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ב מכוח ראשון פרק העדים כיצד

מכות מסכת
ם י ד ע ה ה צ י כ

ראשון פרק
 א התורה מן שלוקין זוממין לעדים רמו עולא אמי־

ב והרשיעו הצדיק את והצדיקו* דכתיב מנין
 ע״כ משום הרשע הכורה בן אם ותירה הרשע את

 כה׳דכי,והיה הרשע את והרשיעו הצדיק את שהצדיקו
 ארה שהרשיעו עדים אלא הרשע הכות בן אם

 הצדיק את והצדיקו אחריני עדים ואתו הצדיק
 בן אם והיה רשעים לתני ושוינהו דמעיקתיא

גלות עדי או גרושה בן עדי כמו שלוקין זוממין לעדים רמז
 פריך ולקמן לוקין שהן מכין הזמה מדין הכתוב שפטרן

 בתמיה הצדיק אח שהצדיקו משום תענה: מלא ליה תיפוק
 למה דיכין בבעלי רשע וצדיק קאמר בדייכין והרשיעו והצדיקו אי
 אכשיס בין ריב יהיה כי לכתוב וגו' הצדיק את והצדיקו לי

 למה וגו' הרשע הכות בן אס והיה ושפטום המשפט אל וכגשו
 את דין בית שהצדיקו מקום כל וכי צדיק צדקות כאן הוזכרה

 מלקות למיתלי קרא דאתא מלקות איכא המייב את ויזיינו הזכאי
 עדים קרא משתעי בעדים כריזך על אלא והרשיעו בוהצדיקו

 הכדון את והצדיקו והזימום אמרים ובאו צדיק שהרשיעו שקרים
 הכות בן אס והיה הרשעים העדים את והרשיעו צדיק שהוא

דין בהו לקיים יכול שאיכך הוא מלקות בת זו הזמה אם הרשע



מכוח ראשון ^רק עויים■ 1
 דהוי משום תענה מלא* ליה ותיפוק .הרשע המת ל מחוה

 מעשרת מ שאין לאו ובל מעשרה בו שאין לאו
עליו: לוקין אין

 עד ברעך על היתיב לא מתנה לרב שמואל א״ל ב
 שמעתיו להא לה ]רמפרשת[ )דאמררה( ג

 חברו את המלורה רבנן דאמרי מלתא הא ע״במנא
 אחר יום מל׳ פחורה לתובעו רשאי אינו סתם

 שנא׳ ]א״ל[ פה על המלוח ואחד בשטר המלוח
 שנא׳ ממשמע השמטה שנת השבע שנת קרבה* מי דניי׳

 אלא השמטת שנת שהיא יודע איני השבע שנת
 שמטה לך יש לך לומר השמטה שנת ת״ל מה

 סתם חברו את המלוח וו ואיזו כזו שהיא אחרת
 דאמר יום משלשים פחות לתובעו רשאי שאינו

שנה: חשובי׳ בשנה יום שלשים מר
 אם עדים שלשה או ערים שנים פי על* משנה ה
 הכתו׳ לך פרט למה בשנים עדות יתקיים ע״ב
 שלשה מה לשני׳ שלשה* להקיש אלא בשלשה י׳ דך׳

 ומנין חג׳ את יוימר השנים אף השנים את "?^מוימין5
 שנים מה אומר ר״ש ערים ת״ל מאה אפילו
 אינם נ' אף זוממין שניהם שיהיו עד נהרגים אינם
 השופט והפילו גלות עדי או גרושה עדי כגון גמורה הזמה

 נכי לאוין ]עונשי[ כל תענה מלא ליה ותיפוק לפניו: והכהו
 יכול שאינך ו״כאן עונש בו לך שפירש במקום אלא הן חלקות

ילקו: בהם הכתוב עובש לעונשן
שנה[: שקרוי כזו ]שהוא



ג מכוח ראשון פיק העדים כיצד
 מאה אפי׳ ומנין זוממין שלשתן שיהיו עד נהרגי׳

 אלא להקל השלישי בא לא אומר ר״ע עדים ת״ל
 )אם( א״כ באלו כיוצא דינו לעשות עליו להחמיר

 עביר׳ כעוברי עבירה לעוברי לנטפל הכתוב ענש
מצוד, לעושה לנטפל טוב שכר שישלם עאכ״ו

מצוה: כעושה
 ג נקרארת בשבוע אחת ההורגת סנהדרין משנה

ז אחת אומר עזריה בן אלעור רבי חבלני׳
 אלו אומרים ור״ע טרפון רבי .שנה לשבעים

 ■ רכן .מעולם יארס נהרג לא בסנהדרין היינו

דחמילא זאת ללמדנו הוצרך לא כו׳ השלישי בא לא ר״עאומר
 לכל כשרים השכים שהרי השלשה את חזימין ששכיס ידעיכן

 כולם שהרי כולם שיזיחו עד זוממין שאין ידעיכן וממילא עדיות
 בא לא *העד: שקר עד והכה כתיב וקרא עדים כעשו כאיזד
 היתה הוא ובלא הואיל תאמר שלא עליו להחמיר אלא להקל
 הוא שאף הכתוב למדך הזמה דין בו יעשו לא מתקיימת עדות

 חמדת מרובה טובה מדה שמליכו עאכ״ו דבר.־ המקיימין מן היה
 וכמדת לאלפים מסד נוצר אומר הוא טובת במדה פורעכות

ע״כ; רבעים ועל שלשים על אומר הוא פורעכות
 המי׳ זח אתה שאין לפוטרו כדי זכות לו לבקש להם שהיה לפי )חבלנית

יינא בו התקיימו שכים לשבעים אמד מיתה שכתמייב חי מוצא
ג ־ / 1
 א1)ה בידוע בשבוע אמת שהרגה וסנהדרין מיתות מייבי תכסיסי כל

 מלזיןט זכותו אמר למפש לכם שחו לא כמי אי נפשות. בדיני בקיאי׳ שאין
 ,מדכי מעולם ארם נהרג לא מבלנית: נקראת לפיכך כראוי כדון של



 מכות ראשון פיק העדים כיצד 3
 מרבים היו הם אף אומר 1גמליאל" בן שמעון

 בישראל: דמים שופכי

הגולין הן אלו
שני פרק

 הרי והרג הרבים לרשות אבן הזורק ]משנה ח
 לחצירו האבן ארה זרק ובו׳ גולה זה

 ואם גולה לשם ליכנס לניזק רשות יש אם והרג
 כיער רעהו את יבא ואשר* שנא׳ גולה אינו לאו יע דכיי׳

 ליכנם ולמזיק לניזק רשות יער מה עצים לחטוב
 לשם להכנס ולמזיק לניזק רשורה כל אף לשם
 ליכנס לניזק רשות שאין הכירה בעל חצר יצא

 רשות עצים חטבת מה אומר שאול אבא לשם
 והרב בנו את המכה האב יצא רשורה כל אף

 יכולין שאין כדברים העדים את לבדוק מרבים שהיינו חתוך
 ראיתם דאמרי׳ וסשטינן עבדי הוו היכי עלה ודייקינן בהם לעמוד
 מיתה לאחר אותו בדקתם כלום כלו' הרג שלם או הרג טרפה
 לומר תמצא ואס לא אס טרפה מסימני אמד בו יש אם לראות

 מתחלה היה נקב סייף במקום דלמא שלם ונמצא אותו בדקתם
 בשפופרת כמכחול שהכניס ראיתם אמרק הערוה את בבועל וגס
 משיראוס אלא כן הדין ואין בו להסתכל העדים דרך שאין דבר

 ייראו שלא דמים שופכי מיבים הם אף :המנאפים כדרך
דץ(: מנ>מ

אחרת: לדרך להטותו בנו אח המכה האב



 ד מכוח שני פיק הגרלין הן אלו

 א״ל גט׳ • כר כ״ד ושליח תלמידו את חדורה
 דרשות עצים דמחטבת ממאי לרבא מרבנן ההוא

 עצים ומחטבר־ז דסוכה עצים מחטברת דלמ<ית
 ראם כיון א״ל ליגלי רחמנא אמר ואפ״ה רמערכה

 מצוה[ לאו נמי השתא מצורת לאו חטוב מצא
 בנו את המכה האב יצא לרכא רבינא אתיביה

 לימא ואמאי ב״ר ושליח תלמידו את הרודה והרב
 התם מצוה לאו ה״נ מצות לאו נמיר דאילו כיון

 ויתימשל״בט ויניחך בנך יסר* דכתיב מצוה דגמיר אע״ג
לנפשך: מעדנים

 ט אשרי!* הוא נביא כי האיש אשת השב *ועתה
ע״נ שם . וכי אד׳דורו דבעו הןא נביא

 חכ״מפ׳׳7 הירק בעבר משרת הבדיל ערים שלש ח״ר
ניז מאמי ומכוונות כנען בארץ יהושע הבדיל וכנגדן

 ה ביהודה חברון* שבכרם שורות שני כמין ]היו[ )הן(
 שם רמות* כנגר אפרים בהר שכם* כמדבר כצר* כנגד

 י יהסע ושלשת* בבשן גולן כנגד נפתלי בהר קרש בגלעד
ל יניים כמחברי לחברון מדרום שיהא משולשות שיחו

כ הסיג* י 1
 ד יכלים כי נמי השתא :חלקות לחייב ארבעים ,החלקה ב״ר ושליח

יט שם ןאל .הסוכה[ עשיית אלא חלוה החטבה אין חטובה חצא לא
:להכותו מצוה

 :שבכרם שורות ב׳ כחץ שורות כב׳ אלו כנגד אלו היו ומכוונות
שוות כלו׳ משולשות שיהו ארצך גבול את ושלשת

שחסרש כחו רבעים לארבעת אי׳י של רחבה חולקו׳ האר[ בחלוקת



מכוח שני פרק הגולין הן אלו 4
 ומשכם לקרש כמשכם לשכם ומחברון לשכם
 כא״י תלרת הירדן בעבר לצפון. כמקדש לקדש
 דכתיב* רוצחים שמחי בגלעד אביי אמר תלת

 אלעור וא״ר .מדם עקובה און פועלי קרית גלעד** י
 גיס^ן מהאי מ״ש נפשורת להרוג עקובי׳ שהיו המעז

 אמר רמקרבי מציעאי ומ״ש דמרחקי גיסא ומהאי ה״נח ׳ע
 וכחכי* שנא׳ רוצחים שמחי נטי בשכם שסאביי
.שכמוה ירצחו דרך כחגים חבר גדודים איש

 מתחברי׳ שהיו אלעור רבי אמר כחגים חבר מאי •
 לחלוק שמתחברים הללו ככהנים נפשות להרוג

 ועליהם* והאיכא ליכא ותו הגרנות בכית תרומה לה מדני
 קולטות הללו אביי אמר עיר ושתים ארבעים תתנו

 קולטורה אין הללו לדערה שלא בין לדערה כין
 והכתיב הואי מקלט עיר וחברון לרעת אל^

 אמר משה דבר כאשר חברון את לכלב ויתנו* יפטי׳א6

 בעבר וכר: כממברקלשכם למברק א״י של מדרומה שיהא והולך
 בכמלת כמו שלש השבטים שכי ככמלת בתמיה ובו׳ תלת הירדן
 רוצמיס: שכימי הירדן בעבר שהוא בגלעד השבטים: עשרת

 דמרחקי גיסא ומהאי גיסא מהאי שנא טאי אורבים: עקובים
 בסוף וההורג הארץ רביעית הארץ מגבולות ריזוקים וקדש מברק
 דמקרבי מציעאי שנא ומאי הארץ: רביע לכוס צריך הגבול
 מכאן למקלט קרוב לקדש שכס ובין לשכם מברק בין ההורג

 קליטה לדעת שם בקשבי־מ לרעת שלא ובין לרעת כין ומכאן:
:קולטת שהיא יודע היה שלא קליטה לדעת שם ברין שלא ובין



ר׳ מכוח שני פרק הטלין הן אלו
 ואחץיהטעכא העיר שדה ואת* דכתיב פרוודהא אביי

יפנה: בן לכלב נתנו חצריה
 שם קטנים טירים לא אותן עושין אין הללו ערים

בינוניות עיירות אלא גדולים כרכים ולא
 מים איןשם אם .מים במקום אלא אותן מושיבין ואין

 ,שווקי במקו׳ אלא אותן מושיבין ואין מים מביאיישם
 נתמעטו אוכלוסין במקום אלא אותן מושיבין ואין

 מביאין ריוריהץ נתמעטו עליהן מוסיפין אוכלוסיהן
 • בחם מוכרין ואין וישראלים לויים כהנים להם

 נחמידח ר׳ דברי מצודה כלי ול^ זיין כלי לא
 מצודות בתוכן פורסין שאין ושוק מתירין וחכמים

 רגלי תהא שלא כדי חבלים בתוכן מפשילין ואין
 קראה מאי יצחק רבי אמר שם מצוי הדם גואלי

 לכלב: נתנו שחה על ונקראו׳ לה הסמוכי׳ ומצרי׳ כפרי׳ פרוודהא
שם: מצויץ מזונות שאין לפי קטנים טירים מקלט: ערי הללו

 גואל ויהא תמיד שם נקכציס שהכל גדולים כרכים ולא
 כימי כגורל כשנפלו מים שם אין ואם לו: ויארוב שם מצוי הדס

 :ריזוקיס הנהרות מן אמ״כ חים אמת לשם הביאו ללויס יהושע
 שיהיו אוכלוסין במקום לקנות: חזונות שימצאו שווקים כמקום
 על חרוכים הדס גואלי יבואו שלא להם סמוכים ויישוב כפרים

 זיין שס הדס גואל יקנה שלא זיין כלי :]במיל[ )בקול( העיר
 אף מצורה וכלי בו: ירגישו ממקומו זיין כלי יכיא שאם ויהרוג

לרוציזיסדכר להו דחתקנינן קראה מאי :יזיות הורגין בהם
לו: צריך שהוא



מכוח שני פרק הגולין הן אלו יי
 מידי ליה עביר וחי האל הערים מן אחת אל ונס* י לניי©

חיותא: ליה דתהוי
 ונס* דכתיב עמו רבו מגלין שגלה תלמיד ותנא

 ליה עביר וחי האל הערים מן אחת אל שם
 שלא מכאן וירא* א״ר חיותא ליה דתיהוי מידי י דניים

הרב יוחנן א״ר הנון שאינו לתלמיד אדם ישנהע,יא'א*י
 יוחנן רבי והאמר איני עמו ישיבתו מגלין שגלה

 בצר את* דכתיב קולטין שהן תורה לדברי מנין פס
 קשי^ לא התורה וזאת* בתריה וכתיב במדבר שם

 עטיק דלא בעידנא הא בה דעסיק בעידנא ©ייי״להא
 המות ממלאך קולטין מאי אימא בעית אי בה.ה?ה"י

7 • ן * 7ןןן לא רב בבי וגרם יתיב הוה חסדא דרב הא כי ,״״״,?
משום ליה למיקרב דמותא דמלאכא שליחא מצו נחמני

 אארוא ויתיב סליק מגירסא פומיה פסיק דלא
:ליה ויכיל אישתיק ארזא ופקע רב דבי
 וכדה מה מפני חנילאי בר תנחום רבי ואמר

 שהוא מפני תחלה בהצלה להמנות ראובן שם
 ויצילהו ראובן וישמע* שנא׳ תחלה בהצלה פתח לי ׳,**י

משדה יבדיל או* מ״ר שמלאי רבי דרש מירםיםדידנ
 א״ל שמש מורחה הירדן בעבר עריכם שלש

 איכא לרוצחיס השמש הזרח למשה הקב״ה
בשוגג הריגה לידי עונותיו יביאוהו שלא הגון שאינו לתלמיד

:לרשעים אלא חצוי שאינו לקמן דאחרינן ויגלה
 ן תחלה: מקלט בערי הכתוב בו שפתח תחלה בהצלה להמנות

, מילי כגון חיותם להם להכין לרוצחין השמש הזרח



 ז מכוח שגי רקפ הגרלין הן אלו
 דרש לרוצחים שמש הזרחת הקב״ה אמר ראמרי

 כסףומיקהלמה ישבע לא כסף אוהב* מ״ד □ימאי רבי
 ״א6י יל ישבע לא כסף אוהב תבואה ]לא[ )לו( בהמון אוהב
 הירדן כעבר ששלש יודע שהיה משה זה כסף
 אמר כנען שבארץ נ׳ שנבחרו ער קולטות אינן

 לו בהמון אוהב ומי אקיימנה לידי באות מצוה
 תבואה שכל למי בהמון ללמוד נאה למי תבואה

 ק! מלים גבורות ימלל מי* מ״ד אלעור .דא״ר והיינו שלו

 ה׳ גבורות למלל נאה למי תהלתו כל ישמיע ה׳
 תימא ואי ורבנן .תהלתו כל להשמיע שיכול למי

 תבואה לו בהמון אוהב מי אמר מרי בר רבה
 רבנן ביה יהבי תבואה לו בהמון האוהב כל

 כתיכי׳גמ׳ אמר אשי רב דרכא. ברי׳ ברבה* עינייהו
 דא״ריוסיכיכאכיי׳ והיינו תבואה לו בהמון ללמוד האוהב

 .על חרב ונואלו הבדים אל חרב* מ״ד חנינא בר
 בתורות ועוסקין בבד בד מ שיושבי ת״ח שונאי

 בהבדלה לרוצחים השמש הזרחוז לעיל: כגמר׳ דאמריכן טובא
 שלו תבואה שכל ברכים: לדרוש בהמון ללטור עשית: ויפה זו

 רבה תימא ואי ורבנן ובאגדות: בהלכות במשנה במקרא שבקי
 לו ת״יז אוהב וגו׳ תבואה לו בהמון אוהב מי אמר מרי כר

 מאןדריזים בעלמא כדאמרי׳ זרעו ועל עליו ממזרת התורה תבואה
 אוהב שהיה ברבה עינייהו רבנן יהבו :רבנן בכין ליה הוו רבנן

 וכו' אמר אשי רב ת״מ: בכיס לו והיו ביותר מכמים תלמידי
בהמון ללמוד :ללמד גרסינן בדרבינא ללמוד גרסינן אשי בדרב



מכוח שני פרק הגרליץ הן אלו 6
 וכתיב ומאלו הכא כתיב שמטפשין אלא עוד ולא

 שחוטאין אל<ת עוד ]ולא נואלנו אשר* התם ע מדל
 שרי גואלו* מהכא ואבע״א חטאנו ואשר שנא׳[ יט ישעי׳

 לו בהמון ללמד האוהב כל אמר רבינ^ן צוען
 למדתי תורה הרבה רבי דאמר והיינו תבוא׳

 מכלם: יותר ומתלמידיי מחברי ויותר מרבותי
 עומדות* דכתיב מאי לוי בן יהושע רבי תאמר

 גרם מי ירושלים בשערוך רגלינו היו שם
 ירושלים שערי במלחמה עומדין שהיו לרגלינו קככ מלי׳

 לוי[ ]כן יהושע רבי ואמר .בתורה עוסקין שהיו
 באומרו׳ שמחתי לדוד המעלות שיר* דכתיב מאי שם

 רבונו הקב״ה לפני דוד אמר נלך ה׳ בירת לי
 ימות מתי שאומרים אדם בני שמעתי עולם של
 ונעלות הבחירה בירת בנו שלמה ויבנה זה זקן

 יוסבחצריך טוב כי* הקב״ה א״ל ושמחתי ילרגלשםפ
 בתורות עוסק שאתה אחד יום לי טוב מאלף
 להקריב בנך שלמה שעתיד עולות מאלף ]לפני[

המזבח: גבי על לפני
 שנאמר לזו טוו דרכים להם ומכוונים משנה ט

 הנואל אלמא וגו׳ נשאו צוען שרי נואלו :רכים תבריס עם
 לפי תבואה לו הרבה: תלמידים בהמון ללמד :ליזטוא נשא3 ע

:קושיותיהן לתרץ לב ונותן הפלפול ירבה ידיהם שעל
 מקרא וכו׳ עולות מאלף שעריך: בשביל ירושלים בשעריך

:וגומר שלמה יעלה עולות אלף כתיב



ו מכוח שני פרק הגולין הן אלו
 יט דניי׳ רהלמידי שני לו ומוסרי□ הדרך לך *תכין

 רבי אליו וידברו בדרך יהרגנו שמא חכמי□
 שנא׳ עצמו ידי על מדבר הוא )אף( אומר מאיר
 שם היו כהנים של אמותיהן לפיכך* הרוצח דבר *ווה

 יא יתפללו שלא וכסות[ ]מחי׳ ומוון( )מים להם מספקו׳
 י יעקב בן אליעזר רבי תניא גט׳* ■ שימותו בניהן על

 שםע״נכדר דרכום פרשת על כתוב ]היה[ מקלט* אומר
 ]כהנא[ )הונא( רב אמר לשם ויפנה הרוצח שיכיר

 יט לניי׳ )בדרך( הכנה לך עשה לך תכין* קרא מאי
 פתחא לה פתח חנינא בר חמא רבי ]לדרך[

 כה חלים יורד, כן על ה׳ וישר טוב* מהבא פרשתא להאי
 וחומר קל מורדת לחטאי□ אם בדרך חטאי׳

 להאי פתחא לה פתח לקיש בן ר״ש לצדיקים
 אנדת^מכא והאלהים צדה לא ואשר* מהכא פרשתא

 כד ש״א יצא מרשעים הקדמוני משל יאמר כאשר* לידו

מקלט קאי: הכהן מוח עד שם דוישכ אקרא אמותיהן לפיכך
 . מפוצלי׳ דרכי׳ שני שהיו מקום ככל דרכיי פרשת על כתוב

 עליו וכתוב הדרך כאותו תקוע היה עץ מקלט לעיר פונה אמד
 לדרוש רוצה כשהיה פרשתא להאי פתחא לה פתה :מקלט

 שאמר זהו לידו אנה והאלהים :כך מתמיל היה רוציוין כפרשת
 הקדמוני משל רשע יצא מרשעי׳ הקדמוני משל יאמ׳ כאש' הכתוב

 והיא עולם של קדמונו שהוא הקכ״ה של משל שהיא התורה היא
 והאיך לידו והאלהיסאנה אמרה והיכן רשע יצא מרשעים אמרה

רשעים שהם ידי על אלא למטא לאדם מכשול ממציא הקכ״ה



מכרת שני פרק והגרלין הן אלו י
 שהרגו אדם בני כשני מדבר הכתוב במה רשע

 לוה כמדד הרג וא׳ בשוגג הרג א׳ הנפש את
 לפונדק מזמנן הקב״ה עדים אין ולוה ערים אין

 וזרת הסולם תחרת יושב במזיד שהרג זה אחת
 נמצא והרגו עליו ונופל כסולם יורד בשוגג שהרג

 :גולה בשוגג שהרג ווה נהרג במזיד שהרג זה
 ואמרי הונא רב אמר הונא רב בר רבה ]אמר י
 התורה מן אלעזר א״ר הונא רב אמר לה[ שס

 רוצות שאדם בדרך הכתובים ומן הנביאים ומן
 תלך לא* דכתיב התורה מן .אותו מוליכין לילך כב מדני

 דכתי' הנביאים מן לךאתם. קום* וכתיב שסעמהם
 בדרך מדריכך להועיל מלמדך אלהיך ה׳ אנכי* מ" *שעי׳

 הוא ללצים אם* רכתיב הכתובים מן תלך. ליג)זח(*>
חן: יתן ולענוים יליץ

 פרשרת נאמרה מה מפני חנינא בר חמא א״ר שם
 אל ה׳ וידבר* דכתיב עזה בלשון* רוצחים יא

 גלה לא והוא כדבר עד ואין גלות קייב הי׳ ההורג והנהרג ההורגכ ע6ז,”
 הקדוש לפיכך כהרג ולא כדבר עד ואין מיתה יזייב היה והכהרג

 מדבר הכתוב במה :רכו׳ אמד לפוכדק זימכן הוא כרוך
 כרמו: על וגולה עדים ויש והרגו עליו ונפל לידו: אכה והאלהי'

 לילן שחפץ דעתו שגלה כיון עמהם. מלן לא שנאמר ז׳'ל הרמב״ם
 ואע״פ להועיל. מלמדן אמס: לן קום ליה אמי עמהם

 אם :כה ללכת חפץ שאתה כדין כלו׳ מלן כדרן אלא מדריכן אינו כן
 אינו כלו׳ להם. ילין הוא ודאי ללצים אם כלו׳ וגו', ילין הוא ללצים

:ללין מניחן אלא ידן על מעכב
נאמר וכאן יהושע אל ה׳ ויאמר כתוב יהושע בכל עזה בלשון



 ח מכוח שני פרק הגולין הן אלו
 המקלט ערי את לכבש תנו ורגל[ לאמר יהושע

 תו׳רה שול שהן מפני וגו׳ אליכם דברתי אשר
 מב לאשי׳ דבר* דכתיב אין קשה לשון דבור דבל למימרא

 ג מלאכי נדברו* והחניא קשות אתנו הארץ אדוני האיש
*מ מלי׳ עמים ידבר* וכה״א נחת לשון אלא נדברו אין

לחוד: ידבר לחוד דבר תחתנו
 טעמאיא ובו׳. כהנים של אמותיהן לפיכך פיסקא

שם והכתיב מייתי מצלו ה^יין מצלו דל<ץ
 מ משלי לא חנם קללת כן לעוף כדרור לנוד *כצפור

 שמיע דרבא מפרקיה סבא ההוא )להו( אמר תבא
 כמשלחו חרס על רחמים לבקש להם שהיה מפני לי

 כ/ה7 בניהם על שיתפללו כדי דאמרי איכא בקשו ולא
 מייתיה״לה מצלו לא הא דמצלו טעמא ימותו ולא
 חט^כדל״ו טוביה אמרי הבא למעבד ליה הוה מאי

 כפית גזר מבגאי נסיב שכם אמרו התם מינגר וויגוד
 * שאר אבל תורה של שהן מפני :היא עז לשון ודבור ה׳ וידבר

מוץ בתורה הכתובה מצוה לקיים דבר אמר לא שאמר אמירות
תיזתכו: עמים יכהל עמים ידבר חזו:

 יזכם קללת לאו הלכך דורם על רחמים לבקש להם שהיה
 שלקה האדם על זה משל אמרו בבבל אמרי הכא :הוא

 ההיא וזיגורמינגדחשוס חטא טוביה אמרים: בשבילסרמקשל
 היה שלא בימידי אמהיד זיגוד אתא מטא טוביה דאמרינןבפסמיס

 וזיגוד מטא טוביה וא״ל לזיגוד פפא רב ונגדיה בדבר שני עד
 אחרי׳ בא״י אמרינן התם למשל: היתה ]ומאז[ )והאי( מיכגד

דיצה את לקין ממור ק שבס גזר מכגאי נסיב שכם זה: חשל



 מכוח של פרק । ,ף ן ן
 ]דרבאז )דאבא( מפרקיה סבא ההוא )לחו( אמר

 ער רחמים לבקש להם שהיה מפני לי שמיע
 דאכליה גברא רההוא הא כי בקשו ולא דורם

 דרבי מיניה פרסי )מאה( תלדה י ברחוק ארי^
יומין: תלתא בהדי׳ אליהו אשתעי ולא לוי כן יהושע
 אפילו חכם קללת רב אמר יהודה רב יבאמר

 בשכרה מאחיתופל מנ״ל באה היא בחנם שם
 לעלמא למשטפיה ובעי תהומא קפזייא שיתין דוד סוכה
 שם למיכתב שרי אי דידע איכא טי דוד יאמרפ׳ל,ל

אמר מידי ולא דא״ל ליכא וניח בתהומא ומשדי
 נשא בגרונו יחנק אומר ואינו לומר היודע יחמןכל

איש בין שלום לעשות ומה בעצמו ק״ו אחיחופל משים
1 2.1 / 1 / שלאדצה
 עמי מלו כהני שלא העיר בכי ושאר שלו וההכאה יעקב בת להציל
תעיר: מבכי איש שם מבגאי וכצטערו. ממימ׳

 מציכו ירושלמי ובתלמוד בה״מ של יסודות שיוזין דור כשכרה ?3"
 וזהומא קפא יוכי: בלשון יסוד והוא בה״מ של תלמיות

 ואמר קולו שהגביה יזרש שם שמצא ירושלמי ובתלמוד התהום צף
 תורה מתן מיום התהום על כבוש שאכי מכאן תטלכי אל ליה

 למכתב שרי מי :ונטלו דברו דוד שמע ולא הארץ כל שרעדה
 תעשו לא שמס את ואבדתם משוס ועובר המי׳ ימיזקוהו סן שם

 לא שהרי כדבר תימה יש וכו' ק״ו אחיתופל נשא גומר: לה׳ כן
 לאקר שהיתה דהסתה מעש׳ עד היבוסי מארונה הגורן דוד קכה

 לומר אכו צריכין הללו דברים ולפי שכיס ג' אמיתופל מיתת
וישבו שכמשין מיום מנעוריו יודע היה הגורן קכה שלא שאע״ס



 ט מכות שני פרק דהגרלין הן אלו
 ימחה בקדושה הנכתב שמי תורה אמרה לאשתו

 עאכ״ו כלו העולם כל על שלום לעשות המים על
 הדר בתהומא ושדא אחספא שם כתב שרי אמר

 י! ש״כ ואחיתופל* כתיב הכי ואפי׳ בדוכתיה וקם תהומא
 אבהו א״ר ויחנק ]וגו׳[ עצתו נעשתה לא כי -אה

 מעלי מנ״ל באה היא תנאי על אפי׳ חכם קללת
 ג ש״א אלהים לך יעשה כה* לשמואל עלי ליה דקאמר

 ]ואע״ג )וכתיב( דבר ממני תכחד אם יוסיף וכה
 ולאשם )האלה( הדברים כל את לו ויגד* דכתיב[

ח שם הלם ולא* כתיב הכי ואפילו )דבר( ממנו כחד
:וגו' בדרכיו בניו

תנאייג על אפי׳ נידוי רב אמר יהודה רב אמר
 ע״ב אםשם*דכתיב מיהודה לן מנא הפרה צריך

 ייג לאשי׳ כל לך וחטאתי לפניך והצגתיו אליך אביאנו לא

 לבה״ח מקום ומצאו יהושע בספר ובדקו ברח׳ בכיות ושמואל הוא
 באיזהו בזבמים ליה ודריש גומר לה׳ מקום אמצא עד כדכתיב

 בסוטה דכתיב המים על ימחה ברשותו: היסודות וקפר מקומן
 כו' הכי ואפילו כפרשה: אזכרות והרבה המרים מי אל וממה

 אומרו אינו אם אלא מקללו היה שלא היתה במכם זו וקללה
 על אפי׳ :אומר( איכו אס לקללו לו היה שלא היתה )במכס
 על קללה דהא באה היא כן אע״ס התכאי כתקייס ]ולא תנאי

 ואע״ס כמד לא שהרי כתקיים ולא ממכי תכחד אם היתה תכאי[
 קללה וזה וגו׳. בדרכיו הלכו לא כןכתקיימההקללהדכתיבובכיו

 מהוגכין: בכי שאין לי שכעשה כמו לך יעשה כה דכתיב עלי קללו
לאביו: מכודה שיהא הוא כידוי לשון לך ]וחטאתי



מכוח שני פיק הגולין הן אלו !י
 יונתן א״ר נחמני בר שמואל רב ואמר .הימים

 מתיר ויהי ימורת ואל ראובן יחי* דכתיב דנרי׳לגמאי
ארבעים אותם כל ויאמר ליהודה וזארת "יימספרפ׳טיס

ני י ובו': במדבר ישראל שהלכו שנה !,״״י
 יואב טעה טעיות שני רב אמר יהודה רב המאיייאמר

אחר אל • יואב וינס* שנא׳ שעה באותה יד
 אלא קולט שאין טעה המזבח כקרנות ויחזק ה׳ יב

 אל^ין קולט ■ שאין טעה בקרנותיו תפש והוא גגו כ ירא
 שילה של במזבח תפש והוא עולמים בית מזבח

 יהודה לסמוך ראה מה ליהוד׳ וזאת וגו׳ ראובן יחי דכתי׳ מאי
 אלא ליהודה וזאת בלשון יהוד׳ בברכת להתיזיל ראה ומה לראובן

 אמר חגולגלין יהודה ושל קייס השבטי'שלדן כל עצמות שהיו לסי
 וזאת מי הוא כאילו קיימת שלדו ראובן כלומר ראיבן ימי זה לשון

 ממצרים יצאו השבטים כל עצמות .חגולגלין שהם ליהודה תהיה
 את והעליתם לאמיו יוסף שאמר וזהו כמדבר בניהם ונשאום

עצמותיכם[: עם אתכם מזה עצמותי
 חזבמי מעל ולא למות תקמכו מזבמי דמעס נדרשא יואב טעה

 מזכמ על שהוא מזבמ של גגו אלא קולט שאינו דרשו ומש״ה
 בית המזבח: על היינו המזבח בקרנות תפש כי סבר ואיהו ממש

 במה של במזכמ תפש והוא ה״ג לי: המיוחד מזבחי דכתיב עולמים
 דוד בעיר ]דוד[ לו נטה אשר באהל שהיה הארון לפני דוד שעשה

 דוד שעשה הימים בדברי רמצינו ה׳ אהל אל יואב ויכם כדכתיב
 בימי היה שהוא היה שילה של מזבמ לומר אפשר ואי לפניו חזבמ

ויטוש בו נאמר עלי בו שחת יום אמרי' ואכן בגבעון ושלמה דוד
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 כהן אלא קולט שאין טעה נמי בהא אביי אמר

 לקיש ריש אמר היה. זר והוא בידו ועכורה
שנא׳ לטעות אדום של שרה עתיד טעיות שלשה

 סג ישעי׳ טועה מבצרה בגדים חמוץ מאדום בא זה *מי
 טועה לבצרה גולה והוא בצר אלא קולטת שאינה
טועה מלאך והוא אדם אלא קולטת שאינה

:מזיר והוא שוגג אלא קולטת שאינה
 ע״נ שם מקלטו[ ]לעיר שגלה רוצח בו כיוצא משנה

להם יאמר לכבדו העיר אנשי ורצו
 יע דניי׳ וזר,* שנא׳ מהם יקבל אעפ״כ לו אמרו אני רוצח

הרוצח: דבר

הלרקין הן אלו
שלישי פרק

 טו אל* משום עובר נקביו את המשהה אחא א״ר
טז אכיי בר ביבי א״ר נפשותיכם את תשקצו

 >א יסרע שכתיזלה לבצרה שיכריז סמאל אדום של שרה :שילה משכן
 זי”' צבא על יפקוד כדכתיב לייןרב אדום ק׳ן כשיגיע ממנו הקב״ה
 בגרים חמוץ באדמה: האדמה מלכי ועל ואיז״כ במרום המרום

 הכתוב בו כתב ודם בשר המלאכים שאין ואע״ם סמאל של מדמו
יכולה שהיא מה האוזן את ]לשבר[ )לשכך( אדם הריגת כעין

:לשמוע
מהם: יקנל לכבדך רוצים אנו אעפ״כ לו אמרו אם
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 עבר קא דאומנא בקרנא מיא רשתה מאן האי

נפשותיכם: את תשקצו אל משום
 דקיימי אינשי שאר טפשאי כמת רבא טזאמר

 גברא מקמי קיימי ולא תורת ספר קמי כב
 ואתו ארבעים כתיב תורה בספר דאלו ע״כרבה

חדא: ובצרי רבנן
 יצחק א״ר .שלמו׳וכו׳ מ׳ אומר יהודה ר׳ פיםקא[1 שם

בין האלה המכר מת* דכתי׳ דר״י מ״ט ע זכייה
 ההוא ורבנן מאהבי בית הוכיתי אשר ויאמר ידיך

:דכתיב הוא רבן בית של בתינוקות
 אם* קורא והקורא וכו׳ אותו מלקין כיצד משנה שם
את ה׳ והפלה וגר לעשות תשמור לא יכיי׳כח

 המקרא לתחלת וחוזר וגר מכות ואת מכוחך
 וחותם וגו׳ הזאת הברית דברי את ושמרתכס*כט שם
המקרא: לתחלת וחוזר גר עון יכפר רחו׳ והוא*עי׳מלי׳

 מנין עזריה בן אליעזר ר׳ משום ששת רב אמר יז
 ארכעי׳יכנו* שנא' עגל של שהיא לרצועה כג

בדישו. שור תחסום לא* ליה וסמיך יוסיף דכיי׳נהלא
 ]משום אליעזר( רבי )אמר ששת רב ואמרשם

 שנפלה ליבמה מנין עזריה[ בן אליעזר רבי
 לא ת״ל אותת חוסמין שאין שחין מוכה לפני

:]בחציצה[ )חצוצה( בקרן דם מקיז דאומנא בקרנא
:אלם בכי רוב הללו שוטים כחה אינשי שאר טפשאי כמה
בו: אפשי אי תאחר שלא בה גרער־ין אין חוסמין שאץ
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 אחים ישבו כי ליה וסמיך בדישו שור תחסום
 כן אליעזר ר׳ משום ששת רב ואמר וגו׳. יחדיו
 ע״ן עובד כאלו המועדות את המבזה כל עזריה
 לד ממ)ש את לי׳ וסמיך לך תעשה לא מסבה אלהי* שנא׳

 ר״א משום ששת רב ואמר תשמור. המצות חג
 לשון המקבל וכל הרע לשון המספר כל עזריה בן

 לכלבי׳ להשליכו ראוי שקר ערות המעיד וכל הרע
 תשאפסכב לא ליה וסמיך אותו תשליכון לכלב* שנא׳
חמם עד להיות רשע עם ידך תשת אל שוא שמע

תשיא: לא ביה וקרי
 תנ<איח כה. ויורדות עולות רצועות ושתי פיסקא

שס עליה גלילאה ההוא כדדרש חמור ושל
 א ישעיה בעליו אבוס וחמור קונהו שור ידע* חסרא דרב

 ]אבוס[ שמכיר מי יבא הקב״ה ׳אמ ידע לא ישראל
 בעליו: ]אבוס[ מכיר שאינו ממי ויפרע בעליו

שם כריתתן מידי נפטרו שלקו כריתו׳ חייבי כל משנה
 כה דנרי׳ הרי שלקה כיון לעיניך אחיך ונקלה* שנא׳

 חגני׳ וא״ר גמליאל בן חנני׳ רבי דברי אחיך הוא
 נפשו אחת עבירה העובר אם ומה גמליאל בן

 חג ]את :מלאכה( לעשות )שלא מועד של מולו המועדות את
 ושביעי כראשון אס בחגיגה )כדאמרינן( מסרש[ תשמור המצות

 בעשיית שאסור מה״ח על אלא הזהיר לא הא אמור ככר הר•
מעיד היינו חמס ער להיות רשע עם ירך תשת אל :מלאכה

:שקר עדות
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 כמה אחוז על אחת מצוה העושה עליו לו ניטלת
 אומר ]שמעון[ )ישמעאל( ר׳ נפשו לו שתנתן וכמה

 העושו׳ הנפשות ונכרתו* שנ׳ למד הוא ממקומו יי׳ יקיא
 ואינו היושב כל הא בהם וחי** ואומר עמם מקרב שט

 שמעון ר׳ מצוה כעושה שכר לו נותנין עבירה עובר ב״ע!ס
 הדם כי הדם אכול לבלתי חוק רק* אומר ברבי ע ׳כרים

 לך ייטב למען תאכלנו לא* )ואומר הנפש הוא שט
 ממנו קצה אדם של שנפשו הדם אם ומה ולבניך(
 של שנפשו ועריות גול שכר מקבל ממנו הפורש

 עאכ״ו מהם הפורש ומחמדתם להם מתאוה ארם
 כל סוף עד דורותיו ולדורות ולדורותיו לו שיוכה

 הקב״ה רצה אומר עקשיא כן חנניא ר׳ הדורות
ומצות תורה להם הרבה לפיכך ישראל את לזכות

 ויאדיר: תורה יגדיל צדקו למען חפץ ה׳* שנא׳יג,׳מכ6

 פורענות ממדת מרובה טובה דמיה נפשו לו שתנתן עאכ״ו
 אבות עון פוקד כתיב פורענות דנמדת מאות מממש אמד

 מסד נוצר אומר הוא טובה ובמדה רבעים ועל שלשים על בביס על
 ונכרתו העריות כל אמר ]שנאטר[ כתוב( )כספרי : * כיש״ילאלפיס גי׳■

 מהם לנמנע מייס ונתן בהם הנכשל על כרת מייב הרי הנפשות 'כגמ
 האדם אותם יעש׳ אשר גו׳[ מקותי את ]ושמרת' עריות קודם דכתי'

 שעושה למי דחשמע בשרו שאר כל ( איש איש ליה וסמיך בהם ומי
 הא בשרו שאר כל 1? איש איש מקותי הן ואלו מייס לו נותן אני מקותי
 שיהיו כדי ישר^ את לזכות וכו׳: עובר ואינו שיושב מי כל למדת

מצות להם הרבה לפיכך העבירות מן שמונע למי שכר מקבלים
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יט דק בית עשו דברים שלשה לוי בן יהושע א״ר
 שם על מעלה של דין בית והסכימו מטה של

 בשם שלום ושאילת מגילה מקרא הן אלו ידן
 ט אסמי וקבלן קיימו* דכתי׳ מגלה מקרא מעשר. והבאת
 שאילת למטה. שקבלו מה למעל׳ קיימו היהודי׳

 נ מיי ויאמ׳ לחם מבית בא בועו והנה* דכתי׳ בשם שלום
 שופטיה החיל גבור עמך ה׳* ואומר עמכם ה׳ לקוצרים

 מדעתיה דעבד הוא בועז תימא וכי ואומר מאי
 עמך ה׳ שמע תא ידיה על אסכימו לא שמיא ומן

 לל ב ד״ה הדבר וכפרץ*) דכתי׳ מעשר הבאת החיל. גבור

 השדה תבואת וכל וגו׳ דגן ראשית ישראל בני הרבו

 שקצים על אזהרות לכמה מצות כמה לצוות צריך היה שלא
כדי אלא בהם קץ שאינו אדם לך שאין ונבלות ורמשים

: מהם שמורשים על שכר שיקבלו
בשם שלום ושאילת מגילה: מקרא על דיזייבין מגילה מקרא

 יעיץ ה׳ לקוצרי׳ ויאמר שכאמ׳ : לבטלה השם הוצאת כאן *ואין
 ,ג*כיש מלאך ליה דקאמר ידן על מעלה של דין בית והסכימו עמכם
 י”,ש כדי המקדש לבית מעשר והבאת :המיל גבור עמך ה׳ לגדעון

 ממצא ימלקום ולא מכרו מאת איש הגונים שאינם לוים יקבלום שלא
 ותני מזקיהל״א ותקנת הדבר וכפרוץ הימים בדברי דכתיב ע״ז לעובדי

 ,י^י ןבה המעשרות כל את להביא המקדש בבית לשכות להכין הואי
 ׳ מזקיהו ויאמ׳ התם דכתיב ע״ז עובדי הלוים יקבלום שלא כדי

כמלאכי דכתיב ידו על הקב״ה והסכים ה׳ בבית לשכות להכין
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 המעשר ]כל[ את הביאו* וכהי( לרב הכל ומעשר ג ילאכי■

לכם והריקותי* לגוט׳ טרף ויהי האוצר בית אל שם
 בר ]רמי רב( אט׳ )חטא רב אט׳ די בלי עד ברכה

די: מלומר שפתותיכם שיבלו עד רב[
 הקדש רוח הופיע מקומות בשלשה אליעזר א״ר כ
שמואל של דינו ובבית שם של דינו בבית שם

 שסדכתי׳ של דינו בבית שלשלמה. דינו ובבית
ידע מנא וגו׳ ממני צדקה ויאמר יהודה ויכר*׳לחז^

 אינש נמי אויל לגבה איהו דאזיל חיכי כי דילמא
 יצאו ממני ואמרות ,ב״ק יצאתה לגבה אחרינא

ענו הנני* דכתיב שמואל של דינו בכית עכבושים.**״

 הלוים יטלום שלא כדי האוצר בית אל המעשר כל אח הביאו
 :ז״ל הרח״ה סי' ע״כ עזרא עם לעלות רצו שלא הגונים שאינם
 הופיע ]ל״א[ בלעז פרוב״יר שהוצרך בשעה והוכיח נגלה הופיע

 ?י שם היה לא שם של דינו כבית גדול: בקול כשמעת
 וקרי ותלמידיו חבריו שלאחריו דינו בית אלא חת שהרי שעה אותה

 כבושים יצאו ממני הלל: בית שמאי בית כמו שם של ב״ד לי׳
 ראההקב״השעתידין מאתי יצאו הללו ]כעלחי׳[ )עלומים( דברים
 בתמר וכן יהודה אריה גור שנאחר ונביאים מלכים ממכה לצאת

 זימןהקב״ה יכו׳ יזמיה כבית צנועה כלה כל בכתובות כדאחריכן
 הללו בכים שני שיצאו היתה מאתי אחריכא[ ]לישכא שניהם מבין ״ןעי

 של דינו בית מחכה: לצאת ומשיח דוד עתיד שהרי העולם לכבש
 בכי ויאחר דכתיב והאי עד אמרו ישראל לעולם כחי שמואל ׳לפ”מ

יחיד: מיקרו ישראל אחלח
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 ה׳ עד אליהם ויאמר וגו׳ משיחו ונגד ה׳ נגד בי
 בידי מצאתם לא כי הזה היום משיחו ועד בכם

 ב״ק יצאה ליה מיבעי ויאמרו ער ויאמר מאומה
 שלמה של דינו בבית .זה[ ובדבר ער אני ואמרה

 ג מ״א הילד את לה תנו ויאט׳ )שלמה( המלך ויען* רכתי׳
 דילמא ידע מנא אמו היא תמיתוהו לא והמת החי

 אמו. היא ואמרה ב״ק יצאת מערמא קא איערומי
 יומי דחשיב כיון יהודה דילמא ממאי רבא אמר

 לא חוינן דלא מחזקינן דחוינן ליה ואתרמי וירחי
 להו קרי ישראל דכולהו נמי שמואל מחוקינן.

 מה ישעי׳ נמי שלמה בה׳. נושע ישראל* רבתי׳ יחיד בלשון

מרחמנות קא לא והא מרחמנא קא מרחם הא
גמרא: אלא

 כא למשה לו נאמרו מצות תרי״ג שמלאי רבי דרש
 שם רמ״ח החמה ימות כמנין לאוין שס״ה כסיני

 מאי המנונה א״ר אדם של איבריו כנגד עשה
 תור״הבגימטריא)הכודכייסלג לנומשה צוה תורה* קרא
 כד יהיה ולא אנכי הוין סרי וחד מאה שית* תור( הוה
 י״א על והעמיד׳ דוד בא שמענום. הגבורה מפי לך

שס״ה :מצוה עשה לו אומר ואבר אבר דכל עשה מצות רמ״ח
 לעכור: שלא ויום יום בכל עליו שמזהירים תעשה לא מצות

 מפי שתים משה: לכו צוה תורה דכתיב היינו תרי״א משה טפי
 דבר אמת של שמענום הגבורה מפי מצות: תרי״ג הרי הגבורה

י״א על והעמידן במכילתא: )שמעכו(]שמעתי[ זו שתים אלהיס
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 מי באהליך יגור מי ה׳ לדוד מזמור* תליסטידכתיב

ודובר צדק ופועל תמיט הולך קדשך בהר ישכוןכלם
 דכתיב אברהם זה תמים הולך וגו׳ בלבבו אמת

 כגון צדק ופועל תמים. והיה לפני התהלך* ביה יי *•אשי
 ספרא. רב כגון בלבבו אמת ודובר חלקיה. אבא

 אולי* דכתיב אבינו יעקב זה לשונו על רגל לא כי שם
ירד שלא רעה לרעהו עשרת לא אבי. ימושני

 יכולין והיו צדיקי׳ היו שבתיזלה
 דורות אבל הרב׳ חצות עול לקבל

 כך כל צדיקי׳ תיו לא האיזרוכי׳
 לך אין כולם לשמור באו ואם
 והעמידן דוד ובא שיזכה אדם
 י״א יקיימו אם שיזכו כדי וכו׳

 הדורו׳ שעה כל וכן הללו מצות
 וחתחעטין: הולכין שלמטה

 דרב בשאלתות ספרא ררב
 לא לשונו על רגל לא :אמאי
 אולי שאמר מתחלה לשקר רצה

 שאמו אלא אבי ימושכי
 פי ועל ]הכריחתו[ )הכריעתו(

 בכי קללתך עלי דכתיב הדבור
 בנבואה איתאח׳ עלי ומתרגמיכן

:ברי עלך לוטיא ייתון דלא

 מעשה יו״ל כמוכ הימ״ה ונפילים
 דהוה נתעניות מפורש חלקיה דאנא
 ולא שלמא רכנן ליה ייהנו יומא אגיר

 ליפגר דלא היכי כי אפי להו אסכר
 כתפיה אחד גלימיה יהב אתא וכי

 דהות משום כתפיה אאידן וציני
 לא ולהכי ליה שאילה ולהכי שאולה
 הכי ספרא. דרג מעשה ליה: שאילה
 עסקא ליה היה ספרא ינ קכלנוה

 י' תנע מיני׳ למונניה את׳ לונוגי
 ליה יהנו קא הוו לא נגזיה דינרים

 ניהלייהי יהכיה לא דינרים ה׳ אלא
 דינרין ני׳ למונני לוקחי' אתו למחר

 כיין שמע קרית קרי דהוה אשכחוהי
 אתו קא ה׳ דלמתני סכר דחזינהו

 לנתי ניהלייהי למתניה נלניה וגמר
 י׳ מר לשקול ליה אמרו דסיים

 למתני נדעתאי לי גמרי להו אמי
 שקילנא לא ותו כחמשה ניהלייכו
טפי: מינייכו



 קרובו על נשא לא וחרפה
 נמה קרובו: מרפת סכל לא

 ]הנמאס נמאס בעיניו
 של בעיניו הוא נבזה להקב״ה

 היה שנבזה יזזקיה[ זה אדם
שן בע״ז: שנמאס אביו בעיניו

 יד מכרת שלישי פרק הלרקין הן אלו
 זרח קרובו על נשא לא וחרפה חבריו. לאומנות
 חוקיה זה נמאס בעיניו נכוה קרוביו. את המקרב

 חבלי/ של מטה על אביו עצמו׳ שגירר יהודה מלך
 שבשעה יהודה מלך יהושפט זה יכבד ,ה יראי ואת

 ומנשקו ומחבקו מכסאו עומד היה ת״ח שראה
 להרע נשבע מרי. מרי רבי רבי אבי אבי לו וקורא

 עד בתענית אהא יוחנן דא״ר יוחנן כר׳ ימיר ולא
 רבית אפילו בנשך נתן לא כספו לביתי. שאבא
 ישמעאל רבי כגון לקח לא נקי על ושחד נכרי.
 לעולם. ימוט לא אלה עושה וכתיב יוסי. ברבי

 בוכה היה הזה למקרא מגיע גמליאל רבן וכשהיה
 דעכיד הא ימוט דלא הוא כולהו דעביר מאן אמר
אל מעתה( אלא עקיכא ר׳ )א״ל (*ימוט מנייהו חדא

 אהא דאמר יוחנן דרכי מעפה
 לניתילאשתמוטי פאכא עד כתענית

 כרכי :עמד הוה נשיאה מכי
 פוחד יןרי יופי. כרכי ישמעאל

 משלו ארים! לו שהניא לפי גרידא
גזל: דליכא

גמרא חבלים של במטה רו

 *מנייה נתד' אפי' כתי אלה עושה אלה כל עושה כתיב מי לי׳ אמיו *(
.הגמ׳ נוסח כ״ה כו׳ מטמאו אל אחריכא קיא כתי׳ דאלת״ה

 להלוות ויבא ימשך שלא כדי לנכרי ואפילו :קרא ולא היא
 רשאי שהיה שמד ואפי׳ לקח לא נקי על ושחד כרבית: לישראל

 משלו לו מביא אריסי שהיה יוסי ברבי ישמעאל ר׳ כגון :ליק?
דיין: להיות כדי ליקיו רצה ולא זמנו קודם
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 לא מנייתו בחרא אק בכולהו אלה ככל תטמאו

 אחת אלה עושה ת״נ מאלה כאחת אלה בכל אלא
 צדקו׳ הולך* שני שש על והעמידן ישעיה מאלה.בא ישיבי׳

כי* דכתי׳ אברה׳ וה צדקו׳ הולך וגר משרי׳ ודובר ,
 זה מישרי׳ ודובר ומשפט. צדקה לעשו׳ וגו׳ ידעתיו
 מעשקו׳ בבצע מואם ברבי׳. חכרו פני מקניט שאינו
 מתמוך כפיו נוער אלישע. בן ישמעאל ר' ]כגון

 משמוע אזנו אוטם יוסי. בר׳ ישמעאל ר׳ כגון בשוחד[
 לי׳ שמיע דלא שמעון בר׳ אלעור ר׳ כגון דמים

 ברע מראות עיניו ועוצם ושתיק. דרבנן בזילותא
 שאין זה אבא בר חייא דא״ר אבא בר חייא כדר׳

 וכתי׳ הכביסה על שעומדו׳ בשעה כנשים מסתכל
 לחמו משגבו סלעי׳ מצרות ישכון מרומים הוא
 שלשה על והעמידן מיכה בא נאמני׳. מימיו ניחן

 יןיי אלישע כן ישמעאל ודיני רצה שלא מעשקות בבצע
 משל שהיה לפי מעשקויי נבצע שהניא הגז ראשי׳ לעצמו ליטול

 נ. ע ,־שק, ־אל, ,יש־ ־■אתי ןן7ל נא ה,שה איןד ס7א לי

 דדמי משוס אלישע בן ישמעאל רני כהן דהוה גב על אף לפניו
 אזנו אוטם :מתנותיו לו ליתן זה רגיל שהית לכהן עשק כאלו

 בה ישמע שלא זה בדבר וסתומה אטומה אזנו דמים משמוע
 אלעזר דבי כגון שתיקה: לשון דמים היינו ושתיק גנאי דבר

 מאודכיה ריזשא דכסק הפועלים את בהשוכר שמעון ברבי
 ולא מרבנן דיזד בזילותא שמעית ואמר ביזלמא לאתתיה ראתיזזי

ולפיכך בכך לדקדק רגיל היה בידיו אלמא לי כדמבעי מיזאי



מכוחטו שלישי פרק הלוקין הן אלו
 ז מעה ממך דורש ומדיה׳ טוב מה ארם לך הגיד* שנא׳

 עם לכה והצנע הסד ואהבת משפט עשוה אם כי
 חסר ואהבה הרין זה משפט עשוה אלהיך )ה׳(

 הסכמי כלה הכנסה* זה לכה והצנע חסרים. גמילו׳ וו

 ככללג״ח שאק דברי׳ ומה ק״ו דברי׳ והלא המה והוצאה
 אלא דברי׳ לכה והצנע הורה אמרה בצנעה לעשות דרכן

 והעמיק ישעיהו חזר עאכ״ו בצנע׳ לעשר שדרבן
 מציה היא ועשו משפט שמרו ה׳ אמר כה* ׳שנ שהים על

 כהאחי"* שנאמ׳ אחת על והעמידן עמוס בא צדקה.
 ליך^יהץ׳נו ףיקמת ןףןון רשוניד ישראל לבית ה׳ אמר

 עמ,םה)הואה( ההורה בכל דרשוני ודלמ^ נחמן רב
שנא׳ אתה על והעמידן חבקוק בא אלא ]בולה[

חניזייןג יחיה: באמונתו *וצדיק
 בב ישראל על משה גור גזירות כרביחנינאד׳ יוסי א״ר

שס אט׳ משה ובטלום ]נביאי׳[ )זקני׳( ארבע׳ ובאו
 לג דניי׳ עמוס בא יעקב עין בדר בטח ישראל *וישכון

 ז עמום הוא קטן כי יעקב יקום מי נא חדל* שג׳ ובטלה
 שם אמ׳ תהיה לא היא( )גם זאת על ה׳ נחם* ובתי׳

 המת הוצאת זהו :מימה שלא פעם אותו על הקב״ה הקפיד
 מלכת אבל בית אל ללכת טוב לכת בהו דכתיב כלה והכנסת

היו שעה כל אמוץ כן ישעיה בא המשתה: בית אל
מתמעטין: הדורות

 כלומר וגו׳ ישראל וישכון משה שאמר ברכה אותה נא חדל
:יעקב כעין ]צדיקים[ כשיהיו בטיז ישראל ישככו אימתי

קטנים הוא קטן כי כיעקב: מסיד להיות שיוכל יעקב יקום מי
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 תרגיע לא ההם ובגוי□* אמר משה אלהים. דכיי׳כמה׳

ישראל. להרגיעו הלוך* רבתי׳ ובטלה ירמיה לאבא ילמי׳
 יחזקאל בא בנים על אבות עון פוקד* אמר משה לד

 משה תמות. היא החוטאת הנפש* שג׳ יי׳ובטלה יחיקאל
 והיה* שנ׳ ובטלה ישעיה בא בגוי' ואבדתם* אמ׳ כי >ייןיא
בארץ. האובדי׳ ובאו גדול כשופר יתקע ההוא ביוםכז ׳,׳^

 ואבדתם קרא רבמסתפינאמהאי •אט׳ וגו׳ אשור
 המתבקשת כאבדה ורלט׳ פפא רב לה מתקיף בגוי׳

 מסיפי׳ אלא עבדך בקש אובד כשה תעיתי* שנא׳ יטיז מלי׳
מר לה מתקיף אויביכם ארץ אתכם ואכלה* דקרא יכ יחיא

 :ודלועין קשואין כאכיל׳ ודילט׳ אשי רב ואיתיט׳ זוטרא
 ור׳ עזריה בן אלעזר ור׳ גמליאל רבן היה וכבר־ כג
קול ושמעו בדרך מהלכין ור״ע יהושע שם

 מאה כרחוק ]מפלטיה[ )מפטילו׳( בבל של המונה
 אמרו משחק ור״ע כוכי׳ הם התחילו מיל ועשרים

 למחאתם משחקאמ׳להם אתה למה עקיבא לו
 לעצבי׳ שמשתחוים הללו גויס .לו אמרו בוכי'

 ואנו והשקט ושלוה בטח יושבי׳ לאלילי׳ ומקטרי׳
 נבכה ולא באש* שרוף אלהינו רגלי הדום שסע״בבית

ישראל להרגיעו ]הלוך* :כיעקב צדיקים שיהיו הטובים הם לכיני פי׳
 האובדים ובאו וגו׳ גדול בשופר :בגלותן מכויזה להם שיהא גיפןם

 המתבקשת כאבדה האומות: בין אבודי׳ יהיו שלא מלמד בארץ
ומקצתם מקצתם שאוכלין קשואים כאכילת :זמן לאידי־ ונמצאת

הקליפות:( אדם שמשאיר קשואין )כאכילת אוכלים:[ אין



 טומכוח שלישי פרק הלרקין הן אלו

 כך רצונו לעוברי אם משחק אני לכך להם אט׳
 עולין היו אחת פעם שוב עאכ״ו. רצונו לעושי

 בגדיהם קרעו צופים להר שהגיעו כיון לירושלי׳
 יוצ^יג שהיה שועל ראו הכית להר שהגיעו כיון

 עקיבא ור׳ בוכי׳ הם התחילו הקדשו׳ קדשי מבית
 משחק אתה מה מפני עקיבא לו אמרו משחק

 מקום לו אמרו כוכי׳ אתם מה מפני להם אמר
 א מדכי מ נתקיים עכשיו יומת הקרב והזר* בו שכתוב

 ה איכה נבכה ולא בו הלכו שועלי׳ ששמם ציון הר *על
 ה ישעיה לו ואעירה* דכתיב משחק אני לכך להם אמר

 יברכיהו בן וכריה ואת הכהן אוריה את נאמני׳ עדים
 במקדש אוריה והלא זכריה אצל אוריה ענין מה וכי

 נבואתו הכתוב תלה אלא שני במקדש וזכריה ראשון
 כתיב באוריה אוריה. של בנבואתו זכריה של

 ג מיכה עיי□ וירושלים תחרש שדה ציון בגללכם *לכן

 ח !כליה עוף* כתיב בזכריה יער לבמות הבית והר תהיה

 נתקיימה שלא ער ירושלי׳ כרחובו׳ וזקנו׳ זקני׳ ישבו
 תתקיי׳ לא שמא מתירא הייתי אוריה של . נבואתו
 של נבואתו שנתקייט׳ עכשיו זכריה של נבואתו
 ובל׳ מתקיים׳ זכריה של שנבואתו כידוע אוריה

)ה׳ נחמתנו עקיבא נחמתנו עקיבא לו אמרו הזה
אמן(: ינחמנו
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שבועות מסכת
שתים שבועות

ראשון פרק
 הסול לרבות מנין מרצע אלא לי אין מרצע* תניא ד

 ולקחת* ת״ל והמכתב והמקדח המחט והסיר׳ ב״ע
רבי יהודה בר יוסי ר׳ דברי ביד הנלקח דבר כלטו '”דכ

 כל אף מתכת של מיוחד מרצע מה מרצע אומרםם
מתכת: של

 ׳אמ משמע[ ]מאי שירע מכלל ונעלם מר אמר ה
 א״ל ממנו עלומה והיא כתיב מדלא רבא

 מעיני ונעלם* דכתיב סוטה גבו מעתה אלא אבייהימדנ
 מי ידע חוה אי מעיקר׳ ידע דחוה מכלל אישה

 והאשה מעון האיש ונקה* והתני׳ מיא לה בדקושם
 מעון מנוקה שהאיש בזמן עונה את תשא ההיא
 מעון מנוקה האיש אין אשתו את בורקין המים

 דכתי' תורה גבי ותו אשתו את בור־קין המים אין
מכלל נסתרה השמים ומעוף חי כל מעיני ונעלמה*כח אז,כ

אנוש ירע לא* והכתיב בה ידע דהוה דאיכאפם

 יזרט המכתב :קוץ הסירה :?דודה עץ קתיכת הסול
:גרי״סא שקורין

:שנסתר׳ אקר עליה שבא מעון מנוקה האיש אין



יו שבוערת ראשון פרק שחים שבועות
בית שידיעת רבי קסבר אביי אמר אלא ערכה

ידיעה: שמה רבו
 א יוחנן א״ר ותדוקנה ותדושנה ארעא כל *ותיבול

ן יצא שטבעה חייכת[ ]פרס )ארם( וו
ע״ב כולו: העול' בכל

 * ל0*מ ידיעה בה ויש בתחלה ידיעה בה אין תימא וכי
ח ס״ד מכפר ויה״ב בחוץ הנעשה שעיר בסוף

 ע״נ תולדת למה מכפר שאינו מאחר וכי וכו׳ אמינא
 "יי' עי׳ באר א״ל ערן בלא מת מת שאם לומר זירא א״ר
 נאי,נ,ת עלון להק רבא אמר אלא ממרקת מיתה מת אם

היסורין: מן
 ב ראש של שעיר נשתנה מה לקיש ריש אמר

 ט וח שעיר הקמה אמר לה׳ בו שנא׳ חרש
"ג*הילת הירח: את שמיעטתי עלי כפרה יהא

כמועדיכםי?£ לה׳ תעשו אלה* קרא אט׳ יונה א״ר
ר ר״ח והא ליה זה כולם המועדי׳ כל הוקשו

 נע ׳3מד והוא טמא כטומאה שהנוגע רנו ככית שלמד רבו בית ידיעת
שנטמא לכו[ על ]לשום התכונן לא אכל כשנוגע ]שהרגיש[ ידע

םדמ” ידיעה: שמה
 כאלימה ׳83 אמרען דהכי ממרקת מיתה :לו שיודע קודם מת שאם

**ועי תשונה שעשה העונות כל ממרקת שמיתה דיומא בתרא
הגון כפרתן גומר יה״כ ולא כפרתן גומרת התשוכה ואין עליהם

:ממורות עכירות
:לננה של דעתה לה&י© כפרת עלי הכיאו

¥, 2
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 כראמר מועד איקרי נמי ר״ח איברא הוא מועד לאו

 מלייה מליוה שהא דההיא תמוז אביי דאמ׳ אביי
בחורי: לשבור מועד עלי קרא* רבתי׳ א איכה

 בני מטומאו׳ הקדש על וכפר* דת״ר ה״מ מנא יב
 אומ׳ הוא וכן המרדי' אלו פשעי׳ וגו׳ ישראל ע״ב

 בעת לבנה תפשע או* ואומר בי פשע מואב מלך* יי יקיא
תחטא כי נפש* וכה״א השגגות אלו ההיא.חטאות יכ'ח

בשגגה: (>יןיאד
 והחמורו׳ הקלו׳ שבתור׳ עבירו׳ שאר על משנה ג
 ב״ד ומיתו׳ כריתו׳ תעשה ולא עשה וכו׳ , , ב
 עשה האי* .׳גמ מכפר: המשתלח שעיר כלן עלכע״

 תועבה רשעי׳ זבח* תשובה עשה דלא אי דמי היכי י□
 על עכר דתניא נמי יומא כל תשובה דעבד אי בע״

 שמוחלין עד משם וו לא תשובה ועשה עשה מצות כא לי6מ

 דההיא תמוז תענית במס׳ מועד עלי קרא :באמת איברא
 ממצרים ישראל בכי ליציאת השנית שכה של שתא

 לפיכך לתמוז מליוה מליי בסיון בכ״ט המרגלים בהם שכשתלמו
 בט׳ ההוא בלילה העם ויבכו כאב ביו׳ המרגלי׳ מזרת יום בו אירע

 לשבור :לדורות בכיה להם והוקבע מנס של בכיה בכו באב
:הבית במרבן בחורי

 עשה דלא אי דמי היכי :יה״כ עלה דמכפר עשה האי
 רשעים זבח כתיב הא :מטאו על תוהא שאינו חשובה

 תשובה רעביר אי :יה״כ קרבן עליה מכפר והיכי תועבה
זז לא דתניא עליה מכפרא תשובה כמי יומא כל יה״כ ליה למה



יח שבועות ראשון פרק שתים שבועות

 יג רבי דתניא היא ורבי במרדו בעומד * וירא א״ר לו
 תשובה עשה בין שבתורה עבירות כל על אומר

 מפורק חוץ מכפר יוה״ב תשובה עשה לא בין
 שאם בבשר כרית ומפר בתורה פנים ומגלה עול

 הכפות׳ יום אין לאו ואם מכפר יוה״כ תשובה עשה
 ט> מדל הפורק זה בוה ה׳ דבר כי* דתני׳ דרבי מ״ט מכפר

 זה הפר מצותו ואת בתורה. פנים ומגלה עול
 לפני הכרת תכרת הכרת בבשר. כרית המפר

 אפי יכול הכפות׳ יום לאחר תכרת הכפות׳ יום
 בזמן אלא אמרתי לא בה עונה ת״ל תשובה עשה

 לעה״ב תברת בעה״ן הכרת ורבנן בה. שעונה

 ודקשיא תשובה עבל דלא במרדו בעומד ליה: שחומלין עד משם
 הכיפורים יום דאמר היא רבי מתני׳ תועבה רשעים זבת לך

 עול פורק יומי: בשאר לה מוקי קרא והאי שבין שאינן על מכפר
 במוצפא תורה דברי על בא בתורה פנים ומגלה :בעיקר כופר

 דופי של באגדות ודורש יושב שהיה מנשה כגון פניו עזות בגלוי או
 כימי ראובן וילך פלגש היתה ותמנע אלא לכתוב למשה היה לא

 בזה ה׳ דבר :מילה בשר ברית :ביזלק כדאמי־ינן מטים קציר
 אלהיך ה׳ אנכי בפיני האמור ראשון דבור שבזה עול הפורק זה

 חדאפקיה פנים ומגלה הגבורה; מפי אלא אותו שמעו שלא
 ברית המפר זה : הוא תורה דברי בוזה וזה בזיון בלשון קרא
 בה שעונה בזמן אלא אמרתי לא :ימידית מצוה שהיא בשר
 לאמר אף לן דגלי הוא תלת וכהנך קרא קאי שב נשאינו אלמא
להר דאית ורבנן :מכפר יה״כ שב שאינו אע״פ בשאר הא יה״כ

*2
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 :ממרקת מיתה ומת תשובה עשה שאם כה עוגה

 התענה אא״ב מכפר יה״כ יהא לא יכול תניא שם
 מלאכה בו עשה ולא קדש מקרא וקראו בו

 בו ועשה קדש מקרא קראו ולא בו התענה לא
 אביי אמר ט״מ ]הוא[ יה״כ* ת״ל מנין מלאכה יייזיאנג
 וכר: יהודה ר׳ והא רבי הא קשיא לא !״•"״׳
ז כקדיממ

הטומאה ידיעות
שני פרק

 אלא העורר ועל העיר על מוסיפין אין משנה ד
 של וסנהדרין ותומי׳ ואורי׳ ונביא במלך יר

 ושתי מהלכין דין ובית ובשיר תורות ובשתי ע״א
אחריהם: ישראל וכל אחריהם תודות

 לך אמרי שנים שאינם על מכפר יה״כ שאין עבירות בשאר נסי
 הכרת אלא איירי ביה״כ לאו תלת בהנך קרא לן דגלי הא

 )היא( מיתה שאף לעה״ב תכרת בעה״ז הכרת דקאמי־ תכרת
 כלא עבירות שאר אכל תשובה בלא הללו שלש על ממרקת איכה

 לא: מיתה בלא יה״כ אבל יה״כ איזר ממרקת מיתה כמי תשובה
 הללו שלש על ממרקת מיתה בה עוכה ואין תשובה עשה שאם

:לעה״ב תכרת ולא
 ישראל מקדש לומר בברכותיו קבלו לא קדש מקרא קראו לא

הכפוייםן ויום
 מפרש תודות שתי :כראשונה קדושה היא לפיכך מוסיפין אין

:שביב בהיקף אותם כושאין והיו תודה ליזמי שני בגמרא
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 ה ונאט׳ ניחוח ריח אשח* בחמה בעולת נאמר חייא
טו ובמנחה ניחוח ריח אשה* העוף בעולת

 א יייזיא הממעיט ואחד המרב׳ אחד מלמד ניחוח ריח *אשה
.שס לשמים: לבו שיכוין ובלבד

 נח)׳כמם מנין אביי דאמר בלילה המקדש בית בנין אין
פ)ע״ )הקימכם( וביום* שג׳ בלילה בה״ט בנין דאין י

 איןימ״א בלילה אבל מקיטו ביום המשכן את ]הקים[
שס מקיטו:

 ע״נ כל על ובצלצלי׳ ובבבלי׳ בכנורו׳ תורה של שיר ח״ר
ט מיני אומר שבירושלים גדולה אכן כל על ופנה פנה
 י שיר וי״א פגעי׳ של ושיר וגו׳ דליתני כי ה׳ *ארוממך

 . באהלך יקרב לא ונגע* דנגעי׳דכתיב מ״ר נגעים של
 צאישס מימינך ורבבה אלף מצרך יפול רכתי׳ פגעי׳ ומ״ד

 מלם !כ! יושב ]ואומר[ אומר( ובתופי׳ ובנבלי׳ )בכנורורת
 ואוט׳ וחוזר מחסי ה׳ אתה כי עד וגו׳ עליון בסתר

 ■םי6לת׳ עד בנו אבשלו׳ מפני ככרחו לדוד *מוטור
של שיר ומהו ]בככורות[ שם אומרים היו תורה של שיר ח״ר

 שיר מזמור היא וגו׳ ה׳ ארוממך : לתודה מזמור תודה
 נסתר יושב פגעים של ושיר :אותו אומר לכך הבית יזכוכת

 אותם ויברך דכתיב המשכן בהקמת משה שאמרו ולפי עליון
 ויהי ידיכם במעשה שכינה שתשרה רצון יהי בירכן ימה משה

 מי״א והוא כהכיס בתורת איתא הכי עלינו אלהיכו ה׳ נועם
 סוף עד למשה מתפלה תהליס בספר משה שאמר מזמורים

ואומר :להזיק אדם בבכי שפוגעין מזיקין פגעים : לתודה מזמור
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 לוי בן יהושע ר׳ סלה. ברכתך עמך על הישועה

 והא הכי עכר היכי וגאני קראי לחני לחו אומר
 תורה בדברי להתרפאר אסור לוי בן יהושע א״ר
 אי מכה בדאיכ׳ אסור אמר כי ואלא שאני להגן

 חמם על הלוחש והתנן לא ותו אסור מכה דאיכא
 יוחנן א״ר עלה אתמר הא לעה״ב חלק לו אין

 הרקיקה: על ש״ש מזכירין שאין לפי שנו ברוקק
 וכתוב טמא ה׳ משכן את אומ׳ אחד כתוב תניא ו
כו׳ר׳ טמא ה׳ מקרש את כי אומר אחד ט:

*
*

 מקדש נאמר למה משכן נאמר אם אומר אלעזר ע״ב
 משכן נאמ׳ אם משכן נאמר למה מקדש נאמר אם יט ממי

בשמן שנמשח חייב יהא משכן על אומר חייתיפם
 ־נאמ לכך חייב יהא לא מקדש על אבל המשחה

 מקדש על אומר הייתי מקדש נאמר ואם מקדש

 בכי כשהיו ובנימין יהודה צרי מתלוצצים שהיו פלה כאלהיס לו
 האמללי' היהודים מה שכא' המומה את בוכים הגולה בכי ישראל
 ואומר שרופות והמה העפר מערימות האככים את הימיו עושין

 של שיר קראי להגי : אבניהם מימות ופרץ שועל יעלה אס
 ולומש מכה ראיכא :בלילה לישן הולך כשהיה וגאגי : פגעים

 מכה איכא ואי וחקשיכן להתרפאות תורה של מקראות עליה
 מלק לו אין והא לא ותו ב״ל יהושע ר׳ בה דקאמר הוא אסור

 שמתי אשר החמלה כל ואומר המכה על הלוחש :לעה״ב
 לומש: ואמ״כ ברוקק שנו בררקק :וגו׳ עליך אשים לא במצרים

רופאך: ה׳ אני כי קאסר והכא וכו׳ שמים שם מזכירין שאין
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 משכן על אבל עולם קדושת שקדושתו חייב יהא
 :מקדש[ נאט׳ ]ולכך משכן נאט׳ לכך חייב יהא לא

א״רח מטומאתם ישראל בני את ותורתם* ת״ר
 יח שיפרשו ישראל לבני אותרה מכאן ראשיה
 עונהע״ב רבה אמר וכמה לוסתן סמוך מנשותיהם

 כליימיאטי יוחאי בן שמעון רבי משום יוחנן א״ר אחת
 לו הויין אפי׳ לוסתה סמוך מאשתו פורש שאינו
 בני את והורתם דכתיב מתים אהרן כבני בנים

 ע! שם אחרי* לי׳ וסמיך בנדתה והדוח מטומאתם ישראל
 יוחנן א״ר אבא בר חייא א״ר אתרן בני שני מות
 בנים לו הויין לוסתה סמוך מאשתו הפורש כל

 יא עם הטהור ובין הטמא בין להבדיל* דכתיב וכרים
 שסע יהושע ר׳ וכר וילדה תזריע כי אשה* לי׳ וסמיך

 דכתי׳ להוראה ראוין כנים לו הויין אמך לוי בן
 י ם8 יוחנן א״ר אבא בר חייא א״ר ולהודו'. *להבדיל

 בנים לו הויין שבתו׳ במוצאי היין על המבדיל כל
 שם ]וכחי׳ החול ובין הקדש בין להבדיל* רבתי׳ וכרי׳
 יא שם לי וסמיך הטהור ובין הטמא בין להבדיל[* התם

 ׳כ שם אט׳ לוי בן יהושע ר' זכר. וילדה תודיע כי *אשת

:כמות[ היתר אמריה שאין עולם ]קדושת
 דסמיך וכו׳ לישראל אזהרה :ויכזרר כמו והפרשתם והזרתם

 כדה כמם׳ עונה : עכייכא בההיא נכדתה והדוה ליה
 כל יפרוש כיו© וסתה אס לילה או יום או מפרש האשה נפר'
המכדיל ט׳ ולהבדיל :הלילה כל יפרוש כלילה וסתה וא© היום



 שתים שמעות
שלישי פרק

 מר! נאמרו אחד כדיבור ושמור* *וכור
 און שאין ומה לדבר יכוול הפה שאין

לשמוע: יכולה
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 א׳ ולהורו׳ להבדיל רכהיב להוראה ראוין בנים

 עצג את המקדש כל אלעור א״ר יפת בר בנימין
 והתקדשות שג׳ זכרי׳ בנים הוייןלו תשמיש כשעת ין ׳יקיא
 :תוריע כי אשה ליה וסמיך קדושי׳ והייתם ” ימ*'

שאתה

*

גדי מוצא
כפי׳ עמה

פ׳ יש״י
קדושים

תניא כ
ע״ב

כ שמות
ה דניים

העדות שבועת
רביעי פרק

 שיעמדו רינין לבעלי מצוה האנשי׳ שני ועמדו* ת״ר ל
 את להושיב רצו שאם שמעתי יהודה א״ר דניי׳יט

 אחר יהא שלא אסור איוהו מושיכין שניהם

 בעכייכא ולהורות להבדיל : זכר אשתו תלד לטהרה טומאה בין
 וצו׳ הטמא ובין הקול ובין הקדש בין ולהבדיל כתיב יין דשתויי

 צניעות[ דרך בתשמיש עצמו המקדש :ישרי! בכי את ולהורות
 בבעלי כמי קרא דהא )בעמידה( שיעמדו דינין בבעלי מצור.

