לימות וכן ישראל: של במפלתן רואים מצרים
 נעוריו כימי שמה וענתה שכיס: אלא רכוא ששים מכל ישארו
 עלותה כימי יהיו ושפלי׳ עכייס מצרים מארץ עלותה וכיום

:מצרים מארץ
 זה דבר רעל לנכים: במקום אותם בולן היו בבנק מעכו

 התחיל כך לישראל שכעשה שכשראה רבינו משה נענש
ומאז הקב״ה לפני משה אמר הקב״ה לפכי ולהרהר להתרעם
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 משתכח? ולא דאבדין על חבל הקכ״ה א״ל זזה

 באל' ויעקב יצחק לאברהם נגליתי פעמים ;רבה
 שמך מת לי אמרו ולא מרותי על הרהרו ולא עדי

 ע לאשי׳ לארכה בארץ התהלך *קים לאברהם אמרתי
 שרה את לקבור מקים כקש אתננה לך כי לרחבה

 ולא כסף שקל מאורח בר׳ שקנה עד מצא לא
 כי שם הואת בארץ *גור ליצחק אמרתי מרותי על ;רהר
 לשתוח מים עבדיו בקשו ואברכך עמך אהיה

 שם ןעיר *ויריבו שנא׳ מריבה שעשה ער מצאו לא
 הרהר ולא המים לנו מר לא יצחק רועי עם רר

 שסכמאתה אשר *האיץ ליעקב אמרתי מרותי ןחר
 אהלו לנטוע מקום בקש אתננה לך עליה צוכב

 הרהר ולא קשיטה במאה שקנה עד מצא לא
 אמרת ואתה שמך מה לי אמרו ולא מרותי :חר

 ה שמ!₽ *!הצל לי אומר אהה ועכשיו בתחלה שמך מה יי
 אעשה אשר תראה עתה עמך את הצלח א’

 ול7ג הפסד משתכחין ולא דאכרין על חבל א״ל וגו׳: ■אתי
 כמותם קסידיס אמרים למצוא יכול ואיני שאבדו מסידים על 1

 אל עדותי: אמר הרהרו שלא ויעקב יצמק כאברהם אתה ;אין

 התהלך שדי אל אני וגו׳ ורבה סרה שדי אל אני לו שאמרתי &די
 ולא ולבניו לו ישראל ארץ שכל חכטימו והייתי תחים והיה פני

 שטך מה לי אמרת בתחלה אתה: שעשית כמו שמך מה :דו
 עמך: את הצלת לא והצל ואמרת מדותי על הרהרת כשיו
באהל: שייך נטיעה ולשק אפדנו אהלי ויטע כמו אהלו טוע

:להם עושה שאני בפלאות תראה הפעם תראה עתה
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 רואת אהה ואי רואה אתה פרעה כמלחמת לפרעה

מלכים: ל״א במלחמת
 משה ראה מה וישתחו ארצה ויקוד משה *וימהר

 ארך׳ אמר ]גמלא! )גמליאל( ק ר׳חנינא
 ■ דאמר כמאן תני׳ ראה אמת אמרי ורבנן ראה אפים לי מיי׳״

 'מצאו למרום משה כשעל׳ דתניא ראה אפים ארך
 לפניו אמר אפים ארך וכותב שיושב להקכ״ה

 ן אמר לרשעים אף א״ל לצדיקי׳ אפים ארך ע רכש׳
 לך דמבעי חדת השתא א״ל יאבדו רשעים לפניו

 ארך לי אמררת כך לא א״ל ישראל כשחטאו
 אמרת כך ולא רבש״ע לפניו *אמר לצדיקים אפיםבע״ שם

נא יגדל *ועתה דכתיב והיינו לרשעים אף לי די מדכי
 סליק הוה הגי רבי לאמר דברת כאשר ה׳ כח

 לההוא שמעיה שילא כר רבה דבי בדרגא ואזיל
 נאיה לביתך מאד נאמנו *עדותיך דאמר ינוקא צג »ליס

 אמח והשתמוה: ראה מדות י״ג של מדת איזה על ראה מה
 ישראל שכתמיינו ונתיירא אמת שנקרא במלותיו ראה ראה

 שלא עליהם להתפלל ומיהר גמור בדין אותם ד; הוא אס כלייה
 [ ראה אסים אי־ץ כח״ד תניא ה״ג מעשיהם: לפי אותם דן יהא

 יהיה ולא יאבדו רשעים לו אמר וכו׳ למרום משה כשעלה דתכיא
 אפיס ארך אסרת לא הקב״ה א״ל ־ עליהם אפיס ארך לך