אחון יהא שלא ;הריב להם אשר דכתיב איירי דימן
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 אומר ואחר צרכו כל מדבר אחר יושב ואחד עומד
דבריך: קצר לו

 ט יושב אחר יהא שלא עמיתך תשפוט בצדק* ח״ר
שם אומ׳ ואחד צרכו כל מדבר אחד עומד ואחר

 טי )יהי׳ דן הלי עמיתך תשפוט בצדק ד״א דבריך קצר לו
 תשפוט בצדק יוסף רב תני וכוח. לכף חברך את
 יפה: לדונו השתדל ובמצות בתורת שאתך עם
דינאשם ה״ל עילאי דרב בריח ועולא[ )הונא( רב

 )עילאי( יוסף רב לי׳ שלח נחמן דרב המיה
 מאי אמר ובמצות בתורה עמית חבירנו ]עולא[

 בתיגרא למישרי אמר הדר ליה לחנופי לי שלח
 3"ע שם בבעלי מחלוקת עולא אמר לשודאדדייני נמי *אי

יותר אותו שמככדין יזכרו יראה שלא יושב ואחד עומר
:דכריו ויסתתחו

 מדנר הכתוב דינין נעלי בדין לא זכות לכף חברך את דן הוי
לצד להכריעו יכול שאתה דבר עושה יזכרו כרואה אלא

 :כעכירה תיזשדהו ואל זכות לצד הכריעו זכות ולצד עבירה
 ב׳ נאו אס בתגריה לחשרי לה מפרש לקמן י&ה לדונו השתדל

ופטור תיזלה אותו פוסק הוי ת״ין של מהם ואיזד לפניך דינים
:מלפניך אותו

 להיזניפו שמא ליה לחנו&י :מילתא הא ]לי[ שלח מאי
איזר דין כא אס כדפרישית בתיגר׳ למישרי :נתחיה

 שאינו דין יש רדייני לשור׳ א״נ :תיזלה זה את אפסוק לפני
נוטה הדיינים שלב כמה אלא כשבועה ולא עדים כראית תלוי
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 ועמדו דכתי׳ בעמידה הכל דברי בעדי׳ אבל דינין יט דגי"׳

 משא כשעת מחלוקת הונא רב אמר האנשי׳ שני
 בישיבה ריינין הכל דברי דין גמר בשעת אבל ומתן

לשפוט משה וישב דכתיב בעמידה דינין ובעלי "י׳ שייייי

*

*
העם: ויעמוד העם את

 דרב קמיה דינא לה הות הונא ררב ידביחהו
מקמה איקום אי אעביד היכי אמר נחמן שם

 מקמה איקום לא דינה דבעל טענתי׳ מסתתמן
 ואפרח צא לשמעיה א״ל כחבר היא הרי חבר אשת

ואקום: עילואי ושדי אוווא בר עלי
 וע״ה מרבנן צורבא האי הונא רב בר רבה אמר שם

 ליה מותבינן הדדי בהרי דינא להו דאית
 ואי תיב ליה אמרינן נטי ולע״ה מרבנן לצורבא

 קמיה דינא ה״ל שרביא בר רב בה לן לית קאי
 אתא דיניה לבעל נמי ואותיב אותכיה פפא דרב

 לטוביה ככ&י דא״ל ההוא דכתוכות הנך כגון ליזייב או לזכות
 רואת שהדיין למי דדייכי שודא התם ]ואמריכן טוביה שני אתו

 תלוי הדין אס לי שליד כך כאן אף כי׳[ חתכה לו לתת ראוי שהוא
 השלכה ל׳ שודא .הוא וצדיק שמכם לזכותו ראוי זה דדייני בשודא

: ניחא שדי ביס ירה כדמתרגמיכן
 אווזא, בר עלי אפיח :הוכא רב משחת הונא ררב רביתהו

 האווז מפני אלא עמדתי שבשבילה זה יבין ולא ואעמוד
עלי: וכא הפור״ו
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 ולא לע״ה ואוקמיה ביה בטש דינא דבי שליחא
 מסתתמן והא הכי עביר היכי תיב פפא רב א״ל

 שליחא איהוהאאותבן אט׳ טיט׳ פפא רב טענתי'אט׳
 האי הונא רב בר[ ]רבה ואמר מינאי מפייס דלא

 הדדי בהדי דינא להד דאית וע״ה מרבנן צורבא
 רמיחוי משום וליתיב מרבנן צורבא ליקרים לא

 דלא אלא אמרן ולא למגיה ליה דמסרר כמאן
לית עירניה ליה קביע אי אבל עירניה ליה קביע

טריר: בעידניה אמר מר טי בה לן
 שם דירע מרבנן צורבא האי הוגא רב בר רבה ואמר

לבי לטיזר מילתא ביה וזילא בסהדותא
 אט' ליול לא קמיה לאסהודי מיניה דזוטר דיינא

 תנינזית נמי אנן אף אידי דרב בריה ששת רב
 יטול לא ה״ן ליטול דרכו ואין קופה או שק מצא
 כא משלי ואון חכמה אין* באיסורה אבל בממונא וה״מ

אוהכי: ואינו טובה לו עשיתי לא מינאי איפיים רלא בעט: בטש
 ואפילו דינו בעל שיבא קודם הדיין לפני וליתיב ליקרים לא

 שייושדוהו וגורס טענתיה ליה רמסרר כמאן דמיחזי :ושותק יושב
עוקב כדלקמן: שוא שמע תשא בלא ועובר לדיין דבריו כמטעיס

:ללמוד קביעות לו ויש רבו שהדיין עידניה ]ליה[
 עליו מוזהר אין יטול לא ה״ז היהשלו. אם ליטול דרכו שאין

מתעל׳: שאתה פעמי׳ והתעלמת שנאמר להתעלס תוכל בלא
 לינשא להתירה מכם לפני הבאה אשה כגון כאיסור׳ אכל

ה׳: לנגד משובה מכמה אין מי יודעשבעלה זה ותלמיד
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 חלול בו שיש מקום כל ח׳ לנגד עצה ואין תבונה

 לי' ידע הוה יימר רב לרב כבור חולקין אין ה׳
 אותבינהו דאמימר לקמיה אתא זוטרא סהרות׳למר

 מחלוקת עולא והאמר לאמימר אשי רב א״ל לכלהו
 א״ל בעמידה הכל דברי בערי׳ אבל דינין בבעלי

 עדיף: תורה דכבוד עשה עשה והאי עשה האי
 ת״ל לדבריו סניגרון יעשה שלא לדיין מנין ח״ך־ יא
 ישב שלא לדיין ומנין תרחק. שקר מדבר ש©
מנין תרחק. שקר מדבר ת״ל לפניו בור תלמיד מ

*

 שיודע עד וכן גזלן שהו<ת בחברו שיורע לדיין
 ת״ל עמו יצטרף שלא מנין גזלן שהוא בחברו
 שהוא בדין שיורע לדיין מנין תרחק. שקר מדבר

 אחתכנו מעירי׳ והעדי׳ הואיל יאט׳ שלא מרומה
 שקר מדבר ת״ל עדים בצואר תלוי קולר* אויהא5

ורארת רבו לפני שיושב לתלמיד מניין תרחק. *'
 מדבר ת״ל ישתוק שלא לעשיר וחובה לעני זכות

 ת״מ: לרמת תירא אלהיך ה׳ את עשה והאי ועקדו: עשה האי
שהוא לומר כוקפו ולבו דין דן אס לדבריו סניגרון יעשה לא

 בוש שהוא להעמידם ראיו׳ להביא דבריו ייזזיק לא טועה
 יושיב שלא :לאמיתו דין להוציא ייוזור צדדי! לכל אלא למזור

 שלא :יטעהו שלא עמו בדין וליתן לישא לפניו בור תלמיד
 לפסוק שגורס שקר מדבר :אמת שהעדות ואע״ס עמו יצטרף

 מרומה! שהוא אמד: עד אלא כאן ואין עדים שכיס פי על דין
 העון! שלשלת קולר אמת: עדותם שאין עדים מתון־דברי שלמד

:המליף ורבו זכות ורואה
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 שטועה רבו את שרואה לתלמיד מנין תרחק שקר
 ואסתרניכלאיהכי שיגמרנו עד לו אמתין יאמר שלא בדין

 אס!ר מדבר שפ!ו ןהדו שולרא כדי ילמש ןאבננו
 סד",”אתה יודע רבו שא״ל לתלמיד מנין תרחק. שקר

 מנדתוע׳טזי מבדה איני מנה מאה לי נותנין שאם בי
 משפע מניןמפן אח׳ עד אלא עליו לי ואון פלוני אצל לי יש

 ם,׳עהאי תרחק שקר מדבר ת״ל עמו יצטרף שלא
 ק^ שקורי ודאי הא נפקא תרחק שקר מדבר
 נ שמיה שקר עד ברעך תענה לא* אמר ורחמנא משקר

 את ותא לי אית סהדא חד ודאי דא״ל כגון אלא
 מפקת לא דהא מידי ולא תימא ולא התם קום

 מדבר שג׳ משום אסור הכי אפילו שקרא מפומך
 יאט׳ שלא מנה בחברו לנושה מנין תרחק. שקר

 לי ויתחייב במנה לי שיודה כרי במאתי׳ אטעננו
 ת״ל אחר ממקום שבועה עליו ואגלגל שבועה
 וטענו מנה בחברו לנושה מנין תרחק. שקר מדבר
 חוץ לו ואודה בב״ד אכפרנו יאמר שלא מאתי׳
 יגלגל ולא שבועה לו אתחייב שלא כדי דין לבית

 תרחק. שקר מדבר ת״ל אחר ממקום שבועה עלי
 אחד יהא שלא באחד מנה שנושין לשלשה מנין
 ויחלקום מנה שיוציאו כדי עדים ושני׳ דין כעל

 בא שאתה דין בעל סבור שיהא התם וקום משקר: מבדה איני
 במקצת לי מודה שאינו שבועה עליו ואגלגל אמת: ויודה להעיד

 עליה© כשבעים שאין קרקעות שבועות או גלגול ע״י ואשביעכו
וה© עדים ושני׳ דין בעל אחד יהא שלא גלגולן ע״י אלא
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 לדין שבאו לשני׳ מנין תרחק. שקר מדבר ת״ל

 בת איצטלית לבוש וא׳ סמרטוטין לבוש אחד
 הלבישתו או כמותו לבוש לו שאומרי׳ מנה מאה

 לקמי׳ אתו הוו כי תרח׳. שקר מדבר ת״ל כמותך
 שליפו להר אמר הונא רב בר ]דרכא[ )דרבה(

 ישמע שלא לדיין מנין לדינא. וחותו פוומקייכו
 ת״ל חברו דין בעל שיבא קודם דין בעל דברי

 יטעים שלא דין לבעל מנין תרחק. שקר מרבר
 מדבר ת״ל חברו דין כעל שיבא קודם לדיין דבריו
 .תשיא ולא תשא מלא מתנו כהנא רב תרחק שקר

 רב עמיו[, ]בתוך )בעמיו( עשה טוב לא יואשר אליחחח*
 הלוקח זה אומר ושמואל בהרשאה הבא זה אמר

עסיקין: עליה שיש שדה
 או פכים לך לישא לכו תגרום שלא כטותו ולבוש דין: בעלי

 בית לי יאמינו איך ויאמ׳ ידשיבותך מפני שככגדך דברי יסתתמו
 ריבו שאיש וכיון תרחק שקר מדבר כזה: משוב אדם על דין

 משובים אכסילאות כמין פוזמקך שקרו: את זה מעמיד מסותם
 תשיא לא ביה קרי למקבל אזהר׳ תשא לא :בלע״ז קלצכי״ש

 דינו בעל בפני שלא דבריו שמטעים שוא שמע דין: לבעל אזהר׳
 בספר זה פסוק עשה טוב לא אשר שקר: מדברי בוש ואיכו
 הראשון ושמא לו לא ריב על ומתעבר בהרשא' הבא זה :4ימזק?

 בממון פשר׳ לעשות יכול שאינו מזה יותר לפשר׳ וכומ לו כומ
 שמעוררין עמו התעשקו כמו עוררין עסיקין עליה שיש אמרי׳:

 שהוא תזקו על ובוטמ אותו וקונה נא וזה בה הממזיק על
:זרוע איש
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 דלי״תלה באלף וכר[ עליכם אני משביע ]משגה
 ורחום בחנון בצבאות בשדי ה״א ביו״ר

 חייבין[: אלו והרי וכר חסר ברב אפים בארך
 ודמעתו נינתו שמות ורחום דחנון למימחית ו.מ׳
 נמחקקאלו שאין שמות ויש שנמחקין שמות יש
 אלהים אלתיך אל כגון נמחקין שאין שמות תם

 ויו״ד דלי״ת אל״ף אתית אשר אתי״ת אלתיכם
 הגדול אבל נטחקין אין אלו הרי צבאות שדי ת״א

 העיווזחנון והאמיץ והחוק האדיר והנורא תגבור
 נמחקין 'אלו הרי חסר ורב אפים ארך ורחום
שהוא כמי חנון שהוא במי מתניתין אכיי ]אמר

קאמר[: רחום
 חוץיב קדש באברהם בתורה האמורי׳ שמות כל

3ע״ שם מצאתי נא אם אדני ויאט׳* ,שנ חול שהוא מות
 אלעזר ור׳ יהושע ר׳ אחי בן חנניה בעיניך. חן
 ” המודעים ]אלעזר[ )אליעזר( ר׳ משום עזריה בן

 ״א6נירב דאמר הא אזלא כמאן קדש זה אף אמרו
 מהקבלת יותר ,אורחי הכנס׳ גדול רב אמ׳ יהודה

 ,האמורי שמות כל הזוג. כאותו כמאן שכינה פני

 :[חנון שהוא חי בשם אלא הוא שס דחנון ולאו חנון שהוא ]כמי
מיכאל לפניו באו שכך אדון קרא האמצעי למלאך כו׳ מזה חוק

 לכתיב קרש זה אף משמאלו: רפאל מימינו וגבריאל באמצע
 ואחר אנשים פלשה והנה כתיב והדר ה׳ אליו וירא מיניה לעיל

את שאכניס עד כאן לי המתן עבדך מעל תעבור נא אל להקב״ה
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 לוט ויאט׳* שג׳ קדש שהוא מזה חוץ חול בלוט יע יא&י׳

 בעיניך חן עבדך מצא נא הנה אדני נא אל אליהם
 ולהחיות להמית בידו שיש מי וגו׳ חסדך ותגדל

 במיכה קדש בנכות האמורי׳ שמות .כל וההקב״ה
 במיכדה קדש בנבורת אומר אליעזר רבי 1חול־
 חול למ״ד אל״ף קדש מהם ויש חול מהם יש

 קדש והוא למ״ד מזהשאל״ף חוץ קדש ה״י ירד
 שמות כל בשילה. האלהים בית היות ימי כל*׳יי׳*ט*׳י6

 ר׳ חול אומר אליעזר ר׳ בנימן בגבעת האמורי׳
 ואינו מבטיח וכי ר״א א״ל קדש אומר יהושע
 והכס עשה שהבטיח מה יהושע ר׳ א״ל עושה

 שביחנו ובאחרונה לנצח אם לנצוח אם ביחנו לא
 אהרן בן אלעזר בן ופנחס* שג׳ ירן על הסכימו
לאט׳ ההם בימים !לפניו[ ה׳( )לפני עומד )הכהן(

אתננו מחר כי ותומיס באורים שביחגו באחרונה התתנהובידי:

 באזכיהס אליהם לוט ויאמר וכו׳וה״ק בידו שיש מי האורחים:
 עבדך מצא כא הכה אדכי וא״ל הקב״ה כלפי וחזר כן יהי נא אל
 אלהים בית לו כגון במיכה אלהיס: כבות ברך כתיב בגבות מן:

 עלי אסור הוא הרי גו׳ לבכי מידי לה׳ הכסף הקדשתי הקדש וכגון ״!■״
 פסל לעשות לבכי מידי שאתככו עד לשם שהם גסורי׳ כהקדש ״א8הייי

 למ״ר אל״ף אחר׳: שכיכה כלפי דרכיכם ה׳ נכח וכן ומסכה
 שמות :לקמתס עשיתי אשר אלהי את אלהים בית לו כגון חול

 שיצליחו מבטיח וכי בה׳: ישראל בכי וישאלו בגבעה האמורים
אחרו ולא האעלה אלא שאלו ביחנוהסלא לא הם עושה: ואינו
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 אחי בנימן ]בני[ עם למלחט׳ לצאת עוד האוסיף
 השירי בשיר האמורי׳ שלמה כל וגו׳. אחדל אם

 *יי*כרמי־* מזה חוץ שלו שהשלום למי שיר קדש
 לדידיה ]שלמה[ שלמה לך האלף לפני שלי

 חול זה אף וי״א רבנן. פריו .אח לנוטרי׳ ומאתי׳
 ■ישםמיבעיא ולא חול זה אף שלשלמה מטחו *הנה
 דקטלא מלכותא שמואל דאמר הא אלא היאך

 שלי כרמי שנ׳ מיענשא לא בעלמא משיחא חד
 ומאחי׳ דרקיע למלכותא שלמה לך האלף לפני

 לא שמואל דארעא למלכותא פריו את לנוטרים
 ודה )אף( וי״א ה״ק אלא כי״א ולא קמא כתנא
 כי״א. דאמ׳ ושמואל דמטתו חול הוא ווה קדש

 מוהשהוא חוץ חול בדניאל האמורים מלכיא כל
 כ ינ׳־אל שמיא אלהא די מלכיא מלך מלכא אנת* קדש

 אף וי״א לך. יהב ויקרא ותקפא חסנא מלכותא
 ד שם לערך ופשרה לשנאך חלמא מרי* ׳שנ קרש וה

 לרבנן וגו׳ פריו את לנוטרים ומאתים לדבריהם: הסכימו בידך
 שהיה חול מטתו הנה שבהם: מששה איזד בתורה ויעסקו המיזם
 משיחא חד דקטלא גטין: במסכת כדאמרינן מאשמדאי כבעת

 הישוה למלחמזח כהיצאה משימא חד זנתזם׳ דעבודתהמלך באכגריא
 שם שנאחר מקום כל בדניאל האמורים מלכיא כל :קאמי
 הוה לא קא׳ לכבוכדכאצר דאלו מלכיא מלך מזה חוץ מלך:
חלךמלכיא כ״כ מלכא ה״קאכת אלא חלכיא מלך דניאל ליה קרא

לך: יהב יזסכא חלכותא דשמיא אלהא דהוא



 שבועות רביעי סרק העדות שכועת ■ *
 שנאותיה קאמר לנבוכדנאצר ס׳״ד אי קאמר למאן

 .לישראל להו לייט קא מילט ישראל נינתו מאן
ליכא אוה״ע שונאי איכא ישראל שונאי סבר ות״ק

 קכלרת בו שבועה בו אמן חנינא בר׳ יוסי א״ר לו
 שבועהרבתי׳ בו דברי׳. האמנת בו דברים

 רבתי׳ דברי׳ קבלת בו האשהאמןאמן. ואמרה* יניהיי
הזאת התורה דברי את יקים לא אשר ארור*ידני,׳נ

 האמנת בו אמן. העם כל ואמר אותם לעשות
 חנניהו( )אל ]תנכי[ ירמיהו ויאמר* רכתיב דברים

 אלעזר ]א״ר דבריך. את ה׳ יקם ה׳ יעשה כן אמן
 דכתי׳ שבועה לאו בשלמא שבועה הן שבועה לאו

נח טי כי* וכתיב למכול המים עוד יהי׳ ולא*י׳ני׳מיי
 מנ״לסכרא שבועה הן אלא נשבעתי אשר לי ואת

שבועה[: נמי הן שבועה מדלאו הוא

 :מפיו שנועה כמוציא שנועה אמר אמן העונה שבועה בו אמן
כך תנאי לי שתקיים ע״ח למנירו האומר דברים קבלת בו

 דברים האמנת בו תנאו: לקיי׳ יחייג לנריו קנל אמן ואח׳ וכך
 לשוןמאחןהדנרים שהוא ותחכה תפלה לנר על אמן לענות וראוי
 לאו דאי אמן אמן האשד! ואמרה :כן אמת שיהא רצון שיה׳

 אחרים חפי חושנע אפילו חינדק אמאי לחיא שנועה כחוציאה
 לחשניעכי למיא ולא שנועה אחר כלום אחרה לא שהרי כאן אין

 ; לך יולעין אנו אין דנריו על ועוכין שנועה אחר כופרין עליכ׳שהן
 זימכין תרי לאו לאו או שאח׳ שבועהכלחסיי׳ואזיל ]לאו עלות:

: לגריו[ שהחזיק מאחר כשנועה היא הרי זימכי תרי הן הן או



מי ק פי העדות שבועת
שם בלא עובר ]בכולן וחבירו עצמו המקלל נפיסקא[

 עצמו הכל. ודברי ינאי א״ר תעשה[. ׳
 ד דניים כרד וגו׳ מאד נפשך ושמור לך השמר* דכתיב

 השמר שנא׳ מקום כל אלעאייראמר א״ר אבין
 יט יקיא לא* דכתי׳ והכירו תעשה. לא אלא אינו ואל פן

חרש: תקלל
 בתורה.יג הכתובה אלה הוא ה׳ יכבה♦ פיסקא

שם ויתיב יהודה דרב קמיה כהנא רב יתיב
 כח ׳דני, ההוא יתיב כנה א״ל כדתנן מתניתין הא וקאמר
 נג מלים אל ג□* וקאמר ויתיב כהנא דרב קמיה מרבנן

 מארץ ושרשך מאהל ויסחך יחתך לנצח יתצך
 מהו לי למה תרתי )פשיטא( כנה א״ל סלה חיים

לא אימא בקראי אבל מתניתא מילי הני דתימא
קמ״ל: מכנינן

 הדייגין שבועת
 ששי פרק

 לח משביעין רב אמר יהודה א״ר לי׳ משבעינן היכי
 3 ע כעמך: שהוא כל בסנהדרין מיניה ומרבינן חרש תקלל לא

 כמות משנתינו שונה היה כהבא רב כרתנן מתני' וקאטר יתיב
 דבריך הפוך כנה יהודה: רב א״ל וגו׳: יכהה שבויה שהיא

 אל גם וקאמר ויתיב תקללני: שלא יכהו אמור אמרים כנגד
בספר כדואג שנאמר דורש היה הזה המקרא את וגו׳ לנצח יתצך

יתצהו: ואמור כנח מהליס:



שבועות שש• ק
 ואשביעך* דכתיב בתור׳ האמורה בשבועה אותו נד לאשי׳

 כמאןכר׳ רבינאלרבאשי א״ל השמי׳ אלהי בה׳
 א״ל המיוחד שם בעינן דאמר אירי בר חנינא

 לאתפוסי דצריך ונ״מ בכנוי דאמרי רבנן תימא אפי׳
 דאשכע דיינא האי ראמר כדרבא בידיה חפצא

 משנה בדבר שטעה במי נעשה השמים אלהי בה׳
 בתפילין דאשכע האידיינא רכפפא ואמר וחודר
 והילכתא וחוזר משנה בדבר שטעה כמי נעשה
 הילכת׳ פפא דרב כותית הילכתא ולית דרבא כותית
 ולית בידיה חפצא נקיט לא רהא דרבא כותית

 בידיה חפצא נקיט דהא פפא דרב כותית הלכתא
 תורדת בספר שבועה מיושב ת״ח מעומד שבועה

בתפילין: לכתחלה ת״ח

 תשבע ולא השבע העדות שבועת בשלהי אידי בי־ חנינא כר׳
 האמורה בשבועה דא״ר והא בכנוי וזימא אפילו :וכו׳
 כאברהם תפילין או ספר או קאמי־ חפצא לאוזפוסי בתורה:

 השמים אלהי בה' דאשבע מילה: בברית לאליעזר דאתססיה
 תכן דלא משנהואע״ג בדבר כטועה נעשה מסך. התסיסו ולא
 כדאמרי׳ משכה כדבר היא והרי היא דרב שמעתתא בחשכה לה

 עשוי שעשה מה אחריכן ולא יז־וזר אמוראין בסכהדריןדטועהבדבר
 דלא ואע״גדאוקיחב׳ בס״וז מיושב: כשבע ת״ח חביתו: וישלם

 הראשוכיס בטלו וכדורותיכו בעיכן ס״ת מיהא לכתחילה פפא כרב
 וכו' ארור עליו לגזור ותקכו גדול שעוכשה לפי דאורייתא שבועה
כבודו: מפני בתפילין וז״חדילולכתחלה שבועה: נו ארור והאמר



। הדייג׳ שבועת
 יד נאמרה בלשונות היא אף החינה שבועה ח״ר

שף נדרעדע כולו העולם שכל*' יורע הוי לו אומרי׳
 לט שם את השא לא* כסיני הקכ״ה שאמר כשעה

 כ שימת בהן נאמר שבתורה עבירות וכל לשוא אלהיך ה׳
 שבתור׳ עבירות וכל ינקה לא נאמר וכאן ונקה

 אלתתףהלתה* שני וממשפחתו ממנו וכאן ממנו נפרעין
 קרובו אלא בשרו ואין בשרך את לחטיא פיך את
 נ" ישעי׳ שבתורה עכירות וכל תתעלם אל ומבשרך* שנ׳

 שנא׳ כלו העולם ומכל ממנו וכאן ממנו נפרעין
 להוה׳שעי דעביד ער ואימא וגנוב ורצוח וכחש *אלה

 ״ ייייי׳ אבלרק, אלה מפני כי* רכתיב ס״ד לא לכולהו
 ד ה>שע כל ואומלל הארץ תאכל כן על* וכתיב הארץ

 זכות לו יש אם שבתורה עבירות וכל בה יושב
 לאלתר ממנו נפרעין וכאן דורות וג׳ ב׳ לו תולין
 ה זכייה בית אל ובאה וגו׳ צבאות ה׳ נאם הוצאתיה* ■שנאי
 בתוך ולנה לשקר בשמי הנשבע בית ואל הגנב
 לאלתר הוצאתיה אבניו. ואת עציו ואת וכלתו ביתו

 שאין הבריות דעת הגונב זה הגנב בית אל ובאה
 הנשבע בית ואל ומשביעו וטוענו חברו אצל ממון לו

 ואת וכלתו ביתו בתוך ולנה כמשמעו לשקר בשמי
 ומים אש שאין דברי׳ למדת הא אבניו ואת עציו

בו: מנין שהוא לשון בכל כלשונה אף: מאי מפרש לקמן היא אף
 שקר: שבועת פיך את לה: בעי לקמיה נזדעזע העולם שכל
:קרובך את כשרץ את לחטיא



 שבוערת । ן ב " 1.1 עת
 אמר אם אותן. מכלה שקר שמעת אותן מכלין

 נשבע אמר'הריני ואם מיד אותו פוטרין נשבע איני
 מעל נא סורו* לוה[ ]זה אומרים שם העומדים מילטי

 אותו וכשמשביעין האלה הרשעים האנשים אהלי מ.“”שכ.
 משמעין אנו רעתך על שלא יודע הוי לו אומרים א"" ׳

 שכן ב״ד דעת ועל המקום דעת על אלא אותך
 ישראל את כשהשביע ע״ה רבינו במשה מצינו
 אתכם משביע אני רעתכם על שלא דעו להם אמר

 אתכם ולא* שנא׳ דעתי ועל המקום רעת על אלאנט דני,׳
 אל^יא לי אין פה ישנו אשר את כי וגו׳ לבדכם

 וגרים הבאים דורות סיני הר על העומדין אותם
 פה איננו אשר ואת* ת״ל מנין להתגייר העתירי׳ עס

 מצות סיני בהר עליהם שקבלו מצות אלא לי ואין
 וז״ל מנין מגלה מקרא כגון להתחרש העתידות "אפמי

כבר: שקבלו מה קיימו וקבלו קיימו* ,,£•
 כלו העולם שכל יודע הוי לו אומרים מר פ״טאמר

 וע״כ בו יחזור שלא כאן אותו משהין ואין מיר אוחו פוטר־ין א*ניש
 אלא לקחיה: מפרש הרשעים דין: בבית עליו משקבל ישלם

 )כגון בפ״ג דרבא קכיא משוס טעחא פרישכא הא רעתנו על ם
 שהחזיר ונשבע אצלו והפקידו לתוכו המעות ונתן קנה ליה דיהיב מל׳ איני
 קמיה הוה ועובדא ויטלכו יחזור השבועה ולאחר מעותיו לו ,*6י

 כשאתכם לא ]כלומר לברכם אתכם ולא הכי(: דרבא
 לבבכם במחשבת כאשר סבורי׳ שאתם כמו )לא לבבכם[ במחשב׳

:דין( בית דעת שהוא דעתי על אלא



 כח שברעות סרק הדייעין שבועת
 את&מומג תש^ לא* הקב״ה שאמר בשעה מרעוע
 משום איליט^ מ״ט לשוןא אלהיך ה׳ שם

 בסיני אתיהבו נמי תדברו׳ עשרת בסיני דאתיהב
 הן אלו תנן והא חטירא ומי דחמיר׳ משום אלא
 חטוח׳ תשא. מלא חוץ תעשה ולא עשה קלות

 אלא עמהן. תשא ולא דין בית ומיתו׳ כריתות וו
 כהן נאמר שבתורה עבירות וכל טעמא כרתני

 שבתור׳ עכירו׳ וכל ינקה לא ן ]נאמר וכאן ונקה
 לד 06 ינקה לא ונקה* והכתיב ינקה לא כהן נאמר לא

 אלעור ר׳ אלעזרדתניא לכדר׳ ליה מיבעי ההוא
 לא נאמר שכבר ונקה לומר אפשר אי אומר
 ונקה נאמר שכבר ינקה לא לומר אפשר ואי ינקה

 לשאינן מנקה ואינו לשבי׳ הוא מנקה כיצד הא
 ממנו וכאן ממנו נפרעין שבתור׳ עבירו׳ כל שבים.

 לא ממשפחתו שבתורה עכירו׳ וכל וממשפחתו.
 נ זיא”י ובמשפחתו ההוא כאיש פני את אני ושמתי* והכתי׳
 מה משפחתו חטא הוא אם שמעון א״ר ותניא

 מוכס בה שיש משפחה לך אין לך לומר חטאה
 כולם שאין לסטים בה ושיש מוכסין כולם שאין

 אחריני ברע׳ התם עליו שמחפין מפני לסטים
 0ש והכרתי* אומר רבי כדתניא דידיה בדינא הבא

ב״ד:מנקה ומיתות מכריתות ולאתשאעמהסאלמאלאיזחירא
 בדינא סרעון: כלא ינקה לא לשנים אף וכאן לשבים הוא
עליו: הנא נסורעכות ולא קלה נפורענות אחרינא



שבועות פרק הדיעק שב^עח * 1
 יכול פני את אני ושמתי שנא׳ לפי ת״ל מה אותו

 בהכרת אותו אותו ת״ל בהכרת כולה המשפחה כל
 וכל ]פיסקא[ בהכרת: כולה המשפחה כל ולא

 עבירות וכל וכו׳. ממנו נפרעין שכתורה עכירות
 איש וכשלו* והכתיב לא העולם מכל שבתורה מ ייקיא
 ערבים ישראל שכל מלמד אחיו בערן איש באחיו !ה ס׳

 מאי מוחה ולא למחות בידו שיש התם* מה והמייי'?,נ
 רעלמא לרשעים למשפחתו רשעים כין איכ^שסע״ג

 דעלמ^ת לצדיקים דמשפחרתו צדיקים בין
 למשפחתו ורשעים בדיניה עבירות בשאר הוא
 דהכא צדיקי הקל ברין דעלמא ורשעי׳ חמור בדין

 דמשפחה ורשעים הוא שבועה גבי פטירי. והבא
 דהכא וצדיקי חמור בדין דעלמא ורשעי׳ בדיניה

 נשבע הריני אמר ואם ]פיסקא[ הקל. בדין והבא
 משתבע דקא ההוא כשלמא וכו׳. שם העומדים

 אמאי לי׳ משבע דקא ההוא אלא באיסורא דקאי
 שבועת* אומר טרפון בן שמעון ר׳ דתניא משום כל

 על חלה ששבועה מלמד שניהם כין תהיה ה׳
:שניהם

 אט׳ פטור. בידי לך אין בידך לי מנה ]פיסהא[ מ
 היסת שבוע׳ אותו ומשביעין נחמן רב ע״נ

 מחינו למסור דקדק שלא כה נענשים ששניהם שניהם על חלה
השם: חילול לידי ובא כאמן ביד

בי: הסיתך ה׳ אס כמו שבועה עליו חכמים ששמו שימה לשון היסח



 כט שבועות ששי פיק הדיינין שבועת

 אדרבה עליו לו יש אא״כ תובע ארם אין חוקה מ״ט
 אשתמוטי חובו בעל בפני פניו מעיו אדם אין חוקה

 :לי׳ ופרענא לי דהוי ער סבר לי׳ משתמיט דקא הוא
 מא דמסיקנא וווי מאה לי הב לחבריה דא״ל ההוא

 ע״ב ופלוני פלוני בפני פרעתיך לא א״ל כך
 מעולם דברים היו לא אמרי ופלוני פלוני אתו
 כל רבא א״ל כפרן הוחזק למימר ששח רב סבר

אדעתיה: לאו דאיניש עליה רמיא רלא מילתא

הנשבעין כל
שביעי פרק

 מו ואמר בידיה נרגא דנקיט מאן האי נחמן א״ר
ואישתכח דפלניא לדיקלא ואיקטליה איול

 אלמא קטליה רהוא אמרינן לא ושדי דקטיל
:עביר ולא דגזים אינש עביר

 לא מעולם רבריט היו לא :כך נושה שאני בך ]רמסיקנא
בפניהם שלא או כפניהם או אומר וזה לפנינו פרע

 לומר כשנועה אפילו כאמן ואינו כפרן הוחזק :פרעתיך
 שקרן: ונמצא בפניהם סרעתיך אמר שהרי כפניהם פרעתיךשלא

 לו היה שלא זה כגון דאינש עליה רמיא דלא טילוזא כל
 פרע בעדי׳ הלואה בשעת זה לו אמר שלא כעדים פרעתיך לומר

 בעדים שלא אס פרע בעדים אם לזכור לבו שם הילכך לי
 :נכך[ הפרן מויוזק ואינו אדעחיה ולאו פרעתיך כעדים ואמר

לעשות אומר רגזים ;לארץ ומושלך הדקל שנקצן שדי1צל_2£1



שבוערת שמעי פרק הנשבעין כל 29
 בין תהיה שבועתה׳* אומ׳ טרפון בן שמעון ר׳ תניא טו
 שניה׳ על חלה שהשבועה מלמד וגו׳ שניהם מז

 אחר לעוקב אזהרה אומר טרפון בן שמעון ע״נרבי
באהליכם ותרגנו* תנאיף. לא תנאף לא* ודל מנין נואף כג שמ>מ
 באהלו וגיניתם תרתם בןטרפוןאוט׳ שמעון )ר׳( = ^

 שמעון )ר׳( פרת נהר הגיול ,הנהי ער* מקום. £שלשז ר>
 דבי ואירהן. רהינ^ץ לגבי קרב אומר פון“ט כן

כמלך: מלך עבד תנא ישמעאל ר׳

 עדיות מסכת
שמאי

ראשון פרק
 ללמד לבטלה והלל שמאי דברי את מזכירין ולמה א
: עושה ואינו ושגעון גוזמא דבר ב

 כשיס לו להרגיל אפוטרופוס לו כעשה המנאף אחר לעוקבד משנת
 המקום את וגיניתם :הארץ את תרתם :לניאוף

 רהינא לגבי קרב :ביניכם ]שכינתו[ )אהלו( את שהשכין
 כלו׳ בנגיעתו משויז ג״כ תהא בשמן כמשויז כגעת אס ]ואירהן[

 והנהר לבסוף אצלם מנוי שהוא נהרות מג׳ קטן היא פרת
 שהוא בשביל גדול כהר אותי קורא הוא וכאן פרת הוא הרביעי

 : במשיכות הוא גס כזכר משובה שהיא א״י שם על כאן כזכר
 : אתדהינא מתורגם ממלב הודשכה ומשימה שמן לשון רהינא
 כדברי ולא זה כדברי לא מקומות בקצת אמרו שמכמים טאחר

ישנה לבטלה והלל שמאי דברי הזכירו לטח :זה



ל עדיות ראשון פרק שמאי
 ע״ב שם דבריו על עומד אדם יהא שלא הבאים* לדורו׳

ג דבריה׳ על עמדו לא העולם אבות שהרי

 ב הואיל המרובין כין היחיד דבי־י מוכירין ולמה
שם שאם המרובים כדברי אלא הלכה ואין

 ה משנת שאין עליו ויסמוך היחיד דברי את דין בית יראה
 שיהיה עד חברו ב״ד דברי לבטל יכול דין בית
 כחכמה ממנו גדול היה ובמנין בחכמת ממנו גדול
 יכול אינו כחכמה לא אבל במנין במנין לא אבל

 :ובמנין כחכמת ממנו גדול שיהיה ער דכייו לבטל
ג בין היחיד דברי מוכירין למה א״כ יהודה א״ר

 שם אני כך אדם יאמר שאם לבטלה המרובין

י משנה שמעת: פלוני איש כדברי לו יאמרו מקובל

 יהא שלא :הממלוקו' הזכירו ולח' מכמי׳ שקיימו כמו סתם
 ויעמוד סברתו לקיים יפצור שלא כלומר דבורו על עומד ארם

והלל שמאי הס העולם אבות כי סברתו שישנה ויודיעוהו בה
 .׳שקדם כמו דבריהם על יזכמיס עמדו ולא דבריהם כדמו

אמר ב״ד אין ימיד כמאמר מעשה נ״ד עשו שאם זו הלכה כוונת
 אלא הרבים סברת לפי הדין ולפסוק עליו למלוק יכיל

 סברת לפי עשו אשר האמרים ממשכון יותר הכ״ד זה משכון א״כ
יותר הנ״ד זה ישיבת ראש שיהיה ר״ל מחכו במכמה וגדול הימיד

:בפירושו ז״ל הי־מב״ס עכ"ל הא׳ הב״ד ישיבת מראש מכס
 המרוני׳ נין היחיד דנרי קיום נתועלת המאמר לכו שקדם אחר

א״ר היחיד אותו כסנרת דין נית שיפסוק שאפשר והיא
עושין שאין כלו׳ הנדמים היחיד דנרי זכר טעם לאיזה יהודה
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שני פרק

 ובעושר ובכח כנוי לבן זוכה האב אומר היה הוא ר
 והוא לפניו הדורות ומספר ובשנים ובחכמה ד
 ועבדום שנ׳ אע״פ* מראש החרו׳ קורא* שנ׳ הקץ ע״ב

]ונאמ׳[ אומר( )הוא שנה מאות ארבע אותם וענו ט משנת
הנה: ישובו רביעי ודור ה

1,1, 1 1 , מא ישיגי׳
לחד שאס לפי אותו להזכיר שתטעם ואחר כדבריו לעולם ב״ד ע) לאשי׳

 חלוף שעושין ויחלא בו מודים שהבל וחשב הדבר אותו אדס
 דעת הוא שלמד הדבר שזה לו כודע אז ספק כלבו ויבא הדברים

ז״ל: הרחב״ס עכ״ל נדחה וכבר יחיד
 כלו׳ החיים ושנים היופי הנוי : עקיבא ר׳ אומר היה הוא

 נמזגו לו קרוב שכשהוא לפי אביו לחיי קרוב חייו 'מי שיהיו
 על נוהגים הדברים ואלה ספק בלא חייו נימי לו קרוב יהיה
 הוא אס האדם הרוב על הס הטבעיים דברים רוב וכן הרוב
 וכשהוא אביו בעישר מיושב הכן וישאר לבנו מורישו ממון בעל

 על חולקים חכמים ובתוספתא הרוב על לבנו מלמד הוא חכם
 הפרק עד אלא דברים בחמשה לבבו זוכה האב שאין עקיבא ר׳

 הוא אס לפרק משהגיע אבל חצות חיוב לעונת תגיע לא שעדין
 הדורות ומספר :לו זוכה אביי אין לאו ואם לעצמו זוכה צדיק

 חשבון עם האבשי׳ לחשבון הקץ זמן שישוב ר״ל הקץ והוא לפניו
 ]דורות[ וכך כך שאחר הש״י גזרות השיעור שיהיה עד השנים

 הביא בזו השם שייעד מה יהיה ]שני[ (׳)א מוליד א׳ אנשי'
שכיס מנין היות עם לאברהם השם שם אשר הקץ מן ראיה



 לא עדיות שני פיק חנינא יבי

 ה חדש. י״ב של דברים חמשה אומר היה הוא אה
 חדש.שס עשר שניכם המבוול דור משפט ׳

 י מפכה איוב משפט חדש. עשר שנים המצרים משפט
 לבא לעתיד ומגוג גוג משפט חדש. עשר שנים
 י״ב כגיהנכם רשעים משפט חדש. עשר שנים
 סי ישעי׳ בן יוחנן ר׳ בחדשו. חרש מרי והיה* שנא׳ חדש
שבת ומדי (שנ העצרת וער הפסח מן אומר נורי

בשבתו:

 הכת ישובו רביעי דור ואמר האנשים אל השיבו שכה מאות ארבע
 מיורדי קהת שהרי למצרים ירידתן כלו' מא״י סורס מזמן ויתמיל
 ירד אשר לא״י כככסו משה ובכי מצרים מיורדי ומשה מצרים
 אמר כאלו הכה ישובו ואמרו לקהת רביעי דור והם קהת ממכה
עכ״ל אליה ישובו דורות ד׳ עד הזאת הארץ מן שיצאו משעה

:ז״ל הי־מב״ס
שבתות שהיו אותם הרצופות השבתות ר״ל בשבתו שבת ומדי

 לכס וספרתם אומרו והוא לקצתם קצתם נימוסם
 רואה שאתת כמו שבת פסמ של ראשון יום וקרא השבת חמקרת

 בשבתו שבת בכאן אמרו וכן שבתות שבע אמריו שיספרו וצוה
 כמו יום מ״ט והם אליו המיומסו׳ שבתות עם השבת לומר רצה

 בכאן המאמרים אלה לזכור הצריך ואשר עצרת ועד מפסמ שיש
 הלכות כן וכמו עדות בהם ואין המסכת מכונת שאינם ואע״ם
 הוזכרו מאשר מוסף עדות בהם ואין זו במסכת שבאו הרבה

 דבר כל כי והוא לך שאומר מה הוא המשנה מן במקומותיהם
במה בהם והעידו בהם דברו הלכות כולם זו נמסכת שבא
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חמישי פיק
 הירי׳ את מטמא אינו קהלת אומר ישמעאל רבי ו
 הירי׳: את מטמא ובה״א שמאי בית כדברי ח
 אמרו דברים ארבעה העיר מהללאל בן עהביא ע״ב

שהיית דברים בד׳ בך חוור עקביא לו ג משנה
 מוטב להן אמר לישראל ב״ד* אב ונעשך אומר ו
 אחת שעה לעשות ולא ימי כל שוטה למקרא לי שם

 1בשכיר אומרים יהיו שלא המקום לפני רשע'2ימשנ
 פקודה שער מטמןית היה הוא בו. חור שררהט

 שער מתיר היה והוא מטהרין וחכמים הירוק ודם
 כך ואחר בחלון והניחו שנשר מום בעל בכור

 איו' ביום שדכו במה בהם ודנו שכזכ׳ במה נהם וזכרו שהעידו
 עזריה בן אלעזר ר׳ שהושיבו יום והוא בעצמו אח׳ יום בצבור

 שיאמר מה כל וכן תקנוה ביום בו עדיות אמרם והוא בישיבה
 תמצא הטעם ולזה אומר הוא היום אותו בשביל ביום בו במשנה

 עכ״ל .ושחרהו זה ודע חשוכים מעניינים הלכות המסכתא בזו
:ז״ל הרחב״ם

 של חכמתו אלא הקדש כתבי כשאר חשיב דלא מטמא אינו
 לבן שער ובו כהרת בו שהיתה חי פקודה שער :שלמה

 חהללן! בן עקביא וחזרה במקומו לכן שער והכיח הבהרת והלכה
 כאלו חשל דרך על פקודה ונקרא וכו׳ מטהרין וחכמים מטמא

 הירוק ורם :אליו שתחזור עד במקומה אותו הפקידה הבהרת
 ואס צאנך ככור תגוז לא תורה אמרה בכור שער :נדה אצל



לב עדיות חמישי פרק יהודה רבי

 משקין אין אומר היה הוא אוסרין. וחכמי׳ שחטו
 וחכ״א המשוחררת השפחה את ולא הגיורת את לא

 משוחררת שפחה בכרכמית מעשה לו אמרו משקין
 אמ׳ ואכטליון שמעיה והשקוה כירושלי׳ שהותה

 כ״ד וסקלו בנדויו ומת ונדוהו השקוה דוגמא להם
 שאין נתגרה שעקביא ח״ו יהודה א״ר ארונו את

 וביראת בחכמה מישראל אדם כל על ננעלת העזרה
 )ר׳( את נרו מי ואת מהללאל בן כעקביא חטא

 ירים בטהרת שפקפק ]חנוך[ )הקוף( בן אלעור

 סכרי רככן שכשר או שער ממכה תלש ואיז״ב מומיות התירה
 הכי אפילו ומצמרו מעורו ולהכות לשמטו מותר שהכל אע״פ
 דכתיב וכו׳ העורת את משקין אין :וכו׳ שמיטה קודם גזרינן

 גיורת לאפוקי אשתו תשטה כי איש איש ישראל בכי אל דבר
 וגיורת משומררת אשת לישא ישראל לבן דרך ואין ומשומררת

 השקוה דוגמא :לו ראויה וזו לו הראויה אשתו סכרי ורבכן
 י״ל לא הם וכאלו *גרים ג״כ היו והס כמותם גיורת שהיתה לפי

 כנ,שםיי מפרשי׳ יש ישראל דיני בכל לתמזיקס ורצו להרמיקס עברו
 כתוב שהיה בעלמא כתב אלא סוטה מגלת לה כתבו שלא דוגמא
 אפזרי! לעשות ולאבטליון לשמעיה שמשד לפי וכדוהו להפמידה ממקו

 ליין שאיכס תמרים מי על לעז שמוציא לפי כן עושין אין כי כדין שלא
 *יש" ארוכו את ב״ד וסקלו הרב לכבוד כדוהו קמא ולפירוש בודקין
 שמיטת בשעת ננעלת עזרה שאין .־ לו שיתכפר כדי לבזותו

 ראשוכה כת נכנסה נשמט תמיד בפר׳ שני בפסמ כדתנן ססמיס
ירים בטהרוז שפקפק :העזרה דלתות ננעלו העזרה נתמלא׳



 עדיות חמישי פרק יהודה רבי 32
 ללמד ארונו על אכן והניחו דין בית שלחו וכשמת
ארונו: את סוקלין בנדריו ומת המנודה שכל

 דברי׳ בד׳ כך חוור בני לבנו אמר מיתתו בשעת ח
 חורת לא למה א״לואתח אומר שהייתי שם
 שמעו והם המרובי׳ מפי שמעתי אני בני א״ל בך * משנה

 עמדו והם בשמועתי עמדתי אני המרובי׳ מפי
 )והם היחיד מפי שמערת אתה אבל בשמועתן

 להניח מוטב המרובין( ]ומפי המרובין( מפי שטעו
 א״ל המרובי׳ דברי את ולאחוו היחיר דברי את

 שמא א״ל מפקד איני א״ל לחברך עלי פקור אבא
 ומעשיך יקרבוך מעשיך לא א״ל בי מצאת עולה שהיה

ירחקוך:
51 • שינטיזלי
 ע״כ הפרק עד נוטל היה שלא או מרביעית נוטל היה שלא שנאה

:זו במשנה הראכ״ד פירוש
 על לממצה והיו הראשונים נמלקו כי המרובין מן שמעתי ^')עוד

 מן שמעו והס האמת הממצה מן שמע היא .ממצה זא״ל
 הוא ששמע אותם כי אומר היה עקביא נמי אי האמת הממצה מינשיו

 :רוב היו שכנגדם שהאמריס אומרים ומכריו רוב היו מפיהם זי?י”
 תתנהג אם יקרבוך מעשיך :שיכבדוכי לחברך עלי פקוד

 יקרבוך הכי בלאו כי עליך שאסקדס צריך אינך טובים במעשים כמ)
 במעשים תתנהג לא ושלום מס ואס ירמקוך ומעשיך ויכבדוך שרחיןזני
פירושי ע״כ :צראתי בשביל שיכבדוך ולא שירמקוך מסך אני טובים *ע"



מ עדיות שמיני פרק יהושע ר׳ העיד

יהושע רבי העיד
שמיני פרק

 ט ששמע זכאי בן יוחנן מרבן אני מקובל יהושע אץ•
 יא שאין מסיני למשה הלכה מרבו ורבו מרבו

 י ייעכיז לרחק אלא ולקרב לרחק ולטהר לטמא בא אליהו
 בורוע המרוחקי׳ אח ולקרב בורוע המקורבין את

 )ורחקה הירדן כעבר היחה הצריפה ביח משפחת
 שם חיתח אחרת ועוד בורוע ציון בני[ נורחקוה בן(

 י׳ כפ׳ אליהו אלו בנון בזרוע ציון בני[ ]וקרמה בן( )וקרבה
 לקרבקחפץ אוט׳ יהודה ר׳ ולקרב ולטהרלרחק לטמא בא

 1^, המחלוקת את לחשוד אומ׳ שמעון ר׳ לרחק לא אכל
 לעשד אלא לקרב ולא לרחק לא אומרים וחכמים

 ג מלאכי אליה את לכם שולח הנני* שנא׳ בעולם שלום
לב והשיב והנורא הגדול ה׳ יום בוא לפני הנביא

אמתם; על בנים ולב בנים על אבות

 הכשרי׳ את שיקרב אומר יהודה רבי :הוה אלמא גברא ציון בן
בזרוע שקרבום ע״פ דאף הפסולים את יריזק ולא שנתריזקו

 להשוות נטמעו: שנטמעו וכיון בכשרים נתערבו כימא השתא
 עשרה בפרק כדאמרי׳ בזו זו שמתגרות במשפמות המחלוקת את

 שמתגרות משפמות שתי ראית אס לוי בן יהושע רבי אמר יויזסין
 לידבק אותה מנימיס ואין מהם באיוד יש פסול שמץ בזו זו

לקרב; ולא לריזק לא ויוכ״א ביניהם וישלי׳ יפייס ואליהו במנרתה
¥. 8
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 1 זרה עבודה מסכת

.אידיהן לפני
ראשון פרק

 בעוה״ן עושין שישראל מצות כל לוי ק יהושע א״ר א
 יתנו* שג׳ לעוה״ב עליהם ומעירו׳ באות הן ב
̂*ישי  ישמעו ישראל אלו ויצדקו עריהם יתנו ויצדקו עדיהם •"׳

 פפא[ ]בר דרשר׳הנינא אוה״ע אלו אמת ויאמרו
 ספר, הקכ״ה מביא לבא לעתיד שמלאי ר׳ תימא ואי

 י יבא בתורה שעוסק מי כל ואמר בחיקו ומניחו תורה
בערבוביא העולם אומו׳ ובאי׳ ומתקבצי׳ שכרו ייטול

 הקכ״ח להם ואמר וגו' יחדיו נקבצו הגוי□ כל* שג׳ שם
 אומר. כל תכנס אלא בערבוביא לפני תכנסו אל

לאום ואין לאומי׳ ויאספו* שג׳ וסופריה* ע״גואומה שם
 איכא ומי יאמץ מלאום ולאום* שב׳ מלכות אלא שם

 ליערבבו דלא היכי כי אלא שמיא קמי ערבוביא כה'יאש,
 מיד להו דאמר מאי דלישמעו הדדי בהדי אינהו

 עצמה: נסכי ואומה אומה כל ולא מעורבבין כולם בערבוביא
 לנדה כשהיא מלכות לאוס :מכמיה וסופריה

 אלא שייך לא יאמץ ועוד ממלכו ומלכו מתרגחיכן מלאום ולאוס
 נכס( )מי לקמן לן כפקא דקרא חסיפי׳ חורה וספר : במלכות
 כמקרין כלן והלא קמיה ערבוביא איכא כי :זאת יגיד ]בהם[

 ומשני : כר"ה כדאמריכן לכם ימד היוצר שכא' אמת בסקירה
 לדידהו אבל ערבוביא מהניא לא לדידיה אינהו ליעדככו דלא



 לד זרה עבודה יאשון פיק אידיהן לפני

 חשובות רהיא ט״ט תחלה אדום מלכות נכנסת
 י דניאל ותדושינה ארעא כל ותאכל* דכתי׳ דחשיבא[ ]ומנ״ל

 בכל יוצאת שטבעה רומי וו יוחנן א״ר ותדקינה
 כדרב לדינא ברישא עייל רחשיב ומנ״ל כלו העולם

 מלך וצבור מלך חסד^ן רב דאמר חסתית
 ח ׳־א מ ומשפט עבדו לעשו׳משפט* שנ׳ לרין תחלה נכנס
 אבע״א מאי וטעמא כיומו יום דבר ישראל עמו
 ואבע״א אכראי מלכא למיתב ארע<א אורח לאו

 במה הקב״ה להם ואומר אף הרון דליפוש מקמי
 שווקי׳ הרבה רבש״ע לפניו אומרי׳ בעוה״ז עסקתם

 וזהב כסף הרבה עשינו מרחצאות הרבה תקננו
 כדי ישראל בשביל אלא עשינו לא וכולן הרבינו

 מה כל שוטי׳ הקב״ה להם אומר בתור׳ שיתעסקו
 להושיב שווקים עשיתם עצמכם לצורך שעשיתם

 וזהב כסף עצמיכם בהם לערן מרחצאו׳ זונות בהם
 י- ,■"י צבאו׳ ה׳ נאם הזהב ולי הכסף לי* שנ׳ הוא שלי

 מי- ׳,**י ]בהם[ )בכם( מי* שנ׳ זאת מגיד בכם יש כלום

 נכנס : שמעה טבעה :טענתייהו ומסתתמי דמכלבלי חהכיא
 רליפוש המלך: שלמה עברו משפט :לדין הקכ״ה לפני תחלה

 המלך מן יפרע יז״ו שמא הצבור פשעי מפני דהקכ״ה אף חרון
 הוא וזהב וכסף מרחצאות שווקים :המיון מפני סורמכי כל

 של עסק; הוא ומלממות וכרכים וגשרי© רומים של עסקן
 להשתכר שמוצאי; פנאי להם שיהא בתורה שיתעסקו : פרסיים

ומתעדכין טורק בלא וצורכיהם מזונותיהם ימוצאק בשיק



 זרה עבודה ראשון פרק אידיהן לפני §4
 התורה וזאת* ׳שנ תורה אלא ואת ואין זאת דביי׳ייגיד

 יוצאת נפש בפחי־ יוצאין מיד משה שם אשר
 משום מ״ט אחריה פרם מלכות נכנסת רומי מלכות

 אחרי חיוה וארו* רכתיב מנ״ל בתרה >דחשיבא דניאל
 שאוכלי׳ פרסיי׳ אלו יוסף רב ותני לדוב דמיא תנינה
 ומגדלין כדוב בשר ומסורבלין כדוב ושותי׳ כדוב
 להם אומר כדוב מנוחה להם ואין כדוב שער

 הרבה רבש״ע לפניו אומרי׳ עסקתם במה הקב״ה
 והרבה כבשנו כרכים והרבה ועשינו נשרנו נשרים

 ישראל בשביל אלא עשינו לא וכולן עשינו מלחמו׳
 שוטי׳ הקב״ה להם אומר בתורה שיתעסקו כדי
 עצמכם לצורך אלא עשיתם לא שעשיתם מה כל

 אנגריא בהם לעשות כרכים מהן מכס ליטול גשרי׳ ט!
 ה׳ מלחמה איש ה'* שנא׳ עשיתי אני מלחמות

 בכם מי שנא׳ ואת מניד בכם יש כלום שמו
 התורה וזאת ׳שנ תורה אלא ואת ואין ואת יגיד
 רומי דעיילא מאחר וכי נפש בפחי יוצאין מיד

 בית סתור אינהו סבור עיילא מ״ט פרס וכה ולןייז
בנינן: מיבנא ואנן המקדש

 כמו שמני׳ מסורבלים :אמרת אחרי :והכה וארו :במימצאו׳
 :כסרכליהון כפיתו כמו הוא מלבוש ולשון כבשר המסורבל קטן
 עכודק אנגריא :שעה כל ונא הולך אלא מנוחה לו אין דוב

כצבא! ולצאת מלממה לעשות כרכים יושבי על המוטלת המלך
 > :כורש ככה שכי בית בנינן ואנן :לעבודתו בהמתן וליטול



לה זרה עבודה י־אשץ פיק אידיהן לפני
ב דקא תרתי הני שנא מאי ואומה אומה כל רכן

 שם משכה הנך חשיב דלא הנך שנא ומאי חשיב
 תרתי רעיילי מאחר וכי משיח דאתי עד מלכותייהו

 אינהו אמרי אחריני עיילי מ״ט מידי אהנו ולא
 בהואמרי אשתעכדינן לא אנן בישראל אשתעכידו

 נתתלנוולאקבלנוהוומימצולמימ׳ רבש״עכלו׳ לפניו
 לי. ־*דכי למל משעיר וורח בא מסיני ה׳* כתי׳ והא הכי

 נ יוביזח ומאי בשעיר כעי מאי יבא מתימן אלוה* וכתיב
 התור׳ שלקח מלמד יוחנן רבי אמר בפארן בעי

 ולא והלשונות האומות כל על הקב״ה והחזירה
 הכי אלא וקבלוה ישראל אצל שבא עד קבלוה
 תכרתהון דא ועל קיימנוה ולא קכלנוה כלום אמרי
 כלום לפניו אומרין כך אלא קבלוהו לא אמאי
 כדרך קבלנוה[ ]ולא כניגית ההר את עלינו כפית

 *יל שמל ויתיצבו* ׳שנ קכלנוה( )ולא ישראל על שכפית
 חיפה דמן חמא כר אבדימי וא״ר ההר כתחתית

 ואמי כגיגית ההר את עליהם הקב״ה שכפה מלמד
 לאו ואם מוטב התורה את אתם מקבלי׳ אם להם

בגלות בישראל משתעבדין פרסיים כישראל אשתעכירו אינהו
 : להם משועבדים כלם ועדין לרוחי הגלם וטיטום בבל

 כלום :וגו׳ פארן במדבר ותשב בתגר דכתיב ,ישמעאל ארץ פארן
 : קיימנוה לא קבלכוה דלא משום כליחר קיימנוה ולא קבלנורי

 קטיגור זו תשונה נמצא כלו׳ היא פירכא תברתהון רא על
:שכר בת שמטילין בלע״ז קופ״ה כגיגית :קבלוה לא אמאי להם



 זרה עבודה ראשון פרק אידיהן לפני
 ראשונו הקב״ה להם אומ׳ מיד קבורתכם תהא שם

 מצות שבע ישמיעונו וראשונות* שנאמ׳ ישמיעונו ייג יפעי׳
 רב כרתיי קיימום דלא ומנ״ל קיימתם היכן שקבלתם

 ראה מה גוים ויתר ראה ארץ וימודד עמד♦ מ״ד יוסף ג חכיזיין
 קיימוה ולא נח בני עליהם שקבלו מצות שבע ראה
 חוטא מצינו א״כ אחגור איתגורי להם והתירן עמד

 מקיימי! )שאס לומר* דרכיג׳ כריה *מי אמ׳ נשבר ן
 שבוז עליהם מקבלי׳ אין אותם שמקיימין[ ]שאע״פ *
 שאפילו מנין אומר היה מאיר ר׳ והתניא ולא ג

 גדול ככהן הוא הרי כתורה שעוסק נכרי סש
 כהנו בחם וחי האדם אותם יעשה אשר* שנא' יח >ייןרא

 שאפי׳ מלמד האדם אלא נאמר לא וישראלי׳ רלוים
 לך לומר אלא ככ״ג הוא הרי בתורה ועוסק נכרי
 אלא ועושה כמצווה שכר עליהם מקבלין שאין
 המצווה גדול חנינא דא״ר ועושה מצווה שאינו כמי

 כך אלא ועושה מצווה שאינו ממי יותר ועושה
 ישראל רבש״ע הקכ״ה לפני האוה״ע אומרים
 מעיר אני הקכ״ה להן ׳אמ קיימוה היכן שקבלוה
 לפניו אומרי׳ כולה התורה את שקיימו בישראל

 בני* רכתי׳ עלבנו שמעיד אב יש כלום דרבש״עהיי>6
 ויעירו וארץ שמים יבאו להם אמר ישראל בכורי

 שאם לומר :להתירן וישר בעיניו ראה גויס ויתר ראה
 מלווין שאין אלא היא לטובתן ]לא[ זו והתרה אותם מקיימין

שכר: יקבלו לא יקיימוה ואס לקיימם



 לו זרה עבודה ראשון פרק אידיהן לפני
 אומרי׳ כולה התורה את שקיימו בישראל בהם

 שנאמר בעדותיחם נוגעין וארץ שטים אף רבש׳י׳ע
 לג יימיה וארץ שמים חקות ולילה יומם בריתי לא *אם

 בן שמעון רבי[ ]ואמר רבי( )דאמר שמתי לא
 א לאהימ חששו יום בקר ויהי ערב ויהי דכתיב מאי* לקיש

 ואמר בראשית מעשה עם הקכ״ה שהתנה מלמד
 ואם מוטב התורה את מקבלים ישראל אם להם
 חוקיה ואמר וכוחו לתוהו אתכם מחזיר הריני לאו

 עי מלים ,—ושקט! יראה ארץ דין השמעת משמים* מ״ר
 יראוה למה שקטה ואם שקטה למה יראה אם

 הקכ״ה אומר שקטה ולבסוף יראה בתחלה אלא
 התורה את שקיימו בישראל ויעידו מכם יבאו להן

 ע״ו עבד שלא באברהם ויעיד נמרור יבא כלה

]שתהא[ שכתבתי בריתי לא אס ולילה יומם בריתי לא אם
 יומס בו והגית דכתיב תורה והיינו ולילה יומס נוהגת

 יתירה דהששי ה״א הששי :הברית דברי אלה יכתיב ילילה
 משמע והכי זו לדרשה בראשית מעשה בסוף ]וכתבה[ )בכתבה(

 ישראל שעתידין בסיון ששה של הששי יום בקר ויהי ערב ויהי
 שמא יראה בתו־ולה :תורה מתן דין השמעת :התורה לקבל

 ולבסוף :ובהו לתוהו הארץ ותיזזור התורה ישראל יקבלו לא
 אברהם ]את[ השליך נמרוד : שקטה ונשמע בנעשה קבלוה
 לבכי שנאסרה ע״ז לעבוד עליו קבל שלא על כשדיה באור אבינו

 כך שס ועל תורה מתן בשעת היה שלא היה נמ בן ואברהם גיז
בכבשן אברה© את והשיל שאמר מעברי} נכיצד אמי־פל נקרא
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 תם הגזל על נחשד שלא ביעקב ויעיר לבן יבא

 העריו על נחשד שלא ביוסף ותעיר פוטיפרע אשת
 של! ועזריה מישאל בחנניה ויעיד נבוכדנאצר יבא

 שלןיי בדניאל ויעיד דריוש יבא לצלם השתחוו
 הנעמת וצופר השוחי בלדר יבא התפלה את ביטל

 התות את שקיימו בישראל ויעידו התימני ואליפז
לפני! אומרים ויצדקו עדיהם יתנו* שנאמ׳ כלהזג׳>,1שיי

 הקב" להם אומר ונעשנה מראש לנו תנה רבש״ע
 וש בשבת אוכל שבת בערב שטרח מי שוטים

 אלן בשבת אוכל מהיכן שבת בערב טרח שלא
 וע׳&ן לכו שמה וסוכה לי יש קלה מצוה כן אע״פ
 לו כן יהושע והא״ר הכי אמרי מצו ומי אותה

לעשותס היום לעשותם מצוךהיום אנכי אשר* !מ״ד דניים
 ליטו) היום ולא לעשותם היום לעשותם למחר ולא

 עס בטרוניא בא הקב״ה שאין לפי אלא שברם
 מ שאין לפי קלה מצוה לי׳ קרי ואמאי בריותיו

 ניחן כלי מכל מצאת מה דכתיב הגזל על נחשר שלא : האש
 עשרי) ק־מיו כבית הדר ויזתן ממט או המכק אפילו סכין אפילו

 הם על נצטוו כין ובכי קטן כלי עמו כוטל איכו וכשיוצא שכה
 א? ואשת העבירה על נחשד שלא ביוסף :קיי© ויעקב

 ויוסן קברו באשת ולא באשתו ודבק דכתיב כין לבכי כאסרה
 בביו כדמפרש הוה דישראל גרסיכן לא ברכאל בן ואליהו קיים

 בעת״ז לעשותם היום :הזה בעול© שבת בערב :בהשותפין
בעלילה בטרוניא ־, לעה״ב לעשות© יכול דאיכו למחר ולא



 א זחה עבודה ראשיו פרק אידיהן ני*לנ
 בראש סוכתו עושה ואחד אחד כל מיד כים חסרון

 ]בתקופת[ )כבתקופת( חמה עליה׳ מקדיר והקב״ה גגו
 ויוצ^ן בסוכתו מבעט ואחד אחד כל ומיד תמוז

 נ מלים עבותימו ממנו ונשליכה מוסרותימו את ננתקה* שנ׳
 בריותיו עם בא הקב״ה אין אמרח והא מקדיר

 ע״ב להושס דמשכה* ומנין נמי דישראל משום בטרוניא
 והאט׳ ומצטער בתשרי שיחסר ער תמוו תקופת
 דפטור נהי הסוכה מן פטור מצטער ]רבא[ )רבה(
 יושב הקב״ה[ ]מיר )והקב״ה( מבעיטו מי גמי בעוטי

 ס6א״ר ישחק בשמי׳ יושב* שנא׳ עליהם ומשחק
 בלבד: היום אותו אלא הקב״ה לפני שחוק אין יצחק

ד ר׳ דתניא אחא יצחק דר׳ להא לה דמתני איכא
 שם ומחגיירין באקאוה״ע לבא לעתיד אומ׳ יוסי

 גרים מקבלי׳ אין תניא והא מינייהו מקבלי ומי
 דוד בימי גרים קבלו לא בו כיוצא המשיח לימות

 מקדיר משופעי׳: גגותיהן שאין הגגות על תשמישן רוב גגו ראש
 בהרים מקדרין כמו גדול קום ביק מכקבת כלומר נוקב לשון

 )כל( ומושכת שנוהגת תמוז בתקופת נקבוקתך: עכין דעירובין
 :תמוז תקופת הויא תשרי תקופת ]יום[ עד קדשים שלשה ]עד[

 לבא לעתיד קאמר משיקו ועל ה׳ על מוסרותימו את ננתקה
 מצות ננתקה כלומר ריק יהגו ולאומים גוים רגשו למה כדכתיב

 תקופת ואין תמוז תקופת דמשכה :עלינו שהטילו סוכה
ננתקה גבי ישחק בשמים יושב :הקג לאקר עד נופלת תשרי

:כתיב מוסרותיקו את
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 )דתניא גרורי׳ גרים שנעשו אלא שלמה בימי ולא

 ומתגיירין( אוה״ע באים לבא לעתיד אומר יוסי ר׳
 בזרועותיהם ותפילין בראשיהם תפילין ומניתי׳
 שרואים כיון בפתחיהם ומזוזה בבגדיהן וציצית

 אומרין באתם מי על להם אומר ומגוג גוג מלחמת
 ולאומי׳ בוים רגשו למה* שג׳ משיחו ועל ה׳ על כ חלים

 אחד כל מיד וגו׳ ארץ מלכי יתיצכו ריק יהגו
 אח ננתקרת* שנא׳ לו והולך מצותו מנתק ואחד 08

 ש| עליהם ומשחק יושב והקב״ה וגו׳ מוסרותימו
 שחוק אין יצחק וא״ר וגו׳. ישתק בשמים יושכ*שם

 והאמן איני בלבד היום אותו אלא הקב״ה לפני
 שלשח היום הוי שעות י״ב רב אמר יהודה רב

 שניו בתורה ועוסק הקכ״ה יושב ראשונו׳ שעות
 העולש שרואה כיון כלו העולם כל את ודן יישב

 ויושג הדין כסא מעל עומד ברין מתחייב כלו
 כל את וון הקכ״ה יושב שלישיות רחמים כסא על

 'רביעיוח כנים ביצי ועד ראמי׳ מקרני כלו העולם
 לשחק יצרת זה לויתן* שג׳ לויתן עם ושוחק יושב יוי 08

 מקבלינן לא ואכן מתגיירין מאליהם גרורים גרים שגעשו אלא
 אתן גר מי דכתיב עבדי קא דישראל גדולתן דחשוס להו
 במס׳ דאמר יוסי כר׳ ורן יושב בעשירותך: יפיל עליך בעניותך

 קוצב וזן יושב ביומו: ייס דבר דכתיב יום בכל נדון אדם ר״ה
 גדולה: יזיה ראמי׳ קרני פרנסתם: להם תזדמן מהיכן להם
ארכב״א והוא ככיסודקיןהס ביצי דמתקרי הוא כניסמיכא ביצי
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5ע משחק בריותיו עם יצחק בר נחמן א״ר בו

:.בלבד יום אותו אלא משחק אינו בריותיו
 ח למ״ד* יצחק בר נחמן לרב גלילאה אחא רה א״ל

ש© הקב״ה לפני שחוק אין המקדש בית הרב מכי
 לתנוקות תורה ולומד יושב עביר מאי )ברביעיות

 אילימא קמיה שחוק רליכא לן ומנא רבן( בית של
 נכ ישעי׳ החן<ין 'ביום צבאות אלהים ה׳ "ויקרא מרכתיב

 אלא לא ותו היום אותו דלמא וגו׳ ולמספד לבכי
 קל! מלים תדבק ימיני תשכח ירושלי׳ אשכחך אם* דכתיב

 הוא שכחה ודלמא אזכרכי לא אם לחכי לשוני
 מהכ^א אלא איכא מיהא שמחרת אבל דלימית

 ישעי׳מב מא אלא וגו׳ אתאפק אחריש מעולכס *החשתי
 לתנוקות תורה ומלמד יושב ברביעיות בהו עביר

 כ" שס מי ואת דעה יורה מי את* שנא׳ רבן בית של
 יורה למי משדים עתיקי מחלב גמולי שמועה יבין

 ולעתיקי מחלב לגמולי שמוערת יבין ולמי דעה
 לפני שחוק דחוה כ״ה דליחרב ומקמי כס משדי

 מטטרון אכע״א להו מיגמר הוה מאן תנוקות הקב״ה
 ובליליא ביממא תינח עביר הקכ״ה והא הא ואבע״א

 על רוכב ואבע״א יממא כעין אכע״א עביר מאי
 סח חלים רכב* שר עולמו׳ אלפי׳ בי״ח ושט שלו קל כרוב

עבירה מעשה על בריותיו על :לייכדרי״ש ונלע״ז ארמי נלשון
:בלבד היו© אותו אלא משקק אינו בריותיו שעושין

כסו )משדים( עתיקי :קטנים כשהם שחתו מחלב גמולי
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 אלא שנאן תקרי אל שנאן אלפי רבותי׳ אלהים
 הקרש חיות מפי שירה ושומע יושב ואבע״א שאינן

 אט׳ עמי שירה ובלילה חסדו ה׳ יצוה יומם* ,שנ ייב מלים
 מושך הקב״ה בלילה בתורה העוסק כל לקיש ריש
 חסדו ה׳ יצוה יומם שר ביום חסד של חוט עליו

 דבלילה משום חסדו ה׳ יצוה יומם טעם מה וגו׳
 כל לקיש[ ריש ]אמר דאמרי איכא עמי שירה

 ללילד־־ז רומה שהוא הוה בעולם בתורה העוסק
 שהוא בעוה״ב חסר של חוט עליו מושך הקב״ה

 טעם מה וגו׳ חסדו ה׳ יצוה יומם שנ׳ ליום דומה
 בל לוי א״ר .עמי שירה דבלילה משום ה׳ יצוה

 מאכילין שיחה בדברי ועוסק תורה מדברי הפוסק
 שיח עלי מלוח הקוטפי׳* שג׳ רתמים גחלי אותו ל *אי

לחמם: רתמים ושורש
 אדם ותעשה* מ״ד שמואל אט׳ יהודה רב אמר ו
 לדגי אדם בני נמשלו למה גו׳ הים כדגי שם

 אלפים שכי שאינן אלא סילוק: לשון הרים המעתיק א ז״חכיז
 :תורה ומלמד וזן דן חסרו ה׳ יצוה יומם : מרכותים מסרים

 שאף למטה עמי למעלה( שירו) נוהג ובלילה עמי שירה ובלילה
 מתעסק הלילה וכל הסום כשינת אלא מתנמנם היה לא דוד

 בעיני מנו נותן חסר של חוס : ותורה ובתושכמות בשירות
 על ופוסק כתורה שעוסק מי תורה מדברי הפוסק הכריות:

 הנכתבת ל״א ועיקר. למלומית דברי מלוח בטלה: שימה דברי
:בלומות
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 ליבשה שעולי׳ כיון שביס דגים מה לך לומר הים
 התורה מן שפורשו׳ כיון אדם בני אף מתים מיד
 כיון שבים דגים מה ד״א מתים מיד המצות ומן

 אדם בני כך מתים מיד חמה עליהם שקדרה
 אבע״א מתים מיד חמה עליהם שקדרדה כיו

 חנינא וכדר׳ כעה״ז אבע״א בעה״ז ואכע״א בעה׳־׳ב
 פחים מצנים חוץ שמים בירי הכל חנינא דא״ר

 ככ *משל ירחק נפשו שומר עקש בדרך פחים צנים* שג׳
 נה1אמריש דאמר של? כדריש ב!״עדל יא^א מה□

 /מאמר מוציא הקב״ה אלא לבא לעתיד גיהנם אין לקיש
 וצדיקי׳ בה נידוני׳ רשעים ומקדירה מנרתקה חמה

 ד הנה כי* דכתיב בה* נדונין רשעים בה מתרפאים
 ג מלאכי עושי וכל זדים כל והיו כתנור בוער בא היום

 צבאו׳ ה׳ אמר הבא היום אותם ולהט קש רשעה
 בעה״ו שורש וענף שורש להם יעדו□ לא אשר

 שם וזרחה* שג׳ בה מתרפאי׳ וצדיקים לעה״ב ענף ולא
 ולא בכנפיה ומרפא צדקה שמש שמי יראי לכם
 ופשתסשם ויצאתם* שנא׳ בה שמתעדנין אלא עוד

 מחברו הגדול שבים דגים מה ד״א מרבק כעגלי
ע״י כול© לאד© הבאים ויוכאוכות מייזושות שמים בירי הכל

 לאד© הבא יזולי פחים צכה: מצנים חוץ : שמים גזירת
 דבכמה הבאה השמש הבא היום :היו© שיפויד עד כמו יזו© ע״י

 .הוא לכם דוזריזה מימיה ופשתם : יומא לשמשא קריכן דיכתין
בסש ידע ולא כמו וסט פושו כגון ועובי *ורבו שומן לשון ופשתס

ע״כ: מאד
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 מלכות של מוראה אלמלא אדם בני אף בולעו
 סגן חנינא רבי דתנן והיינו בולעו מחברו הגדול

 מלכודת של בשלומ׳ מתפלל הוי אומר הכהנים
בלעו: חיים רעהו את איש מוראה שאלמלא

 לא שדי* כתי׳ רמי פפא בר חיננא[ ]רב חנינא( )רביו
1 כח ורב אדוננו גדול* ]וכתי׳ כח שגיא מצאנוהו ש?

 בשעת כאן קשיא לא בכח נאדרי ה׳ ימינך* וכחי׳
 חנינות בר חמא ר׳ מלחמה. כשעת כאן הדיןא£׳ר׳ע
 1 ובעל ה׳ נוקם* וכתיב לי אין חמרת* כתיב רמי ט. ממ)ש

 1 )ור׳ באוה״ע כאן בישראל כאן קשיא לא חמה כ׳ ישעיה
| חמה ׳•אמ פפא[ בר חיננא ]רב חנינא( בר אחאא נח,ם

 נשבעתי! שלא יתנני מי נשבעתי שככר לי אין
 1 דא״ראלכסנדראי והיינו במלחמה ושית שמיר ואחי׳

| הגוי׳ כל את להשמיד אבקש ההוא ביום והיה* מ״ד יב זכייה
 ■ שלה□ בניגני אבקש הקכ״ה אמר ממי אבקש

 • והיינו אשמידם לאו ואם אפדם זכות להם 'יש אם

 • יתקיינו כקו ישגיא ואס הדין כעת כק שגיא שיהא מצאנוהו לא
 1 בישראל תרווייהו אמר חנינא בר אחא ר׳ :כלייה כולם

 1 נשבעתי שכבר לי אין קמה אני קמה שבעל אע״פ קרא וה״ק
 ושיח שמיר : הוא קרא דהאי סופיה יתנני מי :עליך מקצוף

 1 דרבי והיינו : והשבר השאת ודוגמתו וקורב; גזרת ארץ לשון
 עם בטרוניא בא הקב׳יה דאין קאי אדלעיל אלכסנרראי

 אשמידם לאו ואם מעשיה׳: זכרין בספר שלהן כנגני בריותיו:
 ן לעיל כדאמרי׳ בדקדוק אס כי נקמלה ולא עליהם אפקוד ובדין
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 איינל בפירו אס יד ישלח בעי לא אך* מ״ד רבא ׳ראמ

 ישראול את דן כשאני הקב״ה אמר שוע להם
 יי״אאל עוף, עוה עזה* בהם שכתוב כאה״ע אותם דן איני

 כאימהם פורע אני ]אלא[ ישראל( )אבל אשימנה
 ; ע באשפה שמנקרין תרנגולין של כפיר מעט מעט
 אלא לפני מצוה עושין ישראל אין אפילו ר״א

 אני באשפה שמנקרין תרננולין של כפיר מעט
 ל איוב שוע להם כפידו אם* נדולשנא׳ לחשבון מצרפו

 והיינו אותם אושיע אני לפני שמשועין בשכר ד״א
 י הושע והמה אפדם ואנכי* מ״ר אבא[ ]ר׳ )רבא( דאמר

 בממונכם אפדם אמרתי אני כוכים עלי דברו
 כזבים עלי דברו והמה לעה״ב שיוכו כדי בעה״ו
 שםואני* מ״ד דרבא משמיה פפי רב דאמר והיינו

 הקב״ה אמ׳ רע יחשכו ואלי ורועותם חזקתי יסרתי
שיתחזקו כדי בעה״ז ביסורי׳ איסיים אמרתי אני

רע: יחשכו ואלי לעה״ב ורועותם

 רבא דאמר כמי והיינו יבעטו אולי מנרחקו יזמה עליהם מקדיר
 עוה עוה עוה :]בדקדוק[ )כדין( אוה״ע את דן שהקנ״ה
 יזוכיהון יונתן תרגם וכן אשימנה ולעוה עותה עיווי אשימנה

 ניקור בלע״ז פיקאדו״רא פיר :מנהון אתפרע ביזיליהון יזבו
 פכים בהסתר מעט מעט מהן נפרע וכן מעט מעט שמנקרין

 להם :לעת״ב שיזכו כדי מעונותיהם לפדותם לאכול בוהיה
 פדיון[: הבן ישוע וכמו ופריק ויושע כמו פדיון להם נותן אני שוע

 של כפיד והיינו בממונם לישראל אפדם אבא דא״ר והיינו
:בצדקה ונוגשיך מעט מעט ]פורעין[ תרנגולים
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 דאדם ספרא בדרב לצדוקי אכהו ר׳ לתו משתבח שם
דתליסר מכסא לין. שבקו הוא גדול ח
 ן רק* כתיב לידה אמרו אשכחוהו חד יומא שני ג •מלס

 אפקוד כן על האדמה משפחות מכל ידעתי אתכם
 סיסיא ליה דאית מאן עונותיכם כל את עליכם

 סוררא לי׳ רמו בידיה הוה לא ליה מסיק ברחמיה
 אשכחינהו אבהו ר׳ אתא לי׳ מצערי וקא בצואריה

 ולא לי׳ אמרו לי׳ מצעריתו קא אמאי להו אמר
 לן למומר ידע ולא הוא גדול דאדם לן אמרת

 דאמינא אימור להו אמר פסוקא דהאי פירושא
 ומאי לי׳ אמרו לכו אמרי מי בקראי בתנאי לכו

 אנן להו אמר ידע לא והוא דידעיתו אתון שנא
 דמעיינינן )וידעינן אנפשין רמינן גכייכו דשכיחין
 אמרו בקראי מעייני לא אינהו ]ומעיינן[ בקראי(

 משל לכם אמשול להו אמר את לן אימא ליה
 ? אוהבו אחר אדם בני בשני שנושה לאדם למה״ד

1 שונאו מעט מעט ממנו נפרע אוהבו שונאו יאחד
אחת: בכת ממנו נפרע

 1 זעם: סיסיא ליה ראית מאן בשם: ואדעך כמו אהבתי ידעתי
 זועפים הכס אוהבו על מעלהו ליה י מסיק ברחמיה

 את רע שעסקו סוס סוסיא ל״א כסיסין. ׳כון4 והא מתרגמיכן
 מעטין מעט ממנו נפרע שימות: עליו'כדי מעלה אוהבו
 שיזכו כדי הזה בעילם עוכותס כל את הקב״ה מהן נפרע ישראל

 סן לטרדם כדי כלל מהם נפרע אינו ומרשעיס הדין ליום
לפרקי׳: יזברו את הפוקד כאדם מעט מעט משמע ופקיד׳ העה״ב



 זרהם^^ עבודה יאשק פרק אידיהן לפני
ט מעשו׳ לך חלילה* מ״ד כהנא בר אבא ר׳ די־ש

 שם אמר רשע עם צדיק להמית הזה ברבר
 יח לאשי" מעשו׳ לך הוא חולין רכש״ע הקכ״ה לפני אברהם

 והכתיב ולא רשע עם צדיק להמית הזה כדבר
 גמוריחיקאל שאינו בצדיק ורשע צדיק ממך *והכרתי

כאתחלו וממקדשי* והכתיב לא גמור בצדיק אבל לח ח י 7 7
 ממקודשי אלא ממקדשי תקרי אל יוסף רב ותני
 )מראש כולה התורה את שקיימו אדם בני אלו
 שהיה כיון נמי התם ועדתי״ו מאל״ף סוף( ועד

שאינן כצדיקים להו הוו מיחו ולא למחות בידם
גמורים:

וכתיבי יום בכל זועם ואל* כתיב רמי פפא רב
 שס ביחיד כאן קשיא לא יעמוד מי זעמו *לפני

 מלים׳ועמן וכמה יום בכל זועם ואל ת״ר בצבור. באן
גחזסא ןכר:

יך5דמוםפי צלותא אינש ליצרי לא יוסף רב אמר
 קמאמאמיכת ביומא דיוטא קמייתא שעי בתלת

 כל ע״ש ]דילט׳ רמפקידעליה( מנין ז ביחיד)מ״ט דריששתא

 המאמד ומרחו כדוה^ב מעייניה דלמא דינא דמפקיד[ כיון
" רא הכי אי זכותייהו נפישי דצבור נמי דצבור הכי אי ,

3 1^) 0 • ן
 את להשיןית שבאו משחירלס ]ששה[ )ה'( גבי תחלו וממקדשי

:ביחזקאל כתוב ירושלים
 ביחיד יעמוד: מי וכתיב קיימין הכי ואפילו יום בכל זועם אל

;מתקייחין זועם יום דבכל ע״ג אף בציבור :יעמוד מי
?רון: שעת קמייתא שעי בתלת



ע^רהזרה
 מצלו דקא צפר דאיכא כיון נמי רצפרא דיחיד

 הקכ״ה יושב ראשונות שלש אמרת והא מרחו לא
 ותורה תיפוך לא לעולם אבע״א איפוך כתורה ועוסק

תמכור ואל קנה אמת* דכתיב אמת בה משלינגדכחיב
 דלא ודין הרין משורת לפנים עושה הקב״ה אין

 הדין: משורת לפנים הקב״ה עושה אמת ביה כתיב
 לעשותם היום מצוך אנכי אשר* מ״ד ריב״ל אמר יב
 היום לעשותם למחר ולא לעשותם היום שם

 המצות כל ואריב״ל שכרן. ליטול היום ולא ׳לעשות׳ זםידג
 עליהם ומעידות באות הן בעוה״ו עושים שישראל {*׳י

 ויאמרו ישמעו ויצדקו עריהם יתנו* שנ׳ לעוה״כד;עמ>!
ויאמרו ישמעו ישראל אלו ויצדקו עריהם יתנו אמת מג ישעי׳

 שישראנל מצות כל ואריב״ל אוה״ע. אלו אמת

 המקומות בכל שמרית מצלו צכורא :מצר בתפלת נמי רצפרא
 וצהרים שמרית שימת והיא היום כל וזמנה הואיל מוסף ותפלת

 והאמרת :מאמרין[ ויש ]בבוקר )בימיד( אותה שחתפללין יש
 בקמייתא אמרת והכא דן שכיות בתורה ועוסק יושב ראשונות

 במכס תמכור ואל ת״ת: על הוצאות הוצא קנה אמת דן:
 ה׳ משפטי דכתיב והאי אמת ביה כתיב לא דין :אמרים למוד
 דלעיל חשתעי קא לישראל יציוס כתורה הכתובים במשפטי׳ אמת

 וספיר שבמ הן השנה כל מוספי .ישרים ה׳ פקודי כתיב מיניה
 זכרונו׳ חלכיות מתפלל שהוא מתוך השנה ראש מוסף אכל מעשה

הצבור: חן עצמו אדם יפרוש ואל טפי דיכא מפקיד ושופרות
:לעתיד[ מצות דאין לעשותם למחר ]ולא



 —זר^י עבודה ראשון פיק אידיהן לפני
 אוה״ע של פניהם על וטורפות כאות בעוה״ז עושין

 ד דניים חכמתכם היא כי ועשיתם ושמרתם* ׳שנ לעוה״ב
 נאמר לא העמים נגד וגו׳ העמים לעיני ובינתכם

על וטורפו׳ באות שהן מלמד העמים לעיני אלא
לעוה״ב: פניהם

 יג אלא העגל את ישר־אגל עשו לא ריב״ל ואמר
שם שג׳ תשובה לבעלי פה פתחון ליתן כדי

 ה שם כל אותי לירארה להם וה לבבם והיה יתן *מי
 היה לא רשב״י משום יוחנן דא״ר והיינו הימים

 לאותו ראוין ישראל ולא מעשה לאותו ראוי דוד
 דכתיב מעשה לאותו ראוי דוד היה לא מעשה

 קט .מלים מעשר, לאותו ראוין ישראל ולא בקרבי חלל *ולבי
 אותי ליראה להם זה לבבם והיה יתן מי דכתיב

 ה חטא שאם לך לומר* אלא עשו ולא הימים כל
 תשובה שעשה יחיד אצל כלך לו אומרים יחיד

 אומרים צבור חטאו אם תשובה עשה אתה אף
ולא היו ביצרם גבוריסושליטים כלו׳ העגל את ישראל עשו לא

 בס לשלוט היה המלך גזרת א1עליה׳? יציס להתגבר ראוי^ היו
 לא היזוטא יאמר שאס תשובה לבעלי פה פתיזון ליתן כדי יצה״ר

 בעיקר שכפרו העגל ממעשה ולמד לא לו אומר יקבלוכי שלא אשוב
 הימים כל להם זה לבכם יתןוהיה מי בתשובה: ונתקבלו

 לאותו היו: ביראתם לבב ואמיצי גבוריס אלמא נאמר בסיני
 לשלוט כין לו ואין בקרני יזלל חלליצה״ר לבי שבע: דנת מעשה
לשנים: סת סתיזון ליתן היתה המלך גזרת לך לומר בקרני:



 זרה .11 ע□ •י עת! ,ן ן1

 עמו אתם אף תשובה שעשו צבור אצל לכו להו
 דלא משום יחיד אשמעינן דאי וצריכא תשובה
 אימא חטאיה המפרסם צבור אבל חטאיה מפיסם

 ברחמי דנפישי משום צבור אשמעינן ואי צריכא לא
 צריכא. לא אימא ומתיה[ אלימא ]דלא יחיד אבל

 מ״ר יונתן א״ר נחמני בר 1שמואר־ דא״ר וחיינו
 שהקים על הוקם הגבר ונאם ישי בן דוד נאם*ש״ככג

* תשובה: של עולה
 העושה כל יונתן א״ר נחמני בר שמואל א״ד יד
 לפניו והולכת מקדמתו בעה״ן אחת מצוה שם

 עביר׳ העובר וכל צדקך לפניך והלך* ׳שנ לעה״ב ישעי׳
 ]ומוליכתו[ לפניו( )והולכת מלפפתו בעה״ו אחת

 בתוהו יעלו דרכם ארחות ילפתו* שנא׳ הדין ליום י אי>נ
 שנא׳ ככלב בו קשורה אומר אלעזר ר׳ ויאבדו

 לשכב עמה להיות אצלה לשכב אליה שמע ולא*יאשי׳לט
לעוה״ב: עמה להיות כעה״ן אצלה

 שאלמלא לאבותינו טובה ונחזיק באו ר״ל אמר טו
 אני* שנא׳ לעול׳ באנו לא אנו חטאו לא שס

 כולכם'חבלתם עליון ובני אתם אלהים אמרתי סב תלי׳
 ל^ן דאם למימרא תמותון כאדם אכן מעשיכם

ורבו פרו ואתם* והכתי׳ מולידים הוו לא ׳טחטאויאש,

 :ליתקבלו לא אימא השט מלול ואיכא חטאיה דמפי־סם
 :נשכת התכוק את קלפפין כקו מלכוש לשון מעטפתו מלפפחו

 השרת כמלאכי שהיו לעולם באנו לא :העגל שעשו לאבותינו



פדק אידיהן לפני
 ה דבלים להט אמור לך* כתיב הא נמי בסיני סיני עד

 למעןעם* והכתיב עונה לשמחת לאהליכם לכם שובו
על העומדים לאותם לעולם ולבניהם להם ייטב

 ה לאשית ספר רוכ אד□ תולהו׳ ספר זה* מ״ר והאר״ל סיני הר

 הקב״ה שהראה מלמד אלא הראשון לאדם לו היה
 דור וחכמיו ודור דור ודורשיו ודור דור לאדה״ר

 עקיב^ ר׳ של לדורו שהניע כיון ופרנסיו ודור
 תהליס יקרן מה ןלי* אמר במיתתו ונתעצב כתורתו שמח

 ט ק ]יוסי[ )אסי( וא״ר ראשיהם עצמו מה אל רעיך
 שבגוף הנשמורח כל שיכלו עך בא דור בן אין

 נז ישיניה כי אקצוף לנצח ולא אריב לעולם לא כי* שנא׳

 תימ<ז לא עשיתי אני ונשמו׳ יעטוף מלפני רוח
 באנו שלא כמי אימא אלא לעולם באנו לא אנו

 והא מייתי הוו לא חטאו לא ראי למימרא לעולם
 ומי תנאי על נחלות ופרשת יכמות פרשת כתיבי
 א לאשי׳ ויהי* מ״ד ר״ל כדאמר אין תנאי על קרא כתיב

 עמידתן בשעת כבר שהיו בכים לאותם נכים: יולידו ולא
 אשה: אל תגשו אל לתם כאסר עתה שעד עונה :־לשמחת נסיכי

 הכשמות כל כוצרו ומבראשית גוף ושמו יש אוצר וכו׳ שיכלו עד
 זמן לאמר אריב לעולם לא כי .לשם וניתכו לילד שעתידין
 ונשמות לפכי אשר רוח כי :מלגאול אקצוף לנצח ולא :הגאולה

 אכי ונשמות ללבן העטופים כמו המאמר הוא יעטוף הוא שבגוף
וכל לעילם מיים היו שהן לסי לעולם באנו שלא כמי עשיתי:

כלום: משובים אני אין קיימים שהם זמן



 זרה עבודה אשץ >!> פ; אידיהן לגללי ״י
 הקכ״ה שהתנה מלמד חששי יום בקר ויהי ערב
 מקכלין ישראל אם ואמר בראשית מעשה עם
 אתכם מחויר הריני לאו ואם מוטב התורה את

ובוהו: לתוהו
 אותי ליראה להם זה לבבם והיה יתן מי* מתיבי טז
 אפשר אי המות מלאך מהם לבטל וגו׳ שם

 אפשר אי מיתה מהם )לבטל גזירה נגזרה שכבר ה דניים
 התורה את ישראל קבלו לא הא נקנסה( שככר

בחכם שולטת ולשון אומה תהא שלא כדי אלא
 ׳דאמ הוא לעולם ולבניהם להם ייטב למען* שנא׳ שם

 ישראל קבלו לא אומר יוסי ר׳ דתניא תנא האי כי
 המורה מלאך יהא שלא כדי אלא התוררה את

 אמרתי אני* שנאט׳ בהם שולטת ולשון( )ואומה פכ תלים
 והמרתון כאדם אכן מעשיכם וחבלתם אתם אלהים
 למען כתיב הא נמי יוסי ור׳ תפולו השרים וכאחד

 לעולם דהויא הוא טובה לעולם ולבניהם להם ייטב
 אין מיתה דליכא כיון לך אמר איכא מיתה הא
 כאדם אכן כתיב הא ות״ק טוו גדולה טובה לך

 חשובי׳ ארבעה מר דאט׳ עניות מיתה מאי תטותון
 בנים. לו שאין וטי וסומא. ומצורע. עני. כטת.

 לקבל שלא מכאן שומע הוי התורה את ישראל קבלו לא הא
 וזו בהן שולטת ולשון אומה תהא שלא אלא בעוה״ז היום שכר

 הואדאמרר״ל: להם: ייטב למען כאן הכתובה טובה היא
 כל ממונם את המכלים מלכיות בהם שלטו שמשיזטאו עניות



^!י^ו ן( ויו *א לפגי

 מ;מד8ארח חמכקשי׳ האנשים כל מתו כי* דכתיב עני
 שירדו כיון חיו והא ואבירם דתן נינתו ומאן נפשך

 ע נמדל אל* דכתיב מצורע כמתים הכתו׳ עשאן מנכסיהן
 ג איכה הושיבני במחשכים* דכתיב סומא כמת. תהי נא

 לייאהיתל הבה* דכתי׳ בנים לו שאין מי עולם. כמתי
אנכי: מתה אין ואם בניס

 ין משרה אמר להם זה לבבם והיה יתן מי* ח״ר
שם טובה.בשעה כסויי כני טובה כפויי לישראל

 ה דניים זדה לבבם והיה יתן מי לישראל הקכ״ח שאמר
 טובה כפויי אתה. לנו חן לומר לכם היה להם

 בניכמדנ׳כא הקלוקל. בלחם* קצה ונפשנו* דכתיב הם
 שסע״ב אף וגו׳ עמדי נתת אשר האשה* דכתי׳ טובה כפויי
ג ניאשי׳ לאחר אלא לישראל להם רמוה לא רבינו משה

 שנאמר מקום כל מר דאמר ואבירם דתן :לאכול בוהיה היום
]כתיב נפשו במבקשי והכא ואבירם דתן אלא איכן נצכיס נצים

עליו: שהלשינו )נצים( עברים אותם היינו נצים[
 כלחם לבעליה להחזיקה הטובה מכירים איכס טובה כפויי

אבריהם בכל כבלע שהיה ומפני המן הוא קל הקלוקל
 להם היתה והיא כך על ורגנו קלוקל קראוהו למוץ יוצאים ואיכס
 להפנות פרסאות ג' ול־לך לטרוח צריכין היו שלא גדולה טובה

 אלא לפניהם ולא לצדיהס לא נפכין אין כפכין כשהיו כדתכיא
 עמדי נתת אשר היה: פרסאות שלשה ישראל לאמריהסוחיוכה

 לעזר: לו עשאה והוא מקים של במתנתו הקלקול שתלה גנאי לשון
בערבות תורה נמשכה שנה לארבעים אלא זו לתוכחה רמזה לא



 זדה עבודה ראשה פרק אידיהן לבלגי
 שנדה ארבעים אתכם ואולך* שג׳ שנה ארבעים כ" תיי׳

 לדעת לב לכם ה׳ נתן ולא* ]וכתיב[ וגו׳ במדבר שם
 אדעתיה אינש קאים לא ש״מ ]רבה[ )רבא( אמר

שנין: ארבעין עד דרכיה
 בקשה לשון אלא אם אין תלכו בחקותי אם* ת״ר יח
 ישראגל לי שומע עמי לו* אומר הוא וכן :סע״א

ואומר וגו׳ אכניע אויביהם כמעט יהלכו בדרכי ני יחיא
וגו׳: שלומך כנהר ויהי למצותו הקשבת *לו

 זורעי אשריכם* מ״ד בנאה ר׳ משום יוחנן א״ד יט "
 והחמור השור רגגל משלחי מים כל על מע״ו.
 בתוררה עוסקים שהם שבזמן ישראל אשריהם כל >׳שע,

 מסורי׳ הם ולא בידם מסור יצרן חסדים ובגמילות
 ואין מים כל על זורעו אשריכם שג׳ יצרם כיד

 ואין לצדקה לכם זרעו* שנא׳ צדקה אלא זריעה י הישע
למעש לכו צמא כל הוי* שג׳ תורה אלא מים נת ישעי׳

 לשאיל יודעיס שתהיו לדעת לב לכס כתן ולא להם אמר מואב
 לתת הבין לא רביכו משה אף אלמא חכם מבקש הקב״ה היה לחה

 איניש קאי לא ש״מ שכה: ארבעים עד זה דבר לכו על
 לא חשה שהרי שכה ח׳ עד תכוכתו סוף לדעת ררביה ארעתיה

שכה: ארבעים עד לישראל רמזה
 התורה: את שישמרו לפניהם מתיזכן שהקבי׳ה אומר הוא וכן

:כדבריך יהי לו כקו תחכה הייכו עמי לו
 האדם על הבא יצה״ר רגלי ומשליכים משלחים רגל משלחי

 :העשיר לאיש הלך ויבא שכ׳ ארח קרוי יצה״ר .מעליהם



 מה זרה עבודה ראשון פרק אידיהן לפני

 לעולם אליהו דבי תנא והחמור. השור רגל משלחי
וכחמור לעול כשור ד״ת על עצמו אדם ישים

למשאוי:
 ן ויטהר לחכם ישאל לא וטימא לחכם הנשאל ח״ר

היו ויתיר לחכם ישאל לא ואסר לחכם
 ואחד אוסר אחר מטהר וא׳ מטמא אחר שנים
 כחכמה מחכרו גדול מהם אחד היה אם מתיר
 המחמיר אחר לאוהלך ואם אחריו הלך ובמנין

אחר הלך תורה בשל אומר קרחה בן יהושע ר׳
המיקל: אחר הלך סופרים בשל המחמיר

 שם רברי עולמית אותן מקכלין אין בהן שחורו וכולן ח״ר
במטמוניות בהן חורו אומר יהודה ר׳ ר״מ

 עשו א״ד אותן מקבלין בפרהסיא אותן מקבלין אין
 איןשסע״ג* בפרהסיא אותן מקבלין כמטמוניות דבריהם
 כךובין בין אומרי' קרח׳ בן יהושע ור׳ ר״ש אותן מקבלין

 ג ־יייה” יצחק א״ר שוככים בנים שובו* שנא׳ מקבלים כך
הזוג: כאותו הלכתא יוחנן א״ר עכו כפר איש
 שס ואח״ב צרכיו אדם שואל אומר אליעור ר׳ הניא

נ? "לי׳ ולפני יעטוף כי לעני תפלה* שנא׳ יתפלל
 אותן מקבליו אין קאי: הארץ ועמי אגזלכין שחזרו וכולן

עשו :עליה© לסמיך מברית ]בתורת[ )בדברי( לתמזיקו
 הואיל בפרהסיא הכה: עד שעברו שבידן עברו׳ בסתר דבריהם

משמע שובבי׳ שלימ׳: בתשוב׳ לשוב לבן כותכין אין שוב כ״כ וסקרו
 :לבו בדרך שובב וילך כמו וגאוה מרד לשק וסרהסיא מזידי׳
יתפלל לבו ודאגת נפשו עטיפת יעטוף כי י״יו[: ליתפל ]ואח׳׳כ



 זרה עבודה ראשון פרק אידיהן לפני 45
 ■שנא־ תפלה אלא שיחר׳ אק וגר שיחו ישפך ה׳

 י יתפלל אומר יהושע ר׳ בשדה. לשוח יצחק אשי׳כי״ויצא■
שיחי לפניו אשפוך* שנאבד צרכיו ישאל יל״׳קסנואח״כ
 אשפוך הכתיב נמי אליעזר ור׳ אגיד לפניו צרתי
 שצרתי בזמן שיחי לפניו אשפוך ה״ק שיחי לפניו
 כי לעני תפלה הכתיב נמי יהושע ור׳ אניד לפניו

 ה׳ שלפני בוטן לעני תפלרה אימתי ה״ק יעטוף
 כמר ולא דייקי כמר לא קראי מכרי שיחו ישפוך
 דררש שמלאי רבי כדררש קמיפלגי במאי דייקי

 מקום של שבחו אדם יסדר לעילם שמלאי רבי
אלהים ה׳* דכתי׳ רבינו ממשה מנ״ל יתפלל ואח״ב ג דניים

 ]ר׳ וגר נא אעברה בתרי׳ וכתי׳ וגר החלות אתה
פ*לז סבר אליעזר ור׳ ממשה ילפי׳ סבר יהושע

 גובריה(: דרב משה שאני ממשה ילפינן
 ]עטיפה עשרה. שמונה שימו ישפוך ת' לפני והדר ממלה

 לשוח :כמלל בהתעטפם כמו צרה מתוך לב ופרימת כאב לשין
 שצרתי כזמן :השמר[ תפלת בם׳ תיקן .המכמה תפלת כשרת
 איכא דהא וכו׳ דייק כמר לא -• לכן קודם כבר אגיד לפניו
 כרכות שלשה הקכ״ה של שבחו ארם יסדר :והכי הכי לשנויי

 ואמ״כ מ3ש א1תפלה? בהן שאין ה׳ קדושת גבורו׳ אבות ראשונות
 ילפינן סבר יהושע ]ר׳ ותפלה: תמכה דברי יש ברכות בשאר

 שבמ דאיכא ממלה י״מ יתפלל תמלההלכך שלין להסדיר ממשה
 לו ונאה רכה ומכמתו מעשיו גדולת נוכריה רר־ב :בתמילתן

בעלמא אינש אבל המלכים מלכי מלך של בשבקו ולהעדיף לשמן
 _________ מיקזיכמהרא־ו:
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כ שמתמעט היום הראשון אדם שראה כיון ת״ר
 ח שסרחתי כשביל שמא לי אוי אמר והולך

 לתוהו וחודר כערי[ חשך ]עולם מתמעט( )העולם
 השמים[ ]מן עלי שנקנסה מיתה היא ווו ומהו
 תקופת שנפלה כיון ובתפלה בתענית ימים ח׳ ישב
 של מנהגו אמר והולך שמאריך יום וראה טבת
 אחרת לשנה י״ט שמנה ועשה עמד הוא עולם
 קכעון והם לשמים קבען הוא י״ט ואלו אלו עשאן

 יומי העולם נברא בתשרי למ״ר בשלמא לע״ו
 אל<> חוא לא אכתי אריכי יומי ליה חזא זוטי

 דוטי יומי ליה חזא הא העולם נברא בניסן למ״ר
 ת״ר חזא. לא האי כולי דוטי דהוו אריכי. ויומי

 עליו ששקעה כיון הראשון אדם בו שנברא יום
 עולם שסרחתי כשביל שמא לי אוי אמר חמה
 מיתרת היא ווו ומהו לתוהו וחודר כעדי חשך

 בתענית יושב היה השמים[ )ימן עלי שנקנסה
 שעלה וכיון כנגדו בוכה וחוח הליל׳ כל ]ומכהן

 עמד הוא עולם של מנהגו אמר השחי עמוד
 שנאמר לפיסיתיו קודמות שקרניו שור והקריב

יומי ליה חזי הא טבת: ועד מתשרי והולך שמתמעט יום
 איג> כי־/רןל׳ זיטרי ויומי ולאיזריו )לפניו תמוז תקופת ביו© אריכי

 ״>6מי עול© של שמנהגו לידע לו והיה תמוז( תקופת וסוף ניס; תקופת
 בראשית מעשה כל דאמ׳מר לפרסותיו קודמו׳ שקרנותיו הוא:

תיזלה ראשו שיצא וכיון מגודלי׳ קרנותיו ע© שור נבראו נקומתן
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 מקרין ברישא מפריס מקי־ין *פי משור לה׳ והיטב* סט מלי׳

 שור ]שמואל[ רב אמר יהוד׳ רב אמר מפריס יק^והדר”
במצחו לו אחתהיתה קרן הראשון ארם שהקריב אלש״

 רב אמר משמע תרתי מקרין מפריס מקייין שנ׳
מקקכתיב: יצחק בר נחמן

 לארץ שבחוצה ישראל אומר ישמעאל ר׳ תניא כא
שעשה נכי־י כיצד הס בטהרה ע״ז עובדי שס

 אע״פ שבעירו היהודים כל וומן לבנו משתר־ח
 שלהם ושמש משלהם ושותין משלהם שאוכלין

 אכלו כאלו הכתיב עליהם מעלה לפניהם עומד
מזבחו ואכלר־ן לך וקרא* שנאמ׳ מתים מזבחי לד פמוח

 קרא נימא כן אם רבא אמר דאכיל *ע ואימא
קריאה: משעת לך וקרא מאי ואכלת

 עבדי קרבי ותרין תלתין אמר דימי רב אתא כי ~כ
רומאי להו יכילו ולא יוונאי בהדי רומאי שםע״כ

 בהדייהו אתנו בהדייהווהכי לישראל דשתפינהו עד
 מינן מלכי מנייכו אי אפרכי מנייכו מלכי מינן אי

 רך פר משיר לה' ותיסב לפרסותיו: קודמות קרנותיו במצאו
 אותו דהיינו שור שהיה שכיום משור תפלתי לה׳ ותיטב דוד אמר
 שהוא כפר ונגמר עשוי היה וגו׳ כשב או שור כדכתיב שנולד יום

 מפרים(: והדר מקרין )כדמפר׳ מסר לא מקרניו שאפי׳ שלש בן
 משעה לך וקרא :לב על שמיס דאין כוונה בלא כלומר בטה״ה

 :מזבמי הוא ו1כי אכילתך על אני מעלה לו קרוי שאתה
 רומאי אתנו והכי בתדייהו: לישראל רומאי עררשתפינהו
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 עבדינן האידנא ער ליובאי רומאי להו שלחו אפרכי
 טובה ואבן מ־־גלית ביינא נעברו השתא כקרבא

 מרגלית להם שלחו לחברו בסים יעשה מהן זה אי
 יעשרה מהן איזה ואינך טובה אבן טובה לאבן
 תורה וספר איגד טובה׳לאינך. אבן לחברו בסים

 תורה לספר אינך לחברו בסים יעשה מהן זה אי
 גבן וס״ת בהדן ישראנל אנן כן אם להו שלחו

 בהרי בהימנותייהו קמו שנין ושית עשרין להו כפו
 אשתעבדו ואילך מכאן בהו( אשתעברו )ולא ישראל

 מעיקר׳ ררוש מאי ולבסוף דרוש מאי מעיקרא .כהו
 לי׳ ׳*יא וגומ׳ לנגדך ואלכרה ונלכה נסעה ויאמר* דרוש

, עבדו: לפני אדני נא יעבר דרוש ולבסוף
 שס ל״ר הבית בפני פרס מלכות* ברבי יוסי ר׳ חני

ט מלכי שנה ק״פ הכית בפני יון מלכות שנה

 כאבן תשובה איכה מ־גלית וכו׳: מלכי מיכן אי לישראל
 ככר תרגו׳ עלי׳ להושיבה מברתה למושב כן בסים טובה:

 ושית עשרין ליוכאי: רומאי להו כפו כוסך: הוא אינך בסיסי׳:
 רומאי קחו כי מעיקי־א דישראל: בהימכותייתו רומאי קמו שנין

שוין ועשו יעקב לנגדך אלכה רומאי: דרוש מאי בהימכותייהו:
:לפכיס לילך השר דרך עברו לפני בגדולה:

 שבכאו לאידי־ בכיי בעודו הבית בזמן הבית בפני פרם מלכות
ותפשוה ובטלה שכה ל״ד מלכותי ]כמשכה[ )וחשכה( כורש

 מלכות כטלו חשמוכאי ובכי רי״ד הרי שכה ק״ס ומלכו יון בכי
שכי בית שהיה ת״כ הרי ק״ג אמריה׳ והורדוס ק״ג ומלכו חיוכים
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 הוררוס בית מלכו׳ שנה ק״ג הכית בפני חשמונאי
 אחר שנים כמה וחשוב צא ואילך מכאן ק״ג

:*החורבן . ילכגיי'
 העולם הוי שנה אלפים ששת אליהו דבי כנחנא

 ושני תורה. אלפים ושני תוהו. אלפים שני
 מהם יצאו שרבו ובעונותינו המשיח. ימות אלפים

 ממתן אילימא מאימת תורה אלפים ב׳ .שיצאו מה
 מעיינת דכי )ועוד( האי כולי ליכא הכא ער תורה

 ופרטא אלפא תרתי רתוהו( )כשני שפיר בהי

 ובטלה הכית קרב ואילך הורדום ממלכות ואילך מכאן :בישוכו
מלכותן:

 השבוע ימי כמכין להתקיי׳ העולם על כגזר שנים אלפים ששת
 אלפי׳ שני לעולם: כוין השביעי ף13וב שבת השביעי יביים

 אלפים ושני סירה: כלא תוהו להיות עליהם נגזר ראשונים
 ובעונותינו המשיח ימות אלפי׳ ושני המשייז: ימות כלא תורה
 לאבא: ומשיח שיצאו מה האיזריכי׳ אלפים משכי יצאו שרבו

 לבריאת אלפים ד׳ גמר עד עכשיו וער תורה ממתן גימא אי
 דתוהו קמאי כשני מעיינת דכי :פי׳1? שכי ליכא כדאמרת עילם

 שנים תמ״יז השלישי מאלף ופרטא אלפא תרי תורה חתן דקודס
 ופירושם ועוד גרסיכן ולא וכו׳ בהו מעיינת דכי ה״ג בהו: משכמת
 קודם, ואמד אמד כל שמיו ודור דור כל שנות ומשוב צא כדפרי׳

 עד מאדם ותמצא לבן נותן אתה כן אמרי של דשנים בנו שנולד
 שם שנולד קודם שנים תק״ב מי ונח שנים תתרנ״ו נמ שנולד

 נן היה הראשון בנו כשנולד וגו׳ מאות ממש בן נמ ויהי דכתיב
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 ע לאשי׳ אשר הנפש מואת* אלא דהוי. הוא אלפא רהאי

 בר שעח^ת בההיא דאברהם וגמירי בחרן עשו
 תנא טרחני בצירן כמה חוה שנין וחרתין חמשין
 ]הוי^חן שנין וחמני וארבעיכש מארת ארבע

 הרי שכת משם גדול ויזם שכת מיזם הגדול הוא ויפת שכיס ת״ק
 את ויולד שכה מאת בן שם דכתיב שם כשכולד לכס שכיס תק״ב

 אתיליד דכיז שנים לת״ק שם ואס תסבול איור שכתי׳ ארפכשד
 בן וכס כתי׳ דתא ק״ב כר ליה הוה המבול אמר שנתים מטו כי
 דשם ומאה דכמ תק״ב משוב וגו׳ חים היה והמבול שכת מאות שש
 וארפכשד תרכ״ת הרי סרט של שכה כ״ו על הוסיף ארפכש' עד

 שלשים עבר עד ומשלס תרצ״ג הרי לל״ת שליז את הוליד
 עד ומפלג תשכ״ז הרי ל״ד פלג עד ומעבר תשכ״ג הרי
 לנמור ומשרוג תתי״ט הרי ל״ב לשרוג ומרעו תשפ״ז הרי ל׳ רעו

 וחתי־מ תתעי׳מ הרי כ״ט לתר? וסכמור תתמ״ט הרי ט*שלש
 יצמק עד ומאביהם השכי אלף תתקמ״מעל הרי שבעי׳ לאברהם

 כיצד שכים ת׳ תורה מתן עד ומיצידק ומ״מ אלטי' הרי מאה
 מאת מגורי שכי כתיב למצרים וברדתו יעקב שכולל עד ששים

 ר״י במצרים תיו וישראל יצמק משכולד ק״צ הרי שכה ושלשים
 עולם לבריאת אלפים על שכיס תמ״מ הרי שכה רד״ו כמכין
 י ותקכ״ב ף1? עולם של לבריאתו אלפי׳ ד׳ עד תירה ממתן נמצא
 :לאירייתא דשעבידו וכדמתרגמיכן ונו' הנפש מואח אלא

 אלף על הוסיפה נ״ב כר אברהם הוה שעתא רההיא וגטירי
 כטה תהו: אלפים הרי אברהם כשכולד בידך שהיו ותתקמ״מ

הוי שנה חמ״ח תנא: דתכי דתוי־ת מאלפים השתא לך בצירן
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 י מתן עד בחרן עשו אשר הנפש מואת מעיינת וכי

 :הויין שנין ותמני וארבעין מאה ארבע תורה
לך יאמר אם הבית לחורבן ת׳ אחר חנינא ש&ע״בא״ר

אל א׳ בדינר דינרין אלף שוה שדה קח אדם
 - שנדה ורל״א אלפי׳ ר׳ אחר תנא במתנית׳ תקח

 שדהשוהן קח אדם לך יאמ- אם לבריאת'העול׳
 1 בינייהו ]מאי תקח. אל אחר בדינר רינרין אלף

 ן :שנין[ תלת טפיא רמתנית׳ שנין תלת כינייהו איכא

 ן שאין כגוים נתתיך קטון הנה* מ״ד יוסף רב חני כד
 1 תירה מתן ער עשו אשר הנפש טואת מעיינת ובי :לך בצירן י

 1 מכווני׳ אלפים ותמצא תורת מתן מכין על אותן הוסיף הוו הכי* ג,נד>הי
 שכיס קע״ב והוא עולם לבריאת אלפים ׳7 גמר עד הכפש מואת
 ]עודף[ על תמ״מ מצרים יציאת עד מכית הרי כיצד מרבן לאיור

 1 בכי לצאת שכת מאות וארבע שכה בשחוכים ויהי וכתיב אלפים
 אלפים על תתקכ״יז הרי לה׳ הבית את שלמת ויכן וגו׳ ישראל

 ושל״מי פיס1ן שלשת הרי שכיס ת״י ראשון בית ויחי הבית כשכבכה
 הרי כ״ת שכי בית וימי ת״מ הרי שכה שבעים בבל וגלות שנים

 •י עולם בסדר תכיא והכי אלפי׳ חד׳ יזכרו קע״ב נמצא תתכ״ין
 ? אבותיך־ לכמלת הקדש לתר ותקבץ הגאולה קץ שהוא תקח אל

למשכון שנץ תלת טפיא ]רמתנית׳ :• הדינר תפסיד ולמת נגח׳ עי׳
 קע״ב אמר לעיל דאמריכן יותר שכיס שלש הגלות מושך הברייתא

 רל״א עליתם הוסיף אלפים ארבע נשלמו מורכן לאמר שנים
 קאס' ת׳ מניכא ור׳ למורבן ת״ג לאמר הקץ הרי בכריית׳ דקתכי
 ג למורגן[ מאוח ארבע עברו לא עדיין לסילתיה מכינא כשא״י
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 א עונייה 3,לד שאין מאד אתה בווי* מלך בן מלך מעמירין

לשון: ולא כתב לא
 כה בני אסוירוס מלוך די בעינא לרבי אנטונינום א״ל

ש© חרא לתו אמיג׳ ואי קלניא טבריא ותתעבר תחותי
 )אכתפיה ארכביה גברא אייתי עבדי לא תרתי עברי

 בידיה לעילאי יונה ליה ויהב ]אחבריה[ לחבריה(
 יונה דניפרח לעילאי ליה דיימר לתתאה וא״ל

 מינייהו ]בעי[, )תבא( את לי ה״ק ש״מ אמר מידי׳
 לאסוירוס ליה ואימא תתותי ימלוך בני ראסוירו׳

 ליחשיבי מצערין קא א״ל קלגיא טבריא רתתעכיד
 חד עקר הוה יומא כל לגנתא אעייליה רומאי
 קטול לי ה״ק ש״מ אמר קמיה ]ממישרא[ פוגלא

 ונימאשסע״ב♦ בכולהו בהו תתגרי ולא מינייהו חד חד
 ומצערי דרומי חשובי שמעי אמר בהדיא מימר ליה
 י מ>ןהל השמים עוף כי* דכתיב משום בצנעה לי׳ ונימא ליה

תקנו איורים לה© גא אמרת מאומה רומיים של ולשון כתב
 היא גראמאטי״קא הוא )לשון .שלה© הספרי© כל לה©

כגמרא(: ועיין הכומרי© גו שמדברי© הלטיין
 י־כנן כה דאית משו© לעיל© מס ליתן שלא מורין כת קלניא

ומש״ה כדלקמן רכי לפני משמש היה עצמו ואכטוכיכוס
 3הרכ כלו׳ וכו׳ ארכביה גברא רבי אייתי :לרבנן אוהב היה
 ליה ואימא :כידו מסורה טבריא ותהא ועליך עליהם כנך את

 קלניא טכריא דליעבד כלו׳ ידיה מן ליונה דלפרקיה לברך
לרבי; ליה ומצערו :עולו מתקת להוציאה
* 4



 זרד, עבודה ראשיו פרק אידיהן לפני 49
 וקא גירא ושמה ברתא ליה הויא הקול את יוליך

 כוסברתא ליה שרר גרגירא ליה שרר איסור׳ עבדה
 הווה יומא כל .חסא ליה שדר כרתי ליה שדר

 אפומיהו וחיטי פריכא דדהבא מטרתא ליה משדר
 צריכנא לא רבי א״ל לרבי חיטי ליה אמטי א״ל

 דיהכו דבתרך למאן ליהוד א״ל טובא לי דאית
 ליפקיעלייהו מינייהו דאתי כתרך דאתי לבתראי

 לבי מביתי׳ אתי דחוה נקירת׳ ההודית ליה הויא
 קטיל חד בהדיה עבדי תיי אתו הוו יומא ובל רבי

 ואמר דביתיה אבבא קטיל וחד רבי רבי אבבא
 בהדח אינש נשכח לא דאתיטית בעידנא לידה
 דחוה חמא בר חנינא לרבי אשכחיה חד יומא
 דאתינא בעלרטיא לך אמינא לא ליה אמר יתיב

 ששמו עשב לרבי אנטוניכוס ליה שרר : זכתה איסורא עבדא
 סיחכא ודאי הזה ולעשב לי מת רבי והבין בלע״ז אורג״א גרגירא

 הי׳ הכואפי׳יודע ע© נירא לב ונמשך כגרר׳ גרגירא לי דשלין הוא
 בלע"( נליאכד״ר כוסברוזא רבי ליה שדר :אנטונינום ללמוד
 לי׳ שדר הדר מלות: שתי ברתא כוס . הבת והרוג שמוט כלומר

 הדר :זרעי יכרת כן אס כלומר בלע״ז פורו״ש כרתי אכטוכיכום
 מטרתא :עליה מוס וכלומר כלע״ז ליטוגא חסא ליה שדר

 שאס אפומייהו וחטי : גדולי© ©,שק כמין עור של דיסיקיאות
 נפיק מינייהו ודאתו :יבינו ולא המטים רואים השקים יפתמו

 העומדי! רומי למלכי הוצאות יוציאו מבניך היוצאים עלייהו
 ן הצור כקרת לשון מערתא נקרתא :הלז ממון סמך על אמרי

תורה: ללמוד דרבי לביתיה
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 בר דין ליה לידה אמר המך גכרזיין נשכח לא

 עבר לההוא וליקרי ליזל ליה אימא א״ל איניש
 חמא בר ר״ח אול וליתי[ ]דקאים אבבא תאני

 ואימא איזיל ליעביד חיכי אמר דקטיל אשכחיה
 ואיזיל אשבקי׳ הקלקלה על משיכון אין דקטיל ליה

 ואחייה עליה רחמי בעי כמלכות׳ מולולנ׳ השת׳
 מחיי בכו דאית מטרי דאפי׳ ידענא אמר ושדריה

 אינש נשכח לא דאתינא בעידנא ומיהו נינהו מיתי
 ]ומאכיל לרבי ליה משמש הוה יומא כל בהדך

 לפוריי׳ למיסק רבי כעי הוה וכי לי׳[ ומשקי לי׳
 לאו א״ל לפורייך עילואי סק א״ל קמיה גחין הוה

 מי אמר האי כולי במלכות׳ לולזולא ארעא אורח
 לעלמא לי אית א״ל לעה״ב תחתיך מצע ישימני

 נמכדיהאבותל שרוף והיה #ןלא והכת,׳ א״ל אין א״ל דאתי

 אלז”"." אדוט שמה* והכתיב עשו מעשה כעושה עשו
 ־” מלכיה כל ולא מלכיה א״ל נשיאיה וכל מלכיה

 כל ולא מלכיה תנ״ה שריה כל ולא נשיאיה כל
 ול^ מלכיה שריה כל ולא נשיאיה כל מלכיה

נשיאיה כל אסוירוס בן לאנטונינוס פרט מלכיה כל
- שלום: בר לקטיעא פרט שריה כל ולא

בו דחוה קיסר רההוא הוא מאי שלום כר קטיעא
שס מלכותיה לחשובי להו ליהודאיאמ׳ לי׳ סני

בגיהכס אדום שמה בסעודה: לפניו משתש ליה משמש
:קרא משתעי

4־
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 יניחנה או ויחי׳ יקטענה ברגלו נימא לו שעלתה מי

 קטיעא לחו אמר ויחיה יקטענה ליה אמרו ויצטער
 דכתיב להו ]יבלית[ )מכלית( דלא חרא שלום בר
 ׳קאמ מאי אתכם פרשתי השמי׳ רוחות כארבע !כייהנ״כי

 בארבע השמי׳לימא רוחות בד׳ דבדרתינהו אילימא
 אפשר אי כך רוחות בלא לעולם אפשר שאי כשם אלא

 קטיעא מלכות' לך קראו ועור ישראל בלא לעולם
 למלכא דוכי כל מיהו קאמרת שפיר מימר א״ל
 ואזיל ליה נקטי כר חלולא לקמוניא ליה שדו

 ראזלא לאילפא לה וי מטרוניתא ההיא ליה אמר׳
 גחין( לערלתה קטעא סכינא )שקיל מכסא בלא
 אמר )בשיניה( וקטעדת דערלתה רישא על נפל

 לידת שדו קא כי ועברית חלפית מכסאי יהבית
 ודרש ר״ע נפק וחבריו עקיב׳ לר׳ נכסאי כל אמר

 לבניו ומחצה לאהרן מחצה ולבניו לאהרן נד״והיתה >ייןיא
 לחיי מזומן שלום בר קטיעא ואמרה קול בת יצאת

 בשעה עולמו קונה יש ואמר רבי בכה הבא העולם
 כל : ויבריא ויחיה :המצער מת בשר ברגלו נימא לו שיש מי

 למלך הוא בושה בדברים המלך את כוצין למלכא הכי
 :עפר מלא בית חלולא לקמוניא :להשליכו האיש ומשפט

 אוי כלומר מכסא בלא : ספינה אילפא •• רומית מטרוניתא
 מלק ותטול עצמך את מלתה שלא נהרג אתה ועליהם הואיל לך

 גדול וכהן כתיב הפכים נלמם ולבניו לאהרן והיתה : עמהם
 של מלות משתי מלה ונוטל יומא בסדר כדאמריכן ממצה נוטל

ליה מפרש והתם הפנים למס ממעשה ממשה או וארכע עצרת
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 אנטונינוט שנים. בכמה עולמו קונה ויש אחת
 שכיב כי לרב שמשיה אדרכן לרבי שמשיה

 אדרכן שכיב כי חבילה נתפרדה רבי אט׳ אנטונינוס
יא חבילה: נתפרדה* רב אמר

 כז גונדא קיסר שדר איגייר קלוניקוס בר אונהלוס
 שס בקראי משכינהו אכתרידה דרומאי

 אמך אבתריה אחרינא גונרא שדר הדר ואיגיירו
 ואתל ליה נקטיה כר מירי ליה תימרו לא להו
 נורא נקיט ניפירא בעלט׳ מלתא לכו אימא להו אט׳
 דוכסא לרוכסא נורא נקיט פיפיורא פיפיורא קמי

 קמיה נורא נקיט מי קומא לקומא הגמונא להגמונא
 נקט הקב״ה להו אמר לא לירה אמרו איניש

 מ יוטם פניהם5 הולך ׳הן* בכתי ישראל קמיה נורא
 בתריה אחרינא גינדא שרך הדר כולהו אינייר וני

 ליה נקטין כי בהדיה כלל תשתעו לא להו אמי
 עלה ידיה אותיב אפתחא רמנח׳ מווזתא חזי ואולי
 להו אמר מחייכרה קא אמאי ליה אמרו אחיך
 8יץ;..ה^ משמרין ועבדיו מבפנים יושב מלך עולם של מנהגו

 ׳׳אלפוהו^ מלפנים עכדיו הקכ״ה אבל מבחוץ אותו
 :לבדי שמי שתזכיר כלן כנגד אותי השוה כמי והכא הוא דפלנא

שנתקשר׳ אתבתיכו חבילה נתפרדה היה: שבאומות שר אדרכן
: בנפש כפש

 ומוליך נוטל לאפיפיורא נורא נקיט ניפורא :נדוד גונדא
 למעלה זה שררה מיני כלן האפיפיור לפני האבוקה

מלד: קומא _קזה:
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 להם יש אחרת עוד שמואל אמר יהודה רב אמר ביי 3׳'

 שלם אדם מביאין שנה לשבעים אחת ברומי ע־״כ ,שם
 בלבושו אותו ומלבישין חגר אדם על אותו ומרכיבין

 ישמעאל ר׳ של קרקפלו לו ומניחין הראשון אדם של
פיוא זוזי ארבעה מתקליה בצואריה לי׳ ותלו בראשו

 וגו׳ ובואך צאתך ישמר ה׳* שג׳ מבחוץ משמרן יןכא תלי׳
 שני לה ה׳ ויאט׳* שדראבתריה. לא ותו איגיירכה ׳,*יא

 שני תקרי אל רב אמר יהודה א״ר בבטנך גויס
 פסקו שלא ורבי אנטונינום זה גיים שני אלא גוים

 החם׳ כימו׳ לא קישו׳ ולא חורת ולא משלחנןלאצנון
 המאכל מחתך צנון מר דאט׳ הגשמי׳ כימו׳ ולא

 מעיבם בני מרחיב קישות המאכל מהסך חורת
 קשואי׳ שמם נקרא למה ישמעאל ר׳ דבי תנא והא

 ברברבא הא קשיא לא כחרבות לגוף קשים שהם
בווטרא: הא

 וזה מעשו בא זה ורבי אנטונינום :גויס וקריכן כתיב גייס שני
 חיתוך :בלע״ז רפכ״א צנון .־ בלע״ז ליטוג״א חזרת :מיעקב בא

:למאכל מועילין והיפוך
 שנויה שאיכה לרומיים להם יש אמרת איד עוד אחרת עוד

 יעקב כנגד מגר אדם עשו כנגד שלם אלם :במשכתיכו
 ארם של : יעקב על שליט עשו עדיין כלו׳ ירכו על צולע

 רבי של קרקפלו :לעשו שתיו ממודות בגדי והן הראשון
 יופיו ומתוך היה מלכות ומהרוגי גדול כהן אלישע בן ישמעאל

 באפרסמון אותו ומנטה פניו עור להפשיט קיסר בת בלב נכנס
 פיזא :רומי בגנזי מונמת היא ועדין ישתנה ולא מקויימת שתהא
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 לפניו וקורץ ומכריזין באינך השוקים את ומחפין
 דחטא זייפנא דמרנא אחותי פלסתר קירי סך

 לרמא׳ לי׳ אתני מאי חמא לא חמא ודלא חמא
 הבי בה ומסיימי בזייפנותיה ולוייפנא ברמאותי׳

 פיהבש הכשילן אשי ]א״ר רץ: יקום כד לדין וי
השתא כדקאמרי דמרנא אהוה וייפנא אמרו אי

זייפנא:[ נופי׳ מרנא וייפנא דמרנא ראמרי
 כט ליחן לגרדום העלוהו למינו׳ אליעזר ר׳ כשנתפס ת״ר

 טן ברברים יתעסק שכמותך וקן הגמון אותו א״ל
 בע״ אותו כסבור הדיין עלי נאמן א״ל הללו בטלים
 כנגר אלא אמר לא 'והוא אומר הוא עליו ההגמון

 אתה פטור דימום האמנתני א״ל שבשמים אביו
 קירי סך בעולם: מצויה ואיכה מאד עד יקרה אבן והיא פז

 לאמרית לבכיו שקרא יעקב כבואת הוא סב הקצין משבץ פלסתר
 אחוה :קצין קירי : משבץ סך : הוא כזב ליגאל שסופן הימים
 לעשו שרמה יעקב הוא זייפן עשו אדוככו של אמיו זייפני דמר־נ׳

 זו בשממה הרואה חמא דחמא : ]לאמיו[ גביר להיות ומשב
 שבעים דעד עוד יראה לא עכשיו רואה שאיכו ומי רואה עכשיו

 ליעקב ברטאותיה לרמאה אהני מאי :כעשית איכה שכה
דין יקום כר :עשו לדין ווי :ברכתו ולקין עשו את שרמה

( :יעקב כשיקום
 כלומר אומר הוא עליו :לע״ז לכופו תפשוהו מיכיס למינות

אלא כן אמי־ לא הוא : הם בטילים דדכרי׳ עמך הדין
 שפשעתי זו צרה לי ליתן דככי שבאמת האמתי הדיין עלי כאמן
___אתה סור6 ריתוק 1 עליד רתי7ם רמה י תו האחו :-לקובי
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 קבל ולא לנחמו תלמידיו נכנסו ביתו אל וכשבא

 לפניך לומר תרשני א"לר״ענרבי[ תנחומין מהן
 רבי א״ל אמור א״ל שלמדתני ממת אחד דבר

 ועליו תדבר וחנאך♦ לירך בא מינות דבר יזשמא
 אחד פעם הזכרתני עקיבא א״ל למינות נתפשת

 אחד ומצאני צפורי של העליון בשוק מהלך הייתי
 כתיב לי אמר שמו[ סכניא כפר איש ]ויעקב

בית כלב ומחיר זונה אתנן תביא לא* בתורתכם מ דניי׳
 לכהן הכסא בית ממנו לעשות מהו ונו׳ אלהיך ה׳

 לימדני[ ]כך לי אט׳ כלום לו אמרתי ולא גדול
ממקו׳ ישובו זונה אתנן עד קבצה זונה מאתנן כי* א מיכה

 הדבר והנאני ישובו הטנופת למקום באו הטנופ׳
 בתורה שכתוב מה על ועברתי למינות נתפשתי ועי״ז

כיתה פתח אל תקרב ואל דרכך מעליה הרחק* ה משלי
 פתח אל תקרב ואל מינות זו דרכך מעליה הרחק
 וו דרכך מעליה הרחק א״ד הרשות. זו כיתה

 וו ביתרת פתח אל תקרב ואל והרשות המינות
 אמות ארבע עד חסרא רב אמר כמה ועד זונה

 חסדא כדרב כיה דרשי מאי זונה מאתנן האי ורבנן
 מאד מתאבל שהיה )לנחמו כה: ונשבע יראתו שם היתה דימום

 : כמעשיו ממפש והיה זה דבר אירע מה מפני יודע היה שלא על
 שהיה גחל לכהן :בעיניך הדבר ישר והנאך :תשובה( לעשות

 לו מתקנין היו ושם פרהדרין ללשכת יה״כ לפני מביתו פורש
 ממון בבעלי עיניהם שנותנין לפי שולטנו׳ והרשות ;צרכיו כל

 ן מינות דבר האי להו דלית ורבנן :מקונס וליטול להמס
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 ,שנ שוכרה סופה שנשכרת זונה כל חסדא רא״ר
 יי׳חאל ופליגא להפך ותהי לך נתן לא ואתנן אתנן *ובתתך

 'ט קרובה אלא תורה אסרה לא פרת דא״ר פרת רר׳
 יחיא שאר כל אל איש איש* ׳שנ כלבי עריות גלוי של

 אתא ה הו כי עולא ערו׳ לגלות תקרבו לא כשרו
 ואמרי ידייהו אבי לאד־ותי׳ להו מנשק הוה רב מבי
 דאמ׳עולא אדיריה דידיה ופליגא חדייהו אבי לה

אמרין לך לך משוס אסור בעלמא קריבה שום
 תקרב: לא לכרמא סחור סחור לנוירא
ל חסר^ץ רב אמר הב הב בנות שתי *לעלוהה

 שם שצועקו' בנות שתי קול עוקבא מר אמר
 ל משלי המינו׳ נינהו ומאן הב הב בעה״ן האומרו׳ בגיהנם
 עוקכא מר אמר חסדא| רב ואמר א״ד .והרשות

 בנות שתי לי הביאו ואומרת שצועקת גיהנם קול
 כ ס* ישומן לא באיה כל* .הבא הבא כעה״ז שאומרות

 משמע והכי ושוכרתן כל בעיכי נבזית היא לסוף : ןדיעקכ׳ן
 זוכה ובאתכן הזוכה | מאתנן ]קיבצה )ממון( קכצה זוכה מאתנן

 אכי : מסדא לרב אמות ד׳ הכי פרח דר׳ ופליגא :לינתן ישוב
 כשיוצאין אדם בכי דרך יוזה חרייהו אבי :בזרועותיהן ידייהו

בארכובתו ממנו לגדול או ולאמו לאביו הוא נושק הכנסת מבית
: כבוד משים ידו פס או

 הבא צועקות מינוח : גיהנס יסורי רוב על כגיהנס שצועקות
 ודורון ממון הבא צועקת רשות :ע״ז אל תקרובת

שנאבקו איןר המומרים לאישובקכל למלך: ומם וארנונא׳
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 היכן שבו שלא ומאחר חיים אורחות ישיגו ולא

 רכל למימרא ישיגו לא ישובו ואם ה״ק ישיגו
 דאתית אתתא ההיא והא טייח ממינות דפריש
 שבקלות קלה ליה ואמרדח חסרא דרב לקמיה

 רב לחו ואמר הגדול מכנה הקטן בנה עשתרח
 דאמרה כיון מתה ולא בווודתא לה טרחו חסדא

 הויא נמי דמינות מכלל עשיתי שבקלות קלה ליה
 שפיר. בה הדרה דלא משום מתה רלא האי כה

 וה^ לא מעבירה אין ממינות הכי דמתני איכא
 אמרות חסדא דרב לקמיה דאתת אתתא ההיא

 גדול מכנה קטן בנה עשתה שבקלות קלה ליה
 מרקאמר׳ ומתה ווודת׳ לה ווידו חסדא רב לחו ואט׳

 בה: הויא דמינו׳ מכלל עשתה שבקלו׳ קלה לי׳ ,
 אלעור ]ר׳[ על עליו אמרו והתגיא לא ומעבירה

 וכפיית לרה מתוך לתות חמהרין שבין ואם :שבין איכן במינות
 שבקלות קלה :לחות עליהם מלך גזרת ]וזו[ )או( יצרם

 מנעילת קטן נכה וילדה שעשתה היא זו שנידה קלה ענירה
 זוודתא : בתשובה ולשוב דין לקנל ובאת עליה שבא גדול בנה

 לדה הס ותכריכין לאוריןא זוודין מתרגמיכן לדרך צדה תכריכין
 דמעות מילל שבקלות קלה מדקאמרה ה״ג : המתים לדרך

 אין ממינות הכי דמתני ואיכא :היא אתקפתא בה הוה נמי
 ומשכיכן ומתה וכו׳ ראחאי אתתא ההיא והא לא מעבירה

 ומשוס בה הויא לחיכות ]מכלל[ שבקלות קלה חלקאחרה
:חתה הכי
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 בעולכם[ ]אחרה זונה הניח של^ח דרדיא כן
 בכרכי זונה שיש שמע אחת פעם עליה בא שלא
 דינרין כיס נטל בשכרה דינרין כיס ונוטלת הים

 דבר הרגל בשעת נהרות שבעה עליה ועבר והלך
 למקומה חוזרת אינה שהפיחה כשם אמרח הפיחה

 בתשובה אותו מקבלין אין דרדיא בן אלעור כך
 סנהדרין וגבעות הרים אמר וגבעות הרים בין וישב הלך

 5*''^6מבקשיבם שאנו עד לו אמרו רחמים עלי בקשו
 " ££ ההרים כי* שנא׳ עצמינו על נבקש רחמים עליך

 ׳ע בקשו וארץ שטים אמר תמוטינה והגבעות ימושו
 עליךכממישים מבקשים שאנו עד לו אמרו רחמיכם עלי

 נא שם כעשן שמים כי* שנא׳ עצמינו על נבקש רחמים
 בקשו ולבנה חמה אמר תבלה כבגד והארץ נמלחו

 רחמיי עליך מבקשים שאנו עד לו אמרו רחמי׳ עלי
 כד שם הלבנה וחפרה* שנא׳ עצטינו על רחמים נבקש

 רחמי׳ עלי בקשו ומזלות כוכבים אמר החמה ובוש׳
 עצמינו על נבקש רחמים עליך שנבקש עד אמרו

 לד שס תלוי הדבר אין אמר השמים צבא כל ונמקו* שג׳
 ער בבכיה וגעה ברכיו כין ראשו הניח בי אלא

 אלעזר רבי ואמרה ב״ק יצאתה נשמתו שיצתה
 בעבירה הכא והא הבא העולם לחיי מזומן דרדיא בן

 הוה כמינו׳ טובא ביה ראביק כיון ומיתהתם]נטי[ הוה

ם[7הא ]את מרגילין כמו התיולה תרגל תשמיש רבר הרגל
:רויז הפיחה ז התיזלה והיינו ממשיכין לערות
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 שנים בכמה עולמו קונה יש ואמר רבי בכה דמיא

 לבעלי דיין לא רבי אמר אהת בשעה קונה ויש
 רבי: אותם אלאשקורין אותם שמקבלים תשובה היעי

 מטו )כי( א באורח אולי הוו יונתן ור׳ חנינא רבי
 אפתחא פצי הוה חד שבילי תרי להנהו ר,עלא

 לחבריה חד א״ל דוונות אפתחא פצי הוה וחד דע״ז לב
 אידך א״ל יצריה רגכיס* דע״ז אפו־סית ניזיל שם

 אגרא ונקבל ליצרין ונכפיירה רזונו׳ אפתח׳ ניזילב״שסע
 ]איתכנעו[ )דאכנען( לזונות חזנהו לחתם מטו כי

 מזמרה* כתיב א״ל ו<א לך מנא "א״ל• מקמייהו כ משלי
 רבנן ליה אמרי תנצרכה. תבונה עליך תשמור

 בהומה תורהדכתי׳ לימא אי מומה מאי לרבא
 הגדיל עצה הפליא* וכתיב חטאין עצת ומתרגמינן כח ישעי׳

 מאי אלא ליה מבעי ומה מומה הכי אי תושיה
 תורה]תנצרכה[: עליך תשמור ומה מדברי מומה

 פיהם: עלינו פצו כמו ע״ז לפתין פתוין רע״ז אפתחא פצי
 הגדול׳ כנסת אנשי יצרא ונעקר נשמט יצריה רנכים

 כלומ׳ מיתות כד' כדאמרינן והרגוהו בידם וכמסר רממיס כקשו
 כנו ישלוט שלא דזונות אפתמא ניזיל ולא שכילא כההוא ניזיל

 טנא לקובתן: מפניהם נכנסו מקטייהו זונות אכגען יצה״ר:
 מיצה״ר: מסתפית ולא הכא למיתי אנפשך דסמכת הא לך

 ומטאין זחה של תרגום הוא עצת קטאים עצת חתרגמינן זטה
 מטא של היא רעת הזו שהעצה מפרש שהתרגום תוספות הוא

 הפליא דכתיכ עצה נקראת והתורה עצה ל׳ היינו דזמה אלחא
הזנות מן טזמה עליך: תשמור תורה משמע תושיה הגדיל עצה
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לג ק חנינא ור׳ פרטא בן אלעור ח כשנתפסו ח״ר

 לר׳ש© פרטא בן ר״א א״ל )למינות( תרדיון
 על שנתפסת ׳ חנינא ר׳ אשריך תרדיון בן חנינא

 א״ל דברים ה׳ על שנתפסתי לי אוי אחר רבר
 דברים ה׳ על שנתפסת אשריך תרריון בן ר״ח

 ואיני אחר דבר על שנתפסתי לי אוי ניצול ואתת
 עסקתי לא ואני ובג״ח בתורה עסקת שאתה ניצול
 הונא רב דאמר הונא וכדרב בלבד בתורה אלא

 אלוה לו שאין כמי דומה בלבד כתור׳ העוסק כל
 אמר־תד״הנטי אלהי לל^ לישראל רבים וימים* שנ׳

 אמת אלהי ללא מאי תורה וללא מורה כהן וללא
 כמי דומה בלבד בתור׳ העוסק כל הונא( רב )אמר
 אליעור ר׳ והתניא עסק לא ובג״ח אלוה לו שאין

 של לארנקי מעותיו אדם יתן אל אומר יעקב בן
 תרריון בן כר״ח ת״ח עליה ממונה אא״כ צדקה

 )רבי( א״ל והתניא עבד לא מעבר מתימן מוני הי
 צדקה של במעות לי נתחלפו פורים של מעות

 עבר: לא ליה כדבעי עכר מעבר לעניים וחלקתים

 תשמור מזמה תכצרכה תנוכה דקרא דסיפיה תירה עליך תשמור
 בד״ת: ודנר הלוך הולכין ואנו >זטא והרהור רע ■דכי מפל עליך

לו שאין כמי :עלי הןשואלין עלילות יזמשה דברים חמשה על
 תרריון בן חנינא ר׳ :תורה ללא מאי ה״ג :עליו להכין אלוה

 ליזלק העיר מכני שגביתי פורים של מעות :היה צדקה של גנאי
 :לסנדלי רצועה מהן ליקיז רשאי העני אין ותכן לסעודתן לעניי'

צדקה של שהן הייתי וסבור צדקה של במעות לי נתחלפו
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חנית מ״ט לי׳ אמרו פרטא בן לר״א לראתיוה

לא סייפא אי לתר אמר גנבת ומ״ט שם
 איתא לא טדהא סייפא לא ספרא ואי ספרא

של רבן רבי לך קרו ומ״ט איתא לא נמי הא
ליה אמרו קיבורי תרי ליה אייתו אני פרסיים

 אתיא גיסא ליה אתרחיש דערבא והי דשתיא הי
 ויתיב זיבורחא ואתיא דערבא על ויתיב זיבורא

 רערבא והא דשתיא הא להר אמר דשתיא על
 אני זקן להד[ ]אמר אבירן לבי אתית לא ומ״ט

 אמרו ברגליכט תרמסוני שמא אני ומתיירא
 נים^ אתרחיש ארמוס סבא כמה האיר־נ׳ ועד

 שבקת טעמא ומאי יומא בההוא סבא הד וארמס

 של את משלי פרעתי ואני סורים לסעודת שלא לעניים ומלקתים
 של במעות לי כתיזלפו פורים לסעודת שלי מעות ל״א .סורים
 מזרתי ולא לעניים ומלקתיס צדקה של שהם הייתי וסבור צדקה

צדקה: של מארנקי להסרע
 השניה שאין כשם איתא מרהאלא היית: ]גככ[וליםטיס גנבת

 והאומ׳ בי מכרתה אין כך אמד באדם שתיהס אין דהא בי
 עלילה הרי רבי לך קרו מ״ט בדבריו: נמצא שקר עלי לכם

 הי לקוסילא״ש: סקעיות קיבורי גרדיים: טרם־ים שלישית:
 זיבורא אתא :ערב של ואיזה שתי דערבאאיזהשל והי רשתיא

 דשתיא על ויתיב׳ נקבה זיבורתא ואתא דערבא על ויתיב זכר
 המקבלת כנקבה ערב מקבל שהשתי לו הנעשה נם שהוא והכין

]לכבוד[ )לשם( שם ושותין שאוכלין בית אבירן לכי הזכר: את
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 חד קם מעולם דברי׳ היו לא להו ׳אמ לחירות עברך

 ליחה אירמי אליהו אתןית ביה לאסהודי מנייתו
 מדאתרחיש שבקות א״ל דמלכותא מח׳טיבי כהר
 ניסא ליה מתרחיש נמי בהא בכולהו ניסא ליה

 אשגח ולא מחוי דקא הוא בישותיה גברא וההוא
 דהויה אגרתא כתיבא תות לתו למימר קם כיה

 ושדרודה לקיסר לשדורי דרומאי מדשובי כתיב
 ארבע פתקיות אליהו אתא גברא רההוא בירית

, :אתא ולא אזל פרסי מאה
 יד׳ עסקת קא מ״ט א״ל תרריון בן חנינא לר׳ אחיוה

שסאלהי ה' צוני כאשר לתו אמר בתורה
 בתו ועל להריגה אשתו ועל לשרפ׳ עליו גורו מיד

 יח הוגה* שהיה לשרפה עליו זונות של בקבה לישב
 תגן והא הכי עביר וחיכי באותיותיו השב את

 באותיותיו השם את ההוגה אף ׳אומ שאל אבא

 היא מת לידע עסקיה על וחפקמין לע׳'ז[ זבול ]ומזבליו ע״ז
 שהוא לפי כך על גזרו והס לחירות עבדך :ומת:דבין צריכה

 דקא הוא בישותיה :גברא לההוא ליה אידמי יהודית: דת
 הוה :כס ע״י ינצל והוא אתה שרשע ותודיע רשעךתראה מחוי

 על לקיסר לשדורי רומי משיבי דכעי אגרתא חר כתיבא
 יהו1? פתקיה :דההואגברא בידיה שעתא ההוא שדרות עסקיהן
קלא שקל כמו לביתו עוד ישוב לא למען פרסי צאות ד׳ ואזרקיה

:כיה פתק
 השם את הוגה שהיה לפי נענשכך: למה לשרפה עליו

]ועושה[ )ועשו( אותיו׳ ושתי© כארבעי׳ דורשו באותיותיו
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 לא* ח4דתני עכר להתלמד לעה״ב חלק לו אין יי׳ מיי׳

 ולהורורת לחבק למד אתה אבל לעשות תלמד
 בפרהסיא השם את דהוגה משום איענש מ״ט ואלא
 מכאן ביה מיחתה דלא להריגה אשתו ועל .הוה

 נענש מורה ואינו למחות בידו שיש מי כל אמרו
 יוחנן דא״ר וונות של בקובה לישב בתו ועל .עליו
 רומי גדלי לפני מהלכת כתו היתה אחת פעם

 מיד ואיה ריבה של פסיעותיה נאה כמה אמרו
 מ״ד לניש ריש דאמר והיינו בפסיעותיה דקדקה

 בעה״ז בעקביו דש שאדם עונות יסובני עקבי עון*מלי׳מע
 שלשתן הוצאת וכשעת הדין ביום אותו מסככין

 תמים הצור* אמר הוא הדין את עליה׳ הצדיקו 3ל ׳*מי
 אל* אכרה אשתו .משפט דרכיו כל כי פעלו שם

 אמררה בתו .היא וישר צדיק עול ואין אמונה
 פקוחור־ה עיניך אשר העליליה ורב העצה גרול*3יימ־׳ל

 גדולים במה רבי אמר האדם בני דרכי כל על

 מדקדק הקלה ימיהו כו׳ כרתני׳ עכר להתלמד שקפץ: מה מ
 יש 7ל:תלמ ואפילו השערה כקוט ]הצדיקים[ )בריותיו( עם

 אקרמיתא כמילי לעשות תלמד דלא וקרא הרב לכבוד למוש
 לבכות צורות ודמות דסכתדרין קישואין נטיעת כגון תוקמיה

 לפסוע דקדקה הקובה: אל כדכתיב זוכות אהל בקובה דר״ג:
 רש שאדם :פנימה מלך בת כבודה כל וכתיב כאות פסיעות
 שאין ברגליו דורסן שאדם ל״א הכא כי פסיעות דקדוק בעקביו

:פסיעות דקדוק אפילו דרכי כל על :כלום בעיניו יושובין



 נו זיה עבודה ראשון פרק אידיהן לפני

מקראות שלש׳ להם שנזדמנו הללו הצדיקים שלשה
:הרין צדוק כשעת הדין צדוק של

 קלו ר״ח הלך קסמ^ח כן יוסי ר׳ כשחלום ח״ר
שם אתה אי אחי הנינא א״ל לבקרו אצלו תרריון

 שהחריבה המליכוה השמים מן וו שאומה יודע
 ואבדה חסידיו את והתה היכלו את ושרם׳ ביתו
 עליך שמעתי ואני קיימת היא ועדין טוביו את

 ברכים קהלות ומקהיל כתורה ועוסק יושב שאתה
 השמים מן א״ל בחיקך מונחת )תורה( וספי

 ואתה טעם של דביים לך אומר אני א״ל ירחמו
 ישרפו לא אם תמהני ירחמו השמים מן אומר
 לעול׳ אני מה ר״ח א״ל באש ס״ת ואת אותך
 מעות רבי א״ל לידך מעשה בא כלום א״ל הבא
 וחלקתים צדקה של במעות לי נתחלפו פורים של

 חלקי יהא מחלקך כן אם לירח אמר לעניים
 מועטים ימים היו לא אמרו גורלי יהא ומגורלך

 גדולי כל והלכו קסמא בן יוסי ר׳ שנפטר עד
 מצאו ובחזירתן גדול הספד והספידוהו לקוברו רומי
 ומקהיל כתור׳ ועוסק יושב שהיה תרריון בן לר״ח
של דברים :כך על גזרו והס בחורה ועוסק יושב שאתה

קיימת: היא אתמסידיוועדיין והרגה ביתו טעסשהמריבהאת
 ייג״ן+ של מעות :נוהג היית איך ואשמע לירך בא מעשה כלום

 ,1, יר^ לעניים ומלקתיס לי נתיולסו שלי סורים לסעודת שהנמתי פורים
 עפייש לש מארכקי נפרעתי ולא היא צדקה של שארנקי הייתי וסבור

 ס״א ימד :בממונך וותרן והיית הואיל חלקק יהא מחלקך : *צדקה



 ( זרה עבודה יא^ן פיק אידיהן לפני *זי
 הביאוהו בחיקו לו מונח וס״ת ברביכם קהלות

 והציתו זמורות בחביילי והקיפוהו בס״ת וכרכוהו
 ושראום צמר של ספוגין והביאו האור את כהן

 ־ נשמתו תצא שלא כדי לבו על בה והניחו במים
 1 לה אמר בכך אראך אבא בתו לו אמרה מהר

 הדבר קשה ]היה[ לברי נשרפתי אני אלמלא
1 שיבקש מי עמי וס״ת נשרף שאני ועכשיו ]לי[

 ■ פיך פתח אתרה אף פורחוחז ואותיותיו נשרפין
 ׳ שנתנה מי שיטלנה מוטב להן אמר האש בך ותכנס

 1 אם רבי קליסטנירו א״ל בעצמו הוא יחבול ואל
 צמר של ספוגין ונוטל בשלהבת עליך מרבה אני

 אשתכע הן א״ל לעה״ב מביאני אתה לכך מעל
 ונטל בשלהבת עליו הרבה מיד לו אישתבע לי

 במהרה נשמתו מעללבוויצאתה צמר של ספוגין
 קול כת יצאתה האור לתוך ונפל קפץ הוא אף

 לחיי מזומנים וקליסטנירו תרדיון בן ר״ח ואמר׳
בשערה עולמו קונה יש ואמר רבי בכה העה״ב