 כמ״ד. מסתברא והשתא וכו׳ לפניו אמר לרשעים: ולא לצדיקים
 (אסיס ארך שהוא בהקב״ה זו ה7מ שרא׳ שכיון ראה אפיס ארך
:שמ>ן לרשעים אף
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 צ «ליס למשח *תפלת ליה וסמיך ימים לאורך ה׳ קדש

ראה: אפים ארך מעת שמע אמר וגו׳
 עתירהקכ״הרסי חניגא רבי אמך־ אלעור רבי אמר

 שם וכו׳: וצדיק צדיק כל בראש עטרה להיות
כד( מאמי" פ״א במגילה )כמ״ש

 שם לעול□ חלק להם אין הנדחת עיר אנשי משנה
 מ דניי׳ 1בליעל- בגי אנשיכם *יצאו שנא׳ הבא

 לה׳ כליל .וכו׳ וגו׳ עירם יושבי את וידיחו מקרבך
 אתת אם הקכ״ה אמר שמעון רבי אמר אלהיך
 כאלו עליך אני מעלדת הנדחת בעיר דין עושה
 שם בירך ידבק *ולא .לפני כליל עולה מעלה אתת

 כעולבם שהרשעים ומן שכל החרם מן מאומה
נסתלק העולם מן רשעים אבדו כעולם אף חרון

העולם: מן אף חרון
 רסן צריקיבם לנכסי פרט אותה *החרם רבנן חגו

קיב נכסי לרבות בה אשר כל ואת לה שבחוצה
 ג. דליי׳ *ואת שמים. שלל ולא שללה שבתוכה. צדיקים

 שס עדותיך משת אמ׳ ועליה אפים ארך מדת היינו ימים לאורך ה׳
השלום עליו רבינו חשת זה ופסוק במורב אותו שראה מאד נאמנו

:האלהיס איש למשה תפלת חיכית לעיל דכתיב אמרו

 לעה״ב: מלק לתם שאין מקרבך בליעל בני אנשים יצאו
 צדיקי׳ היו שאס לה שבחוצ׳ צדיקי׳ לנכסי פרט ]אותה[ החרם

אקר במקום מופקדים נכסים לתו והוו בתוכה דרים
------—באותה להם שיש נכסים אבל אותם ממרימין אין אמרים ביד IV.
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 לה. שבחוצה רשעים נכסי לרבורח שללה כל
 צדיקי׳ נכסי תורה אמרה מה מפני שמעון ר׳ אמר

 בתוכרת שידורו להם גרם מי יאבדו שבתוכה
אבד•־ ממונם לפיכך ממונם

 האיש ארור לאמ׳ ההיא בערה יהושע *וישבע רסח
 הזאת העיר את ובנה יקום אשר ה׳ לפני מיג
 איני הזאת העיר שנאמר )ממשמע גו׳ יריחו את שם
 ]תניא[ יריחו( ת״ל מה אלא יריחו שהוא יודע ז יהושע

 על אחרת עיר ולא אחרת עיר שם על יריחו לא
 האלי בית חיאל בנה *בימיו דכתיב יריחו מ״אעישס
 צעיר! ובשגוב יסרה בכורו באבירם יריחו את

 שמעו רבי אמר :לקמן מפורש וטעמא אותם ממרימין תעיר
שמעו רבי דרש דוכתא בכל וכו׳ חורה אמרה מה מפני

דקראי: טעמא
 ואדי דריש וקרא ונו׳ האיש ארור לאמר יהושע וישבע ח״ג

 לבנותו כשיתמיל דלתיה יציב ובצעירו יסדנה’ בבכורו
 ע? יריחו לא הקטן: בנו ימות דלתיה וכשיעמיד בכורו ימות
 אמרת עיר שס על שמה ויסבב ירימו יבבת שלא אחרת עיר שט
 וקראו אמרת עיר בבה שאפי׳ יריחו שם על אחרת עיר ולא

 כתיב :לעולם יממה ירימו שם שאפי׳ לכבותה אסור ירימו
 ע> אמאב של בימיו יריחו את האלי בית חיאל בנה בימיו
 יריק ולא יריחו את האלי: בית ליה קרא האלה על שעבר
 ירימ שם לה שקרא ירימו( )על בכה אמרת עיר אלא בכה עצמה

רשע אבירם יסרה בכורו באבירם :ליה מכא הא אתפרש ולא
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 היה לא רשע בכורו באבירם תניא .רלתיה הציב

 אבירם ללמוד לו היה רשע צעירו בשנוב ללמוד לו
 ]לא[ בכורו באבירם קאמר הכי עביר מאי ושגוב