:שנים בכמה עולמו קונה ויש אחת
 חנינא דר׳ ברתיה מאיר דר׳ דביתהו ברוריה לו
מלתא בי זילא ליה אמרה חות תרדיון בן שם

 ממיכה קליסטנירו :תורה של שכרה זהו כלומר בכך אראך
:עליו



 נח זרה עבודה ראשון פרק אידיהן לבני

 תרקב<ת שקל זונות של בקובה אחותי דיתבה
 איסורא כה אתעכיד לא אי ואשר ואול דדינרין

 מתרחיש לא איסורא עבית ואי גיסא מתרחיש
 לה אמר פרשא כחד נפשיה נקט אוד" גיסא

 לה אמר אנא רשתטייו ליה אמרה לי השמיעי
 דאיכא מינאי לך נפקא ומאי אמרח לך מתרחנא

 אתעביד לא ש״מ אמר טובא מינאי רשפירי נפישין
 לגבי אזל הכי ליה אמרה דאתי כל איסורא בה

 ממלכות׳ מסתפינא א״ל ניהלי הבה א״ל רירה שומר
 ופלג^ פלח פלגא דרינרי תרקב<ת שקול א״ל

 אלהא א״לאימר איעבד מאי שלמי וכי ליהוילךא״ל
 א״ל ומיתצלת ענני( דמאיר )אלהא ענני דמאיר

 שסע״ג כלבי הנהו הוו חזית השת׳ א״ל הוא רחבי יימר *ומי
 עליה אתו בהו פתק קל^ שקל אינשי ראכלי

 והבה שבקוהו ענני רמאית אלהא אמר למיכליה
 אתיוהו מלכא בי מלתא אשתמע׳ לסוף ניהליה ליה

 אחתוהו ענני רמאיד אלהא אמר לזקיפא אסקוהו
נקטנפשיהכחר זהובים: דינרי :סאת מצי וקב תרי תרקב

 רשתנא :הפרשים ק כאמד לבושי עניני התקין פי־שא
 עד אמתין כלומר אתאיור טתרחנא :לי נשים דרך אנא

 ניתר? תר? מאן מרוב' בשלתי קמא בבכא ודוגמתו לך שיפסוק
 פייסכו עליך שיעליל עת בכל המלך את פלה פלגא :שמואל

 יימר מי : פלמנא ממאי הדיכרין כשיכלו שלמי וכי :נדיכרין
 ארזירהו רגבים: קלאפסת שקל זו: בתפלה שאנצל אתך שאמת
:בת שצולבין פורק״א לתליית לזקיפא אסקוהו ;לשימי
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 עובדא הוה הבי להו אמר האי מאי ליה אמרו

 אמרי דרומאי אפתחא דר״מ לרמותיה חקקוה
 רהטי חזיזה הר יומא לתפסיה ליה רהוייה כל

 בשול א״ד זונות לבי ואזל מקמייהו רהט אבתתה
 את^א וא״ד בהא ומתק בהא מש ט הוא נכרים
 חם אמרי )ואחדתי׳( כרכתיה כזונה ליה אידמי אליהו
 לבכל ערק קא הכי עביר הוה לא הוה ר״מ אי ושלום

 רברוריה: ממעשה וא״ר מעשה האי משום א״ד
 את וראות ולכרקוכש לאיצטרינין ההולך ח״ר לח
 מוליגין מוקיון בוקיון החברים ואת הנחשים שס

 ועליהם לצים מושב זה הרי סגלרינון סגלרין לוליון
 וסמיך ישב לא לצים ובמושב* אומר הכתוב א תלים

 שתדברי׳ למרת הא חפצו ה׳ בתורת אס בי ליה
 לא שיאזרו כדי זונות לבי אתא למזקפא: מציכא חאידלא מאי
 אמד טבל בהא ומתק בהא טמש :עייל הוה לא דאיהו הוא

 היה כאילו מבקתו כרכתיה :?כרתה את ומצץ מאצבעותיו
 מעשה משוש :וא״ר ערק מעשה האי משום :א״ד אצלת רגיל

 דעתן בשים ?כמים שאמרו מה על לגלגה אמת שפעם דברורית
 לאמד וצוה לדבריהן להודות מוסך מייך לה ואמר עליהן קלות

 שנתרצית רבי'עד ©,י? בה עביר'והפציר ■לדכי לכסות׳ מתלמידיו
:כיסיפא מממת ר״מ וערק עצמה מנקה הדבר לה וכשנודע

 ועושים מצור ולכרקום :השור אא שמכגמין מקו© לאיצטרינין
 מכמשי© הנחשים את :וליצנות שמוק ש©

 לוליון מוקיון כוקיון : כמשי© לומשי החברים ואת : ומכשפים
 מדסמיך למרת הא : הס ליצני© מיני כל© סגלרינון סגלרין



 נט זרה עבריה ראשון פיק אידיהן לפני

 תורה ,ביטול- לידי האדם[ ]את מביאים הללו
 שצוח מפני ]מותר[ לאיצטרינין הולכין ורמינהי
 מדינה ישוב מפני ]מותר[ ולכרקום ומצינל
 עמהם נתחשב ואם עמהם יתחשב שלא ובלבד
 וקשיזיא אאיצטדינין ^חיצטדינין קשי^ן אסור

 קשיא לא אכרקים כרקום כשלמא אכרקום כרקום
 עמהם מתחשב כשאין כאן עמהם במתחשב כאן

 ההיא תנאי קשתא אאיצטרינין איצטרינין 4אלןיי
 לצים מושב מפני לאיצטדינין הולכין אין דתניא

 שצוח מפני אחר דברים שני מפני מתיר נתן ר׳
 .להשיאה אשה ערות שמעיד מפני ואחר ומציל

 ]לטי״טיאות[ )לא־צטדיאות( רהולבין <תין ת״ר
 ר״מ דברי לע״ו שם שמובלין מפני ולקירקסאות

 חשד משום שטובליןשסאסור מקום אומרי׳ וחכמים
 לצים מושב מפני אסור מדבלין שאין מקום ע״ן

 מכלל ולילה( יימס יהגה )ובתורתו יופצו ה׳ בתורת אס כי ליה
 רואה אס ל*ומצ שצוח :מפצו ה׳ בתורת לאו כהני דאזיל דמאן

 ישוב מפגי :ומצילו להם ומתמנן צועק יהודי שס שיגימו
 ישוב מבכי מבקש שזה העיר באותה הדרים ישראל המדינה

 מצור ולעשית למזקס עמהם יתחשב שלא : להצילם כרקום
 שם נהרג ישראל מברו מאה אם אשה ערות שמעיר : עמהס

 ע״ז צורכי ]מסדרק[ שם שמזבלין ומשיאה: לאשתו מעיד
 מניה עכין בלע״ז אמישכר אישי יזבלכי לשון מזכלין .לה להתנדב

זיבול במזקת ימשדוהו שלא ע״ן השר מפני :ואסיפת מכור של
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 ונתן נשא מסורא חנינא רבי אמר □ינייד,ו מאי

:בינייהו איכא
 אשר האיש אשרי* מ״ד פוי בן שמעון ר׳ דרש לט
 שלא מאחר וכי וגו׳ רשעים בעצת הלך לא שם

 ישב מהיכן עמר שלא ומאחר עמד מהיכן הלך א תלי׳
 שאם לך לומר אלא לץ מהיכן ישב שלא ומאחר

 ישב ואם לישב סופו עמר ואם לעמוד סופו הלך
 חכמת אם* אומר הכתוב עליו לץ ואם ללוץ סופו ט משלי

 המתלוצץ א״ראלעורכל שא ת לבדך לךולצת חכמת
 פן תתלוצצו אנל ועתה* שנא׳ עליו באין יסורין כח ישעי'

 במטותא לרבנן רבא להר אמר מוסריכם. יחזקו
 יסורין לייתו דלא תתלוצצו רלא מינייכו ]בעינא[

 מזונותיו המתלוצץ כל קטינא רב אמי־ עלייכו
 ר״ל אמר לוצצים את ידו משך* שנ׳ מתמעטין 1 הושע

 כולהו לר״מ דהא אסירי כולהר כמי לר״מ בינייהו מאי :לע״ז
 דהא אסור ונתן נשא לי־״מ ונתן נשא כינהו: לע״ז זיבול במזקת

 ואיכא שם לע״ז מזבלין דודאי וסבר קאמר סתמא שמזבלין מפני
 ורבנן :ע״ז לצורך זה מישראל וקוכין בידו ע״ז לדמי למייזש

 ונתן נשא יויישי לא אק־ריכי ולמידי ליצנות משד משוס למפרשי
:ע״ז לדמי מיישינן דלא מותר

 סופו בעלמא בהעברה משמע הלך לעטור סופו הלך אס
 הלך שלא אשרי קאמר והכי מעט ניניהם ולהתעכב לעמוד

 הלך אס הא ישב לא עמד שלא ומתוך עמד לא הלך שלא ומתוך
 כלת כי מוסריכם יחזקו פן תתלוצצו אל :וכו׳ לעמוד סופו

 הפותין הקב״ה ירו משך יסוריכס: מופריכם שמעתי: ונמרצת



ס זיה עבודה רא׳&ק פרק אידיהן לפגי
 כא משלי לץ יהיר זד* שג׳ כגיהנם נופל המתלוצץ כל

 גיהנם אלא עברה ואין ודון בעברת עושה שמו
 כלגממהא אושעיא א״ר ההוא היום עברה יום* רכתיב

 עושה שמו לץ יהיר וי שני בגיהנם נופל המתיהר
 יום רכתיב גיהנם אלא עברה ואין ורון בעברת

 ]חנילאי[ )תנחום( א״ר וגו׳. ההוא היום עברה
 לעולט כליירה גורם המתלוצץ כל חנילאי בר

 מוסייככם יחוקו פן תתלוצצו אל ועתה שנאמר
 שתחילתו היא קשה אלעור א״ר ונחרצה כלה ]כי[

 )מ״ר פוי כן שמעון ר׳ דרש כלייה וסופו יסררין
 שלא מי אשרי וגו׳( הלך לא אשר האיש אשרי
 לא חטאים וכדרך ולקרקסיאות לטרטיאות הלך
 לא לצים ובמושב בקנגיון עמד[ שלא ]זה עמד
 אדכס יאמר שמא בתחבולות ישב[ ]שלא ישב

 *ולןיי וקרקסיאות לטרטיאות הלכתי ולא הואיל
אס כי ת״ל כשינה ואגרה אלד בקנגירן עמדתי

:ולילה יומם יהגה ובתורתו חפצו ה׳ בתורת
 מ )יוחנן( א״ר ]נחמני[ )נחמן *כי 1שמואל־ א״ד

שם הלך לא אשר האיש אשרי* מ״ר ]יונתן[
א תלים . 1,1

 ההוא היום עברה יום : הליצצים מן חושבה הכל את לזון יד
 לטרטיאווז לגיהכס: אוה״ע בר שכידוכין קרא משתעי הדין ביום

 צידת קגיגיון :וללצון לשיווק כאספין כשהם דבריהם וכל הלטין
בשמיטת ודוגמתו ושחוק שחמה לשום מעשיה׳ וכל כלבי' ע״י חיות

:היה קכיגי משה וכי מולין



 זרה עבורה ראשון פרק אידיהן לפני 60
 כה רשעי בעצה הלך לא אשר האיש אשרי וגו׳

 הפלגה דור אנשי בעצת הלך ׳שלא אברהם* זה ט י
 שנאמר היו רשעים הפלגה דור שאנשי מפני

 עמד לא חטאים ובדרך* עיר לנו נבנה הבה* *י ׳*יא
 שאנשי מפני סדום אנשי במעמד עטר[ ]שלאתליםא

 וחטאי׳ רעים סדום ואנשי* שנא׳ היו חטאים סדום יי ׳*יא
 אנשי כמושב ישב שלא ישב לא לצים ובמושב

 ויהי* שג׳ היו ליצנים פלשתי׳ שאנשי פלשתי׳ ין שופטי׳
:וגו׳ וישחק לשמשון קראו ויאמרו לכם בטיב

 אשת ולא איש אשרי ה׳ ואת[ ירא איש אשרי*מא
 שעושה מי אשרי רב אמר עמרם א״ר שם

 אשרי אמר ב״ל יהושע ר׳ איש כשהוא תשובה יזע "לי׳
 מאד חפץ במצותיו כאיש. יצרו על שמתגבר מידתז׳ג,י

 כדתנן מצותיו כשכר ולא במצותיו אלעור א״ר

 הארץ בפלגה פלג ימי כסוף היה הפלגה דור כימי אבינו אכר־הם אורחות
 שקרא עבר היה גדול נביא יוסי א״ר בס״ע כלתניא ,םחיצי

 ממנו צעיר אתיו יקטן הרי יחיו כתתל׳ תאמר שאס פלג כבו שם
 ואת״כ וגו׳ ילד ויקטן שנאמר שנתפלגו קודם משפתות והוליד ם,ןד,,
 לסתום הכתוב כא לא כאמלעותיו אתתוא״ת שפת הארץ כל לשוכויהי אדם

 אכרה׳ את ראה ופלג נתפלגו פלג חות שבשנת ונלמד לפרש אלא כנחי,מ,
 ]ותיה אברהם נולד דפלג ]לקצ״א[ )לקפ״א( להא שנים כמת
 כשגר פלשתים אנשי במושב :שנים[ כמה כך אתר פלג

:פלשתיס[ ]בארץ אברהם ויגר דכתיב ביניהם
 קולם בוראו להכיר ממהר כלו׳ בכתו בתור כשהוא איש כשהוא

 שעובד מצותיו בשבר ולא :גמר כאיש :הזקנה ימי
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 המשטשין מ כעברי תהיו אגל אומר היה הוא
כעבריט הוו אלאן פרס לקבגל ע״מ הרב את

פרס: לקבל ע״מ שלא הרב את המשמשין
 מב אדם אין ]א״ר[ )תני׳( חפצו ה׳ בתורת אס

 0ש כי שג׳ חפץ שלבו ממקום אלא תורה לומר
 >םיתביתל הוו ברבי ור״ש לוי חפצו ה׳ בתורת אם

 לוי ספראו שלים סדרא פסקי וקא דרבי קמיה
 לייתו אמר ]ברבי[ ור״ש משלי לן לייתו אמר

 מטו כי לתהלים ואתיוה ללוי כפיוה תחלים לן
 אדם אין ואמר רבי פירש חפצו. ה׳ בתורת אם כי

 אם כי )שג׳ חפץ שלבו ממקום אלא תורה לומר
 רשות לי נתת לרבי לוי א״ל וגו׳( חפצו ה' בתורת
 העוסק כל חסא כר חמא בר אבדיטי א״ר לעמוד
 בתורת אם כי ׳שנ חפציו לו עושה הקב״ה בתורה

 תוררה אדם ילמוד לעולם רבא אמר חפצו ה׳
 חפצו ה׳ • בתורת אם כי שנ׳ חפץ שלבו כמקום

 : שכר קבול לשוס ולא פיו חצות ומאהבת שחו מאהבת יוצרו את
סוסי אין אפילו לומר עמו לבך יהא פיס שלא'לקבל ע״מ

:בחצותיו וחפץ בוראי את אכי אוהב שכר לקבל
 מבקש שהוא מסכתא אלא רבו לו ישנה לא חפץ שלבו ממקום

 לפי מתקיימת איכה אחרת מס׳ לו ישנה שאס ממנו
 :חפץ כתיב מדלא חפץ שאדם באותה חפצו :תאותו אחר שלבו

 אחד את סיימו ספרא שלים : מקרא של פרשיות סדרי פסקי
אמר הכי חפציו לו עושה : תהליס ספר חהלים :מהספרים
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 של שמו על התורה נקראת בתחלה רבא ואמר

 אם כי שני שלו שם על נקראת ולבסוף הקמה
וגר: ובתורתו חפצו ה׳ בתורת

 ואח״ב תורה אדם ילטור לעולם רבא ׳ואמר מג
יהגה ובתורתו והדר בתורתה׳ שג׳ יהגה שם

 ואע״ג דמשכח ואע״ג אינש ליגרס לעולם רבא ואמר
 לתאבה נפשי גרסה* שג׳ קאמר מאי ידע חלי׳יןיטדלא

 כתיב רמי רבא .טחנה כתיב ולא כתיב גרסה
 ולבסוף גפי על בתחלה כסא על* וכתיב גפי על* ט יי^לי

אותו של שמו על נקראת :קפצו עושה ת׳ בתורת אס כי קרא שם
 : אדם כל של דחשחע ובתורתו דכתיב כה שטרק תלמיד

שגורה ופירושו התלמוד גרסת שיהא עד תורה מרבו ארם ילמד
 למלתא מלתא לדחות יעיקנתלמודו יהגה ואח״כ בפיו: לו

 ]יבטל[ )יכשל( שמא כן יעשה לא ובראשונה ולתרץ להקשות
 הרבה- ששנה דלאקר ועוד שעה. בכל לו ימצא לא והרב
 אמרי׳ והכי הקשה דבר לעצמו ומתרץ בתלמודו מתיישב הוא

 דרבא להא ומייתיכן כתת ואק״כ הם הסכת הרואה בפרק
 ■: כלום לו לפרש יודע רבו שאין קאט^ מאי ירע דלא התם:
 של כריקים אלא הדק טוקן היה שלא וכרחל גרש לשון גרסה

 :מאכל לצורך לארבע או לשנים הקטה את החקלקיס גרוסות
 )גורסה( הייתי לתורה תאותי מרוב לתאבה נפשי גרסה

 בעומקה: ליככס הדק טוקכה שאיכה אע״פ היכולת לפי ]שוכר[
 תלמידים תקרא נערותיה שלקה משתעי בתורה גפי על כתיב

 ׳,וכת קבוע שאינו מושב כנפי׳ כעל משמע גפי על בה העוסקים
 כען_ קבוע בו?כ מקים ]כסא[ קרת( )קרומי על אקרינא קרא
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 ה משלי וכתיב מרומי׳ כראש* כתיב רמי( )רבא כסא על
 הס”£נעלי ולכסוף מרומים בראש בתחלה דרך עלי

 שסה וכתיב מבורך מים שתת* כתיב רמי עולא דרך

 שם מבורך ]שתה[ כתחלה בארך מתיך *ונוזלים
 א״ר רכא אמר בארך מתיך ]ונוזלים[ ולבסוף
 ע שם וקובץ ימעט מהבל הון* מ״ר הונא א״ר סחורה

 חכילורת תורתו אדם עושה אם ירבה יר על
 אמ׳ .ירבה יד על קובץ ואם מתמעט חבילות

 א״ר עלה ועברי מלתא להאי רבנן ידעי רבא
 א״ר .בידי ואיקיימה עכידתה אנא יצחק בי נחמן

 ע שם רמיה יחהך לא* מ״ד עזריה בן ר״א משום שיובי

 ימיכם יאריך ולזיין יחיה לא הרמאי צייד צירו
 רב אתא כי יחרוך היימאי צייר אמר ששת ורב

 תלמידים בלא ימידי גפי על חתמלת ל״א .ממך אגדל הכסא רק
 מסתלק מרומים בראש : יצא בגפו יבא נגפו אם כמו

 כורך :כל לעין הוראות מורה דרך עלי ולכסוף : כממנואות
 ־ פוסקין ואין יוייס מיס כא״ך : כלים וסופן המכונסין מיס

 רנות פעמים עליו למזור יכול איני יתד הרנה הגורס חבילות
 על קנצתיה עשיתיה עכירתה )אנא :מעט יד על :וחשכיז

 שמרמה הרמאי צייר : ויאריך ימיה נוטריקון יחרוך : יד(
 והוא הרנה גרסות להעמיד מכס אני כמה להראות אנשים

 ששת ורב :ימיך ואורך מייך הוא כי דכתיב מייו ומקצר משתכמ
 עופות לו יש כלו׳ אמרוכי לשון יחרוך הוא מאי“הי צייר אמי־־

פעמים עליו וממזר מעט מעט וגורס שלומד מי כך ולאכול למריך
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 משבר אם צפרים שצד לצייד משל אמר דימי

 מתקיימות[ ]כולם )מתקיימת( ראשוג׳ של כנפיה
בידו: מתקיימת אינה לאו ואם כידו

 ר׳ דבי אמרי מים פלגי על שתול כעץ והיה* מד
 הלומד כל נטוע כעץ ולא שתול כעץ ינאי הס

אמר לעולם ברכה סימן רואה אינו אחד מרב תורה א "ליה
 מלתא לכו דאימא בעינא לרבנן חסרא רב להד

 הלומד כל ואדליתו לי דשבקיתו מסתפינא ואנא
 לעולם ברכה סימן רואה אינו אחר מרב תורה

 דיני להו ׳אמ ]דרכה[ )דרבא( קמי ואזול שבקוה
 כי מעלו רבה מחד• בגמרא אבל בסברא טילי
 א״ר מיבם פלגי על .לישני לפלוג דלא* שסע״כהיכי

 שנותיו אדם ישלש לעולם חנילאי בר תנחום
 בתלמוד ושליש במשנדח ושליש כמקחית שליש

 פריו אשר כיומי. קאמיינן כי חיי כמה ידע ומי
וקרא מתקיים תלמודו ולומד מוזר ואמ״ב בפיו שישגור עד הרבה

 תברמ: שלא כנפיה כרמיה: שנידו חי 'מרוך לא וכי חתמה
 נטוע : אמר במקום וכשתל ומזר מכאן עקור משמע שתול

 תלמיד יעשה שתול כעץ כלו׳ לעיל׳ משם זז ולא מעיקרו
 לפני להשתקע נטוע כעץ ולא אדם מכל וללמוד לילך עצמו את
 ושגורה שלמד לאמר הלב ומדוד מריפות ללמוד סכרא : אמד רב

 הלשונות יתמלקו שלא לישני ליסלוג רלא :התלמוד גרסת בפיו
 אמרינא בלישנא לה גרים והאי לישנא בהאי שחעתא גרים דהאי
 ]מתרוייהו[ )מפומייהו( דגרים תלמודא ומיהו הוא חילתא ומדא

 -0ימי שני ביומי ג לישני דחכלבלי משוס נגרסיה משתבש
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 לא עלהו בעתו יתן פריו אש רבא אמר בעתו יתן
עליהם המלמד ועל הלומד על לאו ואם יבול

:וגו׳ הרשעים כן לא אומר הכתוב
 כימה* מ״ר רב[ ]אמר הונא רב אמר אבא א״ף

שם הרוגיה כל ועצומים הפילה חללים רבים
 י ^ל׳ הגיע שלא תלמיד זה הפילה חללים רבים כי

 תלמיד זה הרוגיה כל ועצומים ומורה. להוראה
 וירא א״ר כמה וער מורה ואינו להוראה שהגיע

 .בשויץ התם אורי רכא והא שנין ארבעין ער
 אמר אדא בר אחא רב ]אמר יכול לא ועלהו

 רב אמר אבא בר אחא א״ר לה[ ואמרי רב
 ת״ח של[ ]חולין שיחת שאפי׳ מנין רב אמר המנונא

 פריו אם :ושבוע שבוע כל וכן וכו' במשנה ימים ושני מקרא
 לועד משמע תרי רשעים :לתורה עתים שיקבע בעוזו יוזן

 מקיים כלו׳ פרי ועושה שלמד בעתו יתן פריו ל״א .ומלמדו
שאסור המלמד ועל הלומד על : עיקר וזהו כתורה שכתוב מה

:הגון שאינו לתלמיד תורה ללמוד
 ימיו מלאו שלא תלמיד כלו׳ יחיו מלאו שלא נפל לשון הפילה

ומתאפקי׳ וחיןרישים המתעצחי׳ עצומים חלליו: רבים
 ועד :עיניו ועוצם לשון ועצומים :דורן את הורגים מלהורות

 והא :משנולד שנים ארבעים עד : להוראה ראוי הוי כמה
 : דר״ה נס״ק שנה ארבעים אלא היו לא ימיו וכל אורי רבא
 חכמים של חולין שיחת :מחנו גדול בעירו שאין בשוין החם

נקיה לשון שהוא בלשונם לדבר להתלמד כדי תלמוד צריכה
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:יבול לא ועלהו* שנאמר תלמוד צריכה א תלים

 בנביאים ושנוי בתורה כתוב וה דבר ריב״ל אמד מו
 נכסיו בתורה העוסק כל בכתובים ומשולש שם

 את ישמרתם* דכתיב בתורה כתוב לו מצליחין כט דנרי׳
 תשכילו למען אותם ועשיתם הזאת הכרית דברי

 לא* דכתיב בנביאים שנוי .תעשון אשר כל את א יהושע
 ולילה יומם בו והגית מפיך הוה התורה ספר ימוש
 תצליח אז בי בו הכתוב ככל לעשות תשמור למען
 בכתובים ומשולש תשכיל. ואן דרכיך[ ]את

 יהגה ובתורתו חפצו ה׳ כתורת אם בי* תליסאדכתיב
 אשר מים פלגי על שתול כעץ והיה ולילה יומם
 יעשר אשר וכל יבול 'לא ועלהו בעתו יחן פריו

 מאן חיי בעי מאן אלכסנדראי ר׳ 'מכריו .יצליח
 אמח לגביה ואתו עלמא כולי ליה כניפו חיי בעי

 החפץ האיש מי* להו אמר חיי לן הב ליה לד שם
 אדם יאמר שמא גו׳ מרע לשונך נצור וגו׳ חיים

 מרמה מדבר ושפתי מרע לשוני את ונצרתי הואיל
 טוב ועשה מרע סור* ת״ל בשינה ואגרה שסאלך

 לכם נתתי טוב לקח כי* (שנ תורה אלא טוב ואין י מפלי
 חן להם תתן לא תחנם לא** :תעזובו אל תורתי כ
 אסור רב אמר יהודה רב דאמר לרב ליה מסייע י דניים

 מעשה מתיבי זה נכרי נאה כמה שיאמר לאדם לו

 בלי׳ 1יכו. לא וכתיב שנאילן קל דבר הוי ועלהו :ומרפא ועושר
ילךלאבוד; לא
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 מעלה גבי על עומד שהיה גמליאל בן שמעון כר׳
 ביות׳ נאה שהותה אחת נכריה וראה הבית כהר

 קי תל'׳ אשת ראה ר״ע ואף ה׳ מעשיך רבו מה* ואמר
 ]באה[ שהיתה רק ובכה ושחק ורק טורנוסרופוס

 לה ונטיב למיגיירה דעתידה שחק סרוחה מטסה
 הוא אודויי רבנן בארעא בלי שופרא רהאי בכה

 ואילנורה טובות בריות הרואה מר ראמר דמורו
 ולאסתכולי בעולמו. לו שככה ברוך אומר טובות

 נג דברי׳ יסתכל שלא רע דבר מכל ונשמרת* מיתיבי שרי מי
 איש כאשת פנויה היא אפילו נאה באשה איש

 אשהשסע״ג של צבע בבגדי ולא* מכוערת היא ואפילו
 כחזיר׳ ולא בחזיר ולא בחמורתה ולא בחמור ולא
 לזה זה שנזקקין בשעה בעופפת ולא כעוף ולא

 :הואי זוית קרן המות כמלאך עיני□ מלא ואפילו
 עיניסמז מלא שכולו המות מלאך על עליו אמרו

 שם למעלות עומד ארם של פטירתו ובשעת
 מרה של וטפה בידו שלופה וחרבו מראשותיו

 מזדעזע החולה אותר שרואה כיון ]בו[ )בה( תלוי׳
 ממנו פיו לתוך מרה של טפה וזורק פיו את ופותח

 מרה ממנו מוריקות פניו ממנו מסריח ממנו מת
מלובשת שהיא כמו האשה את שזוכר אשה של צבע בבגדי ולא

 הואי זויח קרן :אמריה ומהרהר אותה שמייפין בהן
 זה את זה ופוגעין למבוי ממנוי ליככס לשמאל או לימין כ״-^כא

:עיניו שיעצ'ס כנגדו באה מרמוק אותה רואה ואינו זוית ן נקל



 זרח עבודה ראשון פרק אידיהן לפני
 דשמואל־׳ אבות דאט׳ ושמואל אראבוה פליגא נימא
 ליקרא דחיישינא לאו אי תמות מלאך לי אמר

 ככהמהז השחיטה בית לתו פרענא תות וברייתא
 ממנה לסימנין. לתו מחתכת טפח ההיא רלמא

 וא״ר כה-א בר חנינא לרבי ליה מסייע מסריח
 יסריח- שלא הרוצה רב כי אמרי כתנא כר חנינא

פניו: על יהפכנו מתו
 ארם יהרהר שלא רע ובר מכל ונשמרת* ת״ר מח
 א״ר מכאן בלילה טומאה לירי ויבא ביום שם

 זהירות זהירות. לירי מביאה תורת יאיר בן פנחס כי דני•׳
 נקיות. לירי מביאה זריזות זריזות. לירי מביאה

 לירי[ מביאה פרישות פרישות. לירי מביאה נקיות
 מביאה קרושה קדושה. לידי מביאה טהרה טהרה.

 מיזתך אלמא כבהמה מביזוץ ליראות השחיטה בית פרענא
: הוא ממש

 מקרה טהור יהיה לא אשר איש בך יהיה כי ליה וסמיך ונשמרת
 :כך לידי יבוא שלא להשמר ליה מזהיר וקרא לילה

 : ונזהר שבה אזהרות ומבין שרואה ועוד בה שיעסוק ע״י תורה
 הכא כי לידו עבירה תבא שלא לכן קודם ונשמר זריז זריזות
 נאה כשהעבירה זהירות :טומאה לידי לבא מהרהר דאינו

 בשמיטת הכשר בכל אמריכן והכי יכשל שלא להשמר זהיר לידו
 מעיקרא: ידיה ומשי וקדם דזריז לא נגע ולא מאילאודזהיר מולין

 להממיר פורש המותר מדבר אף פרישות :מטא באין בקי נקיות
:מנקי ועדיף ומלובן צא טהור :עצמו על



פת זרה עבודה ראשון פרק אידיהן לפגי
 יראת יראתחטא. לידי מביאת ענוה ענוה. לירי
 לידי מביאה חסידות חסידות. לירי מביאה חטא
 !מחיי/ המתי׳ תחיית לידי מביאה הקרש רוח הקדש. רוח

 י"''1הבחוון דברת אז* שנאמר מכלם גדולה וחסידות
 \רכ״ גדולה ענוה ריכ״ל ראם׳ דריכ״ל יפליגא לחסידיך

 כשקלים חסידי׳ ענדיט לכשר אותי ה׳ משח יען* שנא׳ מכלן
 סש מלי׳ למדר״ן הא ענוים אלא כאן נאמר לא וצדיקים

שע,׳סאי מכלם: גדולה שענות

מעמידין אין
שני פרק

 מט יותר ישראל של בהמתן עליהן חביבת מר נאמר
 נחשעלכב שבא בשעה יוחנן .א״ר מנשותיהן[

 ע״ב ישראל נמי ישראל הכי אי זוהמא בה הטיל חוה
 3שלאפכתם״נ נכרים זוהמתן פסקה סיני תר על שעמדו
:גמתן< זוהמתן פסקת לא סיני הר על עמדו
 ״>בלשאקילעא נפחא יצחק ור׳ אסי ור׳ אמי ר׳ יתיב

 יכנויי זבן ואמר מינייהו חד נפחאפתח יצחק דר׳
 פתחי/ק כולן הקרבנות בכל פוסל אליעזר ר׳ היה

כחזו! דברת אז : שכיכה עליו להשרות הקודש רוח לידי
3 .ולענויך ליראיך נאמר ולא לחסידיך

 כד 3'כת7 סום ונתקכו סיני הר על שעמדו ישראל
:בך אין ומום רעיתי

)שהל לרביע׳ דיזייש משוש וכו׳ פוסל אליעזר ר׳ היה וכן



 זרה עבודה שני פרק מעמידין אין 65
יקש קדר צאן כל* ליה אהדרו מאי ואמר אידך ם ישעיה

 אליעדו ר׳ להם אמר מובחי על לרצון יעלו לך
 רב אמר לבא. לעתיד הם גרורים גרים כלם

שפה עמים אל אהפוך או כי* קרא מאי יוסף צפניה"•
 כה דהדרי הוא מע״ו ודלמא אביי א״ל ברורה.

 כתיב: אחד שכם לעבדו* יוסף רב א״ל שם
 הפחח וישרנה מאי וגו׳ בדרך הפרות וישרנה* נא

שאמרו מאיר רבי משום יוחנן א״ר שסע״ב
רב אמר טוביה בר רביזוטרא אמר וכן ישירה**"

 שירה ואמרו ארון כלפי פניהם ]שישרו[ )שעקמו(
 אן* מאיר ר׳ משום יוחנן א״ר אמרו שירה ומה טי שמי"
 ואמרתם* אמר רידיה יוחנן ור׳ וגו׳ משה ישיר ע ישעי׳

 לקיש וריש וגו׳. בשמו קראו לה׳ הודו ההוא ביום
 חרש שיר לה׳ שירו מומור* יתמא מומורא אמר צח תלי׳

 אומר ]אליעור[ )אלעור( ר׳ וגו׳. עשה נפלאות כי

 מאי הקי־מות: בכל פוסל היה ולכן עליה כמשדו הככריס
 הכלקתת יזטאת סרת למכשירים יזכמיס חברוהי ליה אהררו

 לרצון יעלו וכתיב ישמעאל הוא קדר קרר צאן כל :הנכרי( מן
 מעצמם גתרים גרים :שרי כמי קרבכות בשאר אלמא מזכקי על

 בה הררי טע״ז :אותן מקבלין שאין אע״ס להתגייר נגררים
 שכם :הדרי לא מרביעה אבל ה׳ בשם כלס לקרוא כלכתיב

 עבודתן ותהא והאומות ישראל בעבודתן יזילוק אין משמע אחד
:מצותיו ]בכל[ )ככל( שוה

 ונמק בפלשתים יד לשלוין גאה גאה כי ישיר אז וישרנה
:אמרו שם כזכר שלא יחטא ;אלהיהס



סו זרה עבודה שני פ-ק מעמידין אין

 צמ מלי׳ אמר נחמנו בר שמיאל ר׳ עמים יתוו מלך ה׳♦
 ג5ס8רני אמר נפחא יצחק ר׳ לבש. גאות מלך ה׳♦

 ברקמו המחושק׳ הדרך ברוב התנופפי השטה רני
 עדיים בעדי המפוארות ארמון בדביר המהוללה זהב
 אה^ן נפחא יצחק דר׳ להא לה מתני אשי רב

 י מדבי מאו וישראל וגו׳ משה ויאמר הארון בנסוע *ויהי
 )רבא( אמר וגו׳ השטה רגי רני יצחק א״ר אמרו
 וש^שזסטי׳א* מהבא דביר לספרא פרסאי קראו כמאן
פרסאי קרו כמאן אשי א״ר ספר קרית לפנים דביר

לי; נשים דרך כי* מהבא רשרזנ׳ לנדה
 נב אויביו גוי יקום עד עמד וירח השמש *וידום

 י ימשע הוזנופפי :שטים עצי ארון השט׳ :טמורי׳ במכת שהכס על ירגזו
 זהב ברקמי :כסף ומשוקיה׳ לשון קשור׳ המדוושק׳ :התרוממי

 שס״ת ארמון בדביר המהוללה וחבמוץ: מבית טהור זהב מצופה
 עדיים בערי שבתוכו: במה ומפואר מהולל וארון כתוכו חשה של

 מאי ישראל :פרס בל׳ ספר הוא דביר :חזה גדול עדי לך ואין
 קומה אוח׳ משה שהיה מסעו'שבמדבר בשעת הארון אמרובכסוע

 :כשיס ש׳ דרך ד' נוטריקון רשתנא אמריו: עוכין 1ישר? מה ה׳
המלכים ממשת עם כשכלמס כתיב ביהושע השמש וידום

 דפליגי משוס ]לה[ נקט והכא הגבעונים על הצרים
 הפרות דוישרכה פסוקא במדרש כמחני כר שמואל ורבי ר״א לעיל

 שירה מלומר שתק דיס ו . השמש ויעמוד במדרש כמי וסליגי
 שירה אומר ויהושע שותק ובעמידתו שותק אינו לכתו עת שבכל

גוי יקום עד :וגו׳ תת ביום לה' יהושע ידבר אז דכתיב בשבילה



 1 זיה עבודה שני פרק מעמידין אין €6
 א״ד הישר ספר מאי הישר ספר על כתוב׳ היא הלא
 יצחק אברהם ספר זה יוחנן א״ר אבא בר חייא

 ישרי׳ מות נפשי תמות* שג׳ ישרים שנקראו ויעקב מ מדל
 אימתי הגזים מלא יהיה וזרעו* רמיוא והיכא מחוגו' יאפי׳

 ליהושע. חמה לו שעמדה בשעה גויס מלא יהיה
 ואמאיקרי תורה משנה ספר זה אומר אלעזר )ך׳**היז
והישר הטוב ועשית* ביה דכתיב הישר ספר ליה מ?י*ג

 יחדיו ינגח עמים בהם* רמיזא והיכא וגו׳ ה׳ ,"כעיני
 אפסי יחדיו ינגח עמים בהם אימתי ארץ דניי׳עאפסי

 היער ספר על כחובה היא הלא :מאויביו ישראל ינקום ^שם

 בראשית ספר היינו וכו׳ אברהם ספר : בס לי ליעשות שעתיד
 עצמו על מבקש בלעם ישרים מוח :בו כתובי' אבות שמעשה

 שעתיד בבראשית רמיזא והיכא :כמותן טיעה של מיתה שימות
 למטת דכתיב בא אפרים משבט יהושע זה לבש ]לבא[ יהושע

 כל הטיס מלא יהיה וזרעו באפרים וכתיב נון בן הושע אפרים
 הטיס מלא יהיה אפרים של זרעו אימת מיראת יתמלאו הטיס

 אבל בה יודעין אספמיא בכי אין כמליומה כאן נוציז אדם אס
 :מפניו וייראו העולם לכל נראה השמש ליהושע שעמדה בשעה

 פיזדו תפול כלומר ארץ אפסי יחדיו ינגח עמים )בהם ,כיש"
 ולא מ־כתיב כיזם ותשש הארץ בקצה העומדים לאותם 'ואימתו5**

 הכא ל״ג שופטים וספר תורה משכה ספר *. וגו׳( רויז עוד קס
לא דהא היא ושבשתא הכא כקבע לקמן דגרסי׳ ריהטא ואגב



 סו זרה עבודה שני פיק מעמידין אין

 ■יהמיג ויעמיד* ליהושע( חמה לו שעמדה בשעה ארץ
 תמים כיום לבא אץ ולא השמים בחצי השמש
 וקם שית אזל שעי ור׳ עשרים אריב״ל ]וכמה[

 תמים. כיום מלתא כולה שית וקש שית אזל שית
 אזל עשר תרי וקם שית אזל ל״ו אומר אלעור ר׳

 ר'שמואל תמים כיום עמידתו י״ב)כרי( וקם שית
 סרי תרתי וקם שית אזל מ״ח אמר נחמני בי־

 לבא אץ ולא שנא׳ וארבע עשרין וקס שית אזל
 הוה תמים כיום לאו דמעיקרא מכלל תמים כיום
 כ״ד אמר לוי בן יהישע ר׳ פליגי בתוספות א״ר
 )אזל תריסר וקם שית אזל תריסר וקם שית אזל

 כיזצי את׳ עכבות שני במשמע יש השמש ויעמוד :בהו רמיזא
 דכתיב התמה לשקיעת סמוך ואתת היום בתלי דהיינו השמי׳

 אינו דיוס שעות כ״ד והיינו תמים כיום שהה אלא לבא אץ ולא
 מעלות היום איתי היה שעות כ״ר :לילו עם אלא ונשלם תחים
 אהלוך קאי מלתא אכולה תחים ויום הכוכבים לאת עד השתר

 ויעמוד כתי' ד שית וקם : •השמים תלי עד שית אזל :ואעמידה
 : לבא אץ ולא דכתיב שיח וקם :ערב עד שית ואזל :השמש
 ושל יום של שעות כ״ד תמים כיוס ועמידתו הלוכו מלחא כולה
 אעחידה דקרא תמים דיוס ושש שלשים : יחים דשאר לילה
 וקמייתא קאי דשקיעה אשהיי׳ דקרא תמי׳ כיוס מ״ח ז קאי לתוד
 שדרכי כעחיד׳ שעות י״ב עמידה סתם תמי׳ כיוס בה כתיב דלא

 רבנן דהכי שיעורי הנך דאמר־י איכא : בלילה לשתוק לעמוד
כ״ד “אמי ריב״ל :להו קאמרי היום על שמתוסף בתוספות



 זרה עבודה שני יק6 מעמידין אין
 אלעזר ר׳ תמים כיום עמידתו סרי( תרתי וקס שית

 וקם שית אזל סרי תרתי וקם שית אזל ו|׳ל אומר
 דמעיקרא )מכלל תמים כיום לבא אץ ולא כ״ד
 אמר נחמני כר שמואל ר׳ הוה( תמים כיום לאו
 מקיש כ״ר וקם שית אזל כ״ד וקם שית אזל מ״ח

עמידתו אף תמים כיום ביאתו מה לביאתו עמידתי
תמים: כיום

 עמדה כך ליהושע חמה לו שעמדה כשם הנא נג
 )כשלמען( גוריון בן ולנקדימון למשה לו שם

 משה אלא גמרא. גוריון בן מון נקדי קרא. יהושע
 הכא כתיב אחל אחל אתיא אלעור( )א״ר מנ״ל

 לעיני גדלך אחל* כיהושע וכתיב פחדך תת אחל* ב דניים
 הכא כתיב תת תת אתיא אמר יוחנן ר׳ העמיםעג6>ה,

 לפני האמורי את ה׳ תת ביום* החם וכתיב תת י שם
 מגופיה )אימא( אמר נחמני כר ר״ש ישראל בני

 ורגזו שמעך ישמעון אשר* ליה[ ]שמעת דנייסכרקרא
 שעמדה בשעה מפניך וחלו ורגזו אימתי מפניך וחלו

 אמי ור״א :קאי 'אעחידה דקרא תמים ויום התוספת הואי
 קאי לבא אץ דלא דקראאעמידה תמים דוס התוססות הואי ל״ו

 בר שמואל ור׳ :הלילה כתורת שעות י״ב סתמא וקחייתי
 ומיהו קאי לבא אץ דלא אעמידה דקרא תמים דיוס ס״ל נחמני

•־ לבא אץ דלא לביאתו השמים דמצי עמידתו מקיש
 עשר ]שתים[ )אמד( הגמון שהליתו גמרא גוריון בן נקרימון

 האלו תענית סדר ׳בפ תעניות בחס׳ חים חעינות



 סח זרה עבודה שני פרק מעמידין אין
 י יסישע לפניו ההוא כיום היה ולא* מיתיבי .למשה חמה לו

 האי כולי נפישין רלא הוא שעות אבע״א ואחריו
 שט בנוסם ויהי* דכתיב הואי לא כרד אבני ואבע״א

 גדולו׳ אבנים עליהם השליך וה׳ גו׳ ישראל מפני
 קשתש״כא יהודה כני את ללמד ויאט׳* וגו׳ השמים מן

 הישר ספר מאי הישר ספר על כתובה היא הלא
 אברהם ספר זה יוחנן א״ר[ אבא בר ]חייא א״ר

 מ מדל נפשי תמות* דכתיב ישרים שנקראו ויעקב יצחק
 אחיךיאשי׳מט יורוך אתה יהודה* רמיזא היכא 'ישרים מות
 שצריכה מלחמה היא וו אי אויביך בעורף ידך

 אומר אלעור ר׳ קשת וו אומר הוי עורף כנגד יד
 ספר לי׳ קרי ואמאי תורה משנ׳ ספר ]וה[ )על(

 י דכיים היכא ח׳ בעיני והטוב הישר ועשית* דכתי׳ הישר
 לג שט שצריכה מלחמה היא וו אי לו רב ידיו* רמיז׳
 נחמני בר שמואל ר׳ קשת. זו אומר הוי ידים שתי
 ספר קרי אמא; שופטיכס ספר ]זה[ )על( אמר

 י; שופנר׳ בישראל מלך אין ההם בימים* דכתיבביה הישר
 ג שם דעת למען* רמיוא היכא יעשה בעיניו הישר איש

 כיום היה ולא :סייזין במלקחת למשה :חב[ מאמר ]ס״ג
 : בחשת הוה לא כרד אבני :כתיב דיהושע במעשה ההוא

 שאול על דוד שקונן בקינה קשת יהודה לבני ללמד ויאמר
 היו יהודה דמבכי הישי־ ספר על כתובה היא הלא :כתיב

 עיניו כנגד ידיו נותן בקשת המושך עורף כנגד יד : קשת מושכי
תורה בחשכה כיה רכתיב :בלע״ז אקסי״ל עורף מול דהיינו
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 היא וו אי מלחמה ללמדכם ישראל בני דורות

 ומנ״ל קשת זו אומר הוי למור שצריכה מלחמה
 אל בתחיל׳ לני יעל׳ מי* הנתיב י כתיב שיפעי׳אדביהודה

וירם* יעלה יהודה ה׳ ויאמר בו[ להלחם הכנעני ״ *״א
 מאי שאול לפני וישם והעליה השוק את הטבח

 קרי ואמאי והאליה השוק אמר יוחנן ר׳ והעלוה
 ' אלעור ר׳ לאליה שוק דמסמכה משום והעלית ליה

 לחזה ליה רמחית והעלוה ומאי ושוק חזה אמר
 : נחמני בר ר״ש לה ומנפי אנופי[ בעי ]כי שוק עילוי
! עלוי דשופי משום והעלוה ומאי ושופיה שוק אמר

קאי: שוק
 1:כו׳ למור שצריכה מלחמה היא זו אי :והטוב הישר ועשית
 1 יעלה חי דספרא ברישא דכתיב : כתיב ביהודה דקרא לן מנא

 1 אלחא יעלה יהודה ה׳ ויאחר בו להליום בתקלה הכנעני אל לכו
 | השוק את הטבה וירם :קאי איהודה דספרא מלחמית כתם

 העלית : לה נקט גופייהו אמוראי דהכי פלוגתא משוס והעליה
 1 ׳,שהאל לאליה סחו־ השוק לאליה שוק רמסמכה :שעליה מה

 של עצם הוא ושוק השוק על ]ונסמכה[ )ונשענת( מלמעלה
 . התחתונים ואברים לארכובה קולית בין הממוצע הגידין צומת

 חזה גבי השוק על חזה מניח רמחית : העליונים את סומכין
 דזבח אע״ג סעודתא וההיא . תנופה בשעת שלמים של ושוק
 דידהו ושוק חזה הוה לא הזבח את יברך הוא כי דכתיב היה

 בבמה ושוק חזה דזבחיס בתרא בפי׳ וקי״ל הוה קטנה דבמה לכהן
 עצם הסובב הירך כף שו&י :קטנה בבמה ושוק חזה ואין גדולה

__________סולפ״א: אות? והוריו הקולית
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נד טופלו בדרך נכרי לו ]שנזדמן[ )שנטפל( ישראל ת״ר

 ע״ב שם ברוקא בן יוחנן ר׳ של כנו ישמעאל ר׳ לימינו
 לשמאלו טופלו במקל לימינו טופלו בסייף אומר

 יהזית לא בירידה יורדים או במעלה עולים היו.
 למעלה ישראל אלא למעלה ונכרי למטה ישראל

 גלגלתו את ירוץ שמא לפניו ישוח ואל למטה ונכרי
 כדרך הדרך את לו ירחיב הולך אתה לאן שאלו
 ■לי '>6יא אבא אשר הרשעדכתי׳״עד לעשו אבינו יעקב שעש׳

 שם ומעשה סכותה נסע ויעקב* וכתיב שעירה אדני אל

הנכרי ירצה שאס ישראל של לימינו לנכרי מיזכרו לימינו טופלו
 דאס כסייף : בו ויאיז־ז יחינו יד ישראל ישלח לתירגו

 של שמאל יד שיהא כדי לימינו טופלו סייף חגור הליסטים היה
 לימין ומזומנת ישראל של ימינו לצד בו חגור שהסייף הנכרי
 ישראל טופלו מקל הנכרי כיד אס במקל : בה לאחוז ישראל

 ואם לישראל סמוכה בה שהמקל הנכרי ימין יד שתהא לשמאלו
 דאי לה הסמוך במקל ישראל של שמאלו תאחוז יחינו יד ירים

 בהר במעלה :ישראל של מידו רחוק המקל יהא לימינו טופלו
 ילך בעלייה למעלה אלא למטה ישראל יהא לא : בסלע או

 הוי דלא לימינו שטופלו אלא למעלה דהיינו הנכרי לפני ישראל
 אפי׳ לפניו ישוח ואל :לפניו הנכרי יוליך וביריד׳ ממש אחריו

 ירוץ שמא : כלום ליטול הנכרי לפני ישראל ישחה אל בחישור
 פרסה עד לילך לו צריך היה אס הדרך את לו ירחיב :ירוצץ
 חלהכותו הנכרי ימתין שמא לילך רוצה אני פרסאות שבי יאמר

ולא סכווזה נסע :לכן קודם מחנו יפרוש וזה שנייה פרסה עד
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 בהן ופגעו לכויב שהיוהולכין עקיבא ר׳ כתלמידי

 כיון לעכו להם אמרו אתסהולכיץ להיכן ואמרו לסטי׳
 אתם מי של תלמידי׳ להם אמרו פרשו לכויב שהגיעו

 אשרי ]להן[ אמרו עקיב׳ ר׳ של תלמידי׳ להם אמרו
 מעולם. רע אדם בהן פגע שלא ותלמידיו ר״ע

 גנבי בו פגעו תורת^יז לבי* אזיל היה מנשי רב כו
 )לסוריא( להן אמר הולך אתה להיכן לו אמרו

 י אמרי פירש תורתא לבי מטא כי ]לפומכדיתא[
 ידעיתו להן אמר את רמאה דיהודח תלמידא ליה
 עבוד ]אזלו[ )אזיל( בשמתי אינשי הנך ליהוו ליה

 אתו דחוו כיון אצלחו ולא שנין ותרתין גניבחאעשרין
 גרדנאלא חד שטתייהוהוהכהו ]תבעו[ )ושרו( כלהו
 והיינו אריה אכליה שמתיה ]לשרויה[ )למשרא( אתא

 משניה. בצרה שתא טייזא דלא אינשיגרדנא דאמרי
 :ישראל רארץ ללסטי׳ דבבל גנבי בין מה חזי תא
 :מכזיב ריןוקה לעכו : היו[ ישראל ]ליסטין : שעיר עד הלך
 של תלמידו אח רמאה ריהורה חלטידא : מקום תורחא לבי

 1 :לרמותיכו למדת חמכו כלומר רמאי ליה וקרי הו׳ יהודה 3ר
 ]היה[ )הוא( גדול שאדם לפי בשטחיה רמאי: שהוא ידעיתוליה

 > :אורג )גרדי( גי־רנא :בשמתיה לייטיכהו שמתיה ימיילא
 שניה מן :פכים בשת לו אין גרדי סתם עניו טייזא דלא

 שפגעו רכבל נגידי :אותי והורגין בו כל יד סרבן שהוא שמתוך
 שפגעו דא״י ולסטים גדול אדם למרף כתפקרו מכשי ברב בו

פרוצים לסטים שסתם ואע״ם בשבמו ספרו עקיבא דר׳ בתלמידי
;ישראל ארץ של שבמה להודיעך מגנבים



 ע זרה עבודה שגי פרק מעמידין אין
דרום פסולה שהיא בנכרי למילה מנין ]איחמר

 יאפי׳ את ואתה* אמר ררב משמיה פפא בר
 בינייהו מאי ימול המול יוחנן ור׳ תשמור בריתי

 בריתי את ואתה למ״ד אשה בינייהו איכא ובו׳[
 ולמ״ד היא מילה בת לאו ראשה ליכא תשמור

 ומי דמיא דמהילא כמאן ראשה איכא ימול המול
 ד פמזח צור צפורה ותקח* והכתיב לא אשה למ״ד איכא

 וחברת ביה קרי ותכרות והכתיב ותקח ביה קרי
אתאי אימא בעית ואי ועבד אחרינא לאינש דאמרה

ואגמרה: משה ואתא ואתחלה איהי
 נה ומתנו בעיר והרעב העיר נכא אמרנו אם* כתיב

 לחיישסע״ב אלא שעה חיי איכא והא וגו׳ שם
 )את(מ״ני ויחןאדם ישא לא מיתיבי חיישינן לא שעה
 שעה לחיי אפילו מהן מתרפאין ואין המינין ]עם[

 שהכישו ישמעאל ר׳ של אחותו בן דמה בבן ומעשה
 *ולזיי לרפאותו סכניא כפר איש יעקב ובא נחש

 לי הנח אחי ישמעאל אמר ישמעאל רבי הניחו
 התורות מן מקרא לך אביא ואני ממנו ואתרפא

אקרים[ ימול מהול שהוא חי יחול החל ביה וקרי ימול ]המול
: וכרת לאקר אחרה ותכרו! :שליק ידי על וחקה

 אס כתיב מצורעים אנשים כארבעה העיר נבוא אמרנו אם
סה ישבנו ואס שם וחתנו בעיר והרעב העיר ]בבא אמרנו

 אם ונקיה יקינו אס ארס מקנה אל ונפלה לכו ומעתה ומתנו
 לא :מיד ימיתוס שמא שעה חיי איכא והא .ומתנו[ ימיתנו

לקמן התורה מן מקרא :כאן למות וסופו הואיל חיישינן



 זיה עבודה של פיק מעמידין אין סז
 שיצאת עד הדבר לגמור הספיק ולא מותר שהוא

 בן אשריך ישמעאל רבי עליה קרי ומת נשמתו
 עברת ולא בטהרה יצא ונשמתך טהור שגופך דמה

ישכנו גדר ופורץ* אומרי׳ שהיו חבריך דברי על י קהלי־
 )למיסרך( דאתי ]דמשמיין[ מינורת שאני נחש

 דברי על עברת ולא מר אמר בתרייהו. ]למימשך[
 איהו נחש ישכנו גרר ופורץ אומרים שהיו חבריך

 ליה דלית ליה קאמר דרבנן חויא טרקי׳ חויא נמי
 כר נחמן רב כדאמ׳ למימ׳ליה ליה הוה מאי אסותא

 ה״מ ישמעאל ור׳ בהם שימות ולא בהם וחי* יצחק י" ?יא5*
 ישמעאל ר׳ היה דתניא לא בפרהסיא אבל בצנעא
 עבוד לאדם לו[ ]אומרים )אומר( שאם מנין אומר

 נשמתך ויצאת : כמותר נשמתו שיצאתה עד : ליה מפרש
 עוכר נחש ישכנו נרי ופורץ :]כמותר[ )כהיתר( בטהרה

 טרקיה מויא איהו הא פריך ולקמן כמש ישככו מהמים דברי על
 דרככן ולקרא זה ידי על ולהמיות להכצל להתרפאות יכול והיה

 דרככן קרא ומשכי להתרפאות יכול היה כשכו שאלו כיקוש לא כמי
 שרף למישת ולמישתן עקרב עקיצת שעקיצתן אסותא ליה ליח

 דכרי על שעכר כשכיל כמש כשכו שאס כלל אסותא ליה דלית
 זו מכשיכה מתרפא היה ואס וימות רפואה לו תעלה לא מכמים

 קייב מכמיס דברי על שהעוכר מכריו כשיכת ע״י למות סוסו
 רוצה היה מקרא איזה למימי־ דמה לכן ליה הוה מאי :מיתה

י הימנו ולמדין למק שיוצא השס מילול יש בפרהסיא להביא:
:השם בקדושת לקלל
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בהם וחי שנ׳ יהרג ואל שיעבוד ההרג ואל ע״ן

 3כ מקיא ולא* ת״ל בפרהסיא אפי׳ יכול בהם שימות ולא
וגר: קדשי שם את תחללו

 זלא יניס במאמרים רפואות בעניי המפנה על נגמיא היייכו )פח
:שם( יעויינז להעתיקם דאתי

 כט א״ר אונקלי מאי בשבת אונקלי מעלין אריבל
אסות^א מאי דליבא איסטומכא אבא

.ואבדתא וציתרי ואגדנא ונינא כרוייא סמונא מייתי
 יזל יילי׳ .אנוש לבב ישמח ויק* וסימניך בחמרא לליבא
 א יאפית על מרחפת אלהים ורוח* וסימניך כמיא לרוחא

 כל פ© על וברח* וסימניך בשיכרא לכודא המים. פני
 לכולהי להו שחיק דרבא כריה אחא רב שכמה

 ושתי אצבעותיה ה׳ מלא ליה ושקיל הדדי בהדי
 ושקיל לחודיה וחד חד כל שחיק אשי רב ליה

 זוטרתי אצכעתיה ומלא רבתי אצבעתיה מלא

ל״א טרסשא והוא הלב שתיןת בשר דוכני דליבא איסטומכא
 שנכפף ופעמים כיבל״א שקורץ הלב שכנגד י/נוך

 כף כמין כרוייא כטונא : עיקר וזה הנשימה ומעוב פנים לצד
 :קרובי״א והוא מר עשב אגרגא :מיכט״א צנינא :אגרוף
 לאיסטומכא בחמרא לליבא :אזוב אבדתא שדריא״לן ציתרי
 אלו ישתה רויז שמממת לשיזפת לרוחא :־.יין אלי ישתה דליבא
 שכמה :המשבר על ימצטננת יולדת אשה דיי לכורא : במים
 מלא אצבעותיה ,ה מלא : אותיות בב׳ לשמא זו תיבה דומה

בזרת לאיווז שיכול זוטרא אצבע ומלא יבא אצבע מלא :ידו
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 איתסאי ולא הני לכל עבדי אנא פפא רב אמר

 ומליא חרתא כוזא אייתי טייעא ההוא דא״ל עד
 כוכבי בי לה ותלי דדובשא תרוודא ביה ורמי מיא

ואיתסאי: הכי עבדי אישתי למחר
 ]יהושע[ )עקיבא( ר׳ את ישמעאל ר׳ שאל משנה ני

אסרו מה מפני בדרך מהלכין כשהיו שסע״ג
 :קיבת אותו שמעמידיץ מפני א״ל נכרים גבינת
 בהנאה לאאסול מה מפני א״כ א״ל נכרי׳ של עגלים
 אתה הי^ך )אחי( ישמעאל א״ל אחר לדבר השיאו

 דודייך טובים כי או מיין דודיך טובים כי* קוראפ״הא
 שהרי כן הדבר אין א״ל מיין דודייך טובים כי א״ל

 : וגר: טובים שמניך לריח עליו מוכיח חברו
 אמר ידדה רב אמר הדריאני מאי הדריאני וחרס לב

 רב אתא כי קיסר שלהדריאגוס חרס שמואל
 מעול׳ דם8 עבד׳ היתהשלא בתול׳ קרקע דימיאמר

כוכבי בי כן: מלא תרוודא :קטן כלי כוזא :יקד והגודל
:בקצר הכוכבים תקת

 לשון מיין דודייך טובים כי או זכר לשון מיין דודיך טובים כי
מנשיקות הצור ישקב ישראל כנסת קאמרה והכי נקבה

 עליו מוכיח חגרו :מיין דודייך טובים כי לי אקר כך כי פיהו
לריק שכיבה כךלסכי שאמרה היא ישראל וכנסת זכר לשון שהוא

: לנקבה לקית־ שייך לא אהבוך עלמות וגו' שמביך
 בתולה :עמו מולכן בגייסות כשיוצא קיסר ארריינוס של

 ונעשה זה ביין והוציאתו קייס כקה כל והיה נעבדה שלא



 עב זרה עבודה שני פרק מעמידין אין

 חיורי בגולפי לחמחית ליה ורמא ונטעה עבדה
 להו ]ומתברי[ )ומחברי( לחמרייהו להו ומייצי

 ושתו: להו תת היכאדמטו וכל בחספיודרובהדייהו
נו דודיך טובים כי מאי אחר. לדבר השיאו פיסקא

 לה כנסת אמרה אמר דימי רב אתא כי מיין
 ׳ דברי עלי ערבים רבש״ע הקב״ה לפני ישרא^

 שנא מאי תורה של מיינה יותר ]דודיך[ )דודים(
 ]ואיתימא פוי בן שמעון א״ר דשייליח ק־א האי
 ישקני ליה קאמר דקרא מרישיה אמי[ בר ר״ש

 שפתיך חשוק אחי ישמעאל א״ל פיהו מנשיקת
 ]ואיתימא עולא אמר מ״ט להשיב תבהל ועל בוו וו

 מפקפקין ואין היא חדשה נזרה אבא[ בר שמואל רב
 דאמר דעולא משום לידת אמרה לא אמעי בה

 יא4טעמ מיגלו לא במערבא גוירה גורו כ> עולא
דלא איניש איכא דלמא שתא ירחי תריסר עד

בה: לזלזולי ואתי לי׳ סכירא
 בהדייהו ודרו :דחייצי קדשים חיורי :קרס כלי גולפי :יזזק

: במים אותס שורין להו תרו : עמהס נושאין
 תורה עיקר מיינה : סופרים דברי ]דודיך[ )רודים( דברי

 וקשוקיהס כדמתרגמינן שפתותיך ,חשוק : שבכתב
 גזרה :לו להקשות תדקדק אל להשיב תכהל ואל :וכיבושיהון

 ואין בה מפקפקין ואין :הגבינה על גזרו מקרו/ חרשה
 בדבר קטיטה לשון מפקפקין ואזיל כדמפרש טעמא קפרשין
 :סבכתיס אקת ונוטל מפקפק סורי״ירכתו ב)ע״ז לפשפשו סתום

לי׳ דילמאאיכארלאסכירא עליו: גזרו לאמגלוטעטאלמה



 זרה עבודה שני מרק מעמידין אין
 שמניך לריח* מ״ד חסדא רב בר נחמן רב דרש נח
 פליטין של לצלוחי׳ דומה ת״ח למה טובים ג*שםע

 ולא נודף ריחה אין מכוסה נודף ריחה מגולה א *ש"
 שנ׳ לו מחגלין מטנו שמכוסין דברים אלא עוד

 אהבוך עלומות בי׳ קרי אהבוך עלמות כן על* שם
 עלמות שנאט׳ אוהבו המות שמלאך אלא עוד ולא
 ענוחל אלא עוד ולא אהבוך מות על ביה קרי
;למות שנאמר ועה״ב הוה עולם עולמים שני

עולמות: ביה קרי
 ברזילי ליה שדר שתיתא׳ מיני הרי רב נטאמר

 יוצר וכלי וספות משכב* שנא׳ לדור הגלעדי לח
וקלי: ועדשיב ופולין וקלי וקמח ושעורים וחטים ע״ב

 דלא' הש/א איל כה ומזלזל מיניה בדיל ולא טעמא ההוא '*כ 8
 רבנן לחו דסברי עלמא כולי מיכיה בדילי דחלתא טעחא מגלו

 : נקיאינןבטעחא דלא היא ואכן חורבא חיכיה דאתי כמלתא
 אותה כשמ:לין שמך תורק שמן דכתיב והיינו נודף ריחה מטלה

 אז לת^זידים תורה מלמד כשאתה כלו׳ שחכה ומריקין
 ג מלמדה כשהוא טורק בלא מעצמן לו מתנלין :שם לך יצא

:מות( על הממונה מות )על
 וי:/ בתנור שיבשו קליות של מקמח העשוי תכשיל שחיחא׳

יותר לתיהים שהם ולפי עדשים מקמח אותו שעושין
 ]כתיב! וימני דתרי שתיתא׳ מיני )תרי :חומץ שם נותן מדאי

 להשתמש כלים וספות :שתיתא[ מיני תרי ]והיינו כקרא קלי
הסף(; שומרי כמו



עג זרה עבודה שני פיק מעמידין אין

 לט חבר של עכרו כחבר היא הרי חבר אשת ח״ר
ובני ובניו אשתו שמת חבר כחבר הוא הרי

שיחשדו: עד בחזקתן הן הרי ביתו
 מ יש כלום אמר במעיו רבי חש אחת פעם ח״ר

ע״ב אסור נכרים של תפוחים יין שיודע אדם
 פעם יוסי בר׳ ישמעאל ר׳ לפניו אמר מותר או

 תפוחים יין לו והביאו במעיו אבא חש אחת
 כך כל א״ל ונתרפא ושתה שנה ע׳ של נכרים של

 א׳ נכרי ומצאו בדקו מצעריני ואתה בידך היה
 ושתה שנה ע׳ של תפוחים יין גרבי ש׳ לו שהיה

לשומרי׳: עולמו שמסר המקום ברוך אמר ונתרפא

הצלמים כל
שלישי פרק

 ס מגבירה ]ויסירה[ )הסירה( אמו מעכה את *וגם
מד אח אסא ויכרות לאשרה מפלצת עשתה אשר

 דהותמ״אטי יהודה רב אמר מפלצתה מאי מפלצתה
 עשתה וכרות כמין יוסף רב חני ליצנות׳ מפליא

 כתיב רמי רבהונא .יום בכל לו נבעלת וחית׳ לה
 >י א ד״ה וישרפו דוד ויאמר אלהיהם את ]שם[ *ויעזבו

 כאןש״נה קשיא לא ואנשיו דוד וישאם* וכתיב באש
 חגתי אתי שבא לאחר כאן חגתי אתי שבא קודם

אתי א3 לשורפה דוד אמר ונטלם חגתי אתי שבא קודם



 זרה עבודה שלישי פיק הצלמים כל ~

ראשו מעול מלכבב עטרת את ויקה* *"נערכתיב
 דוד. ראש על ותהי יקרה ואבן והב ככר ומשקלה

 אתי נחמן רב אמר נינהו הנאה איסורי שרי ומי
 ■ מצי חיכי והב ככר ומשקלה ובטלה בא הנחי
 )היתה( ראויה רב אמר יהודה רב אמר לה מנח
 אבן אמר חנינא בר יוסי ר׳ דוד בראש לנוח

 אמר אליעזר ר׳ לה דארי דחוה לה היתה שואבת
היתה זאת* .זהב ככר ששות בה היתה יקרה אבן קיט תלי׳

 . בשכר ה״ק קאמר מאי נצרתי פקודיך כי לי
 1 עדותו מאי לערות לי היתר. זאת נצרתי שפקודיך

 והלמתו תפילין במקום מניחה שהיה ריכ״ל אמר

 עטרת :היה ככרי הגתי אתי .וישאם והדר ונטלם הגתי
 ן שם על שמה מלכם שלהם זרה ועבודה קאי עמון בבכי מלבם
 מלכם עטרת והאי עמון בכי שקרץ ולמלכם כלכתיב מלוכה

 היא מכה ששים ]כבד[ והלא ליה מנח מצי היכי :קאמר בע״ז
 רב אמר : דוד ראש על ותהי כתיב וקרא כבדה היא ומאד

 משובה ה״ק אלא לה דמכמ לאו דוד ראש על ותהי האי יהודה
 :כדלקמן והולמתו ראשו למדת שעשוי׳ לדוד וראויה )היתה(

 ולתלותה ]המתכת[ להגביה האבן ]אותה[ דרך שואבת אבן
 :ומגביהתה לעטרה כושא שהיתה לה דארי דהות :כאויר

 כככי היא שקולה זהב ככר ומשקלה והיינו זהב ככר ששוה
 הגון שאכי עלי מעידה זו עטרה עדות לי היתה זאת :זהב

 :ראשו למדת ומכוונת יפה בראשו יושבת הולמתו : למלכות
 שחומי מקום הפדקת מן למעלה שבראשו מריץ תפילין מקום



 עד זרה עבודה שלישי פיק הצלמים כל

 רב בר שמואל א״ר אנוחי־^זפילין בעי והאקא
 שתי בו להניח שראוי בראש יש מקום יצחק

 יא מ״כ עליו ויתן המלך בן את ]ויוצא[ ויוציאו(*) תפילין
 ר א" ערות .כלילא זו נזר העדות ואת הנזר את

 הראוי שכל דוד לבית היא עדות רב אמר יהודה
הולמתו. אין למלכות ראוי שאין הולמתו למלכות
 א יי״א אמר אמלוך אני לאמר מתנשא חגית בן *ואדניה

 להולמו ]שמתנשא־[ )שבקש( רב אמר יהודה רב
 05 איש וחמשי□ ופרשים ויעשלורכב* הולמתו ולא

טחול נטולי כלם תנא רבותא מאי לפניו רצים
:הרגלים כפות וחקוקי

 פא לשרש שצריך עי׳ז לעוקר מנין אומר אליעזר ר׳ תניא
שם ר׳ א״ל* שמם את "ואבדתם ת״ל אחריה

 3” מר ^וי׳”תפ ב בו הגיח י5שראוי כראש יש וםקיוסם:מ יתנור
 " בקצי נקה היתה והיא רצועות ב׳ כרך מקים הקריץ רידב כי

 כשהקביאה אמציה בבן כתיב בייאש המלך בן את ויוציא :רקבו
 וכשגדל המלוכה זרע כל את עתלית כשהרגה אקותו אותו

 א״ר : המלוכה מזרע שהוא לעדות הנזר עליו ונתנו הוציאוהו
 ראויה לעיל יהודה רב דאמר ואע״ג להולמו שבקש יהודה
 בדקינן שעתא קדא מיהו להר מנק לא אכוקי אבל לבוק היתה

 דכתיב איש נ׳ דהכך רבותא : למלכות הוא הגון אס בגוה ליה
 :מכביד הטקול הטחול נטולי :משונים שהיו דמשמע לו ויעש

מרגישים היו ולא העצם מן הבשר ונוטל הרגלים כפית וחקוקי
:ובברקנים בקוצים



 זרה עבודה שלישי פיק הצלמים כר דז
 מה א״כ תאבדון א;ד* נאמר כבר והלא עקיבא דכיי׳יג

 לשבח יכול שם לה לכנות שמם את ואבדתם ת״ל
 ת״ל לגנאי ולא לשבח לא יכול אלא ס״ד לשבח

 בירן אותה קורין היו כיצד הא תשקצנו שקץ* י שם
 עין כלב פני מלך פני כריא בית אותה קורין גליא

:קוץ עין כל

। ישמעאל רבי
רביעי פרק

 אם ברומי הזקנים את פילוסופין שאלו רדד סב
 מבטלה אין מה י מפני בע״ז רצונו אין אלהיכם נד
 היו לו צריך העולם שאין לדבר אלו להם אמרו ע״ב

 וללבנה לחמה עובדים הן הרי מבטלו היה עוכדין
 אלא השוטים מפני עולמו יאבד ולמולות לכוכבים

 ליתן עתידין שקלקלו ושוטים נוהג כמנהגו עולם
 והלך חיטין של סאה שגול הרי ר״א הדין את

 עולם אלא תצמח שלא הוא דין בקרקע וזרעה
 את ליתן עתירין שקלקלו ושוטים נוהג כמנהגו

 הוןא דין חברו אשת על שבא הרי ד״א הדין
 ושוטים נוהג כמנהגו עולם אלא תתעבר שלא

ישסלרת מסירה לשין בריא בית :]גלא[ גובה לשון גליא בית
הכסא(: בית כריא )ל״א
:האולןות יזכמי פילוסופין



עד׳ זרה עבודה ,יביע פיק ישמעאל רבי

 שמעון דא״ר והיינו הדין את ליתן עתידין שקלקלו
 שעושים לרשעים ריין לא אמרהקב״ה לקיש כן

ומחתימין אותי שמטריחין אלא פומבי שלי סלע
:ברחי בעל אותי

 פג כתוב גמליאל רבן ,<תת אחד פילוסוף שאל
שם הוא אוכלה אש אלהיך ה׳ כי* בתורתכם

 ד דכייס מתקנא ואין בעוכריה מתקנא מה מפני קנא אל
 ב״ו למלך למה״ר משל לך אמשול א״ל בע״ן

 הכלב את לו מגדל היה כן ואותו בן לו שהיה
 אמר נשבע כשהוא אביו שם על שם לו והעלה

 על כועס מי על המלך כששמע אביו כלב חיי
 כלב ,א״ל הבן על אומר הוי הכלב על או הכן

 מה א״ל ממש בה יש והלא אותה קורא אתה
 ונשרפה בעירנו דליקה נפלה אחת פעם א״ל ראית

 א״ל נשרפה לא הע״ו שם שהיה והבית העיר כל
 שסרחה ב״ו למלך למה״ד משל לך אמשול

 קויי״ן ובלע״ז בו רושם שאני שלי רושם פומבי שעושקסלעשלי
 שבאים כלו׳ מותם בי למתוס הרוצה שכל לכל הסקירא עושים

 שמטרידים אלא :]ימולידין[ )ומולידות( כרמי על הערוה על
 שינהוג מלפכי היא גזרה שהרי כרמי על הוולד יוצר שאני אוחי

 ומאיזה לקיש דריש אתחר היכא לי ומבעיא כמנהגו העולם
ובתכמומא כך על קובל שהקב״ה זו קבלה מוצא הוא מקרא

:וגו׳ תשי ילדך צור פסוק מאותו דריש
;תעבדם אס לנקום מתקנא קנא אל



 זרו עבודה -ביעיפרק ישמעאל רבי ז5
 הוא החיים עם מלחמה עושה כשהוא מדינה עליו

 כלב א״ל החיים עם אומר הוי המתים עם או עושה
 יאבדנח כן אם אותה קורא אתה מת אותה קורא אתה

 עובדיו כו צורך העולם שאין לדבר אלו א״ל העולם מן
 לכוכבים וללבנה לחמה עובדים הם הרי מבטלה היה

 השוטים מפני עולמו יאבר ולגאיות לאפיקים ולמזלות
 עתירי! שקלקלו ושוטים נוהג כמנהגו עולם )אלא

 כל אסף י אסף** אומר הוא וכן הדין( את ליתן נה
 אדם אסף* וכתיב ה' נאם האדמה פני מעלצפניהא
והמכשלות הים ירגי השמים עוף אסף ובהמהשס

 בהם נכשלים שהרשעים מפני וכי הרשעים את
 עוברים הם לאדם והלא העולם מן יאבדם

וגו׳: האדם את והכרתי* . שם
 כתוב גמליאל רבן את צבא שר אגריפס שאל סר
 הוא אוכלה אש אלהיך ה׳ כי* בתורתכם שם

גבור בחכם חכם אלא מתקנא כלום קנא אל ד דניים
 למה״ר משל לך אמשול א״ל כעשיר עשיר בגבור
 אי| ממנה חשובה אשתו על אשה שנשא לאדם

 לאפיקים :ממונם את ומכלה מליזמה עושה הוא החיים עם
 הכל את האכלה כלו׳ כל אסף אסף :מיס מוצא אפיקים
 כל הרשעים את והמכשלות ובהמה אדם אסף בתמיה:

 שהרי בתמיה האדם את והכרתי :בהם נכשלים שרשעי׳ דברים
עובדים: הס לאדם אף

ונימי הגייסות ראשי על ממונה היה ככרי צבא שר אגריסם



 ער זרה עבודה רביעי רק6 ישמעאל רבי

 זונין א״ל .בה מתקנא׳ ממנה פחותה בה מתקנא׳
 מששא בה לית ידעיןדע״ן ולבך לבי עקיבא לר׳
 ואתו מתכרי כי דאזלי ונכרי[ חזינן קא והא

 למה״ד משל לך אמשול א״ל מ״ט מצמדי כי
 היו עירו בני וכל בעיר שהיה נאמן לארם

 הפקיד אחר אדם בא בעדים שלא אצלו מפקירין
 בלא אצלו והפקיד שכח אחת פעם בערים אצלו
 וכי לה אמר ונכפתו בא אשתי לו אמרה עדים
 נאבד אנו כהוגן שלא עשה זה ששוטה מפני

 אותן שמשגרין בשעה יסורין אף אמונתינו את
 כיום ,אלא תלכו שלא עליהם משביעין האדם על

 פלונית ובשעה פלוני ביום אלא תצאו ולא פלוני
 לצאת זמנו שהגיע כיון פלוני סם וע״י פלוני ע״י

 הוא דין יסורין אמרו )שלא( ע״ז לבית זה הלך
 זה ששוטה מפני וכי ואומרים וחוזרים נצא שלא
 דא״ר והיינו שבועתינו נמיר אנו כהוגן שלא עשה
 *כי דביי׳ בשליחותן רעים ונאמנים רעים וחלאים* מ״ר יוחנן

 רב בר ]רבא[ )רבה( א״ל כשבועתן ונאמנים
 מנגיב דכי באתריה ע״ז איכא יהודה לרב יצחק

 איכה ראשונה אשתו בה מתקנא אין היה: החל- אנריפם
 ממכה פיזותה אס אכל בעלה את לשכוא כך כל מקפדת

 כי דאזלי הוה: ישראל זוגין לשנאותו: עליי ימקפדת מתקנאת
 היוולי מיוחת אבריהם שנתפרקו לע״ז הולכים פפיזיס מתברי
)שמיזמרין( בשליחותם יעים מצומדין: באבריהם ייזרזרץ
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 ואמר בחלמא להו מתחזי מטרא אתי ולא עלמא

 גברא לח שחטו מטרא ואתי גברא לי שחטו לחו
 אמרי לא שביבי איבו השתא א״ל מטרא ואתא

 חלק אשר* מ״ד רב אמר הכי מלתא הא לכו ד .דגיים
 שהחליקן מלמד העמים לכל אותם אלהיך ה׳

 דא״ר והיינו העולם מן לטרדן כרי בדברים
 יוזן ולעניי׳ יליץ הוא ללצים אם* מ״ר לקיש בן שמעון ג משלי

 מסייעיזאותו: לטהר פיתחקלובא לטמא בא חן
 נכרי שמסכו יין יוחנן מר׳ אסי רב מיניה גחבעא

 כדכתיב אנא א״ל מזגו. ואימא א״ל מהו ע״ב
 לשון א״ל יינה. מסכה טבחה טבחה* ^ליטקאמינא

 אסור א״ל ]מהו לעצמו חכמים ולשון לעצמה תורה
 לכרמא סחור סחור לנזירא אמרינן לך לך משום

:תקרב[ לא

הפועל אח השוכר
חמישי פיק

 אידו ביום ששך לבר קורבנא ליה אמטי רבא סה
לטעות: חכייון ברברים שהחליק הגוף: את ]שמייסרין[ פה

 מזק יינם דרך שכן לשתיה לתקנו מים בו כתן שמזגו שמסכו
מזק. שהוא לסי מיס בו כותכין בכיס נותכיןאותי כשהיו

 רבנן גזרו נגע דלא אע״ג אסור :מהו ככרי שמסכו ישראל של יין
:וכו׳ עבירה הרמקת משוס בשתיה לא&רו ככויןו

תשורה: קורבנא



עו זיה עבודה חמישי פיק הפועל אח השוכר

 אשכחיה אזל לע״ז פלח דלא ביה ירענא אמר
 ערומור־ז זונות וקייטין כורדי צואריה ער ריתיב
 דאתי לעלמא גוונא האי כי לכו אית א״ל קמיה

 מהאי( טפי )ומאי מהאי טפי עדיפא דידן א״ל
 עלייכו אית אתון א״ל הוה[ מי מהאי טפי ]א״ל

 דמלכות׳ אימתא עלן תהוי לא אגן דמלכות׳ אימתא
 עלי איכא דמלכות׳ אימתא מאי מיהא אנא א״ל

 דקא קום א״ל רמלכא פ^יסתקא אתא ארקאי
 רחזיא עינא א״ל ואזיל נפיק כי מלכא לך כעי
 עיניה פקעי אמן רבא א״יל תפקע בכישותא לכו

 לי׳ למימר ליה איבעי פפי רב אמר ששך דבר
 מה תלי׳ לימינך שגל נצבה כיקרותיך מלכי׳ יבנות מהב'

 לי'אינזכגמ' )איבעי יצחק כר נחמן רב אמי אופיר בכתם
 פפא(יאשי׳כה א״ר יאמץ. מלאם ולאם* מהכא מר למי

ישע,׳ אלהים ראתה לא עין* מהכא למימר ליה איכעי
לו: למחכה יעשה זולתך

 עין בבישותא לכו דחוי עינא ררדין: של נמרידן כורדי
 כל ממלא הקכ״ה שהרי תכקר ברעתכס לראות המתאוה
 ולישראל לך לכבוד ביקרותיך :מתבררת שימתס שאף תאותכס

 הקג״ה של עינו ]זולתי[ ראתה לא עץ מבשרכביא: קא
זתה; •־ וגדול־ כבוי־ יראה לא לו לממכה יעשה אשר ]את[
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הוריות מסכת
דין בית הורו

ראשון פרק
גמליאל כן שמעון רבן דברי על רבותינו סמכוא
 אומרי׳ שהיו צדוק בן אלעור ר׳ דברי ועל ג
הצבור רוב כן אם אלא הצבור על גדרה גוורין אין ע״נ

 אהבה בר אדא רב ]אמר[ )ואמר( בה לעמוד יכולים
 קובעי׳ אתם ואותי נארים אתם במארה* קרא מאי ג מלאכי

 [ לא: לא ואי אין כלו גוי איכא אי כלו הגוי ^נ״כ
 בצואר תלוי קולר ברין שיושבין עשרה יהושע ^א״ר”

בפני תלמיד דאפי׳ קמל״ן הא פשיטא כלן 'שס
 מייתיעשרה דינא לבי נפיק הוה כי הונא רב רבו

 שיבא דנמטיין חיכי כי לקמיה רב דבי תנאי
 לקמיה טריפה מייתי הוו כי אשי רב מכשורא

אם׳ קמיה ומותיב מחסיא ממתא טבחי י׳ מייתי
מכשורא: שיבא דנמטיין כיהיכי

 מנ״ל קהל דאיקרי אחד שבט ור״ש יהודה ורבי ה
איכא אי לקבלה: יכולין כלו שהגוי כגון נאיים אתם כטאהת 3 ע

 קובעי' אתם אותי גברא האי עלה עבר וקא כלו גיי ׳
 *],מעמיד אין בסרק ע״ז במס׳ ]בספרים[ )כספרי( כתיב והכי
:אוסתא שיכא



עח הוריות ראשון פיק דין בית הוי־ו
 3נ ד״ה וירושלי׳ יהירה בקהל יהישפט ויעמוד* רבתי׳ אמי־יי
 החדשה החצר[ לפני ה׳ ]בבית ה׳( בית חצר )נכח
 דבריכם שחרשו יוחנן רבי אמר חישדת מאי

 מתקיף לויה במחנה יכנס אל יום טכול ואמרו
 דחוה ירושלי׳ שאני דילט׳ ממאי יעקב בר אחא ר׳ לה
 מח ןואמ׳יאשי* דכתי׳ יעקב ביי אחא א״ר אלא בנימין נמי
 מאן וגו׳ לקהל ונתתיך והרכיתיך מפרך הנני אלי

 רחמנא ה״ק ש״מ בנימין שעתא ההיא לי׳ איתיליד
 )שיובא( רב א״ל אחרינא קהל השתא לך מהיליד
 ]קמ״ל ליה( )קאמר הכי דילמא כהנא לרב ]שבא[

 י״ב דהוו הוא בנימין לך מתיליד לכי רחמנא[
איקר שבטים י״ב אלא א״ל קהל דמתקרי שבטים

קהל: איקרי לא י״א קהל
 ו איקייי לא לוי שול שבטו יעקב בר אחא א״ר

 ע׳ב ודלמא קהל: אקרי אמד דשבט אלמא יהודה בקהל מדכחיב
בנימין שבט בירושלים עמיה דהוה יהודה שבט שאני

 מהבא אלא לא: אמד שבט אבל קהל דאקרי הוא שבטים הכי
 ליה אמר והיכא וגו׳ עמים לקהל וכתתיך והרב־תיך מפרך תככי
 וכתי׳ וגו׳ ארס מפדן בניאו עוד יעקב אל היס1ן וירא דכתיב הכי

 ממך יהיה גויס וקהל גוי ורבה פרה שדי אל אכי אלהיס לו ייאמר
 עתיד היה מאן כלי׳ שעוזא בהאי ליה אתיליר הוה מאן יץ[:
 לך מתיליד השתא ריזמכא דקא״ל וש״מ בכימן שעתא בהאי מיילד

 שבטים דשני אמרת והא בתתיה לא שבטים י״א :איזריכא קהל
מתיליד להשתא קא״ל הכי ולאי אלא ובנימין יהודה קהל איקרו

:קהל איקרי לבדו בכימן שבט אלמא איזרינא קהל לך
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 לקהל וגתתיך והרביתיך מפיך הנני* דכתיב מי׳קהל לאשי׳
 וכל קהל איקרי אחווה לוי .שיש כל וגו׳ עמים

קהל: איקרי לא אחווה לו שאין

■ משיח כהן הורה
שני פרק

 רבא אט׳ מנ״ל כתיב בע״ו תעשו ולא תשגו וכי* כ
 קרא דאמר ן כדי לה ]ואמרי ריב״ל תימא ואי ח

 אי האלה המצות כל את תעשו ולא תשני וכי טי מיהי
 אומרות הוי המצות כל כנגד ששקול׳ מצור׳ וה

 את תעשו ולא תשגו וכי קרא אמר תגא רבי דבי ע״ו
 כל את משה אל ה׳ דבר אשר האלה המצות כל

 מצות היא וו אי משה כיד אליכם ה׳ ציה אשר
 משת ע״י וצור, הקב״ה של בדבורו ]שהיא[ ()שצור׳

 אנכי ישמעאל ר׳ ]יתנא ורה עכורה וה אומר הוי
איזר? לזרעך הזאת הארץ את ונתתי עמים לקהל תחתיך

 וכהנייס קהל איקרי אחוזה לו שיש כל :עולם איזוזת
איזוזה: להם אין ולויס

 כה החולה שכל ע״ז זו אומר[ ]הוי המצות כל כנגר ששקולה
אליכם ה׳ צוה אשר כל כתיב :התירה בכל ככופר

 דמשמע ה׳ דבר אשר וכתיב משה ע״י שלוה דמשמע משה כיד
 כשדני מפיו ישראל )לו( ששמעו כלו׳ הקב״ה של בדבורו שהיה

 ע"' וצוה הקב״ה של בדבורו שהיא מצוה היא זו אי למשה:
 שמעכו£ הגבורה מפי לו יהיה ולא דאגכי ע"? זו אומר הו" משה_______



 עט הוריות שני פיק משיח כהן הורה
 ישמעאל ר׳ דבי שמענום[ תגבור׳ מפי לך יהיה ולא
 ע״ב נס לדורותיכם והלאה ה׳ צוה אשר היום מן** תנא

 טי מיני זהו אומר הוי בתחלה נאמרה שהיא מצוה זה אי
אלא במיה ישראל נצטוו מצות י׳ מר והאמר ע״ו

מעיקרא: כישנינן מחוורתא
ג ידו תגיע לא ואם** יתיב אומר! ירמיה ר׳ ]היה

 שם לידי שבא מי ידו תשיג לא ואם* ]ונאמר[
 ט שאינם משוח וכהן נשיא יצא ועשירות עניות
 ה יחיא מצות מכל* אומי" מהו בנשיא עניות לירי באים

בכהן"" אלהיו ה׳ אלא גביו על שאין מי אלהיו ה׳
 ד שם י

 הרבה במקומות משה ע״י ולוה הקכ״ה של בדבורו ששמעו דהיינו
 משה: מסי אלא שמעכו דלא אמר לאל תשתיזוה לא כגון

 ביד אליכם ה׳ לוה אשר כל את משמע הכי וגו׳ היום מן
 . לוה אשר היום חן בהדיה חדכתיב ע״ז שזו ומנין ע״ז דזו משת

 איזו לדורותיכם ואילך מכאן כלו׳ ותלאה מצות שאר והלאה ה׳
 בתמלת דכתיב ע״ז זו אומר הוי בתיזילה שנאמרה מלוה היא

 מצון־ן י׳ ע״ז דהיינו לך יהיה ולא אנכי הדברות עשרת
 תיזלה: כאמרת לא ע״ז אלמא מ״ת קודם דהיינו במרה נצטידו

:רבי כדברי אי כדריב״ל מעיקרא כרשנינן מחוורתא אלא
 עניות לידי שבא מי משמע תשיג ולא ירו תגיע לא ואם

 דישנו[ ]הוא )ישנו( עשיר ופעמים עני דפעמים ועשירות
 הס עשירים דלעולס ומשוח נשיא יצא ויורד: עולה בקרבן

 מלך דהיינו אלהיו ה׳ אלא אדון שום גביו על שאין )היינו( כשיא
 גדול שיהא בעי כמי ג[ ]כ׳ משויז וכן עשיר הוא לעולם יחלו
 — י עשיר לקוי דלעול׳ בעושר מאיזיו —
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 גדול שיהא מאחיו הגדול והכהן♦ אומי• הוא כאמשוח וקיא

 אומרי׳[ ]אחרים ובחכמה ובעושר בנוי ככח מאחיו
 אחיו משאר לגדלו חייב שאתה לו אין שאס מנין

אחיו: משל גדלוהו מאחיו הגדול ת״ל

 משיח כהן

שלישי פרק
 הכהן אם* ת״ל גזרה יכול יחטא נשיא אשר* ת״י־ י

 ה״ג לכשיחט<יץ להלן מה ין4יחט המשיח י יחיא
 תיתי מהיכא גזרה גורה יכיל אמ׳מי• לכשיחטא.ם6

 כבית צרעה נגע ונתתי* דכתיב אשכחן אין אמרי -ד שם
 שנגעי׳ ]להם[ )לכם( היא בשורה אחוזתכם ארץ

 אוט׳ ר״ש יהודה ר׳ דברי ]עליהם[ )עליכם( באים
 הכא בשורה יהודה א״ר לאו אונסין לנגעי פרט

 ן אם: כתיב הילכך היא גזרה אימא נמי
 דחולה משום לחולה פרט יחטא נשיא אשר♦ ת״ר ד
תמא בר אכדימי רב אמר מנשיאתו *אירח שם

 המלך את ה׳ וינגע* שנא׳ שנצטרע לנשיא פרט י יחיא
, טי מ־׳נ

 רע שדבר אע״ס להיות שעתיד מבשרן שתכתוב להם היא בשורה
 המשח( )הכהן אם כתיב תילכך גזרת אימא ה״ב הוא

 אומי ר״ש לכשייזטא: ייזטא( כשיא )אשר ה״ב לכשייזטא ייזטא
 שאם אונסין לנגעי )פרט מאליו: בא שיהא צרעת נגע ונתתי

:מיטמו( דלא שד נסייזת ע״י נגעי© באו



פ הודיית שלישי פ-ק משיה כהן
 החפשירת בבית וישב מותו יום עד מצורע ויהי

 עבד השתא דעד מכלל החפשית בבית מדקאמר
 הווקא יהושע ור׳ גמליאל דרכן הא כי )אין( הוה
 ובהדי פתא הוה גמליאל רבן בהדי בספינתא אולי

 דרבן פתא שלם וסולתא פתא )בטי( הוה יהושע ר׳
 הוה מי א״ל יהושע דר׳ אסולתא סמך גמליאל
 דאייתית האי כולי עכובא ]לן[ )לך( דהוי ידעתא
 לשבעיכס שעולה יש אחד כוכב א״ל סולתא )נמו(
 ויתעה יעלה שמא אמרתי הספנין את ומתעה שנה

 לספינה יורד ואתה בירך יש כך וכל א״ל אותנו

דחי כהדיוט המלכות מן חפשי דבעשה הדופשית בבית ]וישב
 הוה עבד השתא רעד מכלל :וכו׳ שעיר מביא ואין

 סולתא :רכים[ עול עליו שמוטל לסי לו הוא עבדות דשררות
 ואינו מתעפשת שהפת לפי סולת בהדיה נקט ולהכי סולת

 של דרכן שכן הספנין את ומתעה כסולת: מתקיים
 עיניו נותן החובל רב ]לים[ )בדרך( שפורשים בעת ספנים
 יש" העומד א׳ בכוכב ורואה[ לדרוס מתהלך והכוכב ]בצפון
 )אחריו( כוכב אותו שרואה זמן וכל בשמאלו או נינ^כד
 וכוכב לדרכה ומישרה הספינה שנהפכה יודע אחר[ ]לצדו

 שנראה ופעמים בצפון שבראה פעמים שבה לשבעי׳ אחד שעולה
 )והכוכב בצפון ]בו[ עיניו נותן החובל וכשרב בדרום
 אחר[ לצדו ורואהו בדרום תהפך ]והספינה לדרוס( מתהלך

 לישרה סבור שהוא הכוכב אחר ומישרה הספינה שנהפכה סבור
 כל א״ל :הספבין מתעה הוא וכן אחר לדרך מהפכה ונמצא

בשביל לסחורה לספיגה יורד ואתה בירך יש הכמה כך
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 תלמידים: ב׳ על תמה עלי תמה שאתה עד א״ל

 אלעזר ור׳ גורגדא בן יוחנן ר׳ ביבשה ]לך[ שיש
 להם: ואין כלטפקשבים* לשער שיודעין יממיאחסמא

 להושיבן ]דעתו[ )עיניו( נתן ללכיש ובנר לאכול לחם ״ץ״ימ3
חוד באו ולא להם שלח ליבשה כשעלה בראשכ,ם י

 ששררו אתם כמדומין להם אמר ובאו להם ושלח
 וידברו* של לכם נותן איי עברות* לכם נותן אני 3ע״ ש©

הוה: לעם עבד י תהיה היום אם לאמר אליו יי״אע
 אשח זכאי בן יוחנן א״ר יחטא נשיא אשר* ח״ר ח
 קרבן ]מביא[ )יביא( שלו שהנשיא הדור שס

שגגתו על קרבן מביא נשיא אם ומה שגגתו על י יימלא
 שגגתו על אם:ומה ההדיוט לומר ]אתה[ צריך
 ]רבא[ )רבה( לה מתקיף מדדונו צ״ל קרבן מביא

(!“")אשי רבתי׳ מעתה אלא ]דרכה[ )ררכא( כריה ת ם6
 דאשרי נמי הבי ישלם הקדש מן חטא אשרן ]ואת

 נתן : מזוכית לכורך לשפיכה לירד צריך אתה כלומר מזוכותיך
 מאותה מתפרכסין שיתו כדי בראש להושיבם גמליאל רבן דעתו
 *שררוה<נ אתם )כסבורים( ]כמרוטין[ י להם שיתן שררה
 סן מרמים שהייתם ראשון כשלימות באתם שלא לכם ניתן

 ]לו היא עבדות שהשררות לכם[ מתן אני ]עברות :הגדולה
; רמס עול עליו שמוטל לסי לאדם[

 כלו׳ בתחית מהריוט לוטי אתה צי־יך :אשרי כמו אשר
6כ״ לשגגתו קרנן ומביא מרגיש כסוף לכו שאין שהמלך

■ גתסיה וחנו על לוטי עריך : כסוף שלבן מרגישין שהדיוטות



פא , הוריות שלישי פרק משיח כהן
 יל מ״א החטיא ואשר חטא אשר* דכתי׳ ירבעם וגבי הוא
)אלא הוא הדור דאשרי נמי הכי ישראל אח

ברבוריה: קרא דשני[ הכי ]שאני מדשני(
ו יש* מ״ד |חסדא[ )יצחק( רב בר נחמן רב דרש

 שס צדיקי׳ יש אשר הארץ על נעשה אשר הבל
 מ קהלה וגף הרשעים כמעשה אליהם מגיע אשר

 הרשעים כמעשה בעה״ו אליהם שמגיע צדיקים
 בעוה״ו אליהם שמגיע לרשעים אוי עוה״ב של

 רכןיא לה מתקיף׳ עה״ב. של הצדיקים כמעשה
 להר סני מי עלמי תרי אכלי אי צדיקי אטו

 ומוזר זדונו על מרגיש שהוא כ״ש מרגיש שגגתו על אס כלו׳
 ואם כתיב דבאיכך בדיבוריה קרא דשני הכא שאני :בתשובה

אשר כתיב והנא נפש אס המשיין הכהן אם ישראל עדת כל
: משמע תדור אשרי ודאי נשיא

נקט אשרי לשון ימטא כשיא אשר דדרש איידי צדיקים יש אשר
 לשון צדיקים יש אשר דדריש נממן דרב דרשא האי נמי

 שבעה״ג הרשעים כמעשה עליהם שמגיע צדיקים אשריהם
 בעה״ז: ולצדיקים נעה״ב צרה לרשעים להם שיש דמשמע נעה״ז

 לרשעים להם אוי דמשמע אשר כתיב לא דהכא וי כמו אוי
 בעה״ב לצדיקים טובות שמגיע כדרך בעה״ז טובות אליה׳ שמגיע
 :וגו׳ פניו אל לשיכאיו ומשלם כדכתיב לרשעים היא דרעה

 *]מ להר סני מי עלמי הרי ]אכלי[ להו( )איוז אי צדיקים
 שאופלין לצדיקים להם רע כלום כלו' להם[ הוא שנאוי

ובעה״ב: געה״ז טובה להם שיש עולמות
9
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 כעה״ן אליהם שמגיע צדיקים אשרי רבא אמר אלא

 בעה״ן לרשעים עושה שהמקום הטוב כמעשה
 כמעשה כעה״ז אליהם שמגיע לרשעים להם ואוי

 הונא ורב רבפפא בעה״ו. לצדיקים המגיע הרע
 להו אמר דרכא לקמיה אתו יהושע דרב בדיה

 אין לי׳ אמרו פלן ומסכתא פלן מסכתא אוקמיתון
 קטיטא דזבנינן אין ליה אמרו פורתא איעתריתו

 שמגיע צדיקים אשריהם עלייהו קרא דארעזית
 ]אמר כעה״ו. שבעה״ו הרשעים כמעשה אליהם

 ישרים כי* מ״ר יוחנן א״ר חנה[ בר בר רכהה,שע,ד
 שצלו אדם בני לשני למה״ד משל וגו׳ ה׳ דרכי

:*וכו׳ אתפסחיהם כג׳די”נ
. ן ג מאמי

 כמעשה אליהם שמגיע הצדיקים אשריהם רבא אמר אלא לכ ש״ע
 שיש לשונאיו[ ומשלם כדמשמע(]כדכתיב )בעה״ז הרשעי׳שבעה״ז המאמר

 כמעשה בעת״ז אליהם שמגיע לרשעי׳ להם אוי בעה״ז טובות להם
 הצדיקים על שבאים כמו צרות עליהם שבאים למשמע הצדיקי׳

 לגבות כדי בעה״ז הצדיקים על יסוריס מביא להקב״ה בעה״ז
 שבאים והרשעים לעה״ב ושלם טוב שכרן שיהא כדי בעה״ז מובס

 בעה״ז לא מכויזה להם שאין להם אוי בעה״ז יסוריס עליהם
 לכס יש ן )למדתם( כלי׳ פלוני מסכת אוקמיתון :בעה״ב ולא

 איעתריתו :ופלוני סלוני מסכת׳ בפיכם[ סדורה מסכת
 מזונות אקר לטרוח צריכין תהיו שלא כדי עושר לכס יש פורתא
 כל לזבנינן משום אין ]ליה[ אמרו תדיר: בתורה לעסוק ותוכלו

 עלייהו קרי :]ברווחא[ מיכה ומתזכיכן לארעא קטינא ׳חל.7יז
עלמי: תרי דאכלי משום וכו׳ אליהם שמגיע הצדיקים אשריהם
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ז את ]וימשח המשחה שמן את משה ויקח* תניא

 יא אומר יהודה ר׳ בו[ אשר בל ואת המשכן
 ע״ב גיסים כמה במדבר משה שעשה המשחה שמן

 י׳ !יקיא י״ב אלא היו לא תחלתוזסופו ועד מתחלתו בו געשו
 בולעין עיקרין וכמה בולעת יורה כמה ראה לוגין

 ואהרן כליו וכל המשכן גמשח ובו שורף האור וכמה
 גדולים כהנים גמשחו ובו המלואים ימי ז׳ כל ובניו

 משיחה: טעון גדול כהן בן גדול כהן ואפילו ומלכים
 ח מה מפני תאמר ואם מלך בן מלך מושחין אין

 ש© אדוניה של מחלוקתו מפני שלמה נמשח
 יהויקים מפגי יהואחז ואת עתליה מפני יהואש ואת

 שמן ואותו שנים שתי ממנו גדול שהיה אחיו
 ל שממי יהיה קדש משחת שמן* שגא׳ לבא לעתיד קיים

 הוו. לוגי תריסר בגימטרייא זה לדורותיכם לי זה
 א״ר מנ״ל מלך בן מלך מושחין אין מר אמר
 *י ־<זדני ימים יאריך למען* קרא דאמר יעקב בר אחא

ישראל !בקרב הימים( )כל ובניו הוא ממלכתו על

 נסאינוכיש״י בו ונעשה לוג י״ב והיינו הין זית שמן לוגיןדכתיב י״ב )אלא
 כניי' נמשחו ובו כליו: וכל משכן בו שנמשח על שהספיק

 לא הכי לאו דאי שגנזו יאשיה ועד רבינו משה מימות גדולים
ראשו על יוצק אשר מאחיו הגדול והכהן דכתיב גדול כהן מקרי

ודוד(: שאול כגון ראשון שעמדו ומלכים שחן:
 ממלכתו משימה: בעי מחלוקת דאיכא דהיכי מחלוקתו ]מפני

כאדם להם ר\א ירושה משמע ישראל בקרב ובניו הוא
*6



 הרר־ירח צלשין־פייקשלישי צהן

 בן גדול כהן ]ואפילו[ )ואלו( לכם[ היא ירושה
 המשיח והכהן* דכתיב משיחה טעון גדול יכהןאיי”י

 מאי מבניו תחתיו והכהן קרא לימא מבניו תחתיו
 כהן הוי משיח הוי אי נמי רבניו קמ״ל המשיח

 יהוא אף תנא גדול. כהן הוי לא לא ואי גדול
 שול מחלוקתו מפני אלא נמשח לא נמשי בן

 א4הו ראשון דמלך ליה ותיפוק אחאב בן יורם
 משוחין דוד בית מלכי קתני והכי מחסרא חסורי
 קרא דאמר מנ״ל משוחין אין ישראל בית מלכי

 ואין משיחה טעון זה הוא זה כי משחהו קום*אטז״פ
 יחוא אף מר ]אמר[ )ואמר( משיחה טעון אחר

 ומשום יורם של מחלוקתו מפני אלא נמשח לא
 כדאמר המשחה בשמן נמעול יורם של מחלוקתו

דכיא. באפרסמונא ה״נ דכיא באפרסמונא פפא יהכיימכחרב
 ממנו גדול שהיה אחיו יהויקים מפני יהואחז ואת *יי

 יאשיה ובני* והכותי׳ מיניה קשיש ומי שני׳ £;שתיהל
 והד׳ צדקיה והג׳ יהויקים והשני יוחנן הבכור
 יוחנן הוא יהואחו הוא יוחנן וא״ר שלום )הוא(

 אלא קשיש יהואחו אלמא צדקיה הוא שלום הוא
 הוה לא בשמן משריז לא ואי משיחה טעון לבכיו: ירושה שמוריש

 זה :מלך בן מלך דאינו מחשסיותו הוא ראשון רמלך :כ״ג[
 בית ממלכות דאיכר אחר ואין :משימה טעון דוד בית למלכי

 בשמן גמעול יורם של מחלוקתו ומשום משימה: טעון דוד
 ]אין משימה( טעוכין )אין ישראל מלכי לעיל דאמרינן המשחה

בשמןהמשמה: ולא דכיא באפרסמון ממנו(: מושמין



 פג הוריות שלישי פרק משיח כהן

 למלכות במר בכור ומאי קשיש יהויקים לעולם
 כא כ ד״ה והממלכה* והכתיב רברבי קמי זוטרי מלכי ומי
 מקום ממלא יהורם הבכור הוא כי ליהורם נתן

 אבותיו מקום ממלא לאו ]יהויקים הוה אבותיו
 חרחר והא כו׳ צדקיה היא שלום הוא*הוה[אמרמי

 שלישישלישי מאי והרביעי השלישי רכתי׳ להו חשיב
 מלך דמעיקרא למלכות רביעי רביעי ומאי לכנים

 צרקיה. ולבסוף יהויכין והדר יהויקים והדר יהואחו
 שלום שמו נקרא למה צדקיה הוא שלום הוא ח״ר

 דוד בית מלכות ששלמה ד״א כמעשיו מושלם שהיה
 כד מ״כ ]וימלך ()וימלוך* דכתיב מתניהשמו שמו ומה כחייו
 צדקי׳ שמו את ויסב תחתיו דודו מחניה את[ כבל מלך

 תמרוד אם הדין את עליך יצדיק יה לו ואמר
 לי 3 ה ר׳ אשר מרד נבוכרנצר במלך ונכס* וכתיב בי

:באלהים השביעו
 ט הארון משנגנז והחניא המשחה שמן הוה ומי

 שמןיב של וצלוחית המן צנצנת )עמו( נגנז
 ספאפ׳הזציאי א״ר וכו׳ יאשיהו גנזו ומי וכו׳ המשחה

נכ ׳1,י6 :דכיא כאפרסמונא
מאמי .1! .

 מכ ראשון: שמלך למלכו׳ בכור ייתכן: הבכור לי׳ דקרי בכי־ ומאי
 הממיץ; ולכסוף מקודם היה אבותיו מקום ממלא ידיוים

לו ואמי מעשיו: בכל היה גמור דצדיק כמעשיו מושלם
:כי תמרוד אס הדין את עליך יצדיק יה כביכדכצר

 מפני כמשיז ויהואיזז דקתכי יהואיזז בימי המשחה שמן הוה ]ומי
:יהואין?[ את משמו דכיא כאפיסמונא יהויקיס:
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 הכהנים ואת נדר כמין המלכים מושחין כיצד ת״ר שם

 גדא כר מנשיא א״ר כי כמין מאי כי כמין
 על שמן יוצקין בתחילה חדא תני יוני כף כמין

 ותניא עיניו ריסי בין שטן נותנין ואח״כ ראשו
 .עיניו ריסי בין שמן לו נותנין בתחלה אחריתי

 א״ד הוא ']תנאי:ראשו ,על שמן יוצקין ואח״כ
עריפא:[ יציקה וא״ד עדיפא משיחה

 וקן הזקן על יורר הראש על הטוב כשמן* ת״ר י
 היו מרגליות טיפי שתי כמין אמרו אהרן שם

 כשהוא תנא פפא רב אמר אהרן של בזקנו תלויות יזלג אלי׳
 דבר ועל זקנו בעיקר ]לו[ ויושבות עולות מספר

 בשמן מעלתי ח״ו שמא אמר דואג משה היה זה
 גו׳[ הטוב ]כשמן )לו( ואמרה קול בת יצתה המשחה

 אף מעילה בו אין ]חרמון[ )זה( טל מה חרמון כטל
 שמא דואג אהרן ועדין מעילה בו אין אהרן שבזקן שמן נגיי׳ ע׳
 שנהגתי מעלתי אני נהנה( שלא )לפי מעל לא הואהג,׳ יישנ

 שכת נעים ומה טוב מה הנה* ואמרה קול כת יצתה לגיזחל,(
 מעלת: לא אתה אף מעל לא משה מה יחד גם אחים
 המעין על אלא המלכים אח מושחין אין ח״ר

 להם׳ המלך ויאמר* שג׳ מלכותן שתמשך כדי ישס
 וחושך עיניו ריסי בין באצבעו למשוח שמתחיל יוני כף כמין א א ”

יוני: ככף לעורף שמגיע עד והולך הראש על אצבעו
 עם מססר כשהוא בזקנו תלויז׳ שמן של מרגליות טיפי ב' במין

יפלו: שלא כדי זקנו בעיקר ויושבות עולות אחרים
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 נוגד[ אדוגיכ׳ עבדי[ ]את )מעברי( עמכם קחו

 מאןדבעי האי אמי גיחוןא״ר אל אותו והורדתם
 שרגא ליתלי לא אי שתא ליה מסיק אי למידע

 דכפורי ליומי שתא ריש דמין יומי עשרה בהדי
 גהורי׳ משיך אי בגויה ויקא נשיב דלא בביתא

 עסקא למיעבד רבעי .מאן שתא ליה דמסיק לידע
 לירכי לא אי מצלח אי )עסקיה( למידע ובעי

 עסקיה. רמצלח לירע ושפיר שמין אי תרנגולא
 הדר אי לידע ובעי לאורחא דמפיק מאן האי

 כי^ייד בבואה חוי אי דחברא* בביתא ניקום לא אי לביתו
 ?*דכבואהי' בבואה חזי ואילא*נידעדהרר) דבכואה

 דרשת,לפדלמא היא מלתא לביתיה(ולאו הדר דלא נידע
 השתארשי׳א אביי אמר מזליה ומיתרע דעתיה חלשא

ציין איגיש רגיל יהא לעולם היא מלתא סימנא דאמרת
וה למחק . . .

 נגמ׳ גס המעיין על משימה בעיא אלמא גיחון אל אותו והורדתם
 איני היוצא גימון זהו ולא ירושלים אצל קטן מעין )כימין

 שהשמן זמן כל שדולק נהוריה משוך אי : ידליק ליתלי :מעלן(
 שמץ אי : עסקא דההוא שמיה על תרנגולא לירבי :בתוכו

 בית רחברא בביתא :ומשבמת ]שמשמנת[ )שהולכת( ושפיר
 בבואה ליה דלית דאע״ג דזמכין היא מלתא ולאו :משיך

 דזימכין הכי ליעבוד לא[ הכי ]ואפילו )ולא( אתי הדר דבבואה
 מזליה ימיתרע דעתיה מלשה דבבואה בבואה ליה דלית מזי לכי
 לא הכי עבד הוה לא דאי מזלי׳ למיתרע משוס אתי הדר ילא
:ליעביד לא הלכך אתי והדר מזלי׳ מיתרע הוה
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 כרתי רוכיא קרא דשתא ברישא ]למיכל[ )למיחזי(

 כי לברית משרשיא רב לתו אמר ותמרי סילקי
 מתני׳ גרסו דרבייכו קמי וטיגמרי מיעל בעיתו
 לפומית חזיתו קמיה יתמחו כי דרבייכו קמי ]ועלו[

גרסיתו וכי מוריך את רואות עיניך והיו* דכתיבשע,הל׳
 משכן מי^ דמשק היכי כי נתרזיא על גרסו

 תיבו ולא תיבו מחסיא אקיקלאדמתא שמעתתייכו.
 דמת^ סריא גילת׳ טב .דפומכדית׳ אפדני על

קרני רמה* .כיפי דרמי מכותחא למיכל מחסיאנ ״אפ
 שנמשחו ושלמת דוד פכי רמה ולא קרני רמת כת׳

בפך שנמשחו ויהוא שאול מלכותן נמשכת בקרן
:*מלכותן נמשכה לא ,׳ק",1וי

כמגילה
 משאר טפי לעגל גדלי דהכי ותמרי וסילקא כרתי רוביא קרא [כ מאמי

 כי מעיהרא טתניתין גרסו :תלתן רוביא . דלעת קרא . ירק
 :ליה למשאל ידעין ותהוי פוחייכו ]חילתא[ מרגלא דתהוי היכי

 שחושך זה כמעין מפומייכו[ ליפסיק ]דלא שמעתתייכו ממשכן
 הי׳ יפה ותרבות להורא׳ ראוי׳ ת״ח היו מחמיא במתא :והולך
 להו ואחר כך כל יפה תרבות להם הי׳ לא בפוחבדיתא אבל להם

 דפומבדיתא: חלדורבאפדני חחסיא דמתא באשם׳ לדור לכס מוטב
 בס״ק כדאחריכן חוסי־יז קטן דג לאכול מוטב סריא גילרנא טב

 דרמי מכותחא :מעלי לחסרחי דסחיך כוורא האי דח״ק
 , כששופכין האבן את שמשבר וחזק משובח חכותח אפילו כיפי
 1 ג׳ בע״ס כדאמריכן מחכו תאכל לא אעם"כ האבן על חחכו

ן סלעים ]כיפי .וכי' הלג את חטחטס נכותח נאמרו לברי©
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חכרויב את קודם הוא מחברו התדיר כל משנה

 פרשסע״ג חכרו את קודם מחברו המקודש וכל
 המשנה קוד□" המשיח פר ]עומדים[ העדה ופר המשיח

 חלתת,נלאשה קודם האיש* מעשיו בכל העדה לפר
 ראלאיש״״ קודמת האש׳ אכירה ולהשיב להחיורת
 ת ששניהם ובזמן השבי מבית ולהוציאה לכסותה

 כהן .לאשה קודם האיש הקלקלה על עומדין
 לממזר קודם וישראל לישראל קודם ולוי ללוי קודם
 לעבד קודם גר לגר קוים נתין לנתין קודם ממזר

 הממזר אם אבל שוין שכולם בזמן אימתי משוחרר
ת״ח ממזר הארץ עם גדול וכהן חכם תלמיד

:ע״ה לכ״ג קודם
יג האסורים בכירה ורבו ואביו הו<ת חידה ח״ר

 שס גילדכא תאכל מוטב דמפרשי אית כיסא סלע כדמתרגמיכן
 עשירים אותו שאוכלים מכותיז יקרים דמיהם שאין סריא
לפי גדולות וקומות במגדלים כלו׳ כיפי ברמי הדרי׳ ושרים

:יקרים[ שלמיהם
 איני למוססין קודמין תמידין תחידקומוספין כגון מחברו החריר כל

 ניש״י למוספי קודחין ר״ק ומוספי ר״ק למוספי קודם שבת מוספי
 כ״ז׳המקודש וכל קודם: תדיר תדיר ושאינו תדיר וכו׳. ר״ה של י״ט

 :מרצה שהוא מפני העולה לדם קודם קטאת דם מחברו
 זכור למשכב האיש הקלקלה על עומדים ששניהם ובזמן

ואפי׳ איש אשת היא ואפי׳ להאשה קודם האיש לזכות והאשה
: מאשה כפיש דאיש דפגמיה מאורסה נערה היא



 הוריות שלישי פרק משיה בהן 8*
 לכולן. קודמת ואמו לאביו ורבו לרבו קורם הוא

 בו כיוצא לנו ז אין שמת חכם למלך קוד׳ חכם
קודם מלך למלכו׳ ראוין ישראל כל שמת מלך

 עמכם קחו לחם המלך ויאמר* שנא גדול לכהן א ירא
 קורס גדול כהן אדוניכם עבדי[ ]את )מעבדי(

אותו[ ]וימשחו אותם( )וימשח* ׳שנ לנביא שם
 ואומר לנביא כהן הקדים הנביא ונתן ]הכהן[ צדוק

גו׳ ורעיך אתה הגדול הכהן יהושע נא שמע* ג *כיי׳

 ידייך כתיב עמך אידך דומי עצמו את לפדות לרבו קורם )הוא
 עדיפא כפשיה לגני כל סברא ואבע״א איזיך למיי קודמין

 פריק ואי ובמצות בתורה למיעסק יכול בפשיה פריק דאי ליה
 דרכיה: זכותא ליה מהכיא מאי האסורים בבית איהו וקאי לרבי׳
 ליזיי הכניסו ורבו העה״ז ליזיי הכניסו לאביו׳שאביו קודם רבו

 חכם :טפי זילותא לה דאית לכולן קודמה ואמו :העה״ב(
 ישראל כל מלך אבל ליוכמה ראיין ישראל כל שאין למלך קורם
 המלך להם ויאמר שנא׳ לכ״ג קורם מלך :למלכות ראיין

 עמכם קמו כ״ג דהוה הכהן לצדוק דוד ליה מדקאמר וגו׳
 כהן של אדוניו דמלך ש״מ קאחר אכפשית יע״כ אדוניכם מעבדי

 ואומר מאי הגדול הכהן יהושע נא שמע ואומי* :הוא עי מכאן
 כהן וה״ל ותומיס באורים מכהן דהוה צדוק שאבי דלמא וכ״ת

 הכהן אלעזר ולפני כדכתיב מנביא עדיף להכי ואחטו ונביאי מיש
 הוה ואפ״ה היה נביא יהושע האורים במשפט לו ושאל יעמוד

 עדיף לא יתומים באורים מכהן שאינו כ״ג אבל לאלעזר צריך
הגדיל הכהן ויהושע הגדול הכהן יהושע נא שמע ת״ל מנביא
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 ג זכיי׳ מופת אנשי כי* ת״ל היו הדיוטות תאמר שמא

4י דכי"׳ אות לך ונתן* שנא׳ נבואה אלא מופת ואין המה
מופת: או

שם ומשה אהרן עמרם ובני* שנא׳ ללוי קודם כהן
 לויד״האמ הקדשים קדש להקדישו אהרן ויבדל

 " דניים את ה׳ הבדיל ההיא בעת* שנא' לישראל קודם
 מיוחס שזה לממור קודם ישראל וגו׳ הלוי שבט

 היה שני בבית וזכריה כתיב זכריה בנבואת דהא הוה שני בבית
 וכתיב נביאה עדו בר וזכריה בביאה יזגי התנכי בעזרא דכתיב

 זרובבל רוין את ה׳ ויבער המלך לדריוש שתים בשנת קני בנבואת
 ויבאו וגו' הגדול הכהן יהוצדק בן יהושע רוח ואת שאלתיאל בן

 דנתין ותוחיס אורים ביה הוו לא שני ובבית וגו׳ מלאכה ויעשו
 כ״ג הקדים ואס״ה ותומיס לאורים כהן עמוד עד בעזרא

 ת״ל היו הדיוטות תאמי שמא :ורעיך אתה דכתיב לנביאים
 אין כלומר נבואה אלא מופת ואין המה מופת אנשי כי

 שנ׳ ידן על מוסת שנעשה כבואה אנשי אלא חופת אנשי נקראים
 תימא וכי מוסת או אות אליך ונתן וגו׳ נביא בקרבך יקום כי

 בהדיה מלאך משתעי קא דהא היה נביא בחי כ״ג יהושע דלמא
 ס״ד לא וגו' יהושע בא שמע לאחר כיהושע ה׳ מלאך ויעד דכתיב

 דאחוי הוא ורחמנא מלתא לכולא לה חזי דקא הוא זכריה דהא
 יהוצדק בן יהושע של גדולתו להודיע הנבואה במראה הכי ליה

הגדול הכתן יהושע את ויראני כתיב דעביבא ברישיה תדע הכ״ג
:וגו׳ ה׳ מלאך לפני עומד

:חליי עדיף כהן אלמא אהרן ויבדל דכתיב
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 מטפה בא זה לנתין קודם ממזר מיוחס אינו ווה

 זה לגר קודם נתין פסולה מטפה בא וזה כשרה
 בקדושות עמנו גדל לא וזה בקדושה עמנו גדל
 ארור בכלל חידה זה משוחרר לעבד קודכס גר

ארור: בכלל היה לא וזה
 הגי מגא וכו׳. שוק שכולם בזמן אימתי ירפיסקא

 קרא דאמר חנינא בר אחא א״ר טילי שם
 שנכנס גדול מכהן היא יקרה מפנינים היא יקרה* ג משל"

 שיקרי׳ הוא ברין אומר רשב״י תניא ולפנים. לפני
 וזה 'בקדושה עמנו גדל שזה לגר משוחרר עבד
 מאי לעבד קודם )גר בקדושה. עמנו גדל לא

 לא ווה ארור בכלל היה שזה[ ]אלא זה( טעמא
 אלעזר ר׳ ארז תלמידיו שאלו ארור. בכלל היה

 ואין גיורת לישזיין רצין הכל מה מפני צדוק בן
 ככלל היתה שזו להם אמר משוחררת לישא רצין

היתרה זו ד״א ארור. בכלל היתה לא וזו ארור
 :שימור בחזקת היתה לא וזו שימור בחזקת

שיהא מזה גדולה לכנען קללה כין מצא לא ארורכנען. ]ככלל
:ארור[ נכלל הוא הרי ענד שכל מכאן לאידיו ענד ׳
 למפרע מלתא איגלאי דאיגיירא כיון גיורת שימור בכלל

 אנל נפשה מכטרא והוה לאיגיירי דעתה הוה דמעיקרא
 לה דמשיזררין ידעא הוה דלא שימור ניזזקת היתה לא שפיזה
 כחי ואיכא עצמה משמרה ואיכה לאשתיןרורי קיימא נדידה דלאו

 כדי עצמן להפקיר וחתייראות עצמן משתמרות שהגיורות לפרושי
-1 נשסיזה כן שאץ מה אותס מיכ&או כדי רע שס יגאעליה׳ שלא____
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מפניטו צדוק( )כן אלעור ר׳ את תלמידיו שאלו

 שם מכיר אין וחתול קונו את מכיר כלב מה
 שהעכבר ממה האוכל ומה להם אמר קונו את

 לא עצמו עכבר 1האוכל- )תלמודו( משכח אוכל
 צדוק( )בר אלעור ר׳ את תלמידיו שאלו .שכן כל

 מפני להם אמר כעכבר מושלין הכל מרח מפני
 גייסי גלימי אפילו אמר רבא היא מאי רע שסורו

 ע״ב חמשהש© גייסי. דמרא שופינא אפילו אמר פפא *רב
 שאוכל ממה האוכל התלמוד את משכחין דברים

 לב 1והאוכל• חתול. ממנו שאוכל וממרח .עכבר

ישראל בני ולכל דכמיב בוראי קונו את מכיר כלב י״ל. הרמ״ה
 אות! תשליכון לכלב כתיב להכי ואמטי לשיני. כלב יחרץ לא

 את מכיר אין וחתול אינו את מכיר שהכלב מפני לחתול כתיב ילא
 מראי לשון לאו דקאמרינן קונו דהאי עיקר והוא לפרש ינ״ל קונו
 דין יכן קינה! עם וחשב קינהי שיר ידע כדכתיב בעליו לשק אלא הוא

 ומשמרי הילן שהוא מקום לכל אחריו יהזלן נעליו את מכיר שהכלב
 רש״י: פירוש ואילן מכאן י״ל. הרמ״ה פירוש כ ע" כחתול. כן שאין מה

 נתנה מה חסני כלומר בעכברים מושלין הבל מה ]מפני
 מפני להם אמר : תדיר תדיר שכרדסין לעכבריס יתירה חסלה

 שלהם שר סורו .מדאי יותר היא רע לבס שיצר רע שסורן
 : הוא[ רע שלו ששר הרע יצר דהיינו רע שסורו כגר כדאמר
 איגי לפיכך רע עכברים של שסורן מסכי כלומר רע שסודו )מפני
 ״י8מי:סורןרע הוי היכי היא מאי :הקתולים( עליהם מושלים
 )אוכלין גייסי הכאה בהו ולית מאכל בר דלאו גלימי אפילו
: גייס היא דע׳ן מרא של ביתד שופינא :כושכין אותו(
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 )שבשיורי( מים והשותה בזתים והרגיל בהמה נעיין

 רגליו ]והרוחץ[ )ומטבל( הרחיצה שיורי[ ]שלש,יםי
 . תחת כליו המניח אף[ ן )זה( וי״א וה גב על £זה”
 האוכל לתלמוד יפים* דברים חמשה .מראשותיו ׳מ4 ׳ט

ט( )חטי לומר צריך ואין ]פחמין[ )חטים( פת משיכים
 .מלח בלא מגולגלת ביצה והאוכל .עצמן ]פחמין[אמ

והשותה זית בשמן והרגיל ובבשמי׳ ביין והרגיל די״הל,
 אף וי״א עיסה שיורי[ ושל )שבשיורי( מים

 ׳ כיין והרגיל ואוכל. כמלח אצבעותיו המטביל
 פקחין וריחני חמר׳ ]רבא[ )רבה( דאט׳ ובבשמי׳

 משבח שהזית כשם יוחנן דא״ר זית בשמן הרגיל
 י מחזיר זית שמן כך שנדה 'שבעיט של תלמוד
 במלח אצבעותיו המטבל .שנה שבעים של תלמוד

 אחר אומר יהודה ר׳ כתנאי באחד. לקיש ריש אמר
 וסמניך שלשה ולא שנים אומר יוסי ר׳ שנים ולא

 שכן וכל )חטים(]פהמין[ פת האוכל מלבושיו: כליו המניח
 פת פיזחין ]פת .לתו משיב כיזדא עצמן ]פחמין[ )חטים(

 משכה :מלישה שנשתייר העיסה שיורי גמלים[: גבי על שאפוי
 מחזיר : שכה שבעים אפילו בפיו השגור שנה ע׳ של תלמוד
 :שכה שבעים )עכרו( ככר ממנו שכשכיז שנה ע׳ של תלמודו
 אמד אומר אמד אס תדע לא שאס תטעה שלא לגרסא וסימניך

 שכיס אומר אמד שמא או שלשה ולא שכים אומר ואמד שכיס ולא
 כלומר קמיצה סימכיך יהא ד׳ ולא ג׳ אומר ואמד שלשה ולא

כסדרן שעומדיס אצכעות ד׳ מאותן ונשתיירו הקמיצה כסוף
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 העובר לתלמוד קשיבם דברים עשרה קמיצה.
 עצמו גמל תחת שכן וכל גמל אפסר תחרה

 נשים שתי בין והעובר .גמלים שני בין והעובר
 תחת והעובר .אנשים שני בין העוברת והאשה

 א6ש הגשר תחת והעובר נבלה. של רע ריח
 שלא פת והאוכל יום ארבעים מים תחתיו עברו
 לסטרון מזוהמא בשר והאוכל צרכו. כל בשל

 הקברות. בבירה העוברת המים מאמת והשותה
שעל כתב הקורא אף וי״א .המת בפני והמסתכל

הקבר: גבי
 טו לפניו עומדיבב העם כל נכנס כשהנשיא ח״ר

כשאב״דשס שבו שיאמר עד יושביבס ואינם
 ואמה אצבע שהם אמד מצד זקוסין אצבעות שכי מהגודל לבד

 אצבעות שצי דהיינו זרת אלא נשתייר לא קמיצה של זה ומצד
 שני© ולא אמד אומר מהם שאמד זכור תהא וכן מכאן וא׳ מכאן
 שאר עם הכא משיב קא לא אגודל שלש ולא שנים אומר ואמד

 העושה לתלמוד קשה :אצבעות בסדר קאי דלא משוס אצבעו׳
 וכל גמל אפסר תחת העובר :לשמוע קשת יהא איתן
 תחת העובר :להו .משיבא כמדא ]עצמו[ גמל תחת שכן
 המהלך דכל בבלה >־ימ ומרימ המהלך כלומר גבלה של רע ריח

 זוהמא : ועולה הולך שהי־ימ הרימ אותי תמת עובר היי ימרימ
 ליסטרון זוהחא ליה קרי הקדרה את שבומשי; כף אותו ליסטרון

על תרגו© צדיו שני על .לצדדין הזוהמא שמעכרת שם על
:סטרוהי תרין

מאה.; ה© אפילו כלס השורות כל עומדים העם כל
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 ו מכאן ואחד מכאן אחד שורות ב׳ לו עושין נכנם
 נכנס כשחכם במקומו שישב עד יושבים ואין

 בני במקימו שישב[ ]ער יושב ואח׳ עומד אחד
 על מפסיעין לחם צריכי׳ שרבי׳ בזמן ות״ח ח״ח

שיכנס לח״ח החית שגנאי )אע״פ העם ׳ראשיימ״מ*
 בני במקומי ויושב נכנס לצורך יצא (באחרת׳

 ; בזמן הצבור על פרנסים אביהם שממונין ח״ח
 ויושבים נכנסים ]לשמוע[ )ללמוד( רעת בהם שיש
 דעת בהם אין העם כלפי ואחוריהם אביהם בפני

 אביהם ]לפני[ ואחורי( ויושבים נכנסין לשמוע
 ; אף אומר ציוק בר אלעזר ר׳ העם כלפי ופניהם

 י יצא מר אמר .סניפין אותם עושין המשתה בכית
 ין4ל פפא רב “אמי במקומו ויושב נכנס לצורך
 ליה הוה לא לגדולים אבל לקטנים אלא אמרן

 אמר יהודה רב דאמר מעיקרא נפשיה למיביק
 ולהעריב להשכים עצמו אדם ילמד לעולם רב

 ן )רנפישי והאידנא יתרחק שלא כדי צרכיו לעשות
 * ר׳ נמי גדולים אפילו עלמ^ז[ ]דחלשא חולי(

 ■- עושין המשתאות בבתי אף ,אומר צדוק בר אלעזר

 שממונין יזכמי׳ ]לבכי אותם עושין בלבד: שורות שתי לו עושין
 1 תזקכי׳: כנגד אותן שחושיבין סניפי] :[ הצבור על פרנסים אביה׳
 כככם אינו לגדולים יצא אבל הוא: דאכוס לקטנים אלא
 שלא כרי כפשיה: למיבדק ליה דהוה הוא דפושע משום ויושב

| שלא כדי הדרך מן שיתריזק צריך ביום לפכות דהיוצא יתרחק
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אביהם וכפני אביהם בחיי רכא אמר סניפין אורן
אביהם: כבוד מפני

 נשניחהיז גמליאל בן שמעון רבן כימי יוחנן א׳׳ר
 ר׳שס נשיא גמליאול בן שמעון ר׳ ד משנדה

 ר׳ עייל הוה כי דין בית אב גחן ר׳ חכם מאיר
 מקמיה עלמא כולי קיימי הוו גמליאל בן שמעון

 כולי קיימי הוו נתן ור׳ מאיר ר׳ עיילי הוו כי
 הגיי׳ גי׳ כעינא* גמליאל בן שמעה א״ר מקמייהו. עלמא

 יכע *ל מתניתין הא תקין לרילהום דילי בין הכירא דליהוי
 למחר התם נתן ור׳ מאיר רבי הוו לא יומא ההיא

 י בן,""׳ שמעון כדר׳* מקמייהו קמו דלא חוו אחו כי
 ר׳כדיגילא תקון הכי להו אמרי האי מאי אמרו גמליאל

 מלמא חכם אנא נתז לר׳ מאיר ר׳ א״ל גמליאל בן שמעון
 נתן( ר׳ א״ל דלין )כל מלתא נתקין אב״ד ואת

 לן( )חני ליה נימא ליה נעביד מאי ]כלדידן[
 לידה נימא ידע לא וכי גמיר דלא עוקצין וגלי[

 ־ י!< מלים יאה למי חהלתו כל ישמיע ה׳ גבורות ימלל *מי

תהלותיו כל להשמיע שיכול למי ה׳ גבורות למלל

 אןייב* סכיפין דתויין הוא אביהם ככור מפני אותו: רואים אמרים יהו
סוף עד גדולה: לקורה שעושין זה כסניף לזקכיס

 המסכת נכנם כשהנשיא דקתכי קאי דלעיל אחתכיתין זו משנה *נשנית
 י, אינ, ומכס: דין בית לאב נשיא בין חילוק חשוי׳ וקאחר וכו'

:וכו׳ דין בית אב נתן ור׳ יזכם היה מאיר ר' בשיא היה רשב״ג
ע׳ל׳ס "ץ ! י । ז ! _ן

מלוקט ♦זאת כנגד דבר ונתקן עצה נועץ כלומר רלין כל מלתא נתקין
מהמפרפי׳
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 שמעינהו אב״ד ואנא נשיא את ותחזי ונעברידח
 לידי אתא ח״ו דלמא אמר קורשאי בן יעקב ר׳

 גרס דרשב״ג עיליתיה אחורי ויתיב אזיל כסופא
 ושלום חס דלמא האי מאי אמר ותנא גרם ותנא
 ..וגרסה בה עיין דעתיה יהיב מדרשא בי מירי איכא

 ותני פתח בעוקצין מר ניתנו לידה אמרו למחר
 פקוד גמירנאיכסיפתון לאו אי א״ל דאוקי בתר

 .בפתק׳ קשייתא כתבי הוו מררשא מבי ואפקינהו
 הוה דלא מפרק הוה מפרק דחוה ]התם[ ושרו

 ,תורה' יוסי להור׳ אמר ושדו פירוקא כתבי מפרק
 :ניעלינהו רשכ״ג לחו אמר מבפנים ואנו מבחוץ

 לר׳< ליה דקאמר הוא מאיר רבי נשיא אח תהוי ומיד
 1 רבי שמעינהו :דין בית אב ואנא כשיא את תהוי כתן

 עיליתיה אקורי יתיב ליליא ההוא אזיל וכו׳ קורשאי בן יעקב
 רשב״ג דכשמעיה היכי כי ותכי גרם עוקצין במסכת גרס דרשב״ג

 רשב״ג שמעיה כיסופא: ליה תהוי ולא וכגמריה וניתיבדעתיה
 בעצמו שהרגיש לפי במררשא מידי איכא ח״ו רלמא רואמ
 כדי המדרש בבית רעה מיזשבה עליו שקשבו וידע יודע׳ היה שלא

 שיהיב כדי אלא כן קורשאי כן יעקב ד׳ עשה שלא והבין לסלקו
 דעוזיהעיין יהב בזיון: לידי יבא שלא כדי ולגמרה רשב״גדעתיה

 קושיות כותבין היו כפחקא קשייחא :וכו׳ לחקר וגרסה כה
 הוי דלא ומאן לסלקו כדי המדרש בבית אותם ומשליכין באגרות
 כדי< מדרשא בבי ושדו פירוקא איכהו כתבי חדרשא בכי מפרקי

לבית יכנסו הס או וכו׳ מבחוץ חורה יזכמתס; את להראות
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 משמייהו שמעתתא לימרו דלא ליקנסינהו מיהו

 אומרים יש נתן ולר׳ אחרים מאיר לר׳ ליה אסיקו
 גמליאל( )לרבי פייסוה זילו בחלמייהו לחו אחוי

 חלומו׳ דברי ׳אמ אזל לא מאיר ר׳ אזל נתן ]לרשכ״ג[ר׳
 רשב״ג א״ל נתן ר׳ אול כי מורידין ולא מעלין לא
 בירה אב למיהוי דאבוך הומרא לך ראתני נהי
 לר״ש רבי ליה מתגי .אתני מי נשיא למיהוי דין

 תמורה היה אלו אומרים אחרים ]בריח[ )ברבי(
 יד אנו שמימיהם הללו הם מי א״ל קרב היה *לא

 ארכב בני א״ל מוכירין אנו אין ושמותם שותים
 גםקהלמט*א״ל אביך בית וכבוד כבודך לעקור שכקשו
 א״ל אבדה כבר קנאתם גם שנאתם גם אהבתם
 היכאמליסט טילי הני א״ל לנצח חרבור־ה תמו *האויב
 הדר מעשייהו אתנו לא רבנן מעשייהו דאהני

 תמורה היה אלו מאיר ר׳ משום אמיו אתנייהו

 מוזהב אבנט קומרא :עקהס וכשב אליהם נצא אכו או המדרש
 לך דאהכיא כהי כלו׳ דין בית אב שהיה אביך בחתכי יזכור שהיה

 קי כשיא לשוייך ב״ד אב לשוייך ב״ד אב דהוה דאביך חשיבותי׳
 שמעון לר׳ רבי ליה מתני :כשיא למיהוי כעית דקא לך אהכי

 דרשב״ג כתקכתא לה חתכי והוי מאיר ר׳ והייכו אומרים אחרים
 גם אהבתם גם וכו׳: הללו הן מי בריה שמעון ר׳ א״ל אבוה

 ואילך ומכאן זו לאיבה מקום ומה חתו כבר כלומר וגו׳ שנאתם
 שאע״ס דקשקע לנצח חרבות תמו האויב :בשקותס לזכרן יפה

כך להזכירם יפה ואין לכציז קרבות ]קתו[ שכבר האויני׳( )שתקו
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 דענותטיא רבי ואפילו רבא אמר קרב היה לא

מאיר ר׳ אמר מאיר ר׳ משום אמרו ]תנא[ הוה
אמר: לא )אומר(

 ורבנן גמליאל בן שמעון ר׳ בה פליגי יוחנן א״ר יח
 הרים עוקר אמר וחד עדיף סיני אמר חד שם

 שלחו הרים עוקר רבות סיני יוסף רב פיקעדיף.
 שלחו עדיף מנייתו הי הרים ועוקר סיני לחמן אהיי׳י
 חטי^ן למרי צריכיס עדיף.דהכל ^להו'סיני”

 יתירה ענותנותא כתיג היההכאלא העניו רבי אפילו סירש״י: "ף*׳
:ר״ח אמר בהדיא לומר רצה ולא ר״ח משים אמרו לאחר ק כחהיש

 סיני: מהר כנתינתן לו סדורות וברייתא שמשנה מי עדיף סיני
 ואמאי הרבה בתור׳ ומפולפל מריף שהיה הרים עוקר ורבה

 כהרים לימין שהיו קושיות מפרק שהיה תריס עוקר ליה קרי
 מל למנויי בבבל עלמא לתו איצטריך וכי לפרקן יכול אדם שאין

 הי הרים ועוקר סיני :לא״י לחמן שלחו .במשא מכייהו
 למרי צריכין דהכל עדיף סיני מתם שלחו עדיף מנייהו
 וליכרין סלעין עתירי אפילו ליה צריכי עלמא לכולי חטיא
 אבל בגוייהו. ן3לס; מטי משכת לא אי זוזי למרי ליה מהכו למאי

 בתו לחזבן זוזי ליה לית לא״ב האי כולי לכ״ע צריך לא מטי מרי
 בגוייהו. לממית יכול מטי ליה לאית מאמר ליה לצריכי חילי שאר

 משכמ ]מטי[לאי ליה)פריטי( דלית סלעין לעתיר למי הרים ועוקר
 ולא מהכיליה לא לא ואי ליהזוזיה מהנו מטיבזוזיה ליה למזבן חאן
 לאי וממולל מפולפל להוי הריס עוקר הוה כמי הכא ואף חילי

מלולי ליה חהכו ושמעתתא מתכיתא ליה לתני חאן קשלמ
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 עשרין רבה מלך .יוסף רב עלית קביל לא ואפ״ה
 דמלך שגי כולהו יוסף רב מלך והדר שנק ותררזין

 אביי .קרא לא לביתו אומנא אפי׳ יוסף רב רבה
 מתנד־ז )רב( בר ורבה וירא ור׳ ]ורכה[ )ורבא(

 דאמר בל אמרי לרישא צריכי והוו יתבי הוו
 איפרוך כולהו רישא ליד,וי מפריך ולא מלתא

 יכלי לא7 חילי כחת סלסוליה אגב מכייהו לחידק וסלסוליהדיכול
 ומהדר חתכיתא ליה דתכי מאן משכין לא ואי למידק איכשי שאר

 ליה קרי שמת מי ובס' סלסילא ליה חהכי מאי שחעתתא קמיה
 ומסיק משיז עתיר שמועות לבעל וקרי סלעין עתיר סלסול לבעל

 יוסף ־ב עליה קביל לא אפ״ה :יזטיא למרי צריכין הכל התם כה
 קבליה לא עדיף סיני מתם ושלמו סיני יוסף רב דהוה אע״ג כלו׳

 ותרחץ עשרץ מלך :דרכה יקריה משוס רישא למהוי יוסף רב
 במתיבתא רישא דהוי מאן יוסף רב מלך והדר כסשיה שנקעדדכמ

 כלומר אומנא אפי׳ רבה דמלך שני כולהו :מלכותא קרי
 רבה בפני שררה לנהוג רצה ולא עצמו את יוסף רב שהשפיל כיון

 אמד מלה שלא ביתו אנשי ועל עליו עכותנותו זכות הגינה
 לא דס להקיז ארמנא ואפילו רבה מלך אשר השכים כל מהם

 רב בר ורבה וירא ור׳ ורבא אביי :בביתו לקרות הוצרך
 היו כלומר לרישא צריכי והוו בהררי יתבי הוו מחנה
 ויסדר להם שישנה כדי שעה לאותה עליהן ראש למכות צריכין

 כולם שהיו ולסי יתרץ והוא לו יקשו והס וכרייתות משכיות להם
 כסוף מהם אמד היה ולא ראשים להיות וראויין גדולים מכחיס
שלא כדי השני את למכות מהם לאמד אפשר היה ולא למכרו
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 לאביו ]רבה[ )רבא( חזייה איפרוך לא דאכיי
 להו איכעיא ואימא פתח נחמני א״ל רישא רגבה

 ר׳ עדיף מנייתו הי מתנה רב בר ורבה וירא ר׳
מתון מתנא רב בר רבה ומקשי חריף זירא

:תיקו מאי ומסיק

 | מלתא אחר7 חאן כל אחרו לפיכך הרביעי או השלישי בו יתקנא
 * :איסריך דכלהו חלתא חנייתו ?ד כל אחיו רישא ליהוי מיפרכי ולא

 ' ראש הרמת לו ראה כלי׳ רישיה רגבה לאביי רבא חזייה
 פחח נחמני א״ל מלתיה: איפריכא ללא מיזמת פכים וצהלת
 ז״ל גאון האי רביכו ופי׳ רבותא לך פסקי חשחיא7 לן ריש7 אימא
 > דבר רבנן ונקטו .בגמרא דוכתי ככמה וחיפרשא שחו נחמני דאביי
 פחמני שחיה דהות וכיו; ותלמידו הוה נחמני בר דרכת אחוה
 אבוה בשם נחמני שעתא בכל ליה קרי הוה לא דרכה אבוהי כשם
 4 ליה וסליק אבי שקורא ס7כא ארמית בלשון אביי קרי הוי אלא
 ז״ל: דבריו ע״כ הכי רבנן קריוה והגדולה האבות מן שהית וכיון

 עריף מנייהו הי מתנה רב בר ורבה זירא ר׳ להו איבעיא
 מתוך ומקשי חריף זירא רבי חנייתו 7ח כל7 חדה מפרש והשתא
 לאסוקי ידע תות לא מיהו ולתרץ להקשות יודע היה פלפילו

 ומסיק מתון מחנה רב בר רבה :דהלכתא אליבא שחעתא
 היה אלא מיד ולתרץ להקשית כך כל וחריף מפולפל היה לא כלו׳

אליב׳ שמעתא ליה סלקא דהוה עד יפת יפה בנחת ומעיין שוהה
בתיקו: וסלקא עדיף מנייתו הי מאי :הלכת׳7



צב זבחים ראשיו פרק הזבחים כל

זבחים מסכת
הזבחים כל

ראשון פרק
 ז דליכא אי דמי חיכי היא דורון עולה רבא אמר

ג״ע דאיכן^ ואי הועברה רשעי׳ זבח* תשוב׳
 כא משלי זן א^ ושכ עשה מצות עבר א,התנ תשובה

 תנ״ה היא דורון ש״מ אלא לו שמוחלי׳ עד משם
 אל<א לכפר באה למה באה למה חטאת אר״ש
וריצדה שנכנס לפרקליט עול׳ לפני באדה למה

:אחריו דורון נכנס[ פרקליט

הזבחים כל
שני פרק

 יח בר׳ יוסף רבי אמר הוא כיתנא בד דהאי ממאי
3 ע אלא מחש כפרה עשה על לכפר באה איכה היא דורון עולה

 באה היא ]העשה[ )מעשה( על התשובה שכפרה אחר
 וכשבא פרקליט ע״י וריצתו כמלך שסרח כאדם פכיס להקבלת■

 שתהא דחי היכי כלומר דמי היכי כידו: דורון מביא פניו להקביל
 זבח :שבידו עשה מעברות תשובה דליכא אי לכפרה: באה

 כל עולה לפני באה למה :במשלי הוא פסוק תועבה י־שעים
כל בם׳ לקחן כדיליף קודם חטאת ועולה חטאת שמביא מקום

טוב: חלץ פיקליט התדיר:
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 איין׳ בבד בד הקרקע מן העולה דבר חנינא
 לקותא ע״י מפציל נמי כיחנא מפציל עמרא עמרא

יהיו פשחים פארי* מהבא אמר רבינא מיפציל אליזזז”
 לא מרזניהם על יהיו פשחיס ]ומכנסי ראשם עלמד

ביזע[: יחגרו
 במקום יחגרו לא אביי אמר ביזע יחגרו לא♦ מאי שס

חוגרין אין חוגרין כשהן כדחניא שמזיעין אל״יז”
 אלא מאציליהן למעלה ולא ממחניהס למטה לאמד
כר .הונא לי אמר אשי א״ר .ידיהן אצילי כנגד* יט

 מלכא ראיזגדר קמיה קאימנא הלה חרא זימנא נתן

 ]גרעין[ )גזיעים( מכל ימידי קנה בכד בד הקרקע מן העולה
 שאף ]עמרא[ ואימא :א׳ מגזע עולים קכיס '3 ואין

 מיפציל לבדה: ניחא ניחא בבד כד הבהמה מן עולה הצמר
 כיתנא מאליה: בהמה ע״ג לשנים ומתיזלקת מתפצלת הכימא

 לכימין נמלק והוא הגבעול כותשים טוייתו לפני מיפציל נמי
 בגלגל או בעץ אותו ויזיבטין אותו שמכין לקותא אגב :הרבה

הוא הרי ובעלמא וגו׳ יהיו פשתים ומכנסי וכיולק: ככתש הוא
:פשתים היינו בד ש״מ בד מכנסי אומר

 ומתיזמס, הבשר על נכפל שהבשר במקום שמזיעין כמקים
למטה עבודה: בשעת אבכטיהן חוגי־ין כשהן ומזיע:

 שקורין הקליבוסת על הבטן שימן ונופל שנכפל מקום ממתניהן
 קוד״א שקורין מרפקן מנגד למעלה מאציליהן למעלה ,אנ״קא.

 אצילי כנגר :ומזיע הצלעות על תמיד שוכב הזרוע ששם לפי
שמו כך מלכא איזגדר :המרפק כנגד צלעותיהן על ידיהם

'1



צג זבחים שני פרק הזבחים כל
 לי ואמר ניחליה ותיתיח המיינאי לי מדלי וחוח

 אתאישמותיט כי בכו כתיב קדוש וגוי כחניבם *ממלכת
 'מט,ישיג מלכים והיו* בך אקיים לי אמר ראמימר קמיה

;אומניך
 כב פםו>ל מילה מחמת אחיו שמתו ערל נפיסקא

 ע״ג דבר חסד^ת רב אמר מנלן .לעבודה

 יחזקאל מדברי למדנו לא רבינר משה מתורת זח
 יחזקאל בשר וערל לב ערל נכר בן כל* למדנו[ בווי בן

מז יכוגל נכר בן ת״ר לשרתני מקדשי אל יבא לא

 נכר בן ת״ל מה א״כ לב ערל ת״ל ממש נכר בן
אלא לי ואין שבשמעם לאביו מעשיו שנתנכרו
:בשר[ וערל ת״ל מנין בשר ערל לב ]ערל

הפסולין כל
שלישי פרק

 לסמיכה תיכן היה קינכות של הסמיכות שכל כגמרא אמרו ]קורם
שחיטת למקום סמק עומד היה הקרנן שמניא מפני שחיטה

 גיהליה וחיתיה המיינאי לי מירלי והוד! :היה סרס ומלך
 למטה והשפילו ידי אצילי חכנגד מלמעלה קנוי־ גבוה היה אבנט־

 אתס וצריכים בכו כתיב כדינים ממלכת אמר לנאומו: כדי
 :ביזע ימירו ולא בהו דכתיב כתנים של בתפארת כלכס לנהוג
 ממסת אלא נפסל אינו לב עי־ל ת״ל ככרי: ממש נכר בן יכול

 נמשכים מעשיו שנתנכרו :קאמר בכהן אלמא ,לב- ערלת
מנין(; ק*7צ והיא גשר ]ערל ;למקום כנכרים



זבחים שלישי פרק הפסולין כל 93
 ממקום הרנה רחוק ניקנור נשער שהיו מצורע מאשם חון הקינן

נ פרין[ >ע״ז שחיטתן
 הכל* תרויהו ראמרי ורבא אביי פישפש וליעביד לג

ארה 1השכיל- עלי ה׳ מיד בכתב ד״האכי"
התבנית: מלאכת כל

 עוני אמי יוחנן י׳ המוכח על חיה שהמעלה הגמרא מסיק ]קורם
 קאי[: וע״ו כלום כלא עליו עוכר אינו אמר לקיש וריש נעשה ז

 הייתי בהמה לה׳ קרבן* נאמר אלו רבא לדמחיב
 ואת* שנא׳ כענין בהמה בכלל חיה אומר א !יקיא
 עוים ושה כשבים שה שור תאכלו אשר הבהמה יידכייס
 אמרתי וצאן בקר וצאן בקר* ת״ל וגו׳ וצבי איל א ייקרא

 הא כשר הביא ואם יביא לא יכול חיה ולא לך
 לי הבא רבו לו שאמר לתלמיד רומה זה למה
 על כמעביר שאינו ושעורים חטין לו והביא חטין

 בקר ת״ל וכשר דבריו על מוסיף אלןיא דבריו
 למדה הא חיה ולא לך אמרתי וצאן בקר וצאן

 שקלים[ בחס׳ ]כדתנן קטן פתח ופירושו פישפש ולעביד ה״ג
 עזרה של צפוני בכותל קטן פתיז וליעביד פי־כיכן והכא וכו׳

 הכל ויסמוך: ידו ויכניס בחללו מצורע ויעמול המזבח כנגד
 הבית כל ובבין ומדותיה העזרה פתחי כל דוד אמר כך בכתב

וכי: החשבון על להוסיף ואין ה' חיל לי נמסר
 הייתי :וצאן בקר פי׳ ולא הבהמה מן לה׳ קרבן נאמר אילו

 וצבי: איל בתריה וכתב הבהמה זאת שנא׳ כעבין כו׳ אומל
 והדר תקריבו הצאן ומן הבקר סן התם כתיבי וצאן בקר תרי

הכשבי׳: סן קרבנו הצאן מן וא© הבקר סן קרבנו עולה א© כתיב



 צד זבהיט שלישי פיק הפסרליץ כל

 לי תביא אל רבו לו שאמר לתלמיד דומרת זה
 כמוסיף שאינו ושעורים הטין לו והביא הטין אלא

תיוכתא ופסול דבריו על כמעביר אלא דבריו על
:תיובתא לקיש דריש

שמאי בית
רביעי פרק

יט יותרת* נאמרו מה מפני ישמעאל ר׳ דכי הנא
 מא נאמרו ולא משיח כהן בפר כליור־ז ושתי

 בשרע״נ למלך משול צבור של דבר העל□ בפר
 7 יחיא חבתו מפני בסרחונו ומיעט אוהבו על שכעס ודם

 שםפרכת* נאמרה מה מפני ישמעאל ר׳ דבי ותנא
 העלם בפר נאמרה ולא משיח כהן כפר הקרש

 שסרחה וד□ בשר למלך משל צבור של דבר
 שלו פמליא סרחה מיעוטה אם מרינה עליו

שלו פמליא אין סרחה רובה ואם מתקיימת
:מתקיימת

 )מפני נדברים מקצר בסרחונו ומיעט בצבור: אוהבו על
דדפר גרסיכן הקודש פרוכת נאמרה מה מפני :אהבתו(

 פני את כתיב העדה ובפר הקדש פרכת פכי את בתי' חשייו כהן
 לדעתו והמסכימים עצתו יזבורת ככסיו׳ שלו פמליא :הפרכת

 שלו פמליא אין סרחו רובם ואם אליהם: סתריו דברי אשר
ואין במקצת ומכניסתם מיזבתס מסולק היא הרי מתקיימת
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 וכח לשם נובח הזבח דברים ששה לשם מומחגי׳

 לשכם אישים לשם ה׳ לשם דברו לשם ע״ב
 )חטאה( לשם והאשם והחטאת ניחוח לשם ריח

 לשום בלבו היה שלא מי אף יוסי א״ר ]חטא[
 שאין ב״ד תנאי שהוא כשר אלו מכל אחד

:העובד אחר אלא הולכת המחשבה

מקומן איזהו
חמישי פי״ק

 לרה היה לא מוכח של ררוטית טורחאת קרן ב
 שלא לפי ]אלעור[ )אליעור( א״ר מ״ט יסוד נג

 צבור רוב שמטאו כיון כמי והכא כראשונה כמו כהה גס לכוג ע
:הקדושה נסתלקה כביכול

 זובח לשם אמר: זבמ לשס כגון קדש שינוי לאפוקי זנח לשם
 לשם בפ״ק: מקראי להו ילפיכן והא כעלים שינוי לאפוקי

 מקרא: ליה ויליף מאי לאפיקי מפרש כגת׳ ריח לשם אישים
 היה שלא מי אף עליו: מב־או שהוא מטאו לשם חטא לשם
 סתם שישמט ]ב"ד[ קנאי שהוא כשר: סתם ששקט וכוי בלבו

 שלא למימר אתי דלחא לשמו לימא דלא ב״ד התנו כפ״ק כדאט'
 אי הילכך העובר אחר אלא הולכת המחשבה שאין לשמו:

 דלאי הוא מידי לא לשמו אמרי דבעלים אע״ג לשמו שלא הוה
*'משב. לא אותו המקריב לכתיב מלתא תליא בדידיה



מזרח

ס

מעיה

 צח זבחים חמישי פרק מקוק איזהו
 רב בר שמואל רב ׳ראמ טורף של בחלקו חיחה
 .אמד. יהודה של בחלקו אוכל )היה( מזבחי יצחק

 רצועות חנינא בר חמא א״ר חמא בר לוי א״ד
 בחלקו ונכנסת יהודה של מחלקו יוצאה היחה

 )עליו( מצטער הצדיק בנימן והיה בנימיי 4ש

כלש״י בבקר עליו יעקב שנתנבא יטרף זאב בית דכתיב בנימין טורף
 כגמרא היתת לק הקרן ואותה מדבחא יתבכי כאחכבתיה עד יאכל

 זר1נכד^ הי' מזבח יצחק רב שמוסבר רב ,:דאמ ואזיל כדמפרש נמלקו
 פאה״ז של האורך כל במזי־מו אמה יהודה של בחלקו תופס כלו׳ אוכל

 גירסא מזרחית לקרן אמה בסמוך כלת שהיתת אלא אחה ברוחב המזרח
 אחרת לקק חהק יבסמו הלכ ׳שהית קלק הדרוס אורך כל וכן צפונית
 ש ועל הצפק כל פכי על מהלך היה היסוד כדתנן מערבית דרומית

 יסוד נמצא אמה ובדרום אמה במזרחה אוכל המערב כל פני
 יסוד שם היה שלא דרומית מזרחית מקרן חיץ הקרנות לשלשת

:כזה
מחלק יוצאה המזה רצועה

 כדתניא במזרח שתית יהוד׳
 הר יהודה של בחלקו היה מה

 שבו והלשכות ()בכניסתו הכית
 כלת כשיס עזרת והעזרות

 דריסת ומקום ישראל ועזרת
 גס המזבח עד הכתבים רגלי

 יהודה של בחלקו אוכל המזבח
קרן שלצד אלא במזרח ^מה
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 כל עליו חופף שנא׳ לנוטלח יום בכל ועלית! כת
 אושפזיכן ונעש׳ הצדיק בנימין זכה לפיכך היום לי דניים

 שכן: כתיפיו ובין שנא׳ לשכינה שם
 בנויות וישבו ושמואל הוא וילך מ״ר רבא כאדרש

 מה וכי ברמה בנויות( דוד הנה )וכתיב שסע״ב
 ]ברמה[ יושבין שהיו אלא רמה אצל נויות ש״איטענין

 ועלית וקמת כתיב אמרי עולם של בנויו ^ועוסקין
שבהמ״ק מלמד מ אלהיך ה׳ יבחר אשר המקו׳ אל  י *

**

*
*

*

*
**

 ידעי הוו ולא הארצות מכל גבוה וא״י א״י מכל גבוה
 )שבטים( בכולהו יהושע ספר אייתו היכא מקומו

 והרצועה לקרן סמוך כלה יהודה של יולקו היה צפונית מזרקית
 דרומית לקרן סמוך עד ונמשכה המזנק בדרום יוצאה היתה

 והיא המזנק בבכין אמה נכנם הרצועה ורוקב אחת מערבית
 אמה עלה מר כדאחר שם להיות ראוי היה• היסוד שכניסת איזה
 דגרטי״ר ומפספס קופף נזיר כמו חופף יסוד: זהו אמה וכנס

ודואג; המקשב אדם בלע״ז
 בניו ועוסקין :שמואל של עירו שהיתה ברמה משבץ שהיו

 ועלית הבקירה: לבית התור׳ מן מקים למצוא עולם של
 מכל גבוה שנהמ״ק מלמד לבהמ״ק משם עלייה קרוי שעריך מכל
 ולא הכא לן חיבעיא לא הארצות מכל גבוה וא״י א״י:

 העלה אשר ת׳ קי דכתיב אקריכא מקרא אלא לן נפקא מהכא
 בכל הגבוה מקום היכא מקומו :וגו' ישראל בבי את הביא ואשר

 השבטים בגבולי לבדוק יהושע ספר אייתי :היא מי כגבול א״י
רומי׳ לארבעת גבוליהס פאתי השבטים מכל באקד שס פי׳ ולא



 צו זבחים חמישי פרק מקומן איזהו

 ט> קיהושיגמבנו בשבט הגבול ותאר הגבול ועלה וירד* כתי׳
טז' מקומו הוא הבא ש״מ אמרי כתי׳ לא וירד כתי׳ *ועלה

עז שם *
 מסובנין גמליהן כל שט שנתפרש ובנימן יהודה משבט קוץ

 אדום וארץ א״י של לדרומה יהודה גבול ומקצועותיהן נרומותיהן
 למערב החזר? מן יהודה גבול ואורך כולה סכי על לדרוס גבולה

 הגדול וים למזרח המלין יס א״י של גבול כל אורך פכי על
 של לפונו וגבול מסעי אלה בפרשת א״י גבולי הן והן למערב

 ועולה הירדן מן למזרח התחיל אלא לארכו מכוון היה לא יהוד'
 ועולה ומרחיב צפון לכד לפכות לאמצעו מקרוב והתחיל למערב

 ,*כיש ועולה( ומרחיב צפון לצד לפכות לאמצעו מקרוב והתחיל )למערב
 ,,פיגיז׳? והילך ומכה המזרח חן ומשהתיויל ירושלים היא היבוסי כתף אל
 יםא,!^ ועוד הגביל וירד כתיב ולא הגבול ועלה כתיב :ירושלים עד

 ועד הכום בן גי סכי על אשר להר מירושלים אחרת עלייה כתיב
 הגבול וירד כתיב מערב לרוח שהוא ה־ס עד ומשם יערי׳ קרית

 נגב וגבול יהודה נמלת בצפון בנימין ונמלת ועלה כתיב ולא
 ]אורך[ )ארץ( שאין אלא ליהודה צסק גבול הוא בנימין כמלת
 ]ועד[ )על( ירושלים עד אלא הים עד המזרק מן בנימין נמלת
 דקאמר )והיינו יערים קרית ועד הכום בן גי סכי על אשר ההר
 מה וכל ועלה כתיב ולא ותאר הגבול וירד כתיב דבכולהו הכא

 עד המזרח מן בנימין לנחלת סמוך יהודה של צפונית שגבול
 איבו ותאר וירד כתיב ולא ותאר ועלה כתיב יערים(: קרית

 הוא הכום בן גי פני שעל ההר שראש למדנו ירידה ולא עלייה לא
כתיב ולשם ]דלירושלים[ מירושלים למעלה והוא הכל מן הגבוה
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 )נחתי( אמרי רמידלא בעקעיטם למבנייח סבור

)וא״ד( שכן כתיפיו ובין כדכתיב קליל בי ]ניתתי[ לג ׳דני **
 יתכין סנהדרין יהודה של בחלקו גמירי ]ואבע״א[

 לירח מדלינן ואי היא בניסן של בחלקו ושכינה
 מוטב)ניחתי( לאפלוגי( )ואתי טובא ליה אתפליג
 ועל שכן כתיפיו ובין כרכתיב פורתא ביה ]ניתתי[

 כדכתיב בדוד האדומי .דואג ביה נתקנא זה דבר
 עלי נפלו חורפיך וחרפת אכלתני ביתך קנאת כי* סט "לים
נדר לה׳ נשבע אשר וגו׳ המעלור־ן שיר* וכתיב קלב שם

 וגו׳ מקוט אמצא עד וגו׳ אבא אם יעקב לאביר
 באפרחה יער בשדי מצאנוה באפרתה שמענוה הנה

 בנימן זה יער בשדי מאפרים דאתי יהושע זה
:יטרף זאב* ביה דבתיב מט לאשי׳

 מי מעין שהיא בעיני נראה עיטם בעין למבנייה סכור ועלה:
 הכום בן גי פכי על אשר ההר עליית אמר שס האמור כפתו?