ממשמע צעירו בשגוב רשע לאותו ללמוד לו היה

את לנכות שלא ללמוד למיאל לו היה לא הרשע אבירם כשמת

 מה צעירו ששגוב יודע איני בכורו באבירם שנא׳
 מקבר שהירח מלמד צעירו שגוב לומר תלמוד
 הוה שושביניה אחאב .שגוב עד מאבירם והולך
 טמיא בי ]כשלמא[ למשאל ואליהו איהו אתא
 לא ליט הכי יהושע לט כי דלמא וקאמר יתיב

 שם על אחרת עיר ולא אחרת עיר שם על יריחו
 לווטא השתא אחאב א״ל אין אליהו א״ל יריחו

 י'יכ ועבדת׳ *וסרתם רכתיב מקיימה קא לא דמשה
 השמים את ועצר בכם ה׳ אף וחרה וכתיב וגו׳

ע״ן ליה אוקים גברא וההוא וגו׳ מטר יהיה ולא

 ’בשגובי־ף" רשעי׳: להר דקרי עכור טאי ושגוב אבירם ירימו:
 א!יכמ^ אבירם שקברבתמלתו דכיון ללמוד רשע לאותו לו היה צעירו

גייסא כסשיה באכסי ומלתא צעירו שגוב ימות שלא בו למזור לו היה
 אחרמ מתחה השתא בכורו באבירם שנא׳ ממשמע דרשה: ולא הוא

 שהיה צעירו שגוב ת״ל מה אלא צעירו ששגוב יודע איני אקרא
 אחאב :מכולם צעיר שהוא שגוב ועד מאבירם והולך קובר

 בי ]וי״א טמיא בי אמאב: היה מיאל של אוהבי שושבינו
 ובכמה לכמחו בדברים אותו שמטעימין האבל בית טעחא[
איני טמא אמר )לשון עי״ן בלא טמיא רבה בבראשית כתיב דוכתין

___________________
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 למיול מטרא ליה שביק ולא וחלם חלם כל על

 מיקיימדה תלמידיה דיהושע לווטתא ליה מיסגד
 ה׳ חי גו׳ גלעד מתושבי התשבי אליהו *ויאמר מיד ‘י יי״א

 רחמי בעא ומטרוגו׳ טל גו׳ יהי׳ אם גו׳ ישראל אלהי
דבר *ויהי ואול וקם דמטר אקלירא ליה ויחכו כילם ם

 ונסתרת קדמה לך ופנית מוח לך לאמר אלי ה׳
 ובשר לחם לו מביאים והעורבי׳ וגו׳ כרית בנחל
 טבחי מבי רב אמר יהודה א״ר מהיכא בבקר

 היה לא כי הנחל וייבש ימים מקץ ויהי דאראב
 כתיב בעלמא צערא דאיכא דחוא כיון בארץ גשם
 ]וכתיב[ צרפתה לך קום לאמר אליו ה׳ דבר ויהי
 בעלת האשה בן הלה האלה הדברים אחר ויהי

 דתחיירת אקליד׳ לידת למיתן רחמי כעא *ידיי'הכית
נמסרו לא מפתחות שלש לידה אמרו המתים גיע״כ'

 המתים תחית ושל גשמים ושל חיה של לשליח
 ותלם תלם כל על :אבל( טמא ואלנ״ס האטב״ח באותיו׳ אבל

 מטרא שביקא ולא :הוא גבוה מקים ערוגה של ]שורה[ שורה
 לילך אותי חכיחין אין לעולם הבאים גשמים חרוב ומסגד מיזל

 ויאמר מיד בטיט: מלוכלכים שהדרכים מתוך לע״ז להשתחוות
 קרא האי וגו׳ מטר האלה השנים יהיה אם ה׳ חי אליהו
 של מסתת דמטיא אקלידא האלי: בית דחיאל לקרא סמוך
 לאליהו א״ל בעלמא: צערא דאיכא הקב״ה דחזא כיון מטר:

 מפרש כדקא מטר של מפתח לו שיחזיר הדבר לגלגל צרפתה לך
האוצרות כל על שליח ביד נמסרו לא מפתחות ג׳ :ואזיל



שפז סנהדרין עשר אחר שרק חלק
 אייתי הרב ביד ואחד תלמיד ביר שתים יאמרו

 י” מ״א אחאב אל הראה *לך מיד וכתיב האי ושקיל האי
מטר: ואחנה

 רכט משר חסדא דרב קמירח גלילאה ההוא דרש
שם דטרקיה לגברא דומה הדבר למה דאליהו

בצפורי יוסי רבי דרש למפתחיה ואבדה לגליה
 שסע״כ איכסי גבי׳[ למיתי ]רגיל הוה *קפדן אליהו בא8

 ליה אמר אחא כי אתא ולא יומי תלחא מיניה
 הא א״ל לי קרית א״לקפדנא מר אמאילאאתא

 דכיי׳יג מאומה בידך ידבק *ולא פיסקא -קמןקפידמר:

 שלשת אבל הממונים שלומים ביד ונמסרו חפתמות יש הקב״ה £ל
 בידו אלא מבראשית עליהם שלימ מיכה שלא בידו לו יש זפתמות

 אותן לאליהו הקב״ה וקאמר עליתם שלימ למסור רצת ולא הס
 עליהם שלית מביתי ולא מבראשית בידי עכבתי מפתמות שלשה
שני מפתק תשאל ועתה מהם אמד על ממונה עשיתי אותך אלא

הרב: ביד ואמד תלמיד כיד ב׳ יאמרו
 עשה כך למפתמיה ואכדית שלו שער שסגר לגליה רטרקיה

]כעל השער( שהיה גשמים של מפתמ )כטל אליהו
 השער נפתת שלא גשמים של המפתמ אבד ולבסוף מטר[ לשערי

 ולא מטר ואתנה אמאב אל והראה לך דכתיב ידו על מטר של
 שכעס קפדן היה וגדולי: תביני אליהו אבא מטר: וחן כתיב

 :ומטר טל האלה השנים יהיה אס ה׳ מי ואמר אמאב על
 אתא ולא יומא כל מדרשו לבי לחיתי רגיל שהיה מיניה איכסי
על הרי מר קפיר רקא רקמן הא יוסי: ר׳ א״ל יומי: בתלחא
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.,בעול אף חרון כעולם שרשעים ומן כל החרם מן

 רשע רבנן תנו גנבי. יוסף רב אמר רשעים מאן
רשע *בבא שנא׳ לעול□ בא אף חרון לעולם בא יח משלי

 העולם מן אבד רשע חרפה קלון ועם בוו גם’בא
.רנה בם רשעי *ובאבוד שנא׳ לעולם בא טובה יא ם8

 שנאמר לעולם בא רעה העולם מן נפטר צדיק
 חסד ואנשי לב על שם איש ואין אבד •«"׳ס*הצדיק

 הצדיק נאסף הרעדה מפני כי מבין באין נאספו
 ינחמנו ♦וה שנא׳ לעול׳ בא טובה לעולם בא צדיק ה יאפי«

:ידינו ומעצבון ממעשינו
 :ימיה שלשה אלי באת שלא מקפיד אתה עליך שאמרתי דבר

 דכיון מכלל נאסף הצדיק הרעה שתנא קודם הרעה מפני
שכא׳ הרעה פסקה לעולם בא צדיק אבל באה: הרעה שמת

:יכממכו זה



 שפח ומאכיל הגוזל פ׳ כ״ק במס׳ השמטה
מד סי׳ אחר

 קיג חילול שיש בטקו׳ אוטר יאיר בן פנחס ר׳ תניא
בע״ טעותו שטואל אט׳ אסורה. אבידתו אפי׳ השם

 בטר דדהבא לקנה מגוי זבן דשטואל הא כי טותר
 כהנא רב וווא: חד ליה ואבלע זוזי בר׳ רפרזלא

 חזי א״ל זוז׳. חד ואבלע בק׳ חבית׳ ק״ך מגוי זבן
 לצלחא. דקלא וגוי איהו זבן רבינא קסטיכנא. דעלך

 ידע: טנייג׳ דגוי טעיקר׳ ואייתי קדי׳ לשטעי׳ א״ל
 דגופני שיבשא חזי באורח׳ אזיל הוה אשי רב

 זיל לשמעי׳ א״ל .דעינכי קיטופי בה ותלו בפרדים׳
 אייתי לא דישראל אי לי אייתי נינהו דגוי אי חזי
 רגוי א״ל בפרדים׳ יתיב דהוה גוי ההוא שטע לי.

 :דמי שקל לא וישראל דטי שקיל גוי א״ל שרי.
 שמבליע או במשבון וטעה לישראל מייב גוי היה מותר. טעותו

דפרזל׳מזרק במר דדהבא לקנה ה׳: דליכאמילול
 אזר טעו׳ ועוד זוז׳ לי׳ ואיבלע :כמושת של במזקת זהב של

 וא״ל :ד׳ במקו׳ ג׳ שלקיז במשבון והטעהו מדמיו זוז שעיכב
 להוצי׳ כדי אותם מוכה איכי סמיכב׳ דעלך מזי לגוי כהכא רב

 זו סמיכב׳ דעלך מזי לישראל אמר גוי ל״א המשד מן אותך
 קמ העיקר לצד פסקין מעיקר' לבקע; לצלחא שמעתי:

 אבל מכה הססקין מכין ירע מנייג׳ דגוי עבין: שהן !צרכן־
 קטופי :זמורות שבשה :יש גטין וכמה דקין כמ׳ עיכיו כתן !א

: אשכולות