 כעשכו קליל כיה ]ניוזתי[ )ניחתי( בכתים: ירידה ככתבה שלא
 ובין כדכתיב למטה שהיא בירושלים אותו ונבכה מעט כמיך

 משוס עיטס בעין בכי׳ דלא האי א״ר ראשו: כתיב ולא כתיפיו
 הי משיעור יותר יהודה בכי מכיזלת בכימן נמלת שם דרמוק
 ]ואכן[ )ואקבעי( לעזרה הגזית ׳לשכ לסמוך אפשר ואי הבית

 צריכה והיא וגו' ועלית וקמת דכתיב בעזרה סנהדרין בעיכן[
 במלא דסנהדרין דגחירי ואזיל כדמפרש יהודה של במלקו להיות
 עצמי שעיג׳ ענותו כל את רגליו: מבין ומיזוקק כדכתיב יהודה

ביתי: באהל אבא אס ונשגע ולדעת לעסוק



זבחים ששי פרק קדשים קדשי

קדשים קדשי
ששי פרק

 נט שנשחטו הקרשים כל שנפגם מוכח רב אמר
ושכחנוהו בידינו היה ומקרא פסולין שם

 דקאמר ברבי לר״ש שבחיה א כהנא רב סליק כי
 שנפגם למזבח מנין יוסי בר׳ ישמעאל ר׳ משום
 חני״ש וזבחת* שנא׳ פסולין שס שנשחטו הקדשים שכל
אחרה עליו וכי שלמיך ואת עולותיך את עליו

חסר: כשהוא ולא שלם כשהוא אלא זובח
א ס של שילה של מזבח רב אמר הונא רב אמר

 ע״ג מה אומר יעקב בן ר״א דתניא היה אבנים
 0ש של אחד פעמים שלש אבנים אבני׳ אבנים* ת״ל

 מתיב עולמים בכית וא׳ וגבעון נוב של וא׳ שילה
 בימי השמים מן שירדה אש אמי בר אחא רב

 כימי אלא הנחשת מזבח מעל נסתלקה לא משה
 נסתלקה לא שלמה בימי שירדה ואש שלמה

ובשבילו בגיכי עליו ותאי שלם כשהוא בעזרה שם שנשחטו
:קאמר

 תניף לא אבנים מזביז וט׳ אבנים חזבין אס פעמים שלשה
להו יושיב יוד וגבעון נוב וגו׳: תבכה שלמות אבנים

 המסעות שבשעת נסתלקה לא קדושים: ואינם במת דשניהם
שלמה כימי אלא במקומה: אותה יחנייזין הסכתר עליו כיסים
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 הוא מעיקר׳ איתא ואם וסילקה מנשה שבא עד

 ר׳ דתניא נתן כר׳ דאמר הוא ליה דאיסתלקה
 חלול היה נחשת של שילה של מוכח אומר נתן

 לא מאי אמר יצחק כר נחמן רב אבנים ומלא
 אמרי רבנן היא מאי לבטלה נסתלקה לא נסתלקה
הוה אושפיוא אמר פפא רב משדרא חוה שביבא

:הבא ווימנין הבא וזמנין נקט
 ד׳ עליו הוסיפו הגולה בגי וכשעלו התם חנן שס

 כמין המערב מן אמות ור׳ הדרום מן אמות
 אביי א״ל ספק דלא משום יוסף א״ר מ״ט גמ״א

 מנשה שבא ער :שלמה שעשה אבנים למזמז משם נסתלקה
 בשילה המשכן משהוקם דאסתלק מעיקרא איתא ואם וסילקה

 ראטר הוא המזשת: ממזמז להסתלק הוזקקה אבנים מזמז ובכו
 נן כי־״א דאחר הוא אמרי דלא והא כתן כר׳ דאחר הוכא רב

 אנל כך היה מעשה בהדיא ליה דשמעיכן הוא כתן דר׳ משים יעקב
 לא אכניס: בשל דהוכשר אלא שמעינן לא יעקב בן קדר״א

 שביבא לגמרי: המזשת ממזמז בטילה שתהא לבטלה נסתלקה
 ולהבות זיקין היו אבכיס של על מקטירין כשהיו טשדרא הוה

הזא שאף משה של )הכמשת( מזביז שעל השמים מאש יוצאות
שם: מוכיז

 היה לא שלמה בימי בתיזלה אומר יוסי ר׳ מדות במם׳ התם תנן
 ומקום קרמת ומקום יסובב יסוד ועולה כונס כ״יז אלא

 הגולה בני וכשעלו :כ׳ על כ׳ המערכה מקים שהיה עד הילוך
 כ״ד מערכתו ומקום ל״ב על ל״ב יסודו נמצא וכו' עליו הוסיפו

שלנו פשוטה כ״ף כמין עשוית יונית גיס״ל גט״א כ״ד: על



צח זבחים ששי פיק קדשים קדשי

 ד מ״א וישראל יחודח* ביה דכתיב ראשון מקדש השתא
 שני מקדש ספק הים שפת על אשר כחול רבים

 לאעזיאב רבוא ארבע כאחד הקהל כל* ביה דכתיב
הכא מסייעתם שמים של אש התם א״ל ספק

:מסייעתם שמים של אש אין
 □ב מג^ מוכח אלא צורתו מינכרא בית בשלמא

טובח ראו ]אלעור[ )אליעור( א״ר ידעי
 עליו מקריב ]עומד[ הגדול השר ומיכאל כגוי
 שמונח ראו יצחק של אפרו אמר נפחא יצחק ור׳

 הבית מכל אמר נחמני בר ושמואל מקום באותו
 איברים ריח הריחו משם קטורת ריח הריחו כולו

 נביאים שלשה יוחנן א״ר חנה בר בר רכה אמר
 על עליהן שהעיד אחר הגולה מן עמהם עלו

 המוכח מקום על עליהן שהעיר ואחד המזבח
 כירח שאין <חע״פ שמקריבין להן שהעיד ואח׳

 שמים של אש אין שני במקדש ]הבא[ :ומערב דרוס כדפרישית
 ה״א ממיסר ואכבדה בו וארצה דיומא בס״ק כדילפיכן מסייעתן

התם ואמרי׳ מהן ׳אמ ואש שני מקדש שמסר דברים ממשה אלי
:מסייע לא סיועי הוה מהוה

 ומה לעזרה קדוש מה הגדולה כנסת אנשי ידעי בית כשלמא
מגא :המוחות יסודות צורות שניכרים להיכל קדוש

 העיד א׳ ומלאכי: זכריה מגי נביאים ג׳ היכא: מקומו ידעי
 על :אחה ששים על להוסיף מקים לו שיש המזכה על להם

דקדושת בית שאין אע״פ שמקריבין היה: היכן המזבח טקום
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 עלו נביאים ג׳ אומר יעקב בן ר״א תנא במתנית׳

 ועל המזבח על להן שהעיד א׳ הגולה מן עמהם
 אע״פ שמקריבין להן שהעיר ,וא המזבח מקים
 שתכתב התורה על להם שהעיד ואחד בית שאין

:אשורית
 דר׳טרפון מיה ק יתבי הוו טריפון בניאחתיהדר׳שםע״ג

 אשחושמה ויקח אברהם ויוסף* ואמד פתח אש,׳כהי
 בני עליהם קרא כתיב קטורה לו אמרו יוחני

:קטורה
 בחנים של כחן גדול כמה וראה בא יוחנן א״ר סד

 ונוצח ממוראה יותר בעופות קל לך שאין
 דרתנן אמח מכשלשי׳ יותר זורקן שהכהן פעמים

 וכר: המזבח לראש ועלה כסף של מחתה נטל

 אשורית שהבהב לבא: לעתיד וקדושה לשעתה קדושה הבית
כדאסרי' ליכוכאה כתנא עברי נכתב להם ניתכה שמתחלה

:בסנהדרין
 כלי ואמר פתח מידי אמרי היו ולא טרפון דר' קמיה יחבי חוו

 סיהס: לסתויז כדי דקאמר הוא בעלמא מלתא יוחני שידברו:
:בהלכה לדבר יודעים איכס קטורה בגי

 לזורק! כרין אין מאד קל שהוא ודבר בעוף קל דבר לך שאין
 רנהבמזרת כשהיה זורקן שהכהן פעמים למרחוק:

 דרוכן אחה מל׳ יותר לזורקה צריך דרומית מערבית בקרן וכעשית
 של המחתה כטל מחתה של הדשן בתרומת שזכה מי תמיד נחס׳ ",8נר/ע

ז*הכבש לסוף לרצפה הגיע זכו׳ החזניו לראש ועלה כסף מח׳
1״— דאירד



צט זבחים תשיעי פיק מקדש המזבח

מקדש המזבח
תשיעי פרה

 פרשחקרבנותכב נסמכה למה ששון בר ענני א״ר
 פח קרבנות מה לך לומר כהונה בגדי לפרשת

 ע״ב על מכפר כתונת מכפרין כהונה בגדי אף מכפרין
 ל• יאפי׳ ויטבלו עזים שעיר וישחטו* שנאט׳ רמים שפיכו׳

 עריות גילוי על מכפרין מכנסים בדם הכתונת את
 כה פמיה ערוה בשר לכסות בד מכנסי להם ועשה* שנאט׳

 חנינא[ א״ר ]מנין הרוח גסי על מכפרת והמצנפת
 מכפר אבנט גובה. על ויכפר שבגובה דבר יבא
 מכפר חשן ראיתיה. אהיכא הלב הרהור על
 פם ]מכפר[ אפוד .משפט חשן ועשית* שג׳ הדינין על
 ג *היש מכפר מעיל ותי״פים. אפוד ואין* שנא׳ ע״ו על
 ויכפר שבקול דבר יבא חנינא א״ר מנין לה״ר על

תורת זאת העולה תורת זאת אהרן את צו בסדר נסמכה למה
 ואת אהרן את קין והדר השלמים רזביד ]והאשם[ הקטאת

 לעתיד הוא רמז הכתונת את ויטבלו הבגדים: ואת אתו גניו
 לכסות כפרה: היינו וטבילה בכתונת דמים שפיכות שכפרת לבא

 שהיו דאיתא אהיכא עריות: גילוי על למפות כשרערוה
 )בפ״ק( כדילפיכן הלב כנגד דהיינו ידיהם אצילי כנגד תוגי־ין

 הא תרפים עון נגלה אפוד אין ביזע: ימגרו מולא שני[ ]בפרק
 שבקול דבר :ערכין במסכת שמעתי כך תרפים אין אפוד יש
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 בציץ פנים עזות על מכפר ציץ .]הרע[ קול על

 כתיב פנים ובעזות אהרן מצח על והיה* כתיב שסימני•
 ריב״ל אמר והא איני י לך היה זונה אשה ומצח* ג ימיה

 ומצינו בקרבנות כפרה מצינו לא דברים שני
 ולה״ר דמים שפיכות הן ואלו אחר ממקום כפרה

 רתני מקטורת לה״ר ערופה מעגלה דמים שפיכות
את •זיתן שנא׳ שמכפרת לקטור׳ מנין חנניא רב •י מיני

 ישמעאל ר׳ דבי ותנא העם על ויכפר הקטורת
 שבחשאי דבר יבא לה״ר על מכפר קטורת מה על

 דמים שפיכות קשיא חשאי מעשה על ויכפר
 דמים שפיכות אלה״ר לה״ר קשיא דמים אשפיכות
 קטליה מאן דידיע הא קשיא לא דמים אשפיכו׳

 קטליה מאן יריע אי קטליה מאן יריע דלא הא
 ולה״ר .ביה התרו ולא במזיד .הוא קטלא בר

 ;בפרהסיא הא בצנעא הא קשיא לא ]נמו[ אלה״ר
 לה״ר שהיה קרין במיזלוקת העם על ויכפר :שנו פעמונים

 שם לכדו הכהן שהיה שבחשאי המיתם: אתם דכתיבביה
 מן וכ״ש הקטרה בשעת ולמזבין האולם מן היו פורשים כדתכן
 מאזקטליה יריע ביומא: וגו׳ יהיה לא אדם מיכל דילפיכן ההיכל
 דלא וכמה קטלא בר יעכשו: שלא הצבור על מכפרת כתונת

 ולא במזיד ומשני : יכופר לא ולארץ דכתיב מיענשי ליה קטלי
 בכתונת מכפרי צבור הלכך הוא קטלא בר דלאו ביה אתרו
 בצנעה בערכין: כדאיתא עליו באין נגעין ]והוא[ )והא(

 בפרהסיא ניזשאי: שהוא מכפרת קטורת שניזשאי דבר דהוי



ק זבחים עשר אחד פיק חטאת דם

חטאת דם
עשר אחד פרק

 צו בר דרטי קמיה רגיל הוה יהודה בר יצחק *ב
ע״ג פגע חד יוטא ששת לרב ואול שבקיה חטא

 משום ליד ליה אתי ריחא נקטן אלקפתא א״ל :יה
 רב כי לך הוירת ששת דרב לקמיה לך ־אזלת
 מלתא בעינא בי מר הבי משום לאו א״ל ששת

 פרכא מתניתא משכחנא כי מסברא לי פשיטת
 ליה פשיט מיניה טילתא בעינא כי ששת רב ליה

 מתניתא ופרכא מלתא משכחנא נטי דכי מטתניתא
 דאפשיט מילת^ת מינאי בעי א״ל היא ׳מתניתא

 וכר: כליו במקצת בישל מיניה בעא מתניתא כי לך
 נקטן אלקפתא :יצמק לרב רמי א״ל :יציזק ברב רמי ביה פגע

 הוית ששת דרב לקטיה לך ראזלת משום ליד אתי־ליה ריחא
 במקום לעמוד שמשתדלים הרמז גסי על הוא משל ששת רב כי לך

 לתוך כקלט המלוכה ורייז בידי איזזכי הדוכוס ]ואמר[ גדולים
 :כתכוכתי לנאוה לאו :א״ל שבועות במם׳ דוכוס אלקסתא ידי.

 דמר למלתיה ליה פרכה :הכי אמרה דלא טתניתא ששכחנא
 סשיט ליתא: מתכיתא במקום דאמורא )האמורה( טמעתא

 כדאמרי׳ בס׳ו סדורות ]שהכרייתות[ )שמשניות( זקתכיתא
 )וא״ל ששת דרב ממתכיתא שסוותיה מי־משן יזסדא רב נערוכין

 דאיפשוט :וכו׳ משכקכיז כמי דכי מילתא( הא כי דתניא ת״ש
תשכיז במתני׳ תדוק וכי לך איסשוט מסברא מתניתא כי לך
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יום טבול

עשר שנים פרק
 נתכהן לא חנינא א״ר ]אלעור[ )אלעאי( כגא״ר

 לו והיתה* דכתיב לזמרי שהרגו עד פנחס קא
 אמר אשי רב עולם כהונת ברית אחריו ולזרעו בע׳
 פנחס וישמע* שנא׳ השבטים כין שלום ששם עד כה מדכי
 לו והיתרה נמי כתיב הא אשי ולרב גו׳ הכהן מ ישמע

 חנינא ולר׳ כתיב בברכה ההוא כתיב כי ולזרעו
ליחס ►החוזי הכהן פנחס וישמע כתיב הא נמי

אחריו: זרעו
 שמים בקדשי וחולק כ״ג רבינו משה רב אמר שם

למנה היה למשה המלואים מאיל* שג׳ היה ח ^ןלא

 ששם ער :הוא כהן ואילך מכאן אלמא גו׳ עולם כהונת בריח
 ראובן ובכי גד נכי בשבט יהושע בימי השבטים בין שלום

 לצבא עליהם לעלות שבטים שאר ובקשו הירדן בעבר המזבמ את
 בכל הכהן סכמס וישמע וכתיב עמהס לדבר פכמס את ושלמו
 י כהונה כתיבת אין הכהן אלעזר בן פכמס מוצא שאתה מקום

 :כתיב( סתם קרא )והאי בסכמם כתיבה וכאן באלעזר אלא
 עדין אבל מזרעו כהוכה תפסק שלא ]בשרו[ )ברכו( בברכה

 שלום וכששס כתכהן משה מימי אחריו זרעו לייחס כתכתן: לא
 להיותסגהניס כהונה במעלות זרעו כהןוליימס ליקרא כתיימם

;מסנמס אלא גדולים כהניס היו שלא גדולים
1 גכהניס: מליקה לשה לסנה חיה למשה



 —קא ובחיים עשי שלם פרק ירס טבול
 אית<א ואם* עמחם הידק פנחס והלא מחיבי
 שאגי דלט׳ עמחם היה רבינו משה והלא ליטא
בהשכמה משה מר דאמר כשביל דטריד משה

ירד: ובהשכמה עלה
 שם הסגיררק משה א״ת הסגירה מי מרים מיתיבי

ואיןזררואהאתהנגעיםשםע״ג*הוא זר משה
 קרוב ואין הו^ן קרוב אהרן הסגירה אהרן א״ת

 חיללה ]גדול[ ככור אלא הנגעים את רואה
 מסגירה ואני כהן אני שעה באותה למרים הקב״ה

 ואין זר משה מיתתי קתני פוטרה ואני חולטה אני
 שאני יצחק כר נחמן רב אמר הנגעים את רואה זר

 מתיבי בפרשה כתובים ובניו דאהרן נגעים מראות
 בנות על יתירה אלישבע היתה שמחות חמש

 בנה בן סגן בנה כ״ג אישה מלך יבמה ישראל

 טורדי שהדבור קדשים כאכילת עסוק ולא ]בשכינה[ טייר
 כימי להר עלה בהשכמה :ערכ ועד מבקר בהר תמיד להיות

דברי ולהשיב העם את לקדש ויורד עולה כשהיה תורת חתן
.־ הוה טרוד אלחא שבת במס' ר״ע בס׳ ה׳ אל העם

 אין :וגו׳ אהרן אל והובא דכתיב הנגעים אח רואה זר ואין
נגע וכל ריב כל בסכה׳ כדתכיא הנגעים אח רואה קרוב

 היתה בקרובים: שלא נגעים אף בקרובים שלא ריבים מה
 עולם: בסדר קאי המשכן שהוקם ביום יתירה אלישבע

 בסדין כדאשכמן מליומה משוס פכיזס כנה בן :אלעזי־ סגן כנה
העם אל המדבר והוא לצבא הכהן אלעזר כן סכמס ואת אותם
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 כ׳ על ואכלה שבט נשיא ואחיה מלחמה משוח
 לא כ״ג אין ]מלך[ מלך יבמה מיהרז קחני בניה

מלך: אף אימא
 אומר קרחה בן יהושע ר׳ במשה ח׳ אף וירןר*כד
רושבם בו נאמר שבתורה אף חרון כל קב

 אומר יוחאי בן שמעון ר׳ רושם בו נאמר לא ווה י **יייי
 אחיך אהרן ׳ הלא* שנ׳ רושכם בו נאמר וה אף

 כהן אתה אמרתי אני ה״ק הוא כהן והלא הלוי
 וחכמים לוי ואתה כהן הוא ועכשיו לוי והוא

 חמלואיס ימי שבעת אלא משה נתכהן לא אומרים
 של מורעו אלא כהונדה פסקה לא וי״א בלבד

 על יקראו בניו האלהים איש ומשה* שנא׳ טשההאנג״ד
ושמואל ככהניו ואהרן משה* ואומר הלוי שבטםצטליה

 לדורות קרא תימא וכי ואומר מאי שמו בקוראי

 אחיה :אויביכם על למלחמה היום קרבים אתם ישראל שמע
נחשון:

 הכאה פעמים שם היה חרון של סימן מה רושם בו נאמר
 שאול אף ויחר כגון וחירוף קללה פעמים נזיפה פעמים

 יחכמו. רבים לא אליהוא אף ויחר .המרדות נעות בן בתריה וכתיב
 הלא :הוא נזיפה לשון אני אלהיס התחת ברחל יעקב אף ■וימי

 הוא ידבר דבר כי ידעתי לוי להיות ראוי שהיה הלוי אחיך אהרן
 כהונה לו פסקו לא משה נתכהן לא לכהונה: זכה ומשם

 יחיו כל הוא אבל מזרעו אלא כהונה פסקה לא וי״א :מעולם
 בניו כי״א(: כ״ג היה רביכו דמשה בגמרא )דאמרינן כהן היה

לדורות תימא וכי כהן: הוא אבל הלוי שבט על יקראו



 קב זבחים עשי שנים פרק יום טבול
 חרון וכל ]בכהניו[. ואהרן משה ואומר דכתיב הוא
 יא שמי' מעם ויצא* והכתיב רושם בו נאמר שבתורה אף

 ריש אמר מידי ולא א״ל ולא אף בחרי פרעה
 והכתיב הכי ר״ל אמר ומי ויצא סטרו לקיש

 ר״למלךשסי ואמר היאור שפת על לקראתו *ונצבת
 הו<א רשע אמר יוחנן ור׳ פנים לו והסכר הוא

 תהא לעולם ינאי א״ר .איפוך ]בו[ פניך והעיז
 יא שם אלה עבדיך כל וירדו* דכתיב עליך מלכות אימת

 אמר יוחנן ר׳ ליה קאמר לא לריריה ואלו אלי
 מתניומ״איח וישנס אליהו אל היתה ה׳ ויד* מרסיא

 רבינו משה בקש עולא אמר אחאב לפני וירץ
 ג שמ!מ ואין הלום תקרב "אל רכתיב לו נתנו ולא מלכות

 מיאנכיה׳אלהיםש״כז*שנ׳ מלכות )בית( אלא הלום
 דכתי׳ היכא וכל חלום עד הביאתני כי ביתי ומי

 שאול גבי והא הוא ]לדורות[ עולם( )עד הלום

 הלויה ואת הכהונ' מימסיןאת כשהיו ככתב זמן דכתי׳לאקר הוא
 שבט על יקרא משה למימר ליה הוה דלא יקראו בכיו נקט ולהכי

 : המתיימסים[ על אלא לומר לו ]ואין קייס היה לא שהרי תלוי
 לקראתו ]וכצבת[ והיינו פנים לו הסבר ליזייו: על הכהו סטיו

 לקראתו וכצנת והיינו פניך בו העיז לקראתו: הטן גדולתו לסי
 אלי וירדת ליה קאמר לא לריריה ואלי :עזות לדבי־ למליומה

 למשה ויקרא דכתיב הוה הכי דמסקכא ע״ג ואף והשתיזוית
 שהיה לפניו רץ והוא היה רכוב אחאב לפני וירץ וגו׳: ולאהרן

אמרו: דוד אנכי טי ארעא: אורה ייזידולאו איזאב
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 לא זרעו אין הוא איש הלום ]עוד[ הבא* '"אירכתיב
 שאול שאני ואבע״א בושת איש הוה הא אבע״א
 חנינא א״ד אלעזר כדר׳ קיימא לא בגויה דאפי׳

 לאדם גדולה שפוסקין בשעה חנינא א״ר ראר״א
 הדורות כל סוף עד )אתריו( ולזרעו לו פוסקין

מלכים ואת ]עיניו[ )עינו( מצדיק יגרע לא* איונלישנא׳
 דעתו הגיס ואם ויגבהו לנצח ויושיבם לכסא

 בזיקי□ אסורים ואט* שנאמר משפילו הקב״ה0?
:עוני בחבלי ילכדון

1 ין מ

חטאת סרח ,יש•;
עשי ארבעה פרק א״מהיש

 י וכו׳ מגתה חוץ ששרפה חטאת פרת נפיסקא כה

חוץ. שחוטי משום עליו חייבי! אין קיג
 הבדוק ממקום חוץ ר״ל אמר מגתה חוץ מאי
 היא ברוקה א״י כל ]והלא[ יוחנן ר' ]לו[ אמר לה[

 לא״י מבול ירד סבר ר״ל מיפלגי[ קא ]במאי
 מלכות הלום ומיהו קיימא לא בגויה ראפילו שאול שאגי

 אנל לו פסקו עולמים מלכות לשאול כשפסקו הוא עולמים
 הגיס ואם דאמר אלעזר כדר׳ הימנו; שתיכטל לעצמו גרס הוא

 להם גורס לבם גבהות בזיקים אסורים ואם ויגבהו וכו׳ דעתו
עוני: ביובלי ילכדו בזיקים אסורים להיות

 1:התהום קבר תמתיה שאין שס לשויזטה לה הבדוק ]ממקום
ן עצמות בה וכשקעו לא״י מבול ירד סבר ר״ל



?□הים עש! געו. לו4 ק * חטאת פרח
 ישראל לארץ מבול ירר לא סבר יוחנן ור׳

 אחר מקרא ושניהם יצחק[ ]בר נחמן רב אמר
 מטוהרהיחזקאלנג לא ארץ אח לה אמור אדם בן* דרשו

 אתטוהי סבר יוחנן ר׳ ועם ביום גושמה לא היא
 עליך ירדו כלום טהורה לא א־ץ את מתמה קא

 ארץ דכףא כפשטיה סבר ור״ל ועם ביום גשמים
 ביום גשמים עליך ירדו לא מי את טהורה לא

 ע״ב שם מתו בחרבה אשר מכל* לר״י ר״ל איתיביה* זעם
 !יאשית מש״ה לא״י מכיל ירד דאטינא לדידי כשלמא

 ," יר?ע וכררב מהכלא מתו אמאי לדידך אלא מתו
 ק תיחל” ברותחין המבול( )דור חסדא רב דאמר חסרא[
 מאמי בשכבות קלקלו )ברותחין נדונו וברותחין קלקלו

 ייי״י המים וישוכו* ]הבא[ דכתיב נדונו( וברותחין ירע
 ח שס איתוביך רא״ שבכה המלך וחמת* ]התם[ וכתיב

 י בשלט׳ מתו בחרבה אשר מכל לר״ל יוחנן ר'
 חרבה מאי לרידך אלא חרבה דאיכא היינו לדירי
 חרבה[ לה קרי ]ואטאי דמעיקרא חרבה איכא
 לא המבול ברור חסדא רב דאמר חסדא כדרב
 בחרבה■ אשר מכל ,ש: שבים דגי׳ על גורה גגורה

 ירד לא דאמר יוחנן לר׳ בשלט׳ שבים דגים ולא טתו
 התם ]רימא[ )דימא( )אורוילא( דקם היינו לא״י מבול

 ואץ קברות ביתי אתריהם הנאים וקברום מהכלא : המתים
 וכשקעו סבול שם שהיה ארצות לשאר אלא הארץ לכל למוש

 בחרבה אשר כל :מכול קולס דטעיקרא חרבה :נטיט[
ונקבה זכר הראם התם רימא רקם היינו ;שבים דגים לאסוקי
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 רבי אמר קם היכן ]רימא[ )אורוילא( לר״ל אלא
 כר בר רבה והאטר בתיבה הכניס מראות ינאי
 ]דרימא[ )רימא( אורוילא האי לי חזי לדידי חנה
 הוי כמה תבור והר תבור כהר דהוי יומיות כר

 ]תלתא[ )תרי( דצוארירת משכיח פרסין ארבעין
 סכא* ורמא ופלגא פרסא דרישיה מרבעתא פרסי ממ׳

 בתיבה הכניס ראשו יוחנן א״ר ליררנא וםכריהבא״כנמ*
 פרסא דרישיה מרבעתא אמרת הא סוף סוף

 והא״ר לתיבה הכניס חוטמו ]ראש[ אלא ופלגא כופתא
 לקיש דריש לדבריו לא״י מבול ירד לא *"שיוחנן

 קרניו לקיש ריש אמר תיבה קסגיא והא .קאמר ם״כ6ני
 *המבול- דור חסדא רב והאמר בתיבה קשיו

 היכא תיבה וליטעמך נדונו וברותחין קלקלו ברותחין
 )קטנות( נוראות :שם עמדו לתיבה ליככם יכול ואין גדול שהוא

 הים[ שפת על שהוא דימא ראם ]הוא אורזילא לתיבה: הכניס
 ביום יומיה בר :ודיצא( תורבלא ורימא יעלה )ומתרגמי׳

 טרבעתא בי :צוארו משך אורך רצואריה משביה :שנולד
 ליררנא !□כריה סכא רמא :ראשו מרבץ בין )בית( דרישיה

 דעציצא( סיכוי כמו )סכא .מימיו הלוך וסתם לירדן גלל הטיל
 להנשי׳: שיוכל חוטמו :)הכנים( דכיסן[ דבעות׳ כיבוי כמו ]ככא

 קם דהתס ניחא הכי לשנויי ליה למה לא״י טבול ירד לא
 היתה והלא תיבה סניא קא והא] דה״ג( )ב״ל :דל״ג[ ]כ״ל
 יזוטמו ונמצא לנמוך הגבוה מן תמים סבי על מהלכת תיבה
 ברותחין :בתיבה קשרו קרניו ומשכי ומת התיבה מן נשמט
חיכי חיבה וליטעמיך ברותאין: שכמלג נמצא יא״כ נדונו



 קד זבחים ,עשי ארבעה פרק חטאת פחת

 נעשה אלא קם חיכי הבשן מלך עוג ]ועוד! שגיא
 דירד נמי נהי ]ולר״ל התיכה צרי ונצטננו נס

 שמה נקרא למה דאר״ל פש לא והא לא״י מבול
 יוחנן ורבי שם נצתללו מבול מתי שכל מצולה

 1מכול מתי שכל שנער שמה נקרא למה אמר
 למה בהו א א״ר אידבקו[ דלא א״א שם ננערו
 קא והא עשירית את שמנער׳ שנער שמח נקרא
 ]תלתן^ דקאי( הוא דרי תלת )עד דקאי חוינא

 מעפראשכמע׳ האוכל ]אמי[ )אסי( א״ר משכי[ לא דרי
/?*,האוכל" ]תנ״הכל אבותיו בשר אוכל כאלו דבכל

 א*כמהרש :ורמשים שקצים אוכל[ כאלו וי״א וכו׳
 ר׳כו יתקדשו ה׳ אל הנגשים הכהנים וגם* תניא

 קטר מבית אותה וכפרת דכתיב ומבחוץ חבית היא זפותה והלא סגיא
 ע״ב נפשר: זפתה שאין מהלכת היאך הן דרותמין וכיון בכופר ימביז־ו׳ן

 "ט שמי' מלך עוג זה יוחנן וא״ר הפליט ויבא דכתיב הבשן מלך ועוג
 שבצידי המים ונצטננו נעשה נס :החבול חדור שפלט הבשן

 לא והראם כפשר לא הזפת ]וגם והראם עוג עמד ושם התיבה
 המתים חן פש לא הא :טבעו לא גובהן ומפני לתיבה הוצרך

 :מצולה שהיא לבבל החים השפילוס היא דגמה׳ דאיידי כלום שם
 א״א חרבי: לצולה האומר דכתי׳ מצולה שמה נקרא למה
 מתקיי׳ עושרה אין עשירי׳ שמנערת בטיט:[ אדביקו דלא
כבל עתירי ביצה במם' כדאחרי׳ הבריות על מרחמי׳ שאין מפני

 :מבול של ורמשים שקצים אוכל כאלו :הן גיהכם יורדי
בהם העד ולהעלות אלי לגשת שרגילין ואע״ס מלעלות יתקרשו
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 רבי בכירות פרישות וו אומר קרתה ק יהושע
 למ״ד בשלמא ואביהוא נדב פרישות וו אומר

אשר הוא* דכתיב היינו ואבירוא נדב פרישות זו י יייזיא
 וו למ״ד אלא אקדש בקרובי לאמר ה׳ דבר

 הימא ואביהוא( נדב )פרישית בכורות פרישות
ונקדש ישראל לבני שמה ונועדתי* דכתיב טרמיזא3ח*מ6

 זה דבר במכובדי אלא בכבודי חקרי אל בכבודי
 של בניו שמחו עד ידע ולא למשה הקב״ה רמזו
 לא אחי אהרן לו אמר אהרן בני כשמתו אהרן
 וכיון מקום של כבודו לקדש אלא בניך מתו

 לפרוש הבכורות את הזהיר בכורות פיישות זו בהר! יעלו שלא
 כהני׳ בכורו׳ נקראו לא כלו׳ ואביהוא נדב פי־ישו׳ ]זו :ההר סן

 זה ההר מן לפרוש כאן שהוזהרו הכגשיס הכהכים הן מי אלא
 ה' אל הנגשים הכהכים והן כהכיס בסיני שנעשו ואכיהוא נדג

 סן במיני כלקא׳ וגו׳ ה' דבר אשר הוא :קרבנות[ להקריב
 בהקמת ההיכל מן מלפרוש נזהרו שלא וכיון ה׳ בהם יפרוץ

 היכא בכורות פרישות זו למ״ר אלא :בהם פרץ המשכן
 לכן קולם למשה הקב״ה רמזה היכן ואביהוא נדב מיתת רמיזא
 למשה לו נאמר בכבודי ונקדש :ה׳ לכר אשר הוא דקאמר

 שביום ]לו[ ורמז המשכן מלאכת על שנצטווה ]ביום[ )קולם(
 נרמז ולא ]ככבוליו[ )בככולו( יתקלש הבית על שכיבתו שישרה

 ]אלא שיתקלש(: )כלי אתרן בבי שחתו על הס מי להכין לו
 יראיו על נורא שהיא להוליע עליתם מקו׳ של כבודו לקדש[
 )התקלש( מלאכת על שנצטויתי ביום אלי לבר אשר הוא יחיולעיו



קד׳ זבחים עשי ארבעה פיק חטאת פרח
 וקבל שתק הם מקום ידועי שבניו אהרן שידע
 *בדודי״יזיא וכן אהרן וידום* שנא׳ שתיקתי־( )על שכר
שהנמליםל? אע״פ לו והתחולל לה׳ דוס* אומר הוא

שלמה אמר וכן דום ]חללים[ חללים לך מפיל
 שותקיזהל״י פעמים'שאדם לדבר ועת לחשור־ה *עת

 מדבר שאדם ופעמים שתיקתו על שכר ומקבל
 כר ]חייא דא־-׳ר והיינו דבורו על שבר ומקבל

מלי׳ יךרשקממ אלף,י□ נירא* מ״ד יוחנן א״ר[ אבא
 שהקב״ה בשעה ממקודשיך אלא ממקדשיך תקרי
)ומתקלס( ומתעלה מתיירא כמקודשיו דין עושה

:]ומתהלל[
 טרפה למ"׳ד ילפינן להקריב כח לבני שנאסרה דטרפה איתא ]ננמ׳

 לן כחמין אתן ידרפינן כנח שנא' אתן אשר החי׳ מכל יולדת
:ננמ׳ !פרין .

 קטז בי׳ כתיב תמים הוה טרפה גופי׳ נח רדלמא
בי' כתיב צדיק בדרכיו תמים ודלמא

 פיסקא וכו׳. במעשיו צדיק בדרכיו תמים ודלמא
 וטהורין טמאין הוו ומי טמאין. לא אבל טהורין
 יונתן א״ר נחמני בר שמואל א״ר שעתא כההיא

 : אקדש לי והקרובים הנכבדים באותם בכבודי ונקדש ]המשכן[
 כהנים( )בתורת אמרינן שכר וקבל ששתק הרי אהרן וידום שג׳

 עכין אמר שנאמר הדבור אליו וכתיימד ׳כה זה דבשכר ]בב׳יר[
זו אלהים נורא :אהרן אלא שם הוזכר ולא יין *שתוי פרשת זה

: במקולשיס דין כשעושה נורא הוא אימתי הדין מדת
:תורה נתנה לא הרי הוו מי :וסבלן עניו כדרכיו תמים
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 ידעי הוו מנא עבירה כהן נעבדה שלא מאותן
 כל התיבה לפני העבירן חסדא דא״ר חסדא כדרב

 התיכה אין טהור שהוא כידוע קולטתן שהתיבה
 אמר אמר אבהו ר׳ טמאין שהן בידוע קולטתן

:מאליהן הבאין ונקבה זכר והבאים* קרא י אש,מי
 הכמורה הותרו המשכן הוקם שלא ער תניא ם
 עולות קרבו והכל ווכר[ בבכורות ועבודה שם

זבחים ויזבחו* והכתיב לא שלמים אין עולות .וכו׳כי ׳”יי
 ושלמים עולות קרבו הכל אימא אלא שלמים
 לא כמ״ד עולות אם כי לא שלמים אבל והתניא

 יוסי ור׳ אלעור ר׳ דאתמר נח בני שלמים קרבו
 וחד נח כני שלמים קרבו אמר חד חנינא בר

 קרבו דמ״ד מ״ט נח בני שלמים קרבו לא אמר
 1הון> גס הביא והבל* דכתיב נח בני שלמים ד *אשי׳

 קרב שחלבו דבר איזהו ומחלביהן צאנו מבכורות
 הוי מזבח[ ולגבי קרב אינו וכולו מזבח[ ולגבי
 נח בני קרבו לא דמ״ד ומ״ט שלמים זה אומר

 ובהן באו מאליהן התיכה אל שבאו אותן וכל מאליהן הבאין
 שכיס ושבאו טהורין שהן ידע שבעה שבעה שבאו אותן הכיר

:טמאין[ שהן שכיס
 ואת הוה המשכן להקמת קודם וסיני שלמים זבחים ויזבחו

 :כלל שלחים קרבו לא המשכן הוקס שלא דעד אמרת
 שלחים אבל עולות קרבו אה״ע בין ישראל בין ]הכל[ ]לכל(

קרנו ישראל שנבחרו תורה חתן ומשעת נח ב?י הקריבי לא



קו ם וגוף עעו ארגעדי ק* מתחטאת
 י ש״ה התנערי תימן ובואי צפון עורי* דכתיב שלמים

 שמעשירה אומה ותבנית בצפון שמעשיה אומדת
 דידהו משמנים מחלביהן הכתיב ומר ודרום בצפון
 דכתיב הוא גליות בקבוץ ההוא עורי הכתיב ואידך

 > שמית זבחים בידינו תתן אתה גם משה ויאמר* והכתיב
 והכתיב להקרבה ועולורת לאכילה ובתים ועולות
 יח שס יתרו לאלהים וובחים עולה משה חתן יתרו *ויקה
 אחר יתרו למ״ד בשלמא הוה תורה מתן אחר
 מתן קודם יתרו למ״ד אלא ניחא בא תורה מתן

 ר׳ !בגי[ דאתמר למימר איכא מאי בא תורה
 תורה מתן אחר אמר חד לוי בן יהושע ור׳ חייא
קודם למ״ד הוה תורה מתן קודם אמר וחד הוה

 :נח בגי שלמים קרבו קסבר הוה תורה מתן
 כח מה משה חתן מרין[ ]כהן יתרו וישמע* כחנאי

 שם אומר יהושע ר׳ ונתגייר ובא שמע שמועה
 שפ בצפון שמעשיה : מצרים את ה׳ וינער לשון התנערי : שלמים
 שמעשיה אומה המשיי! מלך אל ותנא צפון שטעונה עולה היינו
 משמנים : ושלמים עולות שסקריבין ישראל דהיינו ודרום צפון

 וה״ק גליות בקבוץ היו: עולות ומיהו שבהם השמנים סן רידהו
 :בכס המסוזרו׳ גליות לקבץ דרומית ריין ובואי צפונית רויז עורי

 בני כולהו תורה מתן יקידס שלמיס היינו זבמיס ועולות זבחים
בעלמא שמיטה לשון אלא שלמים איכס זבמיס ומשני היו כמ

 :לקמן היא פלוגתא וכו׳ למ״ד הגיחא :ולאכילה
:לא או יתרו הוה תורה מתן קודס אי כתנאי
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 בצרו כתובה שהרי ובא שמע עמלק מלחמות

חרב. לפי עמו ואת עמלק את יהושע ויחלוש* יי שמיי׳
 וב<א שמע תורות מתן אמר המודעי אלעזר ר׳

 הולך קולו היה לישראל תירה הקב״ה כשנתן
 אחותם אוודע מלכי וכל סופו ועד העולם מסוף

ובהיכלו* שגא׳ שירה ואמת כהיכליהן רעדה נ" *מלי
 הרשע בלעם אצל כלם נתקבצו כבוד אומר כלו

 שמ^ן שמענו אשר ההמון קול מה לו ואמרו
 למבול ה׳* שנא׳ להם[ ]אמר לעולם מכול מביא "ס

 נשבע כבר לעולם מלך ה׳ וישב להן( )אמר ישב
מי כי* )שנא׳ לעולכב מבול מביא שאין הקב״ה ינ ׳,"*י

 מים של מבול שמא לו אמרו וגו׳( לי זאת נח
כי* שנא׳ מביא אש של מבול אבל מביא אינו סי •ם

 א״ל וגו׳ נשפט[ ה׳ ]באש יבא( באש ה׳ )הנה
 שג׳ עיקר כל מכול יביא שלא )להם נשבע כבר
 בשר[ כל משחית ]שאינו מבול( עור יהיה ולא*יסי׳ט
 חמרה להם אמר ששמענו ההמון קול מה אלא

 אצלו שגנזה גנזיו ככירה להקב״ה לו יש טובה
 מבקש והוא העולם שנברא קורם דורות תתקע״ד

 משתעי תור׳ ובמתן אילות יקולל ה קול קרא7 רישא וגר ובהיכלו
 להם אמר להקב״ה: כבוד אומר כולו ומלך מלך כל של ובהיכלו

 בריותיו על לעילם מלך שיהא כשבע כבר לעולם מלך ה׳ וישב
 יכ״ו העולם שנברא קורם דורות חתקע״ד ישקיתס: ולא

דור: לאלף צוה דבר הרי רניכו משה ועד מאדם דורות



פרקאללעה^ר חטאת פרת
 נע תלי׳ ענו מיד יתן לעמו עין ה׳* שנא׳ •לבניו ליחנה

 ר׳אליעור כשלום. עמו יבי־ךאח ה׳ ואמרו בלם
 שנא׳ ובא שמע סוף ים קריעת אומר יעקב בן

 ס יהושיג ןק׳ הוביש אשר אח וגו׳ מלכי כל כשמוע *ויהי

 וימס עברם עד ישראל בני מפני הירדן מי את
 ישראל בני מפני רוח עוד בהם היה ולא לבבם

 נ שס שמענו כי* יהושע לשלוחי אמרה הזונה רחב ואף

 וגו׳ מפניכם סוף ים מי אח ה׳ הוביש אשר אח
 באיש רוח עוד קמה ולא לבבנו וימס ונשמע
 באיש רוח עוד בהם הי׳ ולא רבתי׳ החם מ״ש מפנים

 ע״ב לאשם אקשויי אפילו* עוד קמה ולא כחי׳ והבא מפניכם

 שלא ונגיד שר כל לך אין דאמ׳מר ידעה מנא אקשי
 כשיצאו שני׳היתה עשר בח אמרו הזונה רחב אל בא

 ישראל שהיו ארבעי׳שנה כל וזינחה ממצרי׳ ישראל
ימחול אמרה נתגיירה שנה חמשים אחר במדבר

:וחלון ופשתים חבל בשבי״ לי

 לתשמיש אבר אקשויי דאפילו :ישרן! של מעוזם היא התור׳ עוז
 הזה: בל׳ יהושע לשלומי ואמר׳ בדבר והיאהיתהיודעת לאאקשי
 בשביל לי ימיזול אמי־־הרמב יתרו: בפרשת כמכילתא מר דאטר

 בג׳ רנש״ע אמרה הכי )כמי( תניא במכילתא ומלון ופשתים יזבל
 שהיו ומלון ופשתים ביזבל לי יממול דברים בג׳ מט־(תי דברים

 ]וגם[ היא( )ואף המלון דרך במכלים ויורדין לה עולין המנאפים
להציל זכתה עצמן דברים ג' ובאותן העץ נפשתי אותם טמנה

תשלומים:
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 לעשות רשאים אינם הזה בזמן ונכרים מר ]אמר כט
 בני אל דבר* דת״ר מילי הני מנא כן[ שס

 ]שחוטי[ )שחיטת( על מצווין ישראל כני ישראל י! ••קיא
 ]שחוטי[ )שחיטת( על מצווין הנכרים ואין חוץ
 לעצמו במה עושרה ואחר אחד כל לפיכך חוץ

 אחא בר יעקב א״ר שירצה מה כל עליה ומקריב
 לעשורה ואסור לסייע אסור |אסי[ )יוסי( א״ר

 שרי להו ולאורינהו ]רבה[ )רבא( אמר .שליחותו
 מלכזיה דשבור אימיה תורמה דאיפרא הא כי

 לרבא[ ]קורבנא לקמייהו( תלתא )עגלא שדרה
 לחו אמר שמים לשם ניהלו קרמה הו ל אמרה

 דכרו וילו הונא בר אחא ולרב ספרא לרב רבא
 שירטון ימא דמסקא היב׳ וחוו גילאי עולמי תרי

 חרתא מנא מן נורא ואפיקו חרתזי^ ציבי ואייתי
 אביי[ ליה ]אמר שטיבה לש□ ניהלה וקריבו

 בזקן דככריס בה דסיים קאי דלעיל אברייתא טילי הגי טנא
 אסור במות: להן נאסרו דלא כן לעשות רשאים הזה

 ירושלים דקדושת הזה כזמן כגון הבמות איסור בשעת לסייעם
 זילורברותרי יעשי: היאך להו אורוי היתר: אמריה אין

 כיי שכן אקד גיל בכי בקורים ככרים שני קקו לכו גילאי עולמי
ונעשה ומתייבש כלע״ז לגיו״ן שרטון ימא רטסקא היכא לדבר:

 חרתי ציכי ואייתי נמזבק; הדיוט ישתמש שלא דבעיק קרקע .
 טטנא נורא ואסיקו :כלי שכרי יהו שלא אדם בהם נשתמש שלא

מן אש בו שמוציאין בלע״ז אצי״ר סיוש״ל שהוא לי נראה חרתא
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 בן ר״א ]דתניא )דאמר( שמוע בן אלעזר כר׳ כמאן
 הדיוט בהם נשתמש שלא מוכח מה אומר[ שמוע

 ר׳ מודה והא הדיוט בהן נשתמש שלא עצים אף
 אומר אחד כתוב דתניא בבמה שמוע[ )בן אלעור

 כא6״הששל משקל זהב שקלי כמקום לארנון דוד *זיתן
 כד נ״ש )כסף( הבקר ואת הגורן את דוד ויקן* וכתיב מאות

 שבט מכל גבה כיצד הא חמשים שקלים ]בכסף[
 רבי מאות שש שהם והב שקלים חמשים ושבט
 ]דוסתאין )דורמסקי( כן יוסי אבא משום אומר
 הבית וכל שקלי׳ בחמשי׳ מזבח ומקים ועצים בקר
 )כתיב אומר שמוע בן אלעור ר׳ מאות בשש כולו
 מפורש מה בענין כמפורש הגורן את דור ויקן

 בלס שם לעולה הבקר* אבל וגו׳ לארנון דוד שאמר בענין
 חמשים( שקלים בכסף לעצים הבקר והמוריגי׳וכלי

 בשש כלו הבית וכל בג׳ מזבח ומקום ועצים ]בקר
 מזבח מה יאמר שמוע *בי אלעזר כי׳ כמאן ה״ג :האבנים

 אחר כתוב ראשונה: בפרשה שנויה היא כהניס כתורת וכו׳
 כהניס( )כתורת ושנויה בספרים היא משובשת זו ברייתא אומי־

 חזביז מקום כיצד הא שבויה היא וכך כהכיס[ כברכת ]בספרי
 יוסי ]אבא[ )ר׳( בשם אומר רבי מאית בשש הכית וכל ביזמשים

 אלעזר ר' מאות שש שהם ממשים ושבט שבט מכל גבה דוסתאי בן
 מפורש ומה בענין כדמפורש הגורן את דוד ויקן אומר שמוע כן

 הבקר אבל מאות שש משקל זהב כמקים לארונה דוד ויתן בענין
 )של( ממשים שקלים ככסף לעצים הבקר וכלי והמוריגים לעולה
ולא הגורן את דוד ויקן דקרא סירושא והכי וגו׳ ארוכה ויאמר
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 לך ]קח דוד אל ]ארונה[ ויאמר* דכרזיב מאווז[ יי "נ■־

 ראה בעיניו הטוב המלך אדני ויעל[ ]יקח רעש[ *יי"?
 ]ורבא לעצים הבקר וכלי והמוריגים לעולה הבקר 'י 3

 )רבא( אמר מוריגים מאי בחרתי ה״נ לך[ אט׳
 טורבל של מטה מאי טורבל של מטה ]עולא[

 דרישה דקורקסא עיזא ]אביי[ יהודה( )רב אמר
 שמתיך הנה* קרא מאי ]אביי[ יוסף( )רב אמר מא ישעי׳

 לברירה רבא ליה מקרי וגו׳ חדש חרוץ למורג
 לארנון דוד ויתן כתיב אהדדי קראי ליה ורמי

 דוד ויקן וכתיב מאות שש שקלים והב משקל
 הא חמשי׳ שקלים בכסף הבקר ואת הגורן את

 שהם שקלים חמשים ושבט שבט מכל גבה כיצד
 התם הכתיב אהדדי קשיין ואכתי מאות שש
 )כשש( כסף גבה אימא אלא כסף כתיב והכא והב

זהב: ]שקלי[ מאות שש[ ]במשקל

 לארונה דוד ויתן אמר כמקום פירשו שהרי קנאה במה פירש
 שקלים בכסף קנה הבקר ואת מאות שש משקל זהב במקום
 מאות שש משקל שוה כסף מפרש לקמן מאות שש משקל מחשים

 דוד לקח והמוריגים דקתכי בכמת מודה אלעזר ר׳ אלמא זהב
 )כלים( במס' הוא כך טורביל של מטה :ארוכה כדברי לעצים
 ויש עץ של עז כמין רקירקסא עיזא :ט׳[ משכה י״ב פרק ]פרה

 של הקשים על ומביאו ומוליכו מריציןמריצין עשוי וגס מדין יתדות כו
 קרא ומאי :]תבן[ )תרין( ונעשית וממתכת שכידוש לאמר דישה
 שקלי מאוח כשש בסף :ולדוק לדוש ומוכן מריצין עשוי דהוא
 :ושנט שכט מכל גבה זהב של ממשים שקלים שוה כסף וה״ק זהב



 קט זבחים עשר ארבעה פרק חטאת פרח

מנאל בכלהרואה. נאכלין קלים קדשים פיסקא
 קיח אמר אושעי׳ א״ר אלעזר( )א״ר טילי הני

 ע ׳,יני מקים בכל עולותיך תעלה פן לך השטר* קרא
 אתה אי רואה אתה אשר מקים בכל תראה אשר

 רואה אתה אשר בכ״ט אוכל אתה אבל מעלה
 אמר ]הםא[ דוסא( בר׳ )חטא בר אבדימי ר׳

 שילח״הסעטז תאנת** מורחה הגבול ונסב* קרא אמר
 ע״ב שם מתאנח אותו הרואה שכל ]מקום[ שילה תאנת מאי

 ץ׳ ע׳ פורת בן* אמר אבהו ר׳ שלו קדשים אכיל׳ על
 ליהנות רצתה שלא עין עין. עלי פורת בן יוסף
 שלהיאשי׳מט עין כמלא ותאכל תוכה שלה שאינה מטי

 לג דנרי׳ עין סנה שוכנו ורצון* אמר חנינא בר יוסי ר׳
ותאכל תוכה שלה שאינו ממי ליהנות רצתה שלא

שלה: השנואים בין

וגו׳( )פן הנמלה ואל המכוין׳ אל שתנאו מאמר לך השטר
 כגמרא מצאתיו ולא מסשתיו שילה תאנת קרא האי* :קרא[ ]קאי

 ילי הגי׳ הגבול ונסב יוסף בכי במלק יהושע בספר מצאתי אכל במקרא
 ^״1 לה*שם כנז^סת שהיו ^ואכיהנ כיה^ת זלשו כת^ת •ה'לש כת^ת מזייןת
 שאיניקא, מראיתו: במק>׳ שהיתת קדשים אכילת זוכרין היו שמשם
 חששמיז אכילת מקום ורביה פריה לשון פורח בן אדוניו: אשת שלה

 יני' דכתיב היתה יוסף במלק ושילה העין דבר על לו נתרבה קדשים
 ע״י ורעון :כתיב שילה משכן ויטוש וכתר יוסף באהל וימאס

שלדי השנואים בין שלו: שאינו ממה ליהנות רצה שלא רצון
:ששנאוהו השנמיה שאר בגבולי אף נאכלין קדשים
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 בארבע׳* רב אמר רימי[ ]רב )רבין( אתא כי לא
 כשילה לישראל שכינה להן שרתה מהומות שם

 שרתה לא ובכלן עולמים. ובבית ובגבעון ע׳גי׳כנוב
 כל גו׳ עליו חופף* שנאמר בנימן בחלק אלא ץה

 אזל בנימן של בחלקו אלא יהיו לא החפיפות
 הוה בר חד אמר יוסף דרב קמיה אמרה דניי׳לגאביי

 משכן ויטש* והכתיב מיתקין ולא לכליל ליה עת מלי׳
 באהל וימאס ]וכתיב[ באדם שכן אהל שילה
 )בר אדא רב אמר בחר לא אפרים ובשבט יוסף

 בנימן בחלק שכינה דלמא קושיא ומאי אהבה(
 בבית שמצינו כררך יוסף של בחלקו וסנהדרין

 יהודה של בחלק וסנהדרין בבנימן שכינה עולמים
 נחלור־ז מיקרבן התם בשלמא השתא הכי א״ל

 מקרבן ה״נ אין מיקרבן מי הכא אלא אהדדי
 היתה רצועה חנינא בר ]חמא[ )חייא( כדא״ר
 כגימן של לחלקו ונכנס יהודה של מחלקו יוצאת

 מצטער הצדיק כנימן והיה בנוי טובח היה ובה
 של מחלקו יוצאת הית׳ רצועה ה״נ לבולע׳ עליה
 הצדיק בנימן )והיה בנימן של בחלקו ונכנס׳ יוסף

 )ונסב* דכתיב ]והיינו[ לבולעה( עליה מצטער סי *ייאש
 אומר ר״מ כתנאי שילה תאנת מזרחה( הגבול

 של אביו בעיני נראה טיחקין ולא לכליל ליה הוה ברא חד
 תאנת בנימין: ניזלח וגבול מיקרבןשילה מי שסו: כליל ”אב
:עליה קתאונן בניסן שהיה שס על שילה
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 לג דנלי׳ המשיח ימות אלו היום כל העה״ן זה עליו *חופח

 חופף-׳-' אומר רבי העה״ב זה שכן 'כתפיו יבין
 נפשני(ח, מקדש ]זה היום כל ראשון מקדש זה עליו
 מנןדש זה העולם )זה שכן כתפיו וכין המשיח( ימות )אלו

רכי כז׳ :המשיח[ ימות ]אלו הבא(

, יייא, חסר שנה ארבעי׳ שבמדבר מועד אהל ימי ח״ר
 ",כה;י!" שבע שנה י״ד שבגלגל מועד אהל ימי .אחד

 כז׳ שכנוב מועד אהל ימי .שחלקו ישבע שכבשו
 לב .אחד חסר ש״ע לשילה נשתייר נ״ו ושכגבעון

 שם אחרה חסר ארבעים שבמדבר מועד אהל ימי
 את משה עשה ראשונה שנה מר דאמר לן מנא

 י״ד מרגלים. משה ושלח הוקם בשניה המשכן
 כלב מדאמר מנ״ל שחלקו[ ]ז' שכבשו ז׳ בגלגל

 'יית,שע ]הנה[ ועתה וגו׳ בשלוח אנכי שנה ארבעים *בן
 עברי כי שנה. ושמנים חמש בן ]היום[ אנכי

בן וקאמר תרתי נכי תמנין בר הוי במה לירדן

 :וגבעון וכוב שילה ואף שכיכה ששרתה מקום כל העה״ז
הבית בכין עד מצרים מיציאת שהיו מת״פ לש/ה נשתיירו

 בתדש המשכןדכתיב הוקם ובשניה שכיס: שס״ט
 כלב דקאמר :המשכן הוקס לקדש באמד השנית בשנה הראשון
 בן א״ל מיהושע ידברון לתבוע כלב שבא כתיב הארץ נתלוקת
 היום אנכי ]הכה[ ועתה משת אותי בשלות אככי שכה ארבעים

 שכית שנה היתה[ ]והיא מרגלים( משה )שליד שכיס פ״ה בן
ע״ת בן כלב נמצא שכיס ל״ת במדב' שוב נתעכבו מצרי׳ ליציאת
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 מנא שחלקו ושבעת שכבשו. שבעת הרי שנת פ״ה

 ואבע״א חלקו נמי שבע כבשו מדשבע אבע״א לן
 תעיר. שתוכחה אחר שנת י״ד לה משכחת מדלא

 ויהי* דכחיב מנ״ל ושבע חמשים ושבגבערן שבנוב י *"א
 הכסן^ מעל ויפול האלהים ארון אח בהזכירו
 קתו*מפ ותשבר השער יד[ ]בעד )ע״י( אחורנית

 לנוב ובאו שילה חרבה עלי כשמת ותניא וימת
ויהי* וכתיב לגבעון ובאו נוב חרכה שמואל כשמת ימס

 וירבו יערים בקרית הארון שכת[ ]מיום )כשבת(
 שנה עשרים נינתו הי שנה עשרים ויהיו הימים

 ושתים ושמואל לשאול ושגה בעצמו דשמואל עשר

 היום: אנכי בןפ״ה ידילרק כשעת הירדןוקאמר את כשעברו שנה
 סברא חלקו שבע כבשו ומדשבע לכבוש: שנשתהו ז׳ הרי

 מתיקסקרא מדלא וכו׳ לה משכחת מרלא היא: בעלמא
 הוכתה אשר איזר וגו׳ לגלותיכו שכת בכ״ה ביחזקאל ליתיב
 ע״י נוב חרב׳ :היובלים( במכין בכאן רש״י )האריך וגו׳ העיר
 בשדה שעמד חדשים ז׳ לסיף כתבוהו שם יערים בקרית :שאול

 בעגלה והחזירוהו האשדודים על ת' יד ותכבד ]שכאמר[ פלשתים
 משם דוד שתביאו עד שכיס כ׳ שם ועשה שם וכתבוהו חדשה
 השמינית השנה שהיא ישראל כל על מלך שנעשה ראשונה נשנה

 לכדו שופט שהיה עצמו לשמואל ,עשי ה״ג .יהודה על למלכו
 שמלך שנים עשר לה ה״ג תמורה ובמס׳ שאול שמלך עד עלי משחת
 עשירית שנה היא מלך להס ששאלו שכה דאותה לעצמו שמואל

 שאול שהיה יחד ושאול שמואל מלכו אחת ושנה הרמתי לשמואל
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 סיט שנא׳* בחברון דוד שמלך ושבע בעצמי לשאול
 3 מ״א שבעה מלך בחברון וגו׳ דוד מלך אשר *והימים

 דשלמה וארבעה' שנים ל״ג מלך )ובירושלים שנים
 בחרשד״הכנ לבנות ויחל* כתיב[ ובשלמה ]גו׳ דכתיב(

]למלכותו[ )למלכו( ארבע בשנת בשני השני
אחר: חסר ש״ע לשילה נשתיירו

 לג ואל המנוחה אל עתה עד באתם לא כי* ר ת"
שם ירושלים וו נחלה שילה וו מנוחה הנחלה

 ע דכי"׳ ביעף כאריה נחלתי לי היתר.* ]ואומר )וכה״א(
 זע”מי* יהודה ר׳ דברי לי נחלתי צבוע העיט* ואומר[

 שילה וו נחלה ירושלים וו מנוחה אומר שמעון ר׳

 מעליו שמואל יסר אגג במעשה שסייז עד שמואל עצת אמר הולך
 מותו ייס עד שאול את לראות שמואל )עוד( יסף ולא כדכתיב

 על מלך שכיס ושתי במקרא שכתוב וזה שכיס ב׳ שאול שיב ומלך
 במם׳ דאמריכן והייכו בהדיה 1שמו? דמלך ההיא משיב דלא ישראל

 של תפלתו וממצה שכיס שתי בגבעה שישב לשאול גרס סי תעכית
 עליו וכגזרה סרמ ראשוכה שכה דבמצי ברמה )שהיה( שמואל
 דור שטלך שנים וז׳ שמואל: של תפלתו לו שעמדה אלא מיתה

 אח הביא עליהס ישראל כל וכשהמליכוהו יהודה על כחברון
 ]דכוזי׳[ )וכחי׳( .־ עשרי׳ הרי דוד לעיר יערים מקרית הארון
 וז׳שכה ישראל )שמלךעלכל שכה[ ]ל״ג וגו׳ דוד מלך אשר והימי׳

 בית בכין לפכי שלמה שמלך וד׳ כ״ג הרי ל״ג( הרי נמברון מלך
לשילה כשתיירו מצרים ליציאת שכיס ת״פ שלמו שכה אותו המקדש

:שכיס שס״ט
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 ואומר עד עדי׳ מנוחתי זאת* ]ואומר[ יזלעוכה״א( "לי

 למ״ד בשלמא לו למושב אות בציון ה׳ בחר כי*שס
 ואל המנוחה אל דכתיב היינו שילה וו מנוחה
 זו ]נחלה ירושלים זו מנוחה למ״ד אלא הנחלה
 ה״ק ליה מבעי המנוחה ואל הנחלה אל שילה[

נחלה אפילו אלא מטיתו דלא מנוחה מבעיא לא
מטיתו: לא ]נמי|

 מנחות־ מסכת
המנחות כל

ראשון פרק
 ואכימיבי חסדא רב בי מנחות תגי אכימי רבי ז

 טבי קולפי חסדא רב והאמר תני חסדא רב
 להכריז ב^ת שמעת׳ דה^ עלה מאבימי בלעי

 אביטי יום ס׳ ושני וחמישי שני יום ל׳ רצופין
 כלו׳ מאבימי בלעתי מאבימי בלעי טובות: הכאות טבי פי קול

 ערכין נמס׳ שמעתא רהא עלה :אותו מבזה שהיה
 לה ימתרץ ם׳ אידך ותניא יום ל׳ היתומים שוס מדא דתנא
 בא יום; ל׳ מכריז השבת ימות כל רצופין להכריז בא אנימי

 שפוסק יום עד שחתיזיל מיום יום ס׳ עד מכריז וה׳ ב׳ להכריז
 יתומים נכסי יקנה מי ומכריז יום בם' הכרזה ימי י״יז דהייכוכח6מ״אנ

 ומבזי התירוץ משניז* יוסדא רב והיה ביוקר שימכרו כדי הללו המייון
אביטי הוה: דאנימי תלמיד מסדא רב אלמא אנימיניי)*ייז
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 דרב קמיה ואתא ליה איתעקרא איתעקורי מסכת׳
לגביה דליתי ליה ולישלח לגמריה לאדכורי חסדא

:טפי מלתא מסתייעא הכי סבר

הקומץ
שלישי פרק

 אצליח מרותי למצות כשהלכתי רבי אמר תניא
למצות לה ואמרי שמוע בר אלעזר ■ר־

 הבבלי יוסף מצאתי שמוע בר אלעור ר׳ של טרותיו
 א״ל לאחת ער ביותר לו חביב והיה לפניו יושב

 מהו למחר מדמו להניח הוכח את השוחט רבי,
 כשר א״ל שחרית כשר א״ל ערבית כשר א״ל

 אליעזר שר׳ אלא כשר א״ל מנחה כשר א״ל צחרי׳
 יוסף א״ל הבבלי יוסף של פניו צהבו פוסל

 א״ל עתה עד שמועתנו כיוננו שלא אני כמדומה

לרב לי׳ ולישלח מחכו: נשתכחה ליה איקר דטנחות מסכתא
 מצאתי: יגעתי משוס מילתא טסתייעא לגביה: דליתי חסדא
מדותיו לטצות ספקותי: ולשאול למרדי חצוי לידע מחתי למצות

חביב והיה ממני חכם אלעזר שר׳ מה ולחצות ללמד
 אחתנ״איסנט להלכה שהגיעו עד בהלכות וספרו* אלעזר לר׳ יוסף

 שהגיעו עד מלמדו שר״א מה כל ליוסף חביב שהיה ל״א .בזבחים
 שמועתינו כווננו שלא שמחה: מחחת פניו צהבו אחת: להלכה

: השתא עד לך דאמרי כל דהילכתא אליבא לך סליק דלא כלו׳
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 ותורתי לי שנה פסול יהודה שר אלא הן רבי
 מצאתי ולא חבר לי ובקשתי תלמידיו כל על

 זלגו אבדתי לי החזרת פסול לי ששנית עכשיו
 אשריכם אמר שמוע בן ר״א של דמעות עיניו
 המקרא עליו קרא ביותר עליכם חכיבין שד״ת ת״ח

 :שיחתי היא היום כל תורתך אהבתי מה♦ הוה קיט ׳,י׳ל
 ברירת* שתהא היא עולם מלח ברית* יטחניא

 אומר ר״ש יהודה ר׳ דברי במלח אמירה ע״כ
 ברית* להלן ונאט׳ היא עול׳ מלח ברית כאן נאט׳ יי׳ מדכי

 כהונת כלא לקי־בנות שא״א כשם עולם ככהוג׳
מלח: בלא לקרבנות א״א כך פסכה
 פירות עושין מהם ב׳ שבלולב מינין ארבעה מ

 פירות העושין פ־רות עושין אינן מהן וב׳
 פירות עושין ושאין עושיןפירות לשאין וקוקין יהיו
 ידי יוצא אדם ואין פירות לעושין זקוקין יהיו

ישראל וכן אחת אגודה כולן שיחו עד בהן חובתו
הבונח* שנא׳ אחת באגודה כולן שיחו עד בהרצאה ט ***י

 שר״יהוד׳ השתא סכי צהבו הכי משוס אלא וכיוכת כיוונת הן י־בי
שכמתי: שמא מתיירא והייתי מצאתי ולא לי: שכה פסול

 לר״ש בין לר״י כין מקרבכות תפסוק שלא במלח אמורה ברית
דורשין: משמעות אלא מידי ליכא

 ]כולן[ כלו׳ זקוקין יהיו :ותמרים דאתרוג פירות עישין מהן כ׳
 כילן שיתו עד כעכין אין מתענין כשהן בהרצאה :כא׳ יהיו
עושין ]ואין סירות דעושין דוהיא וצדיקים רשעים איות כאבודה
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יסדה: ארץ על ואגורתו מעלותיו בשמים
 כח היכל תבנית בית אדם יעשה לא אידך תניא

ע״כ שלחן עוררי כנגד חצר אולם כנגד אכסדר׳
 הוא עוש׳ אכל מנורה כנגד מנורה שלחן כנגר

 ?ואפי יעשה לא ד ושל .ח׳ ושל ו׳ ושל ה׳ של
 אף אומר יהירה כר' יוסי ר׳ מתכות מיני משאר

 בני שעשו ]כדרך[ )כנגר( יעשה לא עץ של
 היו ברול של שפודין ראיה משם א״ל חשמונאי

 חזרו כסף של עשאום העשירו בבעץ וחיפום
והב: של עשאים והעשירו

 א מנורה של גובהה דסבאן ]משמיה שמואל אמר
 שם והפרח הרגלים טפחים עשר שמונה

 כט ]והנרות[ והפרח** וכו׳ חלק וטפחיים טפחי׳ שלשה
 זהבד־׳הכי מכלות מאי זהב מכלות הוא והב. והמלקחים

מיגפה , ,
 המנורה יסדה- אז ניקד שאגודתו בזמן יסדה ארץ על :סירות[

 עיין כשלשתי• לו דומה שתהא וקומה אורךורומב למדת היכל תכנית
 ״יניש כנגיד :אולם וכן רביעית ממיצה לה אין אכסדרה

 תא^מהבשמע ׳,כדאמי ]מ׳[ )כ׳( ורומו [,]כ ריןבו)מ׳( שהיה אולם
 קנים ו׳ של או ה׳ של המכור׳ עושה אבל :דעירובק קמייתא

 לא ז׳ ושל ;קכיס ז׳ היו ששס מקדש למנורת דומה דאינו ין׳ של או
 לשל משוסדדומה זהב שאיט מתכות מיני שאר של ואפי׳ יעשה
יעשה לא עץ של אף מתכות: מיני בשאר כשר הוא שאף מקדש

:אשטיי״ן בדיל בעץ :יןשמונאי בית מלכי שעשו כדרך הוא שהרי
:הוא פסוק זהב מכלות הוא :[א׳ זקן משו׳ רסכא ]ששמי׳

¥. 8
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 לכל שכלתו ]אמי[ אסי( רב אמר )יהודה א״ר
 )אפי( א״ר יהודה רא״ר שלמה של ]סגור[ והב

 הביא ואחד אחד וכל שלמה עשה מנורות עשר
 לכור פעמים אלף והכניסוהו זהב ככר אלף לה

 והתציא האי כולי חסר ]ומי .ככר על והעמידוהו
 בהמ״ק מנורת והיתה מעשה אומר יהודה בר׳ יוסי ר׳

 והכניסוה קורדיניקי זהב בדינר משה של על יתירה
 קאי[ דקאי כיון ככר על והעמידוה לכור פעמים פ׳

 המנורות על* מ״ד יונתן א״ר נחמני בר שמואל א״ר ייקיאכד
 על* טהרה. ממקום מעשיות שירדו הטהורה שם

 ומראין אותו שמגביחין מלמד הטהור ^"^השלחן3
 ראו להם ואומרים רגלים לעולי הפנים לחם בו 'ג

 דאמר כרריב״ל חבתכם מאי המקום לפני חבתכם
 כסדורו סלוקו הפנים בלחם נעשה גדול נם ריב״ל

 היזמות כל נסגרות אותו שמוכרין שבשעה סגור ]זהב
 הככר אלף דקאחרת האי כולי חסר ומי : הזהב את שסוכרין
 בכל אלחא הככר על שיעמוד עד לכור פעמים אלף הכניסו

 שנשרף רקאי ביון מטבע: שס קורדייקגי ככר: מסר פעם
 דינר:[ אלא עכשיו מסר לא לפיכך קאי שלמה ביתי יפה

 כנגדה: ועשה סכור׳ למשה הראוהו השמי׳ חן טהרה ממקום
 השליזן דכתי׳ דכיון דה״ק בגת׳ מפר׳ אותו שמגביהין )מלמד
 עשר דכלי טמא אינו כמוהו והלא טמא דאיכא דמשסע הטהור

 מטלטל שהוא דשק דומיא אלא טומאה מקבל ואינו הוא לנחת
מטלטל הלכך וכו׳ אותו שמנביהין מלמד אלא ;וריקן( מלא
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 כא פ״א ח תניא .הלקחו ביום חום לחם לשום* שנא׳
 של ושלחן אש של ארון אומר יהודה בר׳ יוסי
 משה וראה השמים מן ירדו אש של ומנורה אש

 נה שממי אשר כתבניתם ועשה וראה* שנא׳ כמותן ועשה
 כי שם והקמות* דכתיב מעתה אלא בהר מראה אתה

 הכא ה״נ בהר הראת אשר כמשפטו המשכן את
 חייא א״ר .כתבניתם כתיב התם כמשפטו כתיב

 פסיקיא כמין חגור גבריאל יוחנן א״ר אבא בר
 יי מדני וזה* דכתיב מנורה מעשה למשה לו והראה היה

 שלשה ישמעאל ר׳ דבי תנא המנורה. מעשה
 הקכ״ה לו שהראה עד למשה לו קשים היו דברים
 מנורה ושרצים חרש וראש מנורה הן ואלו באצבע
 דכתיב חדש ראש המנורה מעשה ווה דכתיב

 דכתיבפמוחיב שרצים חדשים ראש לכם הזה *החדש

 היה אותו כשמסלקין משמע הלקחו ביום חום :הוא וריקן חלא
 אשר וכתיב כתיב ושלקן ומנורה ארון אקר כתבניתם חס:
 ירדה אש של דמשכן נטי הכי :הראוהו אלחא בהר מראה אתה

 :לו נאמרו הלכותיו משמע כמשפטו הכא :נתחיה השמים חן
 פסיקיא כמין חגור הראוהו: כמותם משמע כתכניתם כתיב

 שלא עצמן וקוגרין נאה מלאכה לעשות שרוצין אומכין כדרך אזור
 איכה לבנה מולד בשעת חורש ראש בבגדיהם: כגררין יהו

 )ראית( כזה בר״ה כדאמריכן ניכרת ואיכה מעט אם כי נראית
 ואי טמא איזה מכיר היה לא שרצים :ראיתם[ כזה אי ]ראיתם

:טהור זה
8'
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 דכתיב שחיטה הלכות הטמאוי״אאף לכם רוח*יזיא״א*ז

המוכח: על תעשה אשר ווה* שמזמכט
 כר דרמי חמוה דהוא ]תמרי[ )המרי( בר שסע״כרמי

 בניקבא דויהרג כרעי׳דוי״ו איפסיקליה דיקולי
 דלא ינוקא אייתי ויל א״ל וירא דר׳ אתאלקמיה

 לא אי כשר ליהויהרג קרו אי טיפש ולא חכים
:ופסול הוא יהרג

 משה שעלה בשעה רב אמר יהודה רב אמר כ
 כתרים וקושר שיושב להקב״ה מצאו למרום ש©

 ידך על מעכב מי רבש״ע ]לפניו[ אמר לאותיות
 כמה בסיף להיות שעתיד יש[ ]אחד אדם א״ל

 על לדרוש שעתיד שמו יוסף בן ועקיבא דורות
 לפניו אמר שלהלכות חילים חילי וקוץ קוץ כל

 וישב הלך לאחוריך חוור א״ל לי הראהו רבש״ע
 מח יודע היה ולא שורות )עשר( שמונה לסוף

 אחד לדבר שהגיע כיון כחו תשש אומרים הם
 אשר וזה :חוגרמת היא מהיכן מכין היה לא שחיטה הלכות
אלמא וזה וכתיב זבימה תיזלת ועשייתס המזבח על תעשה

:באצבעו הראהו
 כמקיו״ד: ונראה כקב במקום אירע במר כל דויהרג וי״ו

 כלפי יהרג לומר הוא שחמרף מבין מכים דאי חכים דלא
 לקרות יודע אינו טיפש שאס טיפש ולא ויהרוג: ואומר מעלה

:שליחה אות אלא
 שכתבת מה ידיך על מעכב טי ס״ת: של תגים כגון התרים

לדבר שהגיע כתרים: עליה© ]עוד[ להוסיף צריך שאתה
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 הלכה להם אמר לך מנין רבי תלמידיו לו אמרו
 הקכ״ה לפני ובא חור דעתו נתישכה מסיני למשה

 נותן ואתה כזה אדם לך יש רבש״ע לפניו אמר
 לפני במחשבה עלה כך שתוק א״ל ע״י תורה
 שכרו הראני תורתו הראיתנו רבש״ע לפניו אמר
 ששוקלין ראה לאחוריו חור לאחוריך חוור א״ל

וד■ תורה זו רבש״ע לפניו אמר כמקולין בשרו
 :לפני במחשבה עלה כך שתוק א״ל שס״ה

ג )דווקנים( לספרי לחו חזינא אשי רב אמה
 שסלגגי׳דחי״ת ליה דחטרי רב דבי וקני[ ד |

 דח׳ לגגיה ליה חסרי דה״א לכרעיה לי׳ ותלו
 לכרעיה ליה ותלו עולם של ברומו ]הוא[ חי כלו׳

 מר׳ נשיאה יהודה ר׳ מיניה כדבעי מאי( )א דה״א
 כ סיגי׳ צןר ,ה ביה כי עד עיו ׳בה בטחן* מ״ד אמי

 לו הוי בהקב״ה בטחונו התולה כל א״ל עולמים
 קשי^ו קא הכי אנא א״ל ובעה״ב בעה״ן מחסה

 ואע״ס אמר ומשמו הואיל משה של דעתו נחישבה :טעם שצריך
כדאמרי' בשרו שוקלין הקצבים מקום במקולין קבלה: לא שעדיין

:ברזל של במסרקאות בשרו שסרקו בברכות
 דחי״וז לגגיה חטריה :מיושר כתב לעשות שמדקדקין דויקנים

 כלו׳ : כזה קיטר כעין למעלה עושין קי״ת של לגנו
 ותלו :קי היינו קי״ת עולם של ברוטו שוכן חי הקב״ה

 דבוק ואין באויר תלוי ת׳ של הפנימי רגל ר״א של לכרעיה
עד עדי כה׳ שבטקו על משמע דהכי מחסה ליה הוה :לגגו
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 כדדריש י״ה כתיב ולא בי״ה דכתיב שנא מאי לי
 שברא עולמי׳ שני אלו אלעאי כר׳ יהודה ר׳

 אם יודע ואיני ביו״ד ואחר בה״א אחד הקב״ה
 בירד העה״ו אם או בירד והעה״ב בה״א העה״ו

השמים תולדות אלה* אומר כשהוא בה״א והעה״במניאשי
 כה״א אלא בהבראם תקרי אל בהבראם והארץ
 בי׳[ והעוה״ב בה״י העוה״ן אומר ]הוי כראם
 שדומה מפני בה״א העה״ן נברא מה ומפני

 תלי^א מ״ט יוצא לצאת הרוצה שכל לאכסדרה
 ליה מעיילי בתשובה הדר דאי דה״א כרעיה

 בן כדר״ש מלתא מסתייעא לא בהך ולעיילוהו
הוא ללצים אם* מ״ר לקיש בן ר״ש דאמר לקישל,ג6יי

 בא לו פותחין ליטמא בא חן יתן ולענוים יליץ
 אמר תנא ליה אית מ״ט אותו מסייעין ליטהר

 אחר :]לעולמי'[ )לעול׳( מעוז צור חמסה ה׳ בי״ה להם תוי
 טסין ג׳ אות מכל והטיף שמו את מילק ביו״ד ואח׳ בה״א

 כספר כתוב וכן העולם וכל ואויר ואש מיס נעשו טפין ומאותן
 הרוצה שכל :חתמתיו שפתות לאכסדרה שדומה : יצירה

 העליון בפתק ליה מעיילין : יוצא רעה לתרבות ממנו לצאת
 :ביה דכפק תמתון פתמ בהך ולעיילוהו :לגגו שבתוכו רגל בין

 הרע יצר מפני סייע׳ בעי לטהר דהבא מלתא מסתייע לא
 ילין הקב״ה ילק היא : יתירה פתמ סיוע׳ ]ליה[ עבדי הלכך
 כעי אלמא אוחו מסייעין :לץ להיות לו פותת כלומר אותו

:גגו בסוף קטן כתר לה״א תנא ליה אית : סיועא
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 מה מפני כתר לו קושר אני בו חוור אם הקבי״ה

 ]שצדיקים[ ]צדיקים[ מפני בירד העה״ב נברא
 שצדיקים מפני ראשו כפוף מה מפני מועטין שבו
רומק שאין מעשיהן מפני ראשיהם כפופים שבו

לזה: זה
שם ודף דף בכל טעיות שתי בו שיש ס״ת רב אמר

 ד׳ יתקן ג׳ תיובתיה ותניא יגנו ג׳ יתקן
 על מצלת שלימה אחת דף בו יש אם תנא יגנו
 משמיה מרתא בר שמואל ]בר יצחק רב אמר כלן

 א״ל שפיר דספרא רוביה דכתיב והוא דרבן
 מאי טעיות ג׳ דף בההוא אית אי יוסף לרב אביי
 חסרות וה״מ מתקן לאיתקוני ואתיהב הואיל א״ל
אמר לא מ״ט חסרות בה לן לית יתרות אבל

כמנומר: דמיחוי משום כהנא רב
הכי משו© זה משל גדול זה של וכבודו וכו׳ דומין אין מעשיהן

:מקברו דמתכייש כפופין ראשיהן
הך עליהן מצלת אז ודף דף ככל טעיות שאפי׳ כלן על מצלת

 דף בההוא אית אי :]ימתקן[ )מתקין( שלמה דף
 כלא שלמה אמרי׳ מי מצלת אין אי מצלת מאי טעיות ג׳ שלמה

 הואיל :לן איכפת לא ג' אכל טעיות מד׳ שלמה דילמא או טעות
 מתקן דף ככל טעיות ג׳ כה שיש ס״ת לתקוני רשות ואתיהבת

 :הדפין שאר ככל ד׳ שיש אע״פ כלת על ומצלת ג׳ כת דף לתך
 : אותיות ממכו שקשרו חסיות כגון :יגכז ד׳ דאמרי׳ וה״ט

יש״א גי׳ )אלא(* כטנומר רמיחזי :גוררן אלא בה לן ליח יתירות אכל |
:'שקיטר[ מה את השיטין ]גו[ )בין( ומגיה כשכיתג
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 חי משה אפשר ה׳ עבד משה שם וימת* תניא ל

 כתב כאן עד אלא משה שם וימת וכתב ׳לד”יני
 ר׳ דברי נון בן יהושע כתב ואילך מבאן משה

 אפשר ר׳'שמעון א״ל נחמיה ר׳ לה ואמרי יהודה
 התורה ספר את לקוח* וכתב אחת אות חסר ס״ת לא שם

 ומשה אומר הקב״ה ע״כ אלא גו׳ אותו ושמת הזה
 ומשרה אומר הקב״ה ואילך מכאן ואומר כותב*איייי

 ברוך להם ויאמר* להלן שנאמר כמו בדמע כותב ץ"?
 כותב ואני האלה הדברים כל את אלי יקרא ,,"?׳,!,מפיו

בדיו: הספר על
 איכא אחרונה כשיטה הארץ על חסדא רב אמר לא
 שיטה בתחלת וא״ד שיטה בסוף דאמרי ע״ב

 ומ״ר הארץ על שמים כגבוה4 שיטה כסוף מליסקגמ״ד
 מארץ: שמים דמרחקי חיכי בי שיטה בתחלת

 :הזה ס״ת את לקויז ס״ת לו קורא ומשה חסר ס״ח אפשר
 בכתב יטעה שלא כדי אמריו אומר ומשה אומר הקב״ה

 אמריי אומר היה ולא בדמע כותב משה ואילך מכאן :וכותב
 אוסר היה שלא וגו׳ יקרא מפיו כמ״שלהלן צערו: מרוב

הוו: דקינות משוס אמריו
 נ' אלא אמרוכה בשיטה אין כלו׳ אחרונה בשיטה הארץ על

 אמרונה לשיטה מתמילין היו שיטה בסוף :הללו תיבות
 ט״ד :כזה אמרוכה לשיטה מתמילין היו שיטה בוזחלת ; כזה

 כי כדכתיב דמשמע הארץ על שמיס שיהו כדי שיטה בסוף
 שיטה כוזחלת וט״ד :ימינה יאריך כן הארץ על שמיס כנמה



קיו מנחות שלישי מיק הקומץ

 ר מדת הקמה כמדת שלא וראה בא חנינא ׳ר א
 מבפניכבלג ]יושב[ מלך ב״ו מדת ודם כשר

 ע״ב אינו הקמה ומרת מבחוץ אותו משמרים ועבדיו
מבחוץ משמרן והוא מבפנים יושכין עבדיו כן

 *כיזמל,( י :ימינך יד על צלך ה׳ שומרך ה׳* שנא׳
ה עליך נקרא ה׳ שם כי הארץ עמי כל "וראו

 לה אומר הגדול אליעזר ר׳ תני׳ ממך ויראו
 ע״נ וראית כפי את והסירותי* ראש של תפילין אלו
 ?״ א״ר ביונא בר חנא א״ר יראו לא ופני י“אחוי את

כ נימת למשה הקמה שהראהו מלמד חסידא שמעון
לא מאמי תפילין: של קשר

 למעלהפ״יזיע״פ שיהא צריך תפילין של קשר יהודה א״ר
 ״א8ךכמהיוצרי מטהל א5ו ה5מעל ישראל שיחו כדי

 שסולא לפנים ישראל שיהו כדי פנים כלפי שיהא
:לאחור

 דמרמקי היכי כי משמע דהכי משמים ארץ אריווקי כעי כלומר
: ימיכם יאריכו כן מארץ שמיס

:בכניסתו[ הוא הימין ליד דחזוזה ימינך יר ]על
 רוב בהן שכתוב האש של תפילין אלו עליך נקיא ה׳ שם

 העורף מאיןורי תפילין של קשר :ודל״ת שי״ן השם
 בימינו ה׳ כשבע דברכות בס״ק כדאמריכן תפילין מניין יהקב׳יה

 האומות יראו ראש של תפילין דמשוס לעיל ואמריכן עוזו ובזרוע
: ממך ויראו כדכתיב ,

ממול פנים כלפי :בצואר למטה ולא הראש בגובה למעלה
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 אינו או שמאל אומר אתה שמאל זו ידך ח״ר לו
 וימיני ארץ יסדה ידי אף* ת״ל ימין אלא ע״ב

 וימינה תשלחנה ליתד ידה* ואומר שמים טפחה מח עי'6י
וימינך ידך תשיב למה* ואומר עמלים להלמות

 מציגו אומר החורם יוסי ר׳* כלה חיקך מקרב 11
אביו ישית כי יוסף וירא* שנא׳ יד שנקרא ימיןחזמ\6א,

 :איקרי לא סתמא יד איקרי ימינו יד ואידך ימינו יד '
 ראשים ב׳ לו׳ שיש מי מרבי פלימו מיניה בעא שם

 גלי קום או א״ל תפילין מניח מהם כאיזו
 גבר׳ ההוא אתא אדהכי שמתא עליך קבל או

 במה רישי תרי ליה דאית ינוקא לי איתליר א״ל
 לידה תנא סבא ההוא אתא לכהן למיתב בעינן

:סלעים עשרה ליתן חייב

 מנסכים הקשר שיהא סכים כלפי ל״א הראש בצדי ולא עורף
: לכר וכוייהן כדאמרן מבמיץ דלי״ת של והנוי

 היינו יד ש״מ וימין *יד מדכתיב וגו׳ וימיני ארץ יסדה ידי
 בבכורו" כדאמרי׳ משוקע מוטחו דיחורם יוסי רבי :שמאל

: משוקע שיןוטמו זה יזרום
 שמתא עליך קבל או :בגלות[ וצא עמוד ]אי גלי קום או

 ליה ואית הוא בכור דיזד סלעים עשר :בי תייכת דאמוכי
 ה' אלא יהיב לא תאימיס דיולדת אע״ג כתרין משיב רישי תרי

 משום הוא התם אס״ה לנמלה בכור יש בס׳ כדאמיי׳ סלעים
כאמי שיצאו לצמצם ואפשר הוא מד הכא אבל לצמצם דא״א

רמס: פטר שניהם יהוו
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התכלת

רביעי פרק
סדיטייאו רמכסי קטינא לרב אשכחיה מלאכא

 בקייטאמא סרינ<א קטינא קטינא א״ל
 תהא מה תכלת[ |של ציציות' כסיתוא סרבלא

ריתחא בעידן אין א״ל אעשה ענשיתו א״ל עליה
:ענשינן

ז וזכור זו מצוה ראה וזכרתם אותו וראיתם♦ תניא
 מג קריאת זו ואיזו בה התלויה אחרת מצוה

 ע״ב בשחריות שמע אות קורין מאימתי דתנן שמע
 טי מדני וראיתכן אידך תניא ללבן תכלת בין משיכיר

 וזכור זו מצוה ראה ה׳ מצות כל את וזכרתם אותו
 דכתי׳ כלאים זו ואיזו לה הסמוכה אחרת מצוה

 כב ׳*דני גדילים יחדיו[ ופשתים ]צמר שעטנז תלבש *לא
 את וזכרתם אותו וראיתם אידך תניא לך תעשה

 המצוות כל כנגר זו מצוה שקולה ה׳ מצות כל
 כל את וזכרתם אותו וראיתכס אידך ותניא כלן

סרבלא :לילה כסות משוס ציצית כי היה שלא סדינא דמכסי
 כנסים ב׳ אלא לה ואין עגולים שהם שלנו אותם כעין

סעכישי׳ אתם האס אעשה )עגשיחו מציצית: דפטור מאנטו״ל
: גרידא( מ״ע על מעלה של בכ״ד

 בגיסטריא דציצית ועוד מצות כל את מדכתיב זו מצוה ׳שקולה
:תרי״ג הרי מוטין ושמונה קשרים וממשה ת״ר
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 וכירה. לירי מביאה ראיה אורזם ועשיתם ה׳ מצות
 )הותיר( כל אומר רשב״י מעשה. לידי מביאה וכירה

 כתיב שכינה פני ומקבל ווכה וו במצות ]הוריו[
 אלהיך ה׳ את* התם וכתיב אותו וראיתם דניי׳יהכא

 מה אומר מאיר ר׳ היה תניא תעבוד ואותו תירא זל,׳מ
 שהתכלת מפני צבעונין מיני מכל תכלת ^,ינשתנהפ

 )לספיר דומה ורקיע לרקיע דומה וים לים מזהיש״אדומה
 רגליו ותחת* שנא׳ הכבוד לכסא דומה( וספיר כד

 לטוהר השמים וכעצם הספיר לבנת כמעשה
דמות ספיר אבן כמראה* ]וכתיב[ התם( )דכתיב א ייייידל

 של עונשו קשה אומר מאיר ר׳ היה תניא כסא.
 שאמר ב״ו למלך משל תכלת של מעונשו לבן

 של חותם לי הבא לו אומר לאח׳ עבדיו לשני
 ופשעו זהב של חותם לי הבא אומר ולא׳ טיט

 וראיתם הבא כתיב מצוה: זכירת לידי מביא ציצית ראיית ראייה
 שכיכה: כאן אף שכיכה להלן מה תעבור ואותי התם וכתיב אותו

 לים דומה ;זה למציה הקב״ה שייסדו תכלת נשתנה מה
 התכלת ומתוך הכבוד לכסא ורקיע :לישראל כסיס בו שנעשה

 שיהא לישראל כאה ועוד רסמיס עליהם מתמלא כסא על היושב
 דהיינו הספיר לבנת כמעשה רגליו ותיזת שנא׳ עליהם כסאו
 כסא רמות ספי־ אבו כמראה וכתיב : ספיר( )וכתיב רקיע
 ואכן לרקיע וים ליס תכלת כסא ]כבמיוזה[ היינו רקיע אלמא

 מתכלת: ציצית מטיל שאיכו מסי לבן קשהעונשושל קאסזיכן:
שימן לשם אותן כשקונין לעבד או לבהמה עושין היו חותם



קיט מנחות רביעי פרק התכלת
 זח מרובדת עונשו זה אי הביאו ולא שניהם

:הביא ולא טיט של לי הבא לו שאמר
 ח תפילין במצות הקכ״ה שסיכבן ישראל חביכין ח״ר

שם בבגדיהם ציצית בזרועותיהן תפילין בראשיהן
 מלי'^יט ביום שבע* דוד אמר ועליהם כפתחיהן מזוזות

 דוד שנבנם וכשעה צדקך משפטי על הללתיך
 שאעמוד לי אוי אמר ערום שעמר וראה למרחץ

 שבבשרו במילה שנוכר כיון מצות בלא ערום
 שירדת עליה אמר שיצא5 לאחר דעתו נתישבה

 ע שם המילה על לדוד מזמור השמינית על למנצח* שג׳

 כל אומר יעקב בן אליעזר ר׳ .בשמינית שנתנה
 וציצירת כזרועו ותפילין בראשו תפילין לו שיש

 שג׳ יחטא שלא בחזוק הכל בפתחו ומזוזה בבגדו
י קהלח חונה* ואומר ינתק במהרה לא המשולש *והחוט

 לד מלים . צםלוחן לרךואון סביב ה׳ מלאך

ט ברכות מאה לברך אדם חייב אומר מאיר ר׳ היה
 שם אלהיך ה׳ מה ישראל ועתה* שג׳ יום בכל

 'י>ם־י הביא ולא טיט של חותם הבא המלך לו שאמר זה :עבדות
: הוא שמצוי מרובה עונשו

 ציצית וארבע שתים כאן הרי ובזרוע שבראש תפילין ביום שבע
שלא ביוזקת עומד וכל בחזוקמכל הכל שבע: הרי ומזוזה

 ליראיו סביב :ומזוזות וצינית בתפילין המשולש :ימטא
: סמטא ויחלצם חצות העושים

סאה:[ ביה קרי אלהילוגו׳ ה׳ סה
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 אויא דרב כריה חייא ]רב[ (,)ר מעמך שואל

באספרמקי להו וממלא טרח טכי וביומי כשבתא
:ומגדי

 ברכות ג׳ לכרך אדם חייב אומר ר״מ היה תניא שם
 שלא גוי עשאני שלא הן ואלו יום בכל

 בר אחא רב בור. עשאני שלא אשה עשאני
 עשאני שלא מברך דחוה לכריה שמעיה יעקב

 מברך מאי ואלא א״ל נמי האי כולי א״ל בור
טפי: ויל* עבד אשה היינו עכר עשאני שלא מד

 לדג דומה יתו ובר־ לים דומה גופו וה חלוץ שסח״ר
תכלת צוכעין ובדמו שגה לשבעים אחד ועילה

יקרים: דמיו לפיכך
 שבתורה קלה מצוה כל לך אין נתן א״ר הניא י
 למאה להר ומטלא ־־ה ט ברכות: י״יז מצלי דלא וי״ט בשבתות שס

 מיני ומגדי בשמים באספרמקי ומירי באספרטקי ברכות:
ברכה: שטעונין מגדים

 האי כולי ל״א הארץ עם דאיכך נפשך דמשבמת נמי האי כולי
שפיר כינהו מצוה בני ולא הואיל ואשת ככרי בשלמא כמי
 נ׳ להשלים מברך מאי אלא :היא מלוה נר בור אלא מברכת
 לרבו כעבד לבעלה שפמה כמי דאשה אשר! היינו דר״מ: ברכות

 לה: לה דגמרינן שוי; ועבד אשת חצוה דלענין אשה היינו ל״א
 כלימר טפי זיל ל״א האשה מן יותר העבד מזולזל אפ״ה טפי זיל

להשלים: כדי עבד עשאכי שלא וברך והוסיף זיל
 שאינו לפיכך הארץ: מן ועולה דיוקנו: תבנית גופו מראה גופו

. __ :יקרין[ ]דמיה! שנת לשבעים אקד אלא עולה



רז

 איני אבל ובעה״ב הוה בעולס ׳שכרה מתן שאין
 בארס מעשה .ציצית ממצות ולמד צא כמה יורע
 זונדה שיש שמע ציצית כמצות והיד שהיה אח׳

 בשכרה זהובים ת׳ שנוטלת הים בכרכי אחת
 זמנו כשהניע ומן לו וקבעה זהובים ת׳ לה שיגר
 ואמרה שפחתה נכנסה כיתה פתח על וישב הלך

 מ זהובי מאות ארבע ליך ששגר אדם אותו לה
 הציעה נכנס יכנס לה אמרה הפתח על וישב בא
 זהב של ועליונה כסף של שש מטות שבעה לו

 כסף של !סולם[ )ספסל( ואחר אחר כל ובין
 העליונה ע״ג וישבה ועלתה זהב של ועליונה
 באוד׳ כנגדה ערום לישב עלה הוא ואף ערומה

 גבי על וישב נשמט פניו על לו וטפחו ציציותיו
 קרקע גבי על וישבה נשמטה היא ואף קרקע

 עד מניחך אני שאין רומי של נפה לו אמרה
 העבודה לה אמר בי ראית מום מה לי שתאמר

 אחת מציה אלא כמותיך יפה אשה ראיתי שלא
 יי5 'מדכ אלהיכם ה׳ אני* בה וכתיב שמה וציצית אלהינו צוה

 שעתיד הוא ואני ליפרע שעתיד הוא אני פעמים ב׳
 אמרה עדים כארבעה עלי נדמו ועכשיו שכר ליתן

 שמך מה לי שתאמר עד מניחך איני העבידה לו

ריחי( של )גופה רומי של גפה בעלמא: עשה קלה מציה ציצית
 ע״ז: אמריכא לישכא רומי של שרה שהוא המלך נשבע׳ביזיי

ה׳אלהיכס סעמיסאכי שכי כתיב ציצית פרשת של אחרון בפסוק
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 שם ומה רבך שם ומה עירך שם[ ]ומה יושם(

 ונתן כחב תורה בו לומד שאתה מירשך בית
 למלכודת שליש נכסיה כל וחלקה עמדה בידה

 מאיתן חוץ בידה נטלה ושליש לעניים ושליש
 אמרד־ה חייא ר' של מדרשו לבית ובאה מצעות

 בתי לה אמד עברית ויעשוני עלי צוה רבי לו
 הוציאה התלמידים מי בא׳ נתת עיניך שמא

 כמקחך זבי לך לה אמר לו ונתנה מידה הכתב
 בהיתר לו הציעה באיסור לו שהציעה מצעות אותן

 כמה: יורס איני ולעה״ב בעה״ו שכרן מחן זח
 עיבר תפילין מניח שאינו מי כל ששת רב אמר א
 ציצית לו עושה שאינו כל עשה בשמונה שם

 לדוכן עולה שאינו כהן כל עשה כה׳ עובר בבגדו
 להתגייר: שינייזנה למלכות שליש :בסיסי ואחל ברא-׳ו אין?

 שכרו מתן היה והיא עמה והביאתן מכרה לא מצעות מאיתן
 שחים שלשם המאורע כל לי וספרה מידה כתב היציאה : נעה״ז

ל' לו שטפחו קצוה קוטר של גליל כס ששמעה לפי מתגיירת היא
פניו: על ציציות

 עשה תרי קיימו מלא ואכל בהן יש פרשיות ל׳ עשה בשמנה
 כי כוהיה ל״א לטיטפות והיו לאות וקשרתם )לכתיב(

 וגו׳ החוקה את ושמרת וגו׳ לאות יביאך כי יהיה כתיב יביאך
 וקשרתם יבק״ש .]לאות[ )לטוטפות( והי׳ כתיב הפרשה וכסוף
 ושמתם ז׳ הרי תרין שמוע אס והיה וכן לטיטפית יהיו לאות

 שתהא משתעי קא דבתפילין הקומץ בם׳ ללרשיכן אלה לברי את
והיה ונתנו ועשו חמשה בציצית :*ת הרי הלב כנגד שיחה
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 כפתחו מזוודת לו שאין כל עשה בשלשה עובר
 ריש אמר .וכתבתם וכתבתם עשה כשני עוכר
 לח ישעי׳ ה׳* של ימים *מאייך תפילין המניח כל לקיש

עליהה )ותחיינו( ותחלימני רוחי חיי בהן ולכל יחיו עליהם

למפילין . ]והחייני[:

 ש6ד של תקח לחדש באחד בראשון ]אלהים[ ה׳ אמר *כה
 ייייי חיי חטאח המקדש את וחטאת ם תמי בקר בן פר

 לךץףשן-שהיאהלכ ערןוד רהו1ןא ןן פרשה יוחנן א״ר היא עולה
 ילס”ל הקריבו מלואים אפרשנה( )אני אמר אשי רב

 ' תני<תשליי משה. כימי שהקריבו כדרך עזרא בימי
 עתידיב אליהו זו פרשה אומר יהודה ר׳ הכי נמי

 מה עזרא בימי הקריבו מלואים יוסי ר׳ א״ל לדורשה
 דעתךיחקאלמה תנוח א״ל משה בימי שהקריבו כדרך

 מד שם העוף מן וטרפה נבלה כל* .רעתי את שהנחת

עליהם שנושאים אותם עליהם ה׳ לך: תעשה גדילים וראיתם
ימיו: בתפילין ה׳ שם

 הוו עילה הא יזטאת דמשמע מטאת כתיב ]חטאתבתמיהאמאי
עולה תקריבו מלשיכס ובראשי כדכתיב יזדש פריסדראש

 שיכא דעד לדורשה עתיד אליהו :דימזקאל זו פרשה :וגו'[
 אני אמר אשי רב לפרשה: יודעים אנו אין לכו ויפרשכה אליהו

 בית על דיין־זקאל כבואה והך וכו׳ הקריבו טלואים אפרשנה
 דמלואיס היכי וכי חלואיס והקריבו ]נתנבא[ )כתיבה( שני

 בראשון במס'שבת כדאמריכן )ניסן( ר״מ הוה דידהו בשמיני דמשה
עגל והקריב וכו׳ עטרות י' כטל היום אותו ותנא למדש נאמד



גנריות —.גט. ויו תו
 דלא הוא כתנים הבחנים יאכלו לא הכתמת ומן

 זו פרשה יוחנן א״ר יאכלו ישראל תא יאכלו •
 כתנים אמר ]רבינא[ )רבה( לדורשה עתיד אליהו

 לגבייתו מליקה ואשתריא הואיל סד״א אצטריךליה
 בשבעה תעשה וכן* קמ״ל וטרפה נכלה נמי תשתרי ייייקאל

הבירה את ובפרח□ ומפתי שוגה מאיש בחדשהיי
 שחטאו שבטים שכעת אלו יוחנן א״ר שכעת
 )שחרשו( חדש .קהל של רובה שאינה ואע׳יפ

ומפתי שוגה מאיש מותר חלב ואמרו חדשו[ פ״ק]אם שכח
 שגגת עם דבר העלם על אלא חייבי׳ שאין מלמד
 האיש אותו וכור רב אמר יהודה א״ר מעשה

 הוא שאלמלא שמו גוריון כן חוקיה בן וחנניה לטוב
 תורה דברי סותרין דבריו שהיו יחזקאל ספר נגנז

 והכי שבטים ז׳ אלו בר״מ: פר הקריב ה״כ למטאת בקר כן
 תקין סימה לעיל לכתיב היכי כי פר( )ותביא תעשה יכן משסע

 יזלפו אס לבר העלם פר שבטים בשבעה תעשה כן בקר בן פר
 על ששגגו שינה מאיש מותר: קלב ואמרו איסור הוראת פיס

 שבטים בשבעה שאין ואע״פ :פר מביאין בשוגג מלב ואכלו פיהן
 אתל כל ויביא למי כימיליס למימי־ ואיכא ישראל של רוכן הללו

 רובא משיבי הס שבטים ורוב הואיל אפ״ה שעירה ]אי[ כשבה
 שמלב והורו מסכהלרין הלכי שנעלס לבר העלם פר ויביאו

 פיהם: שוגגקעל מלב צמר שאכלו מעשה שעת עם מותר:
 לקרי לעיל דאמריכן הנך כל כגון תורה דברי סותרין דבריו

:דלעיל אותן וכן מטאת לר״יו לסר
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 בעלייה וישב שטן גרבי מאורז ג׳ לו העלו עשה מה
:ודרשן

המנחות כל
חמישי פרק

 יג בר עזרא! ]ר׳ )עורי׳( פרידא לר׳ רבנן ליה אמרו
גג אלעור לר׳ עשירי דהוא אבטולס דר׳ כריה

 אמר אבבא קאי לעזרא עשירי דהוא עזריה :ן
 בר ואי יאי הוא אוריין בר אי האי כולי מאי

 ייאי ־"א בר ולא אבחן □ר ואי *יאי אוריין ובר אבהן
 הוא אוריין בר ליה אמרו חבליה אשא אוריין

 דעחיה עבירה דחוה חזייה וליתי ליעול לחו אמר
 מ! תלים עליך בל טובתי אחה ה׳ לה׳ "אמרת ואמר פתח

 החזק רכש״ע הקב״ה לפגי ישראל בנסח אמרח
 בל טובתי לה אמר בעולט ך שהודעתי טובה לי

יצחק לאברהם אלא טובה מחזיק אני אין עליך

.ולדרשן בלילה להדליק לנרות שטן גרבי מאות שלש
 הסופר: לעזרא עשירי עזריה בן אלעזר ר' לעזרא עשירי דהיא

בן אס אוריין כר אי ליה: חיייזסתו דקא האי כולי מאי
 :עזריה לר׳ פריי-א ר׳ חזייה •* הנין הרי יאי :]הוא[ תויה

 )למבדמיה( בהגדה פתח נעור: שהיה דעתיה רעכירה
 טובתי א״ל בעולם: שחן מייחד שאני שהורעתיך :]לחיזבבי׳[

טיגתי אין אתה ה׳ לתקנ״ה שאמרת מה משמע דהכי עליך כל
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 לקדושים* שג׳ תחלה כעולם שהודיעוני ויעקב *ט י׳^

 דקא כיון בם חפצי כל ואדירי המה בארץ אשר
 אדיר יבא ואמר פתה אדיר אמר דקא שמעיה

 זה אדיר באדירים מאדיריס לאדירים ויפרע
 לאדירים ע*ויפ .ה׳ במרום אדיר* דכתיב הקכ״ה צג :©
 מאדירים בם. חפצי כל ואדירי* רכתיב ישראל אלו ט! שם
 אדירים במים כעופרת צללו* ,דכתיב מצרים אלו טי שמ.מ
ים. משכרי אדירים* דכתיב מים אלו באדירים צג תלים

 של בחלקו ליריד ידיד ויבנה ידיר בן ידיד יבא
 שלמדה זה ידיד יבא ידידים בו ויתכפי־ו ידיד

 ידידיה שמו את ויקרא הנביא נתן וישלח* דכתיב ע ש״כ
 לידידי מה* דכתיב אברהם זה יריד בן* ה׳ בעבור שסא

 ידידות מה* דכתיב בהמ״ק זה יריד ויבנה בביתי. יא ירמיה
 דבתיב הקכ״ה זה לידיד צבאות. ה׳ משכנותיךמליםפד

 בנימן זה ידיר של בחלקו לידידי. נא אשירה* ה ישעיה
 ידידים בו ויתכפרו ה׳. ידיד אמר לבנימן* לגדכתיב דניים

 ככף נפשי ידידות את נתתי* דכתיב ישראל אלו ע ימיה■
 יבא לטובים מטוב טוב ויקבל טוב יבא .אויביה

 אהדדי סחיכי קראי דהכיתרי בארץ אשר לקדושים אלא עליך:
 אדירי דאמר פרידא לר׳ עזריה ר׳ רשמעיה אסריכהו: וקב״ה

 אמר כך כלו׳ אדיר יבא אדיר•־ של אנדה כזכר גס יזפצי כל
 )אדירים( כמיס כעופרת צללו בקצריס כקמה כשעשה הקב״ה

 לקמן יציוק ר׳ מפרש לידידי מה אדירים: שהם ]מצרים[
:נאנרהס
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 נ שמית הוא טוב כי אותו ותרא* דכתיב משה זה טוב
 י *יישל נתתי טוב לקת כי* דכתיב תורה זו טיב ויקבל
 שגא׳ הקכ״ה זה מטוב .תעזובו אל תורתי לכם
 קמה תלי׳ הטיבה* דכתי׳ ישראל אלו לטובים .לכל ה׳ *טוב

קנה שש יבא ך מזה ןאת בלףק ןה יבא .םוטןבל ׳ח

 לג שמי" ויקבל האיש משה זה כי* דכתיב משה זה זה

 ד דניים זה מזה .התורה וזאת* ב רבתי התורה זו זאת
 *ט שמית אלו ך לעם .ואגוהו אלי זה* דכתיב הקב״ה
 ישעי׳זוקנית: עם* וכתיב( לי יצרתי זו )עם* דכתי׳ ישראל

טי שמית ]שחרב[ הקב״ה( )שהחריב■ בשעה יצחק א״ר
 יד עומדבכהמ״ק לאברהם הקכ״ה מצא בחמ״ק

 ,שם באתי בגי עסקי על א״ל בביתי לידידי מה* א״ל
 ׳" יךי א״ל חטאו בשוגג שמא א״ל וגלו חטאו בניך א״ל

 א״לכילה חטאו מיעוטם שמא א״ל המזמתה *עשותה

 מילה ברית להם לזכור לך היה א״ל הרבים
 אם שמא א״ל מעליך יעברו קדש ובשר* א״ל

 רעתיכי כי* א״ל בתשובה חוזרין היו להם המתנתה
 צועק והירח ראשו על ידיו הניח מיד תעלוזי אז

 תקנרח להם אין ושלום חס שמא ואמר ובוכה
 פרי יפה רענן זית* לו ואמרה קול בת יצאתה

 כסופו אחריתו זה זית מה שמך ה׳ קרא תואר
ונכונה: ]כמדד[ )במזמה( מעשיהם כל המזטתה עשותה

 אז רעתיכי כי מילה: מעליהם שהעבירו מעליך יעברו
 בהם: מוזרין ולא ברעתם יותר מיוזיקי׳ עליצותם בשעת וזעלוזי

כסופו אחריתו זית לידידי: דמה קרא לההוא סמוך רענן זית
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 גדולה המולה לקול* בסופן אחריהן ישראל אף א*ימי'

 )חנן( רב אמר דליותיו ורעו עליה אש הצית
 נתרועעו מרגלי׳ של מלייהו לקול פפא בר ]חינגא[

 פפא כר חיגנא רב דאמר ישראל של דליותיהן
 חוק כי* שעה באותה מתלים דברו גדול דבר * מדיי

 ממנו[ אלא ממנו תקרי ]אל )אמרו( ממנו הוא
 להוציא יכול אינו הבית בעל שאפילו כביכול

 כר ]חייא[ )אחא( ר׳ לה מתקיף משם כליו
 מלה לקול המולה לקול האי פפא( )בר חנינא
 קולך לאברהם הקב״ה א״ל אלא ליה מיבעי

 בד׳ ישתעבדו אמרתי אני עליהם וחמלתי שמעתי
 מלכותה ]כשיעור[ )כשעבוד( וא׳ א׳ כל מלכיות*נ״

 להו רפסיק מאי חרא חרא ]כל[ השת^ן ^יימצרי׳“
אחת. בבת עכשיו אח״ז בזה אמרתי אני ^."וא״ד
 זית מה לזית ישראל נמשלו למה ריב״ל אמר

 בימות ולא החמה בימות לא נושרין עליו אין זה
 ]עולמית[ בטלה להם אין ישראל אף הגשמים

 ]אמר[ יוחנן ר׳ )ואמר( בעה״ב ולא בעה״ז לא

 סירות טוען ואיז״כ גדול זמן עד טוען ואינו עכשיו שנוטעו
 בסיסו אלא אילנות כשאר מעט מעט מתבשל שאין ל״א תרבה.

 נשבר כלו׳ נתרוצצו נחתעעו :קרייל״ש רליותיהן יתד: כילו
 ]כשיעור )בשעבוד( וא׳ א׳ כל :׳ה הקב הבית בעל :עוזם גאון

 שיעורין; ד׳ דהיינו זה אחר בזה עכשיו: של גליות[ ארבע
 מסחרין שיהו אלא שיעורא יוד כולו דהוי אחוז בבת ועכשיו
ומקצתן לסרס ומקצתן ליון ומקצתן לבבל משועגדין מקצתן
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 זה זית מה לך לומר לזית ישראל נמשלו למה

אק ישראל אף כתישה ע״י אלא שמנו מוציא אק
:יפורק ע״י אלא למוטב היורק

 סג לה יש מרחשת למרחשת מחבת בק מה מתני׳
יוסי ר׳ דברי כיסוי לה אין מחבת כיסוי

 אילימא הגלילי יוסי רר׳ מ״ט גט׳ וכרו הגלילי
 מה תלי׳ רחש* כדכתיב הלב ארחושי ראתיא מרחשת

 הפרה אמחבואי דאתיא ומחבת טוב דבר לבי
 מחבת איפכא אימא גבוחי מנבח אינשי כדאמרי

 לא לברוחיאשי׳ נחבאת למה* דכתיב הלב אמחבואי דאתיא
הוה אינשי כדאמרי ארחושי דאתיא מרחשת

לה: גמירי גמרא אלא שיפוותיה מרחשן

ישמעאל רבי
ששי פרק

 טו :וכו׳ חשמונאי בית מלכי כשצרו רבנן תנו
סד ■ כה[ ]מאמר חרונה בס׳ בב״ק כדאיתא

 ב״ע לה יש דחרחשת מ״ט ריזשץ: דמתרגחיכן רחש לשון מיחשת
^>ם;ףםזטהלמשמעות נימא או ביסןי: וחיזבת ,כיכ־ן

 מכוסה.",""^ דכר שהוא הלב דמדכקרא׳מריזשתדחשחעדאתיאאריןושי
 כיב לשון ]הסה[ אחיזבואי באה ומחבת חכוסין מעשיה לפיכך
 כבויזי הפה מחבואי עבירה: הרהור הלב רהושי בגלוי: שהוא
חבוי ולב טחונה נחבאת שהרכיל[: ]כגון )כיוןשהרכילות( הסה

מגולה: וזו מכוסה דזו גמרא אלא הוא: יטמון
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 צריפקושתי מגגות העומר שבא מעשה טופיסקא

עומר מטא בי סוכר עין מבקעת הלחם שס
 אכרוז לאיתויי עומר איכא היכא ידעו הוו לא

 אאיגר׳ ידיה חרא אותיב חרשא ההוא אתא
 דוכתא איכא מי מרדכי א״ל אצריפ׳ ידיה וחרא

 ואשכחו בדוק צריפי׳ גמת או גגות צריפין רשמיה
 היכא ידעי הוו לא הלחם שתי לאיתויי בעו כי

 ידיה חדא אותיב חי־ש׳ ההוא אתא אברוו איכא
 איכא מי מרדכי א״ל אסיכרא ידיה וחרא אעיניה
 בדוק עין סכור או סוכר עין רשמיה דוכתא

 מרדכי זה פתחיה הקינין על פתחיה* :ואשכחו ה ס
 במשנת שם מפורש וכוי צייפין מגגות העומר שבא )מעשה

 משים בגח׳ שם ומפרש הקרוב מן להביא העומר חצות
 רך תקריב כרמל פי׳ המצות. על מעבירין דאין משוס א״ב כרמל
 לה נשיב מרחוק חייתי ואי וכחללת רכה התבואה שתהא ומלא
 אין א׳׳נ כתיב עומר במכיזת כרמל האי בדרך ומתקשה זיקא

 שמוצא אותם עיחר לבקש מירושלים כשיוצא הלכך וכו׳ מעבירין
 שבימי בגח׳ שם ומפורש המצות על מעבירין דאין נוטל ראשון

 והצריכו ירושלים סביבות כל והחריבו החיילות היו חשמונאי
 מטא ]כי :מירושלים( רחוקים שהיו יכו׳ צריפים מגגות להביא
 שיודיענה: תבואה שיודע חי שכל הכריזו אכרוז עומר:[ זמן עומי־

 בורד״ל צריפא אאיגראגג: מדבר: ולא שומע חרש חרשא
 בימי שהיה מרדכי י■ הוא ערבה ומין מלמעלה חד אלא גג לו שאין

 חור סיכיא :בעינו אעיגיה י חטים של הלחם שתי :אחשורוש
הקיגין על פתחיה לנעול: הבריח תוחבין שבו הדלת שבמזוזות
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 ודורשן דברי׳ שפותח פתחיה שמו נקרא למה
 ידעי הוה נטי סנהדרי כלהו לשון שבעים ויודע

 בסנהדרין מושיבין אין יוחנן דא״ר לשון שבעים
 בעלי קומה בעלי מראה בעלי חכמה בעלי אלא
 של<א לשון שבעים ויודעים כשפים בעלי זקנה
 דהוה אלא המתורגמן מפי שומעין סנהדרין תהא

דקי> נחמיןת(נ״א*) י דכתיב והיינו ודריש לישני בייגל
ליהיייי־י :בלשן ומרדכ

 3 א ניטפל שבת אחר עצרת אומרים כייתוסין היו
שם היה ולא לכם מנין שוטים וא״ל ריב״ז להם

 שהיה אחד מזקן חוץ משיבו שהיה אחד אדם
ישראל אוהב רבינו משה ואמר כנגדו מפטפט

 י״ג לתוכו. ונותן מעות מביא קן שהמתנדב קיכין ששמו השופר על
 ודורשן דברים שפותח שקלים: במס׳ וכו׳ במקדש היו שופרות
 ישקרו: שלא דיכין נעלי מהם קומהשירתתו כעלי מפרש: בגמרא
 והאור הסייף( )וישביע מכשף הנדון יהיה שאס כשפים בעלי

 שיוכלו מיתה בכל וימיתוהו מכשפות הם יעשו בו ישלטו שלא
 להמיתו יכול אתה אי שאס מכין מציאות באלו דאמריכן )והיינו
 המתורגמן ייזליף המתורגמןשלא מפי (:,וכו בו הכתובה במיתה

 הלשונות: ומערב בולל לישני בייל דחוה :וייזייבוהו טענותיו
מרדכי ליה דקרו והיינו צריפין וגגות סוכר עין כגון ודורשן

בלשן:
בייתוסי אחד זקן :הוא ממש השבח ממקרת דהאי לכם מנין
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 אחר ותיקנה עמר הוא א׳ יום שעצרת ויודע היה

 קרא ימים ב׳ טתענגין ישראל שיחו כדי שבת
 הר דרך מחורב יום עשר אחר* וה מקרא עליו א דניים

 למה היה ישראל אוהב רבינו משה ואם* שסע״נשעיר
 פוטרני אתה בכך רבי א״ל שנה מ' במדבר איחרן

 כשיחה שלנו שליטה תורה תהא ולא שוטה א״ל
 חמשיבש תספרו* אומר א׳ כתוב שלכם י׳קיאני-בטלה

 תמימות שבתורת שבע* אומר אחד וכתיב שסיום
 בשבת להיות שחל בי״ט כאן. כיצר הא תהיינה

השבת: באמצע להיות שחל בי״ט כאן

 אי למאי מהו כעכים שירדו חיטין וירא ר׳ □טבעי
 חשה היה שאס וגו יום י״א :ויכוחין בדברי מפטפט היה ע״ב

 שהיא לקדש יום בי״א באין היו שעיר הר דרך ישראל את מוליך
 שכה מ' מאחרן לחה היה ישראל אוהב ואם :לא״י סמיכה

 לא הכל: דברי אומר היה חשוסדהוא ליה קאמר בעלמא ודיחוי
 כשיחה ובקש בקנה אדם לדחות )לעילם( שלמה תורה תהא

 ימים משמע יום ג׳ :ראיה אין ולכס ראיה יש דלכו שלכם בטילה
 אלא קרי לא ושבועות שבועות[ אומר אחד ]וכתוב שבועות ולא

 הא כיצר הא בשבת: ומסיימות בשבת באחד המתחילות אותן
 )וממחרתו( בשבת להיות שחל פסח של ראשון בי״ט

 ומתחילקלימנות עומר הבאת יום דהוא השבת אחר ]דממחרתו[
 בי״טשלפסחשחל תהיינה: תמימות שבתות שבע מתוקס
 בל קרא ממחרתומתוקס למכות דמתחילין שבת באמצע להיות
שבח: באמצע לחכות מתחילין אלא שליחו׳ בשבועו׳ ולא יום
ספיגה בלעו באוקיינוס העבי׳ כששתו עסהמטר כעבים שירדו
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 מאי הלח□ לשתי אלא רא אמאי למנחורת

 אכל דלא דח״ל לאפוקי רחמנא אמר ממושבותיכם
 דוקא ממושבותיכם דילמא או דמי שפיר רעבים

 ־"א בר* אין כה״ג איכא ומי לא נטי רעבים יאפי׳
ינדיכדבתלתא חיטי כיובא רום ליה נחיחא טייעא ערי

:סי“פי
 עא ברצון שלשה יריחו אנשי עשו דברים ו׳ תניא

ואלו חכמים כרצון שלא ושלשה חכמים
 ומרכין היום כל דקלים מרכיכין חכמי׳ שברצון

 ואלו חכמים. ברצון העומר לפני וקוצרין שמע את
 ומתירין העומר לפני גודשין חכמים ברצון שלא

 ופורצין שקמה ושל חרוב של הקדש של גמויות

 קרקעי שהיה פרסי בחלחא כיזבא תם :קיטים מלאה
 :גודל בזקיפת ]טפק[ )ב׳טפקיס( כיזבא רום סרסאית ג׳ אורך

מלאכה לאו להו לסבירא בכיסן י״ד של היום כל דקלים כיבין“מי
 במקום בפסקים מפרש שמע אח וכורכין :היא קשובה

 בין ריוק ליתן חפסיקין היו ולא ישראל שמע אומרים שהיו שנהגו
 קוצאין לעיל ר״מ לאמר ואע״ג וכו' העומר לפני לתיבת: תיבה
 דילמא דגזור קכחיס ברצון שלא וקלי קמק מלאין ירושלים שוקי
 וטקיכה בקצירת טובא בית לעסיק הוא התם מיניה למיכל אתי
 יריקו אנשי אבל הוה פסידא במקום שלא ועול ה והרק? וקלי

 לכרצון ר״מ מודה להו שרינן לקוליה וקצירה איכא דפסילא
 הקדש של ]ומתיריןגמזיות גלישה.־ שרי ללא תלע הוא קכחיס
לא אבותינו אומרים שהיו ושקמה קרוב של ענפים כהנאה
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 לעניים נשר להאכיל ובפרדסויחיהן כגניתיהן פרצות
 ר׳ א״ל ר״מ דברי וי״ט כשבתית כצורת בשני

 ארם כל יהיו עושין הם חכמים ברצון אם יהודה
ועל חכמים ברצין שלא ואלו אלו אלא כן עישין

:בידם מיחו לא ג׳ ועל בידם מיחו ג־

קרבנות כל
תשיעי פיק

 מכניס אתה תבן למשה וממרא יוחני ליה אמרי יו
למתא אינשי אמרי לחו אמ־ לעפריים פה

שקול: ירקא ירקא

 סברי וקא גמזיות נתיר ואני האילן עיקר קורות אלא הקדישי
 לקורות דסתסייהו ושקמה קייב נקט ולתכי בגידולין מעילת אין

 גזרו רבנן שכשרו האילן שתחת סירות “נשי־ להאכיל :קיימי
:ויתלוש[ יעלה שמא

 מצרים של[ מכשפים ]ראשי יןרטומי( הס )תן וממיא יוחני
שהיו פרעה לעיני האותות עושה כשהיה למשה לי אמרי

 מכניס אתה תבן כישוף: ע״י אותם עושת שהוא סבורין
 הוא חשוכה למכור לעפרייס תבן דמככים הוא משל* ייםתלעפ רש׳י יל

 ואין בכאן מכשפו׳ עושת אתה אף הרבה תבואת ]שס[ יש כשניישהרי בגוו׳
 ירקא למתא אינשי אמרי להם אט׳ :כמותנו בעולם מכשפין

 לסי למכור לשם ירק הבא הרבה בת גדל שירק לעיר שקול ירקא נמאמרש
 קא שסיר כמי אנא כלו׳ ירק לקנות הצריך כל שם שמתקבצין שאח״ז

בעניניהם: להם תשיב והוא ליצכו' דברי לו אמרו הס עבידכא
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יח מאי חכמה אשת משם ויקח תקועה יואב *וישלח
 שרגיליןשסע״ב מתוך יוחנן א״ר תקועה שנא

 יי ש״כ כשמן וטובל* ת״ר בהם מצויה חכמה זית כשמן
 לג ׳דכי, אמרו כמעין שפן שמושך אשר של חלקו זה רגלו
 להם מינו לשמן לודיקי׳ נצטרכואנשי אחת פעם

 במאה שמן ליו והבא לך לו אמרו אחר פולמוסטו׳
 לצור הלך לצור לך לו אמרו לירושלי׳ הלך רבוא
 אמרו חלב לגוש הלך חלב לגוש לך לו אמרו

 עוזק ומצאו ]הלון )הלך( כשד׳ פלו׳ אצל לך לו
 שאני רבוא במאה שמן לך יש א״ל זיתיו תחת
 המתין מלאכתי שאסיי׳ עד המתן הן א״ל צריך

 מלאכתו שסיים לאחר מלאכתו שסיים עד לו
 אמר בדרך ובא מסקל והיה לאחוריו כליו הפשיל

 ששחוק אני כמדומה רכוא במאה שמן לו יש לזה
 לו הביאה לעיר שהגיע כיון היהודי׳ כי שחקו

 ורגליו ידיו בו ורחץ חמין של קומקומים שפחתו
 בו וטבל שמן מלא זהב של ספל לו והוציאה

 רגלו בשמן וטובל שנא׳ מה לקיים ורגליו ידיו
 רבוא כמאה שמן לו מדד ושתו שאכלו לאחר

 אלא הן לו אמר יותר צריך אתה כלום לו אמר

במאה :)ממונה( פילטוסטים :הלב( את מפקין זית )שמן
 :אשר של ביזלקו מקום שם חלב לגוש :חמס רבוא

 : עיזקתא כמו טבעת כעין הזית סביב שיזופר זיתיו תופר עוזק
אבנים מסכת מסקל :עני שכיר כמו לאחוריו כליו הפשיל
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 ליקח רוצח אתת אם לו אמר דמים בידי שאין

 מרד הדמים ואטול עמך ]אלך! )אבא( ואני קח
 אותו הניח לא אמרו רבוא עשר בשמונה שמן לו

 חמור ולא גמל ולא פרד ולא סוס לא האיש
 אנשי יצאו לעירו שהגיע כיון שכרו שלא בא״י
 לזה אלא לי תקלסו לא להם אמר לקלסו עירו

 נושה והרי רבוא במאה שמן לי שמדר שעמי
 מתעשר יש* שג׳ מה לקיים רבוא עשר שמונה בי ע משלז

רב: והון מתדושש כל ואין
 וךא״ר זית שמן אליך ויקחו ישראל בני את צו*יט
 לי ולא אליך יוחנן( )א״ר נחמני כר שמואל פו
 בדרום ומנורה כצפון שלחן צריך אני לאורה לא ע״ב

 6ו צריך אני אכילה לא אלעזר א״ר זריקא יחיאכיא״ר
שקופים חלוני לבית ויעש* צריך. אני יי״אילאורה

 ואטומים ]מבפנים[ )כחוץ( שקופים תנא .אטומים
 מחוץ* צריך אני לאורה לא י ]בחוץ[ )בפנים( כי "קיא

 ,לקלס- כעני: סולמוסטום לאותו לו כדמה כך ומתוך השדה מןכ''במם6
 מחעש' : קטנה יורה קומקומום :כך כל שקנה על '^לשביזונמה

 פר׳ עצמו מראה מתרושש :כלום לו ואין כעשיר עצמו מראה
:זיתיו תיןת ומוסר מסקל שהיה זה כגון רב הון לו ויש

 של^ בשבילי ולא לי ולא :לסכי יזבתכס ולהראות לרצותך אליך
ומזבת בדרום ומנורה כצפון שלחן :צריך אבי לאורה *!ניש״י
 דאם לאכילה ולא צריך אבי לאורה לא ש״מ באמצע היה הזהב ,6־

•י שבעולם כנוהג לשלמן סמוך מכורה נותן הייתי צריך הייתי
וסירס מבפנים ואטומים ן מנמק רמנים מבחוץ שקופים* 8>׳
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 באי לכל היא ערות מועד באהל העדות לפרוכת

 אני לאורה וא״ת בישראל שרויה ששכינה עולם
 1ישראד שהלכו השנים אותם כל והלא צריך

 התיין עדות אלא לאורי אלא הלכו לא במדבר
 מאי בישראל שרויה שהשכיב׳ עולם באי לכל

 שמן בה שנותן מערבי נר וה רבא[ ]אמר עדותה
חידת ובדת מדליק היה וממנה חברותיה כמדת

:מסיים
 פז ]פיסקא (,וכו מבושל ולא מתוק לא מביאים )אין

הרגליות מן אלא וכו׳ למקדש יין 'אקמביאין
העבודיכם כרמיכם תנא העכודין[ הכרמים ומן

 מבפנים אותה מרקיבין קלון כשעושין בנאים ודרך מבפנים קצר •י
 לפני יעכב יסתום שלא כדי צד מכל הכותל עובי את שקשפעין

 וקרקיב מבפנים קצר היכל אבל לצדדין מלבא האור את הכותל
 לא כי לעולם ותאיר ההיכל מן אורה שתצא כדי קוץ לצד והולך

 מאיעדותה: מפרש ולקמיה המכורה היא ערות אניצריך: לאורה
 שאר וכל מערב כלפי פיו פונה היה אמצעי כר מערבי נר

 ; הלקס שתי בם' כדאמרי׳ מערבי כר כלפי פיהם היו הכרות
 קיץ כבות כלן היו שבבקר הכרות שאר את מדליק היה וממנה
 בהטיבו כבקר בבקר כדכתיב הדשן מן שמכערן ומטיבן ממנה

 שאר קחנו מדליק היה ולערב היום כל דולק מערבי וכר וגו'
 מכבה היה הכרות שאר הדלקת דלקקר מסיים ־. הנרות

:שמן בה ונותן ומטינה אותה
:פעמים קפוריס .העכורים ׳
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 דפררס קרנא ליה הוה יוסף רב בשנה. פעמים
 מיא דדרי חמרא ועבר ריפקא טפי ביה ררפק

 וקנה יושב גובר בודק ביצר ]פיסקא תרין חד על
 )הגיר( זרק תנא בקנה[ הקיש הגיר ורק בידו

 ליה וליטא בקנה הקיש גובר שמרים של ]הגיר[
 שהדבור כשם יוחנן דא״ר לר״י ליה מסייע מימר
 אליכם ת״ר ליין. רע דבור כך לבשמים יפרה

 מהר גוזלות משרון עגלים מחברון כבשים ממואב
 שגובהן כבשים מכיאין אומר יהודה ר׳ המלך
 יהודה דר׳ מ״ט שילא ]רב[ בר רבא אמר כרחבן

נרחב: כר ההוא ביים מקנך ירעה* דכתיב ל ישעיה
 שומרים הפקדתי ירושלים חומותיך על* כתיב כ
 יחשו לא תמיד הלילה וכל היום כל שם

 אמר אמרי מאי לכם דמי אל ה׳ את המזכירים סב ישעי׳
תרחם תקום אתה* שילא רב בר ]רבא[ )רבה( >ןנ מלים

 תריןשהי׳ חד וררימיאעל פעמי׳: שיופרו רפקי טסי לי׳ רפיק
 דיין אקר[ ]יין )אקד( מן כפלים ]במים[ )ביין( למוזגו יכיל

 קד על והיינו ]ששה[ 7ק על מקבל וזה תלתא קד על דרי דעלמא
 שתקת לבן אותו שהתקיללצאת זרק)גיר(]גיר[ אקר: דיין תרין
 ]וסותם[ )וקותס( הכד ע״ג הגזבר הקיש השמרי׳: על שצף היין

 שמוציאים זמן כל לדבר רוצה היה שלא סימנו היה וזה מיד זה
 גובהן כמו שמנונית מרוב רקבין שהיו כרוחבן שגובהן היין:

:נרקב כר והיינו
;שומרים הנך אמרי מאי :מלאכים[ ]שוטרים
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 בר נחמן רב מועד בא כי לחננה עת כי ציון

 ןמ!5מלי' יכנס ישראל נדתי ת׳ ירושלים בונה* אמר יצחק
שילא[ רב ]בר רבא אמר אמרי הוו מאי ומעיקרא

?לג שם :לו למושב אוה בציון ה׳ בחר כי* ׳

מדוח שחי
עשירי פרק

 פח הככר מן באה מנורה אומר קרחה בן יהושע רבי
כ״ע הככר מן באין ונרותיה ומחתותיה מלקחיה ואין

 כת ממ,מ שהיו האלה הכלים כל את* מקיים אני מה ואלא
 שה את ועשית* בו כתיב בהדיא והב זהב, של כלים

 עבר אל והאיר נרותיה את והעלה שבעה נרותיה
 נצרכה לא טהור זהב ומחתותיה ומלקחיה פניה
 אשחורי נרות וסי הואיל סד״א נרות לפי אלא

וליעכיד ישראל של ממונן על חסה התורה משחר
קמ״ל: דהו כל זהב

 פט דולקת שתהא מדתה לה תן בקר עד מערב* ח״ר

 כ? אוה בציון ה' בתר כי אמרי הוו מאי תורק קודם ומעיקרא
שומרי© להיות המלאכים עתידים לבוא לעתיד ]אף לו למושב

וגי(: בתר כי ואמר
 דהו כל זהב ולי־עבר :דולקת שהפתילה במקום נרות לפי

זהב ?צריך קמ״ל טהור זהב ליבעי ולא כרות סי לאותו
:מהור
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 בקר עד מערב אחר דבר בקר עד מערב והולכת

 וו אלא בקר עד מערב שכשרה עבודה לך אין
 צפדא ועד מאורתא לוג חצי חכמים ושיערו בלבד
 מלמטה וא״ד שיערו למטה מלמעלה דאמרי איכא

 התורה שיערו למעלה מלמטה מ״ר שיערו למעלה
 למטה מלמעלה ומ״ד ישראל של ממונם על חפה

עשירות: במקום עניות אין שיערו

הלחם שתי

עשר אחד פרק
 יעקב בר אחא רב אמר בקדש דמעלין לן מגא כא

 הערכי׳ בין של תמיד אמר כשרה שתהא בקר ועד ,מערב שכשרה צט
 לוג חצי חכמים ושיערו זו: אלא העבודות כל ואיור

 שבתמלה שיערו למטה מלמעלה א״ד :שיערו והיכי מאורתא
 ששיערו עד פייזתו השבי וכלילה בכקר ונשתייר בכר שמן נתנו

 עושין וכן ארוך בליל אפילו לוג ממצי יותר צריך היה שלא הדבר
 היה בקיץ וא״ד למוץ זורק בבקר שנשתייר ומה קצר בליל אפי׳

 בקיץ שיכלה כדי דקה פתילה היה ובמורף עבה פתילה עושה
 ועמדו רביעית שבתמילהכתכו למעלה ממטה וא״ר בבקר: כמי
 ממטה מ״ר לוג: מצי עד הוסיפו ושוב ספק שאין וראו שם

 כותנין היו ו1ש? ישראל של ממונן על חסה התורה ולמעלה
 איכא למוץ שופכין היו לממר שמשייר ומה לכתמילה לוג בה

למוץ: ששופך אקמוששקבמה עשירות במקום עניות אק מסרק:
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 י׳ מדני האלוה החטאים מחתות אחז* קרא דאמר
 למזבח ציפוי פחים רקיעי אוחם ועשו בנפשותם

 י דניים 1שר גופו ועכשיו מוכח תשמישי בתחלה וגוי.
 יוסף רב תני בארון ושמתם שברת אשר* מזבח

 .בארון מונחים הלוחות ושברי שהלוחות מלמד
 שאין אונסו מחמת תלמודו ששכח לתי׳ח מכאן

 פעמים לקיש ריש אמר בזיון מנהג בו נוהגים
 אשרשסע״ב* דכתיב יסודה היא וו תורה של *שביטולה

 לד שמית ]למשה[ הקב״ה ליה ]אמר[ (“שאמי )מלמד שברת
 שסרח ת״ח לקיש ריש ואמר ששברת כחך יישר

 י הישע וכשלת* שנא׳ בפרהסיא אותו ]מבוין[ )מנדין(, אין
 .כלילות כסהו לילה עמך נביא גם וכשל היום
 מתלמודו אחד דבר המשכח כל לקיש ריש ואמ^
 י דניים נפשך ושמור לך השמר רק* שנא׳ כלאו עובר
 א״ר אבין וכדר' הדברים את תשכח פן מאד

 ]אלעאי[ )אילא( א״ר אבין דא״ר ]אלעאי[ )אילא(
 לא אלא אינו ואל פן השמר שנאמר מקום כל

: בארק ישים שהשברים משמע בארון ושמתם שכרת אשר
 המת להוצאת תורה שמבטל כגון תורה של שבטול׳

 ועוסק יושב כאלו שכר מקבל כלו׳ יסודה זהו כלה: ולהכנסת
 עמו הסכימה ש״מ כעס בלשון א״ל ולא שברת אשר :בתורה

 )שנשא לטיבה דמתכוין משו׳ ושברה תורה כשביטל שכיכה דעת
 תורה אמרה אמת מצות אלא שאיני פסמ ומה בעצמו ק״ו משה

בס׳ עאכ״ו צדוקי' וישראל התורה כל בו יאכל לא ככר בן כל
*9
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 ופן השמד לאוון בב׳ עובר אמר רבינא תעשה

 לך השטר לאוין בג׳ אמר יצחק בר נחמן רב
 מחמת אפילו יכול תשכח פן מאור נפשך ושמור
 הכתוב מלבו במסירה מלבבך יסורו ופן ת״ל אונסו
 אפילו יכול אומר ינאי בר׳ דוסתאי ר׳ מדבר
 יוחנן ור׳ אלעור ר׳ רק ת״ל משנתו עליו תקפה

 ונשמתו יום בארבעים ניתנה תורה תרוויהו דאמרי
 נשמתו התורה המשמר כל יום לארבעים ניצרה

 אין התורדה את משמר שאינו וכול משתמרת
 משל ישמעאל ר׳ דבי תני משתמרת. נשמתו
 כמדומדה א״ל לעבדו דרור צפור שמסר לאדם
 ממך נוטל אני איסר מאבדה אתה שאם אתה

ממך: נוטל אני נשמתך בדמיה
 ל^ אפי׳ למדנו יוסי ר׳ של מדבריו אמי א״רכב
 ופרק שחרית אחד פרק אלא אדם שנה שס

 התורה ספר ימוש לא* מצות קיים ערבית אחדעא6ןז”
 יוחאי בן שמעון ר׳ משום יוחנן א״ר מפיך הזה
 ערבירח שמע קריאת אלא אדם קרא לא אפי׳

 אסור זרה ודבר ימוש לןיה מצות קיים ושחרית
 מיעוט ורק גרסא להעמיד יכול שלא תקפה יבמתו(: על הבא

כדה: במס׳ יוס לח׳ הולד צורת גמר יום בט׳ נוצרה הוא:
 שיזרית הישנה את סילק אפילו שאמר יוסי ר׳ של מדבריו

 הפכי׳ למס פי' כלום בכך אין ערבית הקדשה את וסדר
 מעט בערבית עמד והקדשה כשקרית בשולקן מעט שעמד הישן
אסור וכו׳: אקד פרק אלא שנה לא אפי' ש״מ תמיד ליה קרי
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 בפני לאומרו מצוות אמר ורבא ע״ה בפני לאומרו

 ר' של אחותו בן דמדת בן שאל .הארץ עמי
 את שלמדתי אני כגון ישמעאל ר׳ את ישמעאל

 קרא יונית חכמת שאלמד מהו כולה התורה כל
 מפיך הזה התורה ספר ימוש לא הזה המקרא עליו

 שעה היא זו אי ובדוק צא ולילה יומס בו והגית
 כה ולמוד הלילה מן ולא היום מן לא שאינה
 דא״ר נחמני בר שמואל דר׳ ופליגא יונית חכמת

 זה פסוק ]יונתן[ )יוחנן( א״ר נחמני בר שמואל
 את הקכ״ה ראה כרכה אלא חובה ולא מצוה לא

 שג׳ ביותר עליו חכיבין תורה שדברי יהושע
 לג האף•^ מתוך ימיש לא גער נון בן יהושע *ומשרתו

 דברי עליך חביבין כך כל יהושע הקב״ה א״ל
 תנ^יא מפיך. הזה התורה ספר ימוש לא תורה

חובה עליך יהו לא תורה דברי ישמעאל ר׳ דבי
מהן: עצמך לפטור רשאי אתה ואי

 מצוה :לת״ת בכיו את ירגיל ולא סגי כק״ש יאמר שלא לאומרו
 תצליח אז כי כזה גדול שכר כוטל ק״ש משוס דסכר וכו' לאומרו

 גדול ששכרו כ״ש היום כל עוסק היה אס תשכיל ואז דרכיך (ת1
 כסשייהו פטרי דחלי רככן הנך סכרי ל״א לתורה. בכיו את ומרגיל

 כלו׳ וברוק צא יש: גדול שכר ש־׳ח וגיסי יומא כולי ויתיכי נק״ש
 ללמוד יזוכה דאמר דר׳ישמעי! הך ופליגא לעולס: יהא שלא עי

 תשתכח שלא הכטיחו יחוש לא וכו' חביבין כך כל כלהירס:
יאוחר יווב לו שיש כאדם חובה עליך יהא לא הימנו: מורתו
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 לא רחב *צי מפי הסיתך ואף* מ״ר חוקיה אמד כג
 כמריה שלא וראה בא וגו׳ תחתיה מוצק שם

 חברו מסית אדם ב״ו מדת ורם כשר מדת הקב״ה לי *אי
 ארת מסית והקב״ה מיתה לדרכי חיים מדרכי
 הסיתך ואף שג׳ חיים לדרכי מיתה מדרכי האדם

 בתוכה* צבור שעשנה צר שפיה מגיהנם צר מפי ח
 ת״ל צי־ה כולה כך צר שפיה כשם תאמר ושמא

 הוכנה לא למלך תאמר ושמא הרחיב העמיק* ל ישעיה
 בה אין תאמר ושמא הובן למלך היא גם* ת״ל שם

 ושמ^ הרבה ועצים 'אש מדורתה ת״ל עצים
דשן: מלא שלחנך ונחת* ת״ל שכרה זה תאמר לי *אי

 ואפטר א׳ פרק אשנה אדם יאחר לא כך ואפטר אפרעכו מתי
: מהס עצמך לפטור רשאי אתה שאי

 וט׳: אמך כן איזיך יסיתך כי כמו לרעה אלא איכה אדם הסתת
 ■ חגיהכס להנצל כדי תורה ללמוד הקכ״ה הסיתך אף

 שידול כדי מוץ יצא ולא בתוכה צבור עשנה שיהא צר שפיה
 מיו לעומק שבא כיון הרחיב העמיק :ובעשן באש רשעים
 תפתה? מאתמול ערוך כי דקרא דרישא חשתעי בגיהכס הרמיב
 שלא גיהכם הוכנה לא התורה מן שפירש לתלמיד כלו׳ למלך

 ■יושמא ימליכו: מלכים בי דכתיב ת״מ היינו מלך בה. כדון יהא
אז אמי שכר אבל מגיהב׳ שחצלת תורה של שכרה זהו תאמר

:וגו׳ ל ת״ לה



קלב מנחות עשי שנים פרק והנסכים המנחות

והנסכים המנחות
עשר שנים פרק

 כד מנגד לך תלואים חייך והיו** ]חנן[ )יוחנן( א״ר
הג לילה ופחדת לשנה. משנה תבואה הלוקח וה

—י ■ י*י א!>*ר?וי-. • נזירי! הרי הרזי **ית

 ב״ע .שבת לערב שבת מערב תבואה הלוקח זה ויומם
 נח דברי׳ י הפלטר על הסומך זה בחייך תאמין ולא

הכ בה שנא׳ מנחה נשתנה מה מפני יצחק א״ר
 הד מנחה להביא דרכו מי הקמה אמר *נפש

 ,5 • לפני נפשו הקריב כאלו עליו אני מעלה עני
 אבחמשה״״ בה שנא׳ מנחה נשתנה מה יצחק וא״ר
כ אצל אוהבו לו שעשה ב״ו למלך משל הללו טיגון מיני

מהןתקי>כ לי עשה א״ל עני שהוא בו ויודע סעודה
ייי״יי :ממך שאהנה כרי טיגון מיני חמשה

כמהיש״א י ן 1

עשרון עלי הרי
דל>ת ■־דל עשר שלשה פרק

להםיחו אמר הצדיק שמעון שמת שנה אותה תניא
:וכו׳ מת הוא זו שנה

 !^ע יזייו והייכו לזרוע קרקע לו שאין לשנה משנה חמאה ׳לוקח1
 א)מ. : הבאה לשכת מעות לו יהא אס יודע שאיכר תלואיס \ ו

טרף הפלטרכיןתום: 11
 כקלפי . סולת טיגון מיני ה׳ בהמות: לו שאץ מכמה להניא דןרכו ך

 ימאמילט7מי כל מאפה. למכיזת ורקיקין וקלות. ומרקשת. מחבת. 1
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 האומר כל בתחלה פרחיה בן יהושע א״ר תניא שם

 האח לפני ונותנו כופתו אני לה עלה
 עליו מטיל אני ממנה לירר האומר כל ועתה

 וכשעלה ממנה ברח שאול שהרי חמין של קומקו׳
 □נחריב של מפלתו לאחר ]תנא דור להרוג בקש
 בקרונות יושבין שהיו מלכים בני ומצא חוקי׳ יצא

 ההוא ביום* שנא׳ ע״ו לעבוד שלא הדירן והב של יט ישעי׳
שפת מדברות מצרים בארץ ערים חמש יהיו

כלבבי*□ נסלת: סל עליהסימוו י?גת>8 וידית דעת

 לאלכסנדריא הלכו צבאות לה׳ ונשבעות* כנען *ר
 שמים לשוס עליו והעלו מזבח ובנו מצרים של 1

 ארץ בתוך לה׳ מזבח יהי׳ ההוא ביום* שנא' שם
ההרס עיר מאי לאחת יאמר ההרס עיר* מצרים שם

 דבית קרתא יוסף רב כדמתרגם לאחת יאמר
 חרא דהיא אמר אית למיחרב דעתיד שמש
 היא דשמשא לישנא ההרס דעיר וממאי מנהון

יזרח:[ ולא לחרס האומר* דכתיב
 בהיאי הארץ מקצה ובנותי מרחוק בני הביאי* כו
 אלו רב( )אמר הונא א״ר מרחוק בני . קי

כבנים. עליהם מיושבת שדעתן שבבבל גליות מג ישעי׳
 ־ הר&ייו את שונא הייתי בתקלת כו׳ עלה האוטי כל בהחלה

ייו־מע כו׳.רבי לגדולה שעליתי ועכשיו כו' לי האות' וכל
 יי 0 כנען שסה ]מדברות :?גיגה במם׳ היה כשיא פרמיה בן

 ׳ בשין^ כשבעים דקרא וסיפא ככען בארץ היושבים ישראל
: '־ צנאי":[
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ארצות שכשאר גליות אלו הארץ מקצה ובנותי
כבנות: עליהם מיושבת דעתן שאין

 כרו אמר לה ואמרי א״ר הונא רב בר רבה )אמר
שם רב אמר לה( ואמרי רב אמר כהנא רב

 לה ואמרי חסדא רב אמר יצחק בר אבא ]א״ר
 קרתגני ועד מצור רב[ אמר יהודה רב אמר

 מצור שבשמים אביהם ואת ישראל את מכירין
 לא מכירין אין מזרח כלפי ומקרתגני מערב כלפי

 שימי רב איתיביה שבשמים לאביהם ולא לישראל
 א מלאכי גחל מבואו עד שמש ממזרח כי* לרב חייא כר

 ומנחה לשמי ומוגש מוקטר מקום ובכל בגוים שמי
 .דאלהי אלהא ליה דקארו את שימי א״ל טהורה
 שמואל א״ר דעתך סלקא בכ״ט וגו׳ מוקטר ובכ״מ

 העוסקי׳ חכמים תלמידי אלו יונתן[ ]א״ר נחמני כר
 מקטירים כאלו עליהם אני מעלה בכ״מ כתורה

 זה נחמיה( )א״ר טהורה ומנחה לשמי ומגישים
אשרח נושא היא( )מאי בטהרה תורה הלומד

תורה: לומד ואח״ב

:ארצות שבכל גליות כשאר מלכות עול להם
 חכבילין ואין הראשון בכבודם מכירים ישראל את מכירין

בהקב״ה שמאמינים שבשמים אביהם ואת :עולם
 מכס שימי הוא אתה נתחיה אח שימי :ע״ז עובדים אינם

 כובשן אלא עיניו זוקף היה לא רב וי״א זה דבר לי ומקשה גדול
הוא עליו בטהרה תורה הלומד זה צביעות: משוס שעה ל

:טהורה וחבמה לשחי אוחר
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 בלילות מאי בלילות ה׳ בבית וגו׳ המעלות שיר* כט
 כלילה בתורה העוסקים ת״ח אלו יוחנן א״ר שם

 לעולם* כעבור׳. עוסקים כאלו הכתוב עליהם מעלה יזלי מלי׳
 מזבח ]זה[ רב אמר גידל א״ר וגו׳ ישראל על זאת3 3 ה״ד

 קרבן עליו ומקריב עומד הגדול השר ומיכאל בנוי
 עבודה כהלכות העוסקים ת״ח אלו אמר יוחנן ור׳

 בימיהם מקרש נכנה כאלו הכתוב עליהם מעלה
 כל וגו׳ למנחה לעולה התירה זאת* מ״ר !יאיאיאר״ל

 חטאת ומנחה עולה הקריב כאלו בתורה העוסק
 ומנחה עולה למנחה לעולה האי רכא אמר ואשם
 בתוררה העוסק כל רבא אמר אלא ליה מיבעי

 ולא חטאת ולא מנחה ולא עולה לא צריך אינו
 וזאת* החטאת תורת זאת* מ״ר יצחק א״ר . אשם י ש־י
 כאלו חטאת בתורת העוסק כל האשם יחורתפס

 כאלו אשם בתורת העוסק וכל חטארה הקריב
אשם: הקריב

 ניחוח ריח אשה* בהמה בעולת נאמר משנה ל
 לעולם שם

א )יקיא
 בשלמים הימים בדברי הוא קרא ישראל על זאת

 מזביז דחי והיכי עומדים הס דלעולס משתעי ובקרבנות
 זאיז כתיב ולא התור׳ זאת מ״ר וכו׳: עומד ומיכאל בשמים בנוי

 הוא התורה זאת משמע דליהוי ליה מיבעיא ומנחה עולה הקוק':
 התורה זאת משמע דהכי עולה לא צריך אין :כי' וחנקה עולה

 מכפר דת״ת כלו' בשבילכם לכס כמו העולה במקו' כלו׳ לעולה
 עבודה: בהלכות דמיירי קדשים סדר כגון חטאת בתור׳ :עונותינו
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 א יקיא אשה* ובמנחה ניחוח ריח אשח* העוף ובעולת

 כ שס הממעיט וא׳ המרבה שאחד ללמדך ניחוח ריח
 רבי אמר גמ׳ לשטים: לבו שימין ובלבד

 ה קהל" מעט אם העובד שנת מתוקה* קרא מאי וירא
 מהבא אמר אהבה בר אדא רב יאכל הרבה ואם

 שם לבעליו כשרון ומה אוכליה רבו הטובה *ברבות
 וראה בא עואי בן אר״ש תניא עיניו ראות אם כי

 לא בהם נאמר שלא קרבנות בפרשת כתיב מה
 פה פתחון ליתן שלא לה׳ אלא אלהים ולא אל

 ריחיקיאא אשת* הגם בשור נאמר לחלוק הדין לבעל
 אשה ובמנחה ניחוח ריח אשת הדק ובעוף ניחוח

 הממעיט ואחד המרבה אחד לך י ניחוח'לומר ריח
 תאמר ושמא לשמים לבו את שימין ובלבד

 נ הליס לך אומר לא ארעב אם* ת״ל צריך הוא לאכילה
 לכם אמרתי לא וגו׳ אבירים בשר האוכל וגו׳

 רצוני ויעשה רצונו אעשה שתאמר כדי זבחו

כשהוא שנתו מתוקה למזנת ומניאו קרנן עבודת העובר שנח
 שכרו: מתן יאכל הרבה אם מעט אם יירא: לא ישן

 כשרון ומה :כהניס אוכליה רבו קרבכות: הטובה כרכות
 לבעל לטונה: מתכוין שזה עיניו ראות אם כי הקנ״ה: לבעליו

 כך ששמו שזה מוכית והדבר הס הרבה רשויות לומר למיכין הדין
 ואלי© סריס לו להקריב צוה כך ששמו וזה מכמה לו להקריב צוה
 קרבכות: להביא המרבה אחד לה׳: כימית >־ימ ככולן כאחר לכך
לסי רצוני ויעשה קרבן לו להקריב רצוני אעשה שתאמר כדי
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שנאמר לרצונכם אלא זובחים אתם לרצוני לא
:]תזבחהו[ )תזבחו( לרצונכם* י" *חיא

חולין מסכת
שוחטין הכל

בכך: כפרה
 לא אשר טוב :מטא בך יהיה תדור אס הא חטא בך יהיה לא

 לא אשר שלסואס״הטוב תדור אשר את כתיב מיניה לעיל תדור
 ומזה מזה טוב :ר״מ לה מפרש הכי תשלם ולא הדור שמא תדור

 עיקר כל נודר שאינו משלם: ואינו וחנודר ומשלם מבודר
 ומזה מזה טוב אומר ר״י דברו: ייזל לא לידי בא כנדרי׳ שהרגיל

 תשלם ולא משתדור חדור לא אשר טוב משמע דהכי ומשלם נודר
:מכלם טוב שהוא לא ותשלם משתדור אבל

ראשון פרק
 וכתיב חטא כך יהיה לא לנדור תחדל וכי* כתיב ב

 תשלם ולא משחרור תיור לא אשר טוב* כג דניים
 דברי עיקר כל נודר שאינו ומזה מזה טוב ותניאה תתצמ

 ומשלם: נודר ומזה מזה טוב אומר יהודה ר׳ ר״מ
 יושבים יהודה מלך ויהושפט ישראל ומלך* א

 לא כלומר זובחים אתם לרצוני לא :ואשקדנו לו צריך שהוא
 על לעשות אתכם להכרית רוצה ]שאיני[ )שאני( להנאתימ״אכנ

לכס שתהא מצותי לקיים עצמכם לצורך לרצונכם הריוכם:
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 פתח בגורן בגדי□ מלובשים כסאו על איש
 אטו ממש גורן אילימא גורן מאי שומרון שער
 דתנן גורן כי אל<ת הורה גורן שומרון שער

 רואין שיחו כדי עגולה גורן כחצי היתה סנהדרין
 נט׳ם״1םובשר חםל וי יןמכיא והעורבים* וה. את זה

 ש״עאמר, יהודה רב אמר בערב ובשר ולחם בבקר
הדבורכמהיש״א פי על לו מביאין דאחאב טבחי מבי רב

ממש: עורבים רבינא אמר עורבים מאי
 בשדומין ארם בני להביא הבהמה מן* תניא

שםקרבנורה מקבלין אמרו מכאן לבהמרה
 א יקיא חוץ בתשובת בהם שיחורו כרי ישראל מפושעי

 בפרהסיא שבתות ומחלל היין את לנסך המומר מן
 ע״ג כתיבשס והא היא גריעותא בהמה דכתיב היכא *וכל

 א״רמליסלז יהודה רב ואמר ה' תושיע ובהמה *אדם

כסנהדרין איות ובאגודה ובריעות בקיבה יושבים היו גורן כי
 שוסעין להיות זה את זה רואין שיהו זה: את זה שאיןקושדין

 כהלכה הוראה שתצא עד זה עם זה ומתוכק קברו דבר איש
 רואה השורה ראש בני אין בעיגול שלא בשורת יושבים תיו שאלו

 מקום שיהא יושביןכדי היו לא שלימה ובעגילה שורתו סוף בכי את
ואת דכתיב שעה לסי התירו שתקב״ה הדבור ע״פ ולבא: לצאת

:שם לכלכלן צויתי העורבים
 אלו פשעים יומא במס׳ כדתכיא מזידיס משקע ישראל מפושעי

:קימר והיינו בי פשע מואב מלן אומר הוא וכן המרדים
:בהמה קרי דסושעיס דאוקמת היא ביעורן׳
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 עצמן ומשימין בדעת ערומים שהם אדם בני אלו שאינם

 בהמרת הבא ובהמה אדם כתיב התם כבהמה
 ובהמה אדם דכתיב היכא וכל כתיב לתודה ״ק)ך)

 ישראל בית את וזרעתי* והכתיב היא יש״ממעליותא
ורע קרא חלקיה קא התם בהמה וורע אדם לאורע ירמיה

לחוד: בהמה וזרע לחוד אדם
לאתויי מאיר ד שדריה אלעור בן שמעון גרבי

 סבא ההוא אשכחיה כותאי מבי חמרא ו
 אתה נפש בעל אם בלועיך סכין ושמרת* משלימא״ל
 וגור ר״מ לפני דברים וספר אלעור בן ר״ש הלך

 יונה דמות יצחק בר נחמן רב אמר ט״ט עליהם
 אותה עובדים שהיו גריזים הר בראש להם מצאו
 אטו רובא וגור למיעוטא דחייש לטעמיה ור״ט

בתלמיד כתיב במאי דקרא פשטיה מיעוטא.
ללחום תשב כי* חייא ר׳ דתנא רבו לפני היושב שס

 דכאי כבהמה עצמן ומשימין הראשון כאדם בדעת ערומי׳ שהם
 שכה ולא קרא לא סוטה במם׳ לה ומוקמי בהמה וזרע רו>ז;

 בית את וזרעתי אומר הכתוב עליו מכמיס תלמידי שמש ולא
 כולם והגורים המכמים כלו׳ בהמה וזרע אדם זרע ישראל

:ולרבותס לפרותם אזרעס
 לא כפש כדאחי־ינןכעל אתה כשר אדם אם אתה נפש בעל אם

ולא יצרך על התמזק כלו׳ בליזייך בלועיך :כשר אדם ילתות
 ונעשו גריזים בהר היושבים אותם להן מצאו זאת: תעשה

ר״ס היו כריזים מהר לאו כותים דרוג ]ואע״ג לע״ז מומרים
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 סבק ושמת לפניך אשר את תבין בין מושל את

 להחזיר שיודע ברכו תלמיד יודע אם וגו׳ בלועיך
 ושמת לפניך אשר את תבין לאו ואם בין טעם לו

 :הימנו פרוש אתה נפש בעל אם בלועיך סכין
ד לפני ר״ט של חמיו בן זרוז בן יהושע ר׳ העיד

 3שסע״קור של עלה שאכל מאיר ר׳ על רבי
 על כולה שאן בית את רבי והתיר שאן בבית

 מקוכם לו אמרו אביו ובית אחיו עליו חכרו ידו
 אתה איסור בו נהגו אבותיך ואבות שאבותיך

 י" מ״נ נחש וכתת* זה מקרא להם דרש היתר בו והנהוג
 ההם הימים עד כי משה עשה אשר היחישת

 אם בתורה: גדול מושל את וכו׳[: למיעוטא דמייש לטעמיה
 • תבין לאו ואם :שאל בין :טעם לו ישיב ישאלנו שאס ברבו יודע
 סכין ושמת ותביישנו: תשאל ואל מעצמך לפניך אשר את

 פיך ועצור עצמך התמזק כלומר כתיב קרא דהאי כלועיךבתריה
העיקר על ולעמוד לשאול ומתאוה אתה נפש בעל אם מלשאול:

:הימנו פרוש תקכתיה מאי
 בית את :זו עדות ע״פ רבי והתיר עישר: ולא ירק של עלה

קסבר קס״ד בטבלן האילן ופירות שלה ירק לאכול כולה שאן
 הואיל מדרבנן נוהג הוא ביז״ל דגן ומעשר הוא מא״י לאו ר״מ

 גזרו לא מדרבנן גופה דבאר׳ץ ירק מעשר אבל דאורייתא ובארץ
 הא הוו היןורבן אמר ורבי דר״מ אע״ג היא מא״י דאי ביז״ל מידי

 אמרוכה דקדושה דרבנן וירק דאורייתא דגן מעשר לן קיימא
 שאן בית את רבי התיר כדקתני ]לבא לעתיד אף קדשה דעזרא

הנחשת נחש את ובחת כהן[: נוהג מקומות דשאי מכלל
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 נחשתן לו ויקרא לו מקטרים ישראל בני היו

 ול^ן יהושפט בא ז ביערו ול<א אסא בא אפשר
ויהושפט אסא בם שבעול ע״ו כל והלא ביערו

 .בו להתגדר אבותיו לו הניחו מקום אלא* ביערום ן
 מכאן בו להתגדר אבותי לי הניחו מקום אני אף

 ואמרי אותו מזיחים שאין הלכה דבר שאמר לת״ח
 מזחיחין אין לה ואמרי אותו מזניחים אין לה

 ומ״ד החשן יזח ולא* דכתיב טזיחין מ״ר חאותו3מ!מ8
ה׳ומ״ד לעולם יוגה לא כי* דכתיב מזניחים אין ג אינה

 מחלוקות רבו הלב זחוחי משרבו דתנן מוחיחין
:כישראל

 צדיקים של בהמתן ע״י תקלה מביא הקב״ה אין ה
לפדיון אויל קא הוה יאיר בן פיחס דר׳ 1 שם

 לי חלוק גינאי ל׳)א נהרא בגינאי כיה פגע שבויים

 אחרינו בכינו• כשיבואו הניחו מקום כתיב: יהודה מלך בחזקיה
 להתגדל: להתגדר : שמם יגדל במה לתקן מה ימצאו לא אם

 שדבר אע״פ הימנה ולמד זו עדות רבי שקבל שראינו מכאן
 שאין למדנו איסור בו נוהגים היו מעולם שהרי הוא תימה
 אין :שמעת לא לאמי חדשה הלכה דבר האומר ת״ק חזיחץ

 מזניחין בך: חזור לאמר משמועתו אותי מבדילין אין טזיחין
 אוזן הטית שלא גרמה גאיתך לאמר טזחיחין :דבריו את משקצץ
 אותו וחסלקין מגניהין ל״א .רבך מפי כהלכתו דבר לשמוע

 וסמכו צרכו כל רבו חפי דקדק שלא גבהות לשון זחוחי מדבריו:
לבם: על

הנהר: שם גינאי
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 רצון לעשות הולך אתה א״ל בך ואעבור מימיך
 עושה ספק אתה קוני רצון לעשות הולך ואני קונך
 אם א״ל עושה ודאי ואני עושה אתה אי פפק

 מים בך יעברו שלא עליך גוורני חולק אחה אי
 הארי דהוה גברא ההוא הוה ליה חלק לעולם

 דבמצוה להאי נמי ליה חלוק א״ל לפסחא חיטי
 בהריחו דלוו טייעא ההוא הוה ליה חלק עס״ק

 עושין כך לימ<ח דלא להאי נמי ליה חלוק א״ל
 נפיש כמה יוסף רב אמר לירח חלק לויה לבני
 חד החם דאלו רכון ושתק ממשרה גברא האי

 ומנא חרא נמי הכא ודלמא ומני תלת והכא ומנא
 אושפיוא לההוא איקלע רבץ ושחין כמשה אלא
 ע״ב שם לא חבטינהו* אכל לא לחמריה שערי ליה רמו

 ספק המלך: כגזירת הים אל הולכים הנמלים כל קוני רצון
 דכתיב עסיק רבמצוה :כפדיון לך יתנו לא שמא עושה

 שימור בעינן והרקדה טמינה דחתמלת המצית את ושמרתם
 סימר טייעא בדרך: עמס נתמכר בהדייהו רלוה חצה: לשם

 שמנימו מכורה לבני לוייה לבני בתחיה: כךעישין ערכי:
 היה מתיירא אלא זימנא חרא נמי הכא דלמא והולך:

 להם שימתין עליהן מדבר והיה השנים וישטפו החים ימזרו שלא
 חכטיגהו סוף: ים להם שנמלק רכון ושחין כמשה הנהי:

 דישה לשון לחימר וליכא כלע״ז ויכיי״ר לנקותם מבטינהו בנפה
 מעיקרא אכלה לא אמאי דא״כ כקליפתן עוחדין היו דחעיקרא

דגנך ראשית לכתיב ככרי שיתמל־מו עד במעשר כתמייכו לא הרי
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 מעשרין לא דלמא לתו אמר אכל לא נקרינהו אכל

 רצוי לעשות הולכת וו ענייה אמר ואכל עשרינהו
 רם שמע .טבלים אותה מאכילין ואתם קונה
 צהבו הן א״ל אצלי סעוד רצונך א״ל לאפיה נסק
 הנאת שמודר את כמדומה א״ל רבי של פניו

 ין*ו רוצה יש הן קדושים ישראל .אני מישראל
חלח□ אל* וכתיב רוצה ואינו לו שיש ויש לומשל,כג

 שער כמו כי למטעמותיו תתאו ואל עין רע לחם
 5ב ולבו לך יאמר ושתה אכול הוא כן בנפשו

 מסרהיבנא מיהא השתא לך ויש חצה ואתה עמך

 ימו־מ אשר עד ולעופות למיות לבהמה מאכילים בהדיא ותכן
 מן בידים נקרינהו עראי: אכילת משיב בהמה אכילת דכל

 רצונך פכמס: ר׳ קאתי דהוה רבי שמע :והפסולות האבנים
 שלא מפני שממ פניו צהבו :אללי לסעוד רצונך יהי אצלי שעוד

 פכמם ר' א״ל :כדלקמן אמרים משל ליהנות פכמס ר' רגיל היה
 הם קדושים ישראל אני: מישראל הכאה שמודר היית סבור וכי

 ואין משלו אמרים לההנות רוצה יש אבל :מהם ליהנות וראיין
 שיש ויש עליו: אככיד שלא ליהנות רוצה איני וממנו בידוי יכולת
 בא שאומרים ואע״ם אמרים לההכות רוצה ואינו בידו יכולת
 תלמם אל דכתיב משוס ממנו נהנה ואיני מפץ לבו אין וסעוד

 כדכתיב סעוד׳ לשון למס תסעוד אל תלחם אל עין: רע למם
 רב: למם עבד מלכא בלשצר וכתיב הלמס אל באתם לא מדוע
 כמו מרירות לשון ר״א בבטנו שער פותמ אתה כאלו שער כמו

צריך כלו׳ ומהירות בהלה מסרהיבנאלשון :השוערים והתאנים
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 אתינ^א הדרנא כי טרחנא קא דמצוה דבמלתא

 פתחא בההוא על איתרמי אתא כי לגביך עיילנא
 מלאך אמר חיורת^ן כודנייתא ביה קיימין דהוו

 רבי שמע אצלו אסעור ואני וה של בביתו המות
 " יחיא עור ולפני* א״ל לתו מובנינא א״ל לאפיה נפק
 הזיקזיין טפשת להו מפקרנא 1מכשול- תתן לא

 להו קטילג׳ חיים כעלי צער איכא להו עקרנא
 דכייםטובןיא ביה מכתש קא הוה תשחית בל* איכא
 בחייהן מה ואמר רבי בכה בינייהו טורא גבה
 גדולי׳ חנינא בר חמא דא״ר עאכ״ו במיתתן בך

 כיג"מהם ויהי* שנא' מבחייהם יותר במיתתן צדיקים

 פרדות כודנייתא לסעוד: סנאי ואין מכוה לדבר ולילך למהר אמ
 כדלקמן: מיה המכה אין ושוב שמכה המות מלאך היו: רבי ושל

 לאמריכא אסורין לך דאסורין היכי דכי וגו׳ תתן לא עור ולפני
 להם מוכרין אין דתכן לנכרים להו דמזבן למימר ליכא והא

 דהפקר: לעלמא ביערות אשלמס להו מפקרנא גסה: נהמה
 עקרנא :כזקיהן ירבו כשמרים יהו שלא דמתוך הזיקא מפשת

 עקרנא לדישה: ראויות שיהיו ליכא תשמית ובל לבעט יוכלו שלא
 ומברו מפציר מבתש לילך: יכולין ועדיין פרסותיהן מכשר

 בינייהו טורא גבה בכ״ף: ולא בבי״ת גרסיכן מכתש בשבועות
 תאותן על לבו הקב״ה כותן כך צדיקים של בחייהן והבדילן:

 הפרדות בפתמ שכככס הדבר שגרם דעתן )על( להעבירן שלא
 משל לסעוד דרכו שאין הראשונה דעתו על יעבור ולא שיפרוש
חבמייהס יותר גדולים במיתתן עאכ״ושהרי כדלקמן: אמרים
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 ארה וישליכו הגדוד את ראו והנה איש קוברים

בעצמות האיש ויגע וילך אלישע בקבר האיש
לאביי פפא רב א״ל רגליו על ויקם ויחי אלישע
ויהי* דכתיב דאליהו ברכתא ביה לקיומי מ״ככודלמא

(היינו* הכי אי א״ל אלי ברוחך שנים פי נא
 במה אלא הלך לא ולביתו עמד רגליו על רתנינא
 שהיא. נעמן צרעת שריפא יוחנן כדא״ר איקיי׳

אריב״ל כמת תהי נא אל* שנא' כמרח שקולה יייכיף
 הבריות על' מוטלת שאימתן ימים שמם נקרא למה יי
 פרדה מכת על אדם שאלני לא מימי חנינא דא״רן1נשסהגה
וחיירה אימר דחיי חזינא קא והא וחיה לבנה מהי"!

 אצל ליקבי־ ביתן ולא היה רשע איש קיברים ממא: כדא״ר
 כשרצה בידיו ואלו ויחי אלישע בעצמות האיש ויגע :צדיקים

 עיניו על ועיניו פיו על פיו לשום הוצרך השוכמית בן להמיות על קם
 שלא סגי דלא ראליהו ברכחא לקיומי ורלמא :רממיס לבקש ילא רגליי

 אלישע משוס ולאו לך ויקס אומר ותגזר בצדיקים דכתיב תתקיים̂*
 השוכחית בן ואלישע הצרפית בן המיה אליהו שנים פי הוה:דש)ה^

 היינו דאליהו: ברכתא הכידלקיומי אי אמד: וצריךלהמיותעוד ליה
 ממש צריךלהמיות היה דאליהו ברכתא משוס ואי דתניאבתמיה מ־יעזמא

 הוה אלישע משוס ש״מ לאו אלא אליהו שהמיה אותו שעשה כמו ם , ד
 שנסתלק עד והמייהו מאצלו לסלקו אלא לאלישע צריך היה ולא

שטן נקרא למה כתיב: מריס בצרעת כמת תהי נא אל משס: ״קד)י
 ■ ר׳ שאלני לא :הימים את מצא אשר דכתיב יחים דכודנייתא

 וחיה לו: בהוציאו יומא במס׳ לה מייתי ומהכא היה רופא מכיכא
:מתרפאת שאין קאי ואמכה בקבה לשון וחיית ;המוכה שמת משמע
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 כרעייהו ריש דחיורן דמיתסי חזינא קא והא

אמרינן: קא
שס ההיא כשפים ואפילו חנינא א״ר מלבדו עוד *אין

 ד דניים עפחייא למשקל מהדרא קא דהור־ז אתתא
 לא שקולי לה אמר חנינא דר׳ כרעיה מתותיה

 והא״ר כתיב מלבדו עוד אק מלתיך מסתייעא
 פמליא שמכחישין כשפים שמם נקרא למה יוחנן

 וא״ר וכותיה דנפישא חנינא ר׳ שאני מעלה של
 מלמטה אצבעו נוקף אדם אין ]חנינא[ )אלעור(

 ל! תלים מצערי מה׳* שנא׳ מלמעלה עליו מכריזין אא״כ

 כ משלי ף□ אלעןף ■א״ך דרכן יבין מה ואדם* כוננו גבר
 ימין בגודל רבא אמר עולה. כדם מרצה ניקוף

 אמרו מצוה לדבר דקאדיל והוא שני ובניקוף
 על בצע לא מימיו יאיר בן פנחס ר׳ על עליו

נהנה לא דעתו על שעמר ומיום שלו שאינה פרוס'
:אביו מסעודת

 איכס כשפים ואפי׳ לה: כקט מכיכא ר׳ משוס מלבדו עור אין
מלפניו גזרה כגזרת לא שאס כלו׳ מדעתיה שלא כלו׳ מלבדו

 יבין: שלא וטוריזת ממזרת מהררא לאדם: לו חריעין אין
 נוטריקון כשפים להמיתו: כשפים לו לעשות עפרא למשקל

 והוא למות זה אדס על גזרו שלא מעלה של פמליא שמכמישין
 עליו; מכריזיןגזרו בלע״ז: אשופיו״ר נוגף נוקף כשפים: מתע״י
 :תרבה ומצטער בכיד כוגף שהוא מפני ימין גורל :מכפר מיצה

שלא המוציא ברכת בצע הראשון: שנתרפא קודם שני ובניקוף
ע״כ: אמרים משל כזית לאכול רצה
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 )שידע( צריך ת״ח רב אמר יהודה רב ואמר

ומילות שחיטה בחב דברים ג׳ ]שילמד[ ט
 דרב משמיה שלמיה בר ]הנני׳[ )חנינא( ורב

 :וציצית חתנים וברכת תפילין של קשר אף אמר
 ה״מ נגעו את לראות חלונות בו פותחין אין אפל בית י
 ;איתחוק דאיתחוק היכא אבל איתחזק דלא היב׳ ע״ב

 מין שמא וניחוש נכלה נכרי שחיטת מר יגאמר
 אבודה בר רבה אמר נחמן רב אמר הוא ע״ב

 אימא דאיכא חוינן קא והא באומות מינים אין
 רב ראמר הא כי לה סבר מינים אומות רוב אין

עובדי לאו שבח״ל אומות יוחנן א״ר אבא בר חייא
:בידיהן אבותיהן מנהג אלא הן ורה עכורה

 שחיטה לעדות: או בדין ישב אלו לתתוסשחו שידע לכתוב כתב ׳
 תפילין של קשר בהלכותיה: שבקי אפילו בכך ידו לאמן

 השי״ן שד״י בהן נראה שיהא ד׳ אות כמו שעשוי אומנות נו יש
 ותלויה כפולה קטנה ורצועה שי״ן כעין התפר בקמטי יזקוקה

:דל״ת כעין עשוי ותקשר יו״ד כעין
 אותו פוטרים הנגע לראות תלונות בי לפתות שצריך אפל בית

שאס לאורי ולא לי בבית לי בראה כנגע כדכתיב לגמרי
 רלא נגע: איבו הבר את להדליק שם וצריך אפל במקום עמד

 שהיה במראותיו הנגע את הכהן ראה שלא זמן כל איתחזק
 וכבר הדלת אתרי שעומד נגע אבל כיכר מראהו ואין אפל מקום
 פותתין: בתזקתו להעמידו אלא תלון צריך ואין נגע שהוא הכיר

ולחיעוטא סיעוטא מינים להו הוו הילכך מינים אומות רוב אין
תיישיכן: לא
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טז דרבי קטיה חייא ור׳ חייא דר׳ אחוריה רב יתיב

 שהיןיין לשחיטה מנין “וקאמי רבי ויתיב
 *א״ללאפית לשחוט המאכלרה את ויקח* שנא׳ בתלוש

 אאופתא רבתי׳ וי״ר א׳׳ל קאמר מאי חייא לר׳ רב
 קמ״ל: דאברהם וריזותיה קיא קאט׳ קרא קאמ׳והא

כג השחתה שנא׳ מקום כל ישמעאל ר׳ דבי הגא
רבתי׳ ערוה דבי וע״ו ערוה דבר אלא אינו

 > לאפית ע״ו הארץ על דרכו את בשר כל השחירה *כי
 ל לכלים :פסל לכם ועשיתם תשחיתון פן* רכתיב

ח שנן־-ן ועשרים חמש מבן* אומר אחד כחוב
 כד שנה שלשים מבן* אומר א׳ וכתוב ומעלה

 י> מלכי מכאן לעבודה ושלשים לתלמוד כ״ה כיצד הא
 שםדחמשרח במשנתו יפה סימן ראה שלא לתלמיד

דכתיב וי״ר א״ל מהבא: טעחא יליף היכי קאמ>־ טאי
 שכותב במו קאמר נכון שאינו טעם כלומר קאמר־ אאופתא

 שהן הבקעת שיני מפני לפרקים מכותיזת וכולה הבקעת על וי״ו
 ור׳ וי״ו קרי מריצין אותן ל״א מלקת ואיכה מריצין מריצין עשויין

 תלמודא וקפריך בחמובר: שמיטת לעיל למכשר לטעמיה מייא
שמא ונזהר שמש קט״ל אברהם של זריזרתיה קאמר: קרא והא

*. מאכלת עמו ותביא ממוכר אפילו צור ימצא לא
 כי לבהמתו: שהשתמוה כעבד ע״ז וכרבע: רובע ערוה דבר

בערוה המבול ודור כתיב המבול בדור בשר כל השחית
 ריעיהן לנשי כזקקין שהיו גו׳ נשים להם ויקמו כלכתיב קלקלו

ומיה: בהמה ולבל
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 שנא׳ שנים ג׳ אומר יוסי ר׳ רואה אינו שוב שנים

כשדים[ ולשון ספר ]וללמדם שנים שלש ולגדלם* א דניאל
 שאני ואידך דקליל כשרים לשון שאני ואידך

:דתקיפין עכורה הלכות ־כ)^ר
שנה שמונים בן שהיה חנינא ר׳ על עליו אמרו !ת ה!א

 מנעלו וחולץ אחרה רגלו על עומד והיה מ
 שסכחניאמי ושמן חמין חנינא א״ר מנעלו ע״נונועל שם

:זקנותי בעת לי עמדו הם בילדותי

השוחט
שני פרק

 היבשה מן שנבראת בהמה גלילאה עובר דרש י
 המי׳ מן שנבראו דגים סימני׳ בשני הכשרה כז
 הכשרו הרקק מן שנברא עוף כלום כולא הכשרן ע״כ

 שהרי תדע קפוטקאה שמואל רב אמר א׳ כסי׳
 ועוד כדגים ברגליהם קשקשים להן יש עופות
 ישרצו אלהים ויאמר* אומר אחד כתוב יא^אשאלו

 לומד יפה סימן ראה שלא עבודת: הלכות ללמוד לתלמוד
 רואה שיהא צריך שנים כג׳ אומר ר'יוסי ושוכא:

 ולכסותו לפרקו המשכן להוריד רתקיפין במשנתו: יפה סי׳
:ובכלי בפה לקרבן והשיר וקרשיו קרסיו להעמיד

 בה שיש גרביל״א רקק :ויזזק ברי׳ איות לו יש לפיכך היבשה מן
 קוכטריקון שאלו ועוד כבראו: הרקק שמן תדע ויבשה: מים
שאלו זאת וגס בככורות והס הרנה שאלות ר״ג את שאל ההגמון



 קמא חולין שני פרק השוחט

 אלמא הארץ על יעופף ועוף חיה נפש שרץ המים
 כ לאשיח האדמה מן אלהים ה׳ ויצר* וכתיב איברו ממיא

 מארעא אלמא השטים עוף וכל השדה חית כל
 תלמידיו רארח נבראו הרקק מן א״ל איברו

 כעיניככם קשה להם אמר בזה וה מסתכליס
 ולמה נבראו המים מן בקש אויבי את שדחיתי

 בלשון וי״א שם להם לקרות האדם אל הביאן
אמר הראשון ובלשון הגמון לאותו אמר אחרון

:ויצר על דכתיב משום לתלמידיו להם
 המו׳ פרין זע״ז פסולה אחת ככת הראש את תתיז כמשנה איתא

ל שחוט חץ* קרא דאמר שמואל אמר מה״מ
 ע״כ ישמעאל ר׳ דבי תנא דבר מרט׳ לשונם

 ע יימיה שחוט והב* אומר הוא וכן ומשך אלא ושחט אין
 ימ״א ואוטר מאי דבר מרמה לשונם שחוט חץ ואומר

 ועוף חיה נפש שרץ :לעופות גררא משוס תכי׳ והבא
 ר״ג האדם אל הביאן ולמה עופות: אתבריאו ממיא אלמא
 להם לקרות שם: קריאת משוס כאן ככתכו כלו'ולמה לה קאמר

 השמים עיף כל ואת השדה >זית כל האלמה מן ויצר וה״ק שם
 כל ואת דכתיב משום :קאי איציר׳ ולאו לו יקרא מה לראות

 משוס ל״א .קאי כמי דאיצירה למשמע ויצר על :השמים עוף
 איתבריאו הארץ למן משתמע גופיה קמא מקרא כלו׳ על לכתיב
בקרא כמי וכתיב איתבריאו למיכה למשמע הארץ על לכתיב

 בעיכי; נראה וראשון שמעתי זה האלמה מן וייצר בתרא
 זהב במשיכה: שמיטה אף במשיכה הולכת מץ מה שחוט חץ
נמשת צורפי שעושין כעין אותו ומושכין רך שהוא משיך שחוט__
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 ת״ש הוא כחוט שנטווה שחוט זהב תימא וכי
 לר׳ גירא לחו בריק הוה רבא לשונם שחוט חץ

:דפרח בהרי עופא בה ושחט תחליפא בר יונה
 ל^ נפשי הנה אלחים ה׳ אהה ואמר* כתיב יא
 מנעורי אכלתי לא וטרפה ונבלה מטומאה לז
לא נפשי הנה . פגול בשר בפי בא ולא עתה וער ע״ב
 טומאה לידי לבא ביום הרהרתי שלא מטומאה !קאליי

 של<א מנעורי אכלתי לא וטרפה ונבלה כלילה.
 בשר בפי כא ולא .מעולם כוס כוס בשר אכלתי

 חכבם בה שהורה מכהמרה אכלתי שלא פגול
שלא מבהמה אכלתי שלא אמרו ]נתן[ ר׳ משום

מתנותיה: הורמו
 המו' פרין וע״ז פסולה שפיטמו יכו׳ הרים לשם השוחט כוושנה איתא

השוחט ורמינהו לא מתים ובחי אין פסולה מ
 אכל שמוט כמו ושמוט כחוט שנטווה :מידטין מהן שעושין מוטין

מפנימה: נירא להו ברק הוא: משיכה לשון לאו שיזט
 שהיה לפי להקב״ה ליה ימזקאלקאחר מטומאה לא נפשי הנה

תאכלנה שעורים ועוגת וגו׳ ושעורים מטין לך קמ לו אוסר
 כתיב לא לילה ומקרה יום חקרה וגו׳: האדם צואת בגללי והיא

 שמוט שמוט מם כום קרי: טומאה לירי גרסיכןליה: ולא בקרא
 דא״כ לסימר ליכא חמש דנבלה היא שמסיכנת לפי תמות שלא
 לשאול והוצרך ספק בה שנולד חכם בה שהורה רבותיה: מאי

 שהוא ואע״ס והקנה והלמייס הזרוע מתנותיה :להתירו למכס
,לאוכלה: יכול הרמה ובלא כהן היה

ורו^^ן^שאס ע״ז תקרובת כדין צא׳נה ליאסר מתים זבחי



 קמב חולין שני פיק השוחט
 לשבה נהרות לשין גכעות לשם הרים לשם

 ומדלות ככבים לשם ולבנה חמה לשם מרברות
 הטן שלשיל לשים הגדול שר מיכאל לשכם

 הזיין קשיא לא אביי אמר מתים זבחי אלו הרי
נמי דיקא דהר לגדא דאמר הא להר ראמי

:ש״מ הגדול שר דמיכאל דומיא דקתיי

טריפות אלו
שלישי פי־ק

יב תאכלו אשי החיה ואת* ישמעאל ר׳ דבי חיא

 שם שס וגמר מרים שם מותמת לן דכפקא בהכאה אסור
 י1”5 שבכל גדולים לשם כלו׳ קטן ושלשול מיכאל :ערופה מעגלה
 לאמי מוזגי' תולעת: שלשול שבכולם; קטן לשם או הכריות

 ולא ההרים על אלתית׳ דכתיב ע"; כעשה איכו תר הר לשש
 מתים זבמי מקרי לא ]לשמן[ הילכך ע״ז במם׳ אלתיהס ההרים

 בת ומימלפא ע״ז לשמיטת דדמיא משום מלאכול פסול' ימיתו
 דלמי משוס פסול׳ שמיטתו ונידב כידר לשם תשומט לקמן וכדתכן
 :התריס על הממונה למלאך דהר לגרא :במוץ קדשים לשימט
 מיתסרי מייסאע״גדלא ובעלי הוא ממוכר רמיכאלדלאו דומיא

 כלל מ לגבוה כעבד רממכא מדאפר בתמור׳ כדק״ל ע״ז משו׳
 תועבת את כזבמ הן כדכתיב מקרי אלתות מיהו שרי דלהדיוט

כל ואת הככביס ואת הירין ואת תשמש את וראית וכתיב מצרים
השמים: צבא
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 והראה ומק מק מכיל הקב״ה שתפס מלמד

תאכל: לא וזאת אכול זאת וא״ל למשה לו
 יוסי ר׳ טרפה הדקים ניקבו הקבה ניקבה ]תניא מג

 א״ר המרה[ ניקבה אף אומר יהודה כר
 חבריה ליה אהדרו מאי יוחנן א״ר יוסף כי יצחק

 ועדיין מדירתי לארץ ישפוך* יהודה כר יוסי איינ״ילר׳
 לא דאי ניסים מעשה מזכירין אין א״ל קיים איוב

חיי קא מי יחמול ולא כליותי יפלח* הכי תימא
 שמור נפשו את רק* רכתיב שאני ניסא י-אלא הס

שאני: ניסא נמי הפא
 אסר וטהר טמא וחייב זיכה הדין את דן תניא יג
 רשאין כלם שהעירו העדים וכן והתיר מד

ומן הכיעור מן הרחק חכמים אמרו אבל ליקח 3ע״
לו: הדומה

הרואה זה חכם תלמיד זה אי חסדא רב אמר יד
זה אי חסרא רב ואמר ♦לעצמו טרפה שם

 מסים מעשה איןמזכירין וטרפה: לקותא היינו כליותי יפלח
.הכהו מות מכת שמור נפשו את רק :מהם ראיה להביא

 שטן של צערו ל גד! בהשותפין כדאמיינן נפשו לשמור נלטוה ולכך
יינה: ושמור המבית שבור לעבדו לאומר משל איוב משל

 שהעידו עדים וכן לזה זה בין טלית על או שדה על הרץ את רן
ליקה רשאין כולן :סלוני של שהוא טלית על או שדת על

 לזה זיכהו כן נשכיל יאמרו שלא הכיעוי מן הרחק :מפץ אותו
בזול: לו שיתננה

—יניא' בבהמתו טריפות ספק לדכשנו לעצמו טרפה הרואה
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 מי משלי דרש .לעצמו טרפה הרואה זה יחיה מתנות זונא

 ושונה שקורא מי כל חסדא דר־ משמיה ווטרא ■.״־
 הכתוב עליו ת״ח ושמש לעצמו טריפה ורואה
 לדרבתלי׳יזכח וטוב אשריך תאכל כי כפיך יגיע* אומר
 והעה״ב העה״ז עולמות שני ונוחל זוכה אמר וביר

 הוו כי אלעזר ר׳ לעה״ב לך וטוב בעה״ז אשריך
 הוו וכי שקיל לא מידי נשיאה מכי ליה משדרי

 דאיחי מר כעי לא אמר אזיל לא ליה מזמני
 מי משלי משדרי כי זירא ר׳ יחיה מתנות ושונאת* דכתיב

אמר אזיל ליה מזמני הוו כי שקיל לא ליה
בי: דמתייקרו הוא אתייקורי

 טו ישמעאל ר׳ ישראל בני את תברכו כה* תניא
מט כהנים מפי לישראל ברכה למדנו אומר

 י מדכי ואני אומר כשהוא למדנו לא עצמן לכהניכם
 והקכ׳ייה לישראל מברכים כהנים אומר הוי אברכם

 לישראל ברכה למדנו אומר ר״ע לכהנים מברך

 :ואוסרה עליה >זס ואיכו להיתר "יוטעם לאיסור שטעס נו
 שאף הוא איזריס מתנות שונא ודאי לעצמו טרפה הרואה

 (׳)גמ ח״ח ושמש להיתר: להכריע יזומד אינו שלו על
 תלמוד: והיינו זו את זו הסותרות ומשניות המשנה טעמי לתרץ
 יזומד שאיני כ״ש מומד אינו שלו שעל דכיון תאכל כי כפיך יגיע
 אתייקורי :אצלם לאכול ליה מזמני :ולגזול לגנוב אמרים של

והנאתם אצלם סועד שאני הס״במה מתכבדים בי פוזייקרי
מתנה: זו וא־ן היא
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 אומר כשהוא למדנו לא גבורה מפי כהנים מפי
 לישראל מברכיי כתנים אומי־ הוי אברכם ואני

 । לכהנים ברכה ר״ע אלא עליהם מסבים והקב״ה
מברכיך מואברכה* יצחק בר נחמן א״ר יאשי׳עמנ״ל

 לה דמוקי כהני מסייע כהנא ישמעאל וסימניך
:דישראל ברכה כמקים כתנים לברכת

 חוששין אין גנבי דגנבי דברי היי מנשיא רב אמר גא
 להו שדו כי מ״ט איברים ריסוק משובם

 אהדרינהו קמייהו דלירהטו היפי כי להו שדו אמתנייהי
אבלי יראה מחמת דאהדרינהו וה״מ חיישינן ודאי

 דעבדי: הוא מעלייתא תשובה תשובה מחמת
 הגרגרת ניקבה בבהמה כשרות ואלו )פיסקא גד
]רשב״ג תחסר כמה עד שנסדקה[ או ע״כ

 דלא אתון ועירי אמר האיטלקי[ כאיסר עד אומר
 קירדנאי כדיניא שיעוריה שיעורא לבון מיתחמי

 פשוטי ביני ומשתכחא ווט־יתי כפשיטא והיי
ומשמע עליפא דתכי ישראל ברית אצל רישיאל כרכה במקום

:השאר עם הס שמתכרכיס
 וכופליןלאיך המצר מכותלי אותןלמעלה ליפים ימש גגכי רגנכי

גנן על כהפכין ואין כופלים מתכיהס על אמהנייהו
 וראי :הכותל מן למעלה דרך רינהו“אה :מוליותיהן שיתפרקו

:דכסלי היפי כל לתר איכפת ללא חיישינן
 האטלל אישר ראיתם שלא שיעורא לכון מיתחמי ]רלא

ומהי' מכירין תיו אותי קוירינאה דיניא :מימיכם[
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 הוה מינאי עילאי פתוראה חנא א״ר דפומבדיתא

 קורדינארה דינרא מינאי ין4ובע נפחא בר קאי
 ולא מיה מק למיקם ובעיה טריפתא ביה לשעורי
 רשאין אומנות בעלי אין שב בני שב א״ל שבקני
 במלאכתכם שעוסקים בשעה ת״רו מפני לעמור

 מפניהבם עומרים אומנות בעלי כל והתניא ולא
 מקום אנשי אחינו להם ואומרים בשלומן ושואלין

 עומדין מפניהן יוחנן א״ר בשלום בואכם פלו׳
 וראה בא אכין יוסי'בר א״ר עומדין אין ת״ח מפני
 עומדים מפניהן שהרי בשעתה מצוה חביבה כמה
שלא כדי רלמא ממאי עומרים אין ת״ח מפני

לבא: לעתיד מכשילן נמצא תהא
 טז הקב״ה שברא מלמד ויכוננך עשך הוא* כתיב

 ״ מטבעות לפניו והיו היה פתורא׳שולמני חנא רבי הוא: אררט
 לכ והיא אמרים במלאכת העוסקין אומנות בעלי אין •• הרבה

 ולתת להזהר וצריך לממצה אמרים בשל משתכר היה שילמכי
 צריכים הם מה לשאול העוברים כל עם ולהשתדל שם עיניו
 שכר לממצית במנות מכירו את המושיב בתוספתא תניא והכי
 המנות על עיניו שאין לפי באומנותו יעסוק לא אומן היה אס

 בכורים אמביאי מפניהם ]עומרים באומנותו: שעוסק בשעה
 רגילים שיהו כדי לכבדם עומרים מפניהם :בכורים[ במס׳ קאי

 שאס מכשילן למבנה: אנו צריכין בשעתה מצות חביבה לבא:
מפני לבא ירגילו לא כבוד ודרך צהובים פנים להם יראום לא

:הטור?
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 אינו מהם אחד נהפך שאם באדם כונניורח

 עשך הוא אומר ר״מ היה תניא לחיות. יכול
 נביאיו ממנו כהניו ממנו כיה דכולה כרכא ויכוננך

ממנו פנה ממנו* שנא׳ מלכיו ממנו שריו ממנו י !כליה
 דנפל גברא לההוא דחזייה רומאה ההוא .וגו׳ יתר

 אתיות מעייניה ונפק כרסיה פקע לארעא מאיגרא
 אינגיד עינים באחיזת* קמיה ושחטיה לכרית נז

:לכרסיה וחייטי׳ למעייניה עול ואיתנח
 שעסקן חלפתא בן שמעון ר׳ על עליו אמרו יו

 בדברים עסקן מאי וכו׳ היה ברברים שסע״ב
 עצל נמלה אל לך* דכתיב משרשיא רב אמר משלי׳

 ומושל שוטר קצין לה אין אשר והכם דרכיה ראה
 הוא ודאי אי אחזי איויל אמר לחמה בקיץ תכין

 לגליט׳ פרסית תמוז בתקופת אול מלכא לתו דלית

 ירדו ואס עליו לישב כפים להם שברא כנו ואת לשון בועיות
 כרך כיה כיכארכולא אקמתיישבין: שוב מבסיסן

 ■מעם ולא מתם חישליהן שכל נאמר ככסתרשראל ועל בו שהכל
 ■מעיו וימשוך שיתאכמ קמיהכדי ושחטיה מעיו: מעייניה אמר:
 ולא בו נגע ולא עינים באחיות הכופל: זה של לבריה אליו:
 ליגען רוצת היה שלא לפי נשמט כאלו לאביו דכדמה אלא הזיקו

ן :בהן יתפך שלא בחעיס
לתו לית ודאי אי :תמלה עסקן שמו נקרא למה עסקן מאי

 למסמך בעי דלא עסקן והיינו קצין לה אין אשר מלכאדכתיב
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 אתנח מינייהו חד אח<א נפק דשומשמני אקונא
 ואתו נפקו טולא נפל לחו אמר על סימנןיין ביה

 וקטלורת עליה נפלו שמש׳ נפל לגלימא דלייה
 הרמנא איתלהו דאי מלכא לחו לית ש״מ אמר

 ברירה ]אחא[ לאדא( רב א״ל ליבעי לא רמלכא
 אי כהדייחו הוה מלכא ודלמא אשי לרב דרבא

 למלב׳ מלכא בין א״נ נקיטי הוו דמלכא הרמנא נמי
 ׳■שופט שאי בישראל מלך אין ההם בימים* דכתיב הוה

 דשלמה: סמיךאהימנותיה אלא יעשה בעיניו הישר
נח שתא כת דידבא ולית יומא בר בקא לית רב ]אמר

 אינשישכע״ג אמרי והא לאביו פפא רב א״ל
 לבר חויתי׳ לי׳ דאמרה מבקא בקתא אימרא שני

 ואותיבח כסדינין ואיברך וסליק במיא דסחא טחווא

 :מוס ושונאים צל אוהבים הנמלים ,דשלמה אהימנותיה
 למוץ ובא הקן מורי מתוך מנייהו חר נפק :נחלים דשומשטני
 מכריו לו יעשו מה לידע להכירו סימנא ביה איתנה וראההצל:

 נקיטישכל הוו הרמני להרגו(: רשות )הרמנא כשימצאשקרן:
 מת וכו׳ לטלכא מלכא כין נטי אי :יהרגוהו במברו המהתל

 בעיניו הישר איש לעשות ארץ ודרך אמר קם לא ועדין המלך
:יעשה בעיניו הישר איש בישראל סלך אין ההם בימים כדכתיב

 אסרה: וכרה״ק כך על הוא באמן רשלמה אהימניתיה
 לשון אימרא זבוב: דידבא :כצרעה נושכ׳ והיא זביב מין כקא

 לברמחוזא עליו: ומרדה לו כתנכרה תמריא במרים כעת י
אליהם; ות משל נאסר ושמנים מעוננים ממוזא בני שהיי עלשם
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 ולטעמיך א״ל לי הודעות ולא מיני׳ ומצית עלי׳
 לי׳ חלו פרולא מני שיחין אינשי דאמרי הא

אלא הוי כמה גופי׳ איהו איכא מי בקורנסא לבקא
:דידהו[ בשני ה״נ דידהו במני

 תקלי תלת דאכל מאן האי יהודה רב אמר יח
א״ד משביה משתלח ריקנא אליבא חלחית נט

 חלתית תקלא חד ואכלי עובדא הוה בדידי אבהו
 וקיימתי משכאי משתלח במינש דיתבי לא ואי

טביא בר ההוא בעליה. תחיות החכמה* בעצמי י קהל"
 בתרייחא כרען מפסקן דהוה נלותא ריש לבי דאתא
 למיכל סכר ואכשריה הגידין בצומח רב בדקיה
 לנקורי מר חייש לא שמואל א״ל באומצא מיניה

 בריק דאיהו בתנורא ניתביה תקנתידת מאי א״ל
 שמואל קרי תילחי תילחי נפל אותכיה נפשיה

 מכה; ששים משקל מנה דחו: מצצת רמא מיני׳ ומצית
 בטני כבדה: שנשיכתו בו זהיר הוי כלי׳ חרטי״ל כקורנסא

דירחו בשני קל: שהוא בקא של שלהם במשקל דידהו
:[הס רגעים

 עורו כפשט משביה משתלח אכילה: קודם ריקנא אליבא
 שקורן קדמת ואומזתו מאוד חמחחתו שהמלתית

 בשוק הגירין צומת עצמי: לקרר ריחביבמיא אשקלפיילשו״ן:
 כלנן צלי אינו באומצא :האמרוכי׳ כרגלים לארכובה סמוך הוא

 לנקוד :הגמלי׳ על דהוא כל וצולהו מאד מולמו אלא כבתנור
 । בריק דאיהו נפשות: סכנת משוס ואסורה שם כמש נשכה שמא

ן : מחיבות מתיכות ונופל מתפרק חילחי נפשיהמאליו:
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 יג משל׳ עליה רב קרי און כל לצדיק יאונה לא* דרב עליה

ד ד־יאל :לך אנס לא רז כל* רשמואל

 דעקוריט גלורזא ריש בי דהואי כרכוו עיוא ההיא
 אסרשסע״ב אחאי רב מיניה דתרבא צנא מלא

 קרי מיניה אבל אבהו דר׳ כריה שמואל רב
 י" משלי מתם שלחו בטנו תשבע איש פי מפרי* אנפשיה
והותרו אבהו דר׳ כריה שמואל דרב כותית הלכתא

:הוא גולה עיני שמאיר אחאי ברכינו
 כ כאריה אלהיכם חנניה כן יהושע לר׳ קיסר א״ל

 שם מאי יירא לא מי שאג אריה*דכתיב מתיל
 אריהיגמוסנ כתאי לאו א״ל אריה קטיל פרשא רבותא
 בעינא א״ל מתיל עילאי דבי כאריה אלא מתיל

 א״ל ליה חזית מצית לא א״ל ניהלו' לי דמחוית
מדוכתיה אתעקר רחמי כעא ליה חוינא איכרא

:מלאכול ומנעתיך שנזדמנתי לצדיק יאונה לא
 שהוא קכל שמואל ורב בהמת ספק מיה פסק הוא כרמז )עיזא

 לאמר דתרבא צנא מלא דעקור חותר(: ומלכו ודאי מיה
 וקכלתי ששמעתי כשכר איש פי מפרי ממעיה: הוציאוהו שמיטה

 כי לנהוג אחאי ברכינו והזהרו ממני: שכע כטכי מותר שהיא
 מה כפניו להתיר ולא כו שיידור עד כהלכה לפניו ולדון ככוד

:הוא גולה עיני שמאיר אוסר שהוא
 :לו שנמשל הרי ינכא לא חי דכר אלהיט ה׳ כך שאג אריה

רמחזית הארי: את הורג גכיר אדם אריה קטיל פר־שא
לראותו רוצה אני אמת איברא :עילאי דכי לאריה ניהליה

*10
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 כ>\ אפילו קלא חד ניחם פרסי ת׳ מרחוק חוה כי

 מאות שלש אדמרחק נפל דרומי ושורא מעכררזא
 דגברא ושיני ככי נתור אחרינא קלא ניחם פרסי

 במטותא א״ל לארעא מכורסירת נפל הוא ואף
רחמי בעא לדוכתיה וליהדר עליה רחמי בעי מינך

:לאתריה ליה ואהדר עליה
 דאחוי בעינא חנניה בן יהושע לר׳ קיסר א״לכא
 איברא א״ל ליה חוית מצית לא א״ל לאלהייכו שם

כתקופות יומא להרי אוקמיה אול ליה[ נחוינא*□
 ומה א״ל מצינא .לא א״ל ביה אסתכל א״ל תמוז

 דקב״ד. קמיה דקיימי משמשי דחד ]יומא[ )שמשא(
 לאבל שכינה ביה לאסתכולא מצינא לא אמרת

 כעי־נא חנניה בן יהושע לר׳ קיסר א״ל ותו שכן
 א״ל מצית לא א״ל לאלהייכו נהמא ליה דאצבית

 ]צבית[ פוק א״ל איברא א״ל חילוותיה נפישי אמאי
 ירחי שיו־אייז טרח עלמא דרווח דרביתא לגידא
 ירחי שיחא לימאטרח כנשיה זיקא אתא קייטא

 מאי א״ל בימא טבעיה מטרא אתא דסיתוותא

השילו מעביתא כל אפילו לי: להראותו אתה צריך כרמך ינבל
:העוברות הנשים כל

 ליה אתקין נהמא ליה דאיצבית :השמש נגד יומא להרי
: רביתא ששמו הנהר שפת על דרביוזא לגידא סעודה:

 שתהא למקום כתכוין והוא מיילותיו שם להתקבץ עלמא דרווח
ליס: טאיטו ליטא כנשיה נו: שולטת רמז
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א״ל קמיח דאתו וזלוחאי כנושאי חני א״ל האי

:מצינא לא חכי אי
 חננידתכב בן יהושע לר׳ קיסר בת ליה אמדה

המקרהשס* יכתיב הוא נגתיא אלהיכון
 יזי ”ייל מסתוריחא חדא לי דנעביד ליה אימא עליותיו במים
 בשוקא אותכח ואינגעח עלה רחמי כעא לחיי אמר

 דמנגע דכל נחיגי רהוו מסתוריתא לח ויהכי דרומי
 וסתר כשוקא ויחב מסתורית׳ ליה יחכו ברומי
 עליה רחמי ולבעו אינשי דליחוו חיכי כי דוללי
 וסתרה יתיבא הוה התם חליף קא הוה חד יומא

 מסתוריתא שפירתא לה אמר דרומאי בשוקא דוללי
 לאלהייכו אימ<א ליה אמרדת אלהי ליך דיהב

מיהב דידן אלהא לה אמר לי דיהב מאי דלישקול
:שקיל לא משקל יהיב

 כג לו היתה אחת קרן אדה״ר שהקריב שור יהודה א״ד
שם מפריס מקרין פר משור לה׳ ותיטב* ׳שנ במצחו

 ינקיד^ 1יכ^ מסמ במיס הבית חרביצי יאוח'לו •הבית מכבדי כנושאי
ס שעי יזיילותיו דנסישי הכי אי : זה כל לאכול כלי הם וכבר העולה

מצינא: לא כ״כ
 :קלעפרליך אשכנז בלשון בלע״ז דישוולטייר־׳ש מסחוריחא

וסחר :למצורעים היה זה וסימן אשקניי״ש דוללי
שקל לא משקל :פלאקס ריש״ט בל״א דישבוייריי״ר דוללי

: משנתנה הטובה
 :ע״ז במם' אידיהן בלפני כדאמרי׳ הראשון ארם שהקריב שור

:קאי הראשון אדם של אשור מפרים מקרין



 חולין שלישי פרק טריפות אלו
 .כתי׳ מקק נחמן רב אמר משמע תרתי מקרין

 קרניו הראשון אדם שהקריב שור יהודה א״ר
 פר משור לה׳ ותיטב שנא׳ לפרסותיו קודמות

 מסייעא מפריס והדר ברישא מקרין מפריס מקרין
 כל לוי כן יהושע רא״ר לוי בן יהושע לד׳ ליה

 ]לרעת׳[ )כדעתם( נבראו בקומתן כראשית מעשה
 והארץ השמי׳ ויכולו* ׳שנ נבראו בצביונם נבראו נ ׳*יא

צביונם: אלא צבאם תקרי אל צבאם וכל
 לעולכס ה׳ כבוד יהי* פפא בר חנינא ר׳ דרש כד
 העולם שר זה פסוק במעשיו ה׳ ישמח שם

 כאילנות למינהו** הקב״ה שאמר בשערה אמרו קי מלים
הקב״ה של רצונו אם בעצמן ק״ו דשאים נשאונ,"י' ל״צ

 ק״ו ועור באילנות למינהו אמר למרה בערבוביא *
 בערבוביא לצארה דרכן שאין אילנות ומרה
 עמהן כולדות פרסותיהן שוורין שכל לפרסותיו קודמין קרניו

 נבראו בקומתן בראשי׳ מעשה של אכל זמן לאיור גדלי׳ וקרנותיה׳
 קרנותיו שקדמו נמצאו תקלה ראשו הארץ מן וכשיצא יבקרכיה׳

 נוצרו עמו שהרי קרניו קדמו ולפיכך נבראו בקומתן לפרסותיו:
 שור כפר גדול היה שור שהיה ביוס סר שור והיינו תקלה ויצאו

 מקרין שלש: בן קי״ל פר יולד כי שור כדכתיב שור קרי יומו בן
 שיבראו שהודיעם לדעתם שוורים: סתם שכן משמע תרתי

: להם שבקרו בדמות בצביונם :כאותו והם
 פרי עושה למיכהו נאמר באילנות הממונה: מלאך העולם שר

 ביציאתם אבל למינו בצוואתם נאמר לא בזרעים אבל למינו
 שהרי בוביאבער לצאת דרכן שאין למינהו: זרע מזריע נאמר
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 ואחר אחר כל מיד עאכ״ו אנו למינהו הקב״ה אמר
כבורה׳ יהי ואמר העולם שר פתח למינהו יצא

:במעשיו ה׳ ישמח לעולם
 כה את אלהים ויעש* כתיב רמי פזי בן שמעון רבי

 שםע״גבכתו הזה )המאחר וגו׳ הגדולים המאורות שני
יאשיתא דשבועות(: בפ״ק באורך

 ,הכפדבתלת^ דשא הארץ ותוצא* כתיב רמי אסי רב
 נמפרפי׳ יהיה טרם השדה שיח וכל* וכתיב כשבתא

 כו ועמדו דשאים שיצאו מלמד שבתא במעלי בארץ
 שם ובקש הראשון אדבם שבא עד קרקע פתח על

 א יאפית שהקכ״ה ללמדך וצמחו גשמים וירדו רחמי׳ עליהם
 שםנפפא בר נחמן רב צדיקים של לתפלתן מתאוה

 צמח ולא כיזרני כיה שדי גנתא ההוא ליה הויא
אסי: ררב היינו אמר וצמח טטרא אתא רחמי כעא

 ותכופים רצופים ליגדל ראויין ואין חרובים וענפיהם הן ודולים
 בעצמו אילן כל שיצא למינהו הקב״ה אמר :מפוזרים אס כי

 לצאת ודרכנו אנו שרבים אנו :היכר לו שיהא מחכירו כרחוק
 לבד עשב כל לצאת נזהרין אבו אין ואס ומעורבבים תכופים

כולן במעשיו ה׳ ישמח עאכ״ו: חזה זה ניכרים אבו אין הרי
:בחצותיו זהירין

 הקרקע פתח על ועמדו בארץ: היה לא עדיין בארץ יהיה טרם
 אדם שנברא עד המטיר לא כי כי־כתיב נשמי' למי מתאויס

אסישהקנ״החתאוהלתפלתם ררב היינו כיזרניזרעיס: כששי:
:צדיקים של
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 ברי׳ השסועה* ]רב[ )רבא( בר חנן רב כואמר

 ושני נבין ב׳ לה שיש היא עצט׳ בפני שם
 בליסטרי או היה קניגי רבינו משה וכי שדראות י* דניים

 השמים מן תורה אין לאומרים תשובה מכאן היה ןפ>'נ,גי
 כתוב דל אבינא בר תחליפא לרב רבחסדא ^",]א״ל

 ופירשה: באגדתיך ובליסטרי קנינו מינות
 והאשדוח חעותי פלשתים סרני חמשת )ואת(*,חיד

 אטר והעוים והעקרוני הגתי האשקלוני דהא!^3
 אדוניקי ]יונתן[ )יוחנן( ר׳ אמר שיתא וחשיב חמשה ״£יס\

 בר תחליפא לרב חסדא רב א״ל חמשה "יסישלהן
 וסליגא ופירשה באגדתיך אדוניקי כתוב אבינא בנימיו
 הכי נטי תניא באו מתימן עוים רב דאמר דרב כח
 שעיותו עדם שמן נקרא ולמה באו מתימן עדם שס

הרבה. לאלוהות שאיוו ]עוים[ ד״א מקומן. אתעמ6ה,*
 אטר עוית אוחזתו אותם הרואה שכל עדם ד״א
 רבינו משה וכי תאומה: שסועה נקראת ולכך גבין ב׳ לה שיש

 בק&ח חורה בליסטרי או בקכיגין: חיות צד היה קניגי
 שאין הללו במיות בקי היה ומכין ברישדו״ר אותו וקורין למיות
 נה שיש כתוב זו אגדה ובליסטרי קגיגי כתוב בהם: בקי אדם

 ומשוס באגדתיך ובליסטרי קכיגי מאי צח:ופירש׳ ול׳ יסין תיבות
:פלשתים דסרכי קרא להאי כחי נקט כאגדתיך כתוב דכקט

נ! אליסז בן מתימן :ממשה שלהם משוכים שלהם אדוניקי
לטי ובאו ממקומן ויצאו פלשתים לאלהי ואיוו באו עשו >6

 טקוסן את שעיוו :פלשתי© סרכי ו׳ משיב לא ולהכי ביניהם1
קרצא״א^ בלע"! ומלמלה רתת ?זוית י שמרב ירקמדת מתת _____



 קמט חולין שלישי מרק טר־יפרח אלו

 חד לכל שיני דרי סרי שית לחו ואית יוסף רב
 לישרף שראויין מקראות חרבה רשב״ל אמר וחד

 3 דניים היזשבי׳ חעוים* תורה גופי הן והן צדוקי׳( )כספרי
 מראשבעיה מיניה לן נפקא מאי עזה עד בחצרים
 כא ולנכדילאשי׳ ולניני לי תשקוד אם* לאברהם אבימלך

 דהיינו מעוים ליפקו כפתורים ליתו הקב״ה אמר
 כיוצא מכפתורים ליפקו ישראל וליתו פלשתים

 כא מיל ]מלך סיחון עיר חשבון כי* אומר אתה בדבר
 הראשון מואב במלך נלחם והוא הוא האמורי

 כ דניים לישראל הקכ״ח להן דאמר נ״מ מאי וגו׳[
 ליפוק סיחון ליתי הקב״ה אמר מואב את תצר

 שדימה יש מקראות הרבה :שיכים של שורות שיני דרי שיחסר
 להם שאין לכתבן לו היה שלא לישרף ראויין שהם לקוראיהן

 תורה גופי הן והן :הקדושה עם למכרן הוא וגנאי כתורה צורך
 סוף עד להו ואזיל יזשיב קא והשתא בהם תלוין גדולים טעמים

 לאו אי מינה לה נפקא מאי א״י: עזה ער הצרים שמעתא:
 ולניני גרשום: ואלו אמרים מקום אלא היה אלו של מקומן

 כינהו: מפלשתים לאו כפתורים הדורות: עברו לא ועדין ולנכדי
 מנייהו וליפקו ישראל ליתו :מפלשתים ארעא וליפקו ליתו

 להך היו מתימן ולמ״ד היו מפלשתים עויס לקיש ריש יקסבר
 עשו בבכי להתגרות שלא דאזהריכהו חשים איצטריך כמי מלתא

 וכיפתו ישראל וכיתר מעויס וליפקו כפתורים ליתו י־ממכא אמר
 ליע׳ניש״י למה הראשון מואב כמלך נלחם והוא וכו׳: מיכייהו

כגיי' .וכו׳ וגו׳ מואב את תצר אל דכתיב משוס אלא לאשמועיכן
נאיימת
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 דאמר והיינו מסיחון וליפקז ישראל וליתי ממואב

 יקראו צידוני׳* כסיחון טיהרו ומואב עמון פפא רבג דניים
 !מהרי )מארץ( ושריון שניר תנא שריון לחרמון

 מאוח״ע ואחד אחד שכל מלמד הם ישראל ארץ[
 שם על לו והעלה לעצמו גדול כרך לו ובנה הלך
 אוה״ע על חביבין א״י הרי שאפילו ללמדך א״י הרי

 מאי לערים אותו העכיר העם ואת* בו 'יי'כיוצאן,5אי
גלוותא: לאחזה ליקרו דלא נ״מ

 הים מן דגים השולה זה שלך* יהודה רב אמר כט
 רוכיפרה תנ״ה כפות שהודו דוכיפת* סג

 יוחנן ר׳ לכה״מ שמיר שהביא וזהו כפות שהורו ^ןיא5”
 רבה ט תהו משפטיך* אמר שלך חזי הוה כיילםל>מ

א״ר אל כהררי צדקתך* אמר נמלה חזי הוה כי פס

 הן א״י הרי ושריון שניר תנא לי: למה וגו׳ יקראו צידונים
 לו קרא זה ברכים עליו וגנו ולאמורי לצידונים קרוב וארמון

 נ אשחועינן תאי לערים אותו העביר :שכיר לו קרא וזה שריון
 נכי גולים זמן לאיור ]לאיזיו[ מצרים ליקרו דלא חיכי כי

: הגלם לכך גולים
 עורג והוא ביה בקיאי הוו איכהו הים מן דגים השולה זה

 לתוך שכפולה במי ודוחה עבה כרבלתו כפות שהורו :המים
 סוא״ון לי וקורין בתרנגול גדול עוף והוא שם וכפות׳ הראש

 ליה מתרגמי׳ תורא כגר דהא למקדש שמיר שהביא שלביו״א:
 ביה עביד מאי מפרש שאחזו מי בס׳ ונגיטין ברא תרכגולא והוא

 ליה אית כחלה דאפי׳ אל כהררי צדקתך טוריא: ביה דמכגר
לשפוט שלך שזתכת רבה בתהום אף ומשפטיך כגדולה: חיותי׳



 ”1ק חולין שלישי פרק טריפות אלו
 יא )יקיא א״ף רח□ שמה נקרא ולמה שרקרק זו רחם* יהודה

 אמר לעולם רחמים באו רחם שבאה כיון יוחנן
 שרקרק ועמד אמידי דיתיב והוא אביי בר ביבי רב

 ׳שנ משיחא אתי ושריק אארעא יתיב ראי וגמירי
 •כייהי רב בר אדא רב א״ל ואקכצכם להם *אשרקדה

 ההוא והא אידאי[ ]רב )איתאי( בר למר שימי
למוחיה אפסקיה גלל ואתא ושרק כרבא בי דיתיב

הוה: ביידא ההוא א״ל
ל והיה שאמר מי לפני וידוע גלוי אומר רבי תניא

 3ע״ שם הטהורה מן מרובה טמאה שבהמה העולם
 פסחי' מי לפני וידוע גלוי בטהורה הכתוב מנה לפיכך
 עלפ״קי/״ש מרובים טהורים שעופות העולם והיה שאמר

 מהים״אכ5״מק מאי בטמאים הכתוב מנה לפיכך הטמאים

 ל״א מורי לשון לחות המזומכי׳ להמית הים בדגת נקמתך ולעשות
 להם מזומנין שמזונותיהם אל כהררי צדקתך אמר הוה לנחלה

 כגון רכה תהום עד דנו אתה נשפט שאתה מי ועם טורק בלא
 שום על אמירי :מטר רחמים :מזונותיו שם לבקש שטורח שלך

 יתיב ראי שרקרק: כאומר נשחע מצפצף כשהוא שרקרק דבר:
 שאין אארעא הוא: בשורה סימן וחצפצף יושב אלא עימד ואיני
כיירא :המרום מן גלל אבן גללא :חרישה כי־בא בי :כן דרכי

:לקה לפיכך ושקרן כדאי בדאה כמו
 לך ואין קצרה דרך מפני .וגו׳ וצבי איל בטהורה הכתוב מנה

הא קמ״ל מאי :טמאה עוד לך אין ובעופות טהורה עוד
להו: חכי היה טפי הוו דאי סשיטא ודאי
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 הונא רב אמר לה ואמרי רב אמר הונא כדרב
לתלמידיו אדם ישנה לעולם ר״מ משום רב אמר

קצרה: דרך
 ]הדורס עוף כל חכמיכם אמרו אבל סרינפיסקא[

 ואוכלה דורס אומר ר״ג תניא טמא[
 ודפק יתירה אצבע לו יש טמא שהוא בידוע

 בר אליעור ר׳ טהור שהוא בידוע נקלף וקרקכנו
 חולק אם משיחה של חוט לו מותחין אומר צדוק

 ואחת לכאן ג׳ טמא ,לכאן וב׳ לכאן ב׳ רגליו את
 הקולט עוף כל אומר אלעור בן ר״ש טהור לכאן

 אמר קלטה מוקלט נמי ציפרתא טמא מןהאויר
 שכן אומרים אחרים קאמרינן ואוכל קולט אכיי

 כר׳ כמאן טהור טהורים עם טמא טמאים עם
 ורויר הלך לחנם לא אומר ר״א דתניא אליעור

 תימזא אפילו מינו שהוא מפני אלא עורב אצל
:קאמרינן ונרמה שכן רבנן

 הוא טהור רג לויתן אוט׳ דורמסקית כן יוסי ר׳ תניא לא
 שהוא בידוע נקלף וקרקכנו וזפק יתירה אצבע לו יש ה״ג □ז

 אינו ואס טמא הדורס עוף כל דתניא סמיך וארישא טהור נ״ע
 :טהור שהוא כידוע ד׳ להו דהוו סימנים ג׳ עוד לו ויש דורם

 מאכל לו שכשזורקין האויר מן הקולט אצבעותיו: רגליו את
 שהיא היו חכירין ציפרתא האויר: מן ומקבלו פיו לתוך קולטו

 שלא עד לארץ מכיקו שאינו ואובל קולט שמה: וזה טהורה
:במראיתו להם דומה ונרמה שוכן: כמו שכן יבלענו:

כדמסרש: וקשקשת סנפיר לו יש שהרי הוא טהור דג



חו/ץ יגוון עוגן שתפוח 1
 3̂* מגינים אפיקי וגו׳ מנינים אפיקי גאוה* שנאמר

יס סנפירין אלו חרש חדורי תחתיו* שבו קשקשים אלו
כחם: שפורח

המקשה בהמה
רביעי פרק

 עז וטוענו בסיקרא סוקרו פירותיו שמשיר אילן תניא
חיכיע״ב כי בם 'באבני טוענו כשלמא באבנים

 עח כי אמאי בסיקרא סוקרו אלא חיליה •דליכחוש
כרתניא עילויה רחמים וליבעי אינשי דליחויוה חיכי

 *זיא”לרביסי צערו להודיע צריך יקרא טמא *וטמא
 בו שאירע מי וכן רחמים עליו מבקשים ורבים

 עליו מבקשים ורבים ברבים להודיעו צריך דבר
כדיקלא כובסא תלינא כמאן רבינא אמר רחמים

תנא: האי כי במאן
 וסתוסי׳ הסגורים קשקשים אלו :מגינים מחק מגינים אפיקי

 סנפירין אלו מרסיס: של מדודי חרש חרורי תחתיו :בובדימק
 )במחק( המיס את בוקע הוא ובהם כמרסי׳ וחמתכין שמדודין

ל״שן י'* )מורי( לשון דקרא ופשטי׳ בסרימתו יעכבוהו שלא ]במודם[
: שמש זהרורי במקומן מרס מדודי תמתיו

 אינשי דלחזיוה :משירן הוא שימנו שמרוב חיליה רניכחוש
צועק יקרא טמא וטמא :סירותיו שמשיר הוא סימן

 שמשיר הוא וסימן תמרים אשכול כובסא הוא: טמא ואומר
רממיס: רבים עליו לבקש תנא האי כי פירותיו:



חללין חטי^זי כגר לאת ^1א*—חיז-------

בגו ואת אותו
חמישי פרק

 היום בנו ואת כאותו האמור אחד יום משנה[ 1 פג
 בן ר״ש דרש וו את הליל׳ אחר הולך

 ונאמר אחד יום* בראשיות במעש׳ נאמ׳ י^״אזומא
 האמור אחד יום מה אחד יום* בנו ואת □כבאותו ייתיא

 יום אף הלילה אחר הולך היום בראשית במעשה
 אחר הולך היום בנו ואת באותו האמור אחר

:הלילה

ם ד ה י ו ס כ
ששי פרק

 למדה וגו׳ גבולך את אלהיך ה׳ ירחיב כי* ח״ר לב
 בשר אדם יאכל שלא ארץ דרך תורה פד

 הכת ישקוט לא משקשכה האס שחט הלילה אחר הולך היום
 שוקט ביום האם שקט אבל המקרת יום וכל הלילה כל

 משוס דרש זו את : היום אקר הולך הלילה דאין בלילה הבת
 כדתכא איצטריךלמדרשא בכו ואת אותו כתיב דקדשיס דבעכיכא

ערב ברישא בקר ויהי ערב ויהי בראשית מעשה :בגמרא
:בקר והדר

:יעני שלא תדיר בשר יאכל לא



 קנם חולק ששי פיק הדם כסוי

 ת״ל ויאכל השוק מן אדם יקח יכול לתאבון אלא
 ע דגי>׳ בקרי כל יוכח יכול ומצאנך מבקרך *וזבחת

 בקרך כל ולא מבקרך ת״ל ויאכל צאנו כל ויאכל
 שיש מי ראכ״ע אמר מכאן צאנך כל ולא מצאנך

 יקרן מנה עשרה ירק ליטרא לפסו יקח מנה לו
 בשר ליטרא לפסו יקח מנה נ׳ דגים ליטרא לפסו
 אימת ואינך יום בכל קדר׳ לו ישפתו מנה מאה

 אנו צריכין רב אמר שבת. לערב שבת מערב
 בריאים ממשפחת אבא יוחנן א״ר זקן לדברי לחוש

 בתוך פרוטה לו שיש מי אנו כגון אבל הוה
 אנו כגון נחמן א״ר לחנוני יריצנה ]כיסו[ )ביתו(

 משלי" יהי כבשים מגז ללבושך נם כבשי* ואוכלין לוין
 בקרו כל בשוק: יקנה לא לאו ואס יקיז בעדרו לו יש אם מבקרך

 אילפם: לשון לקדירתו לפסו יזבחנו: אחד שור אלא לו אין אם
 במקומי בזול הוו דגים .יאכל לא בשר אבל ירק ליטי״א משקל

 שפיתה: קרי הכירה על קדרה כשכותכי׳ ישפתו הבשר: מן יותר
 בשר וליטרא דגים ליטרא שאחרת האמרים אלו אימת ואינך
 :קלים במזונו׳ ולהסתפק לחוש :יום בכל לא אס יאכלוה אימת
 שאין אנו כגון אבא: לרב קרי יוחנן ר׳ כרואי׳ ממשפחת אבא

 ולא לחנוני יריצנד־ פרוטה אלא לו שאין מי :בריאים אנו
 כגון נחמן רב אמר יותר: לבריות ויצטרך בעינוי עצמו יסגף
 היה העולם ותמיד היה יוחנן ר׳ של דורו אחר נחחן רב אנו

 הוא ולפיכך יוחנן ר׳ שבימי כאותן בריא היה ולא והולך משתנה
 ולאכול: ללוות עלינו הפרוט׳ לכו אין דאפי׳ אנו כגון אומר

לן ויהא צאן לך קנה משלי בספר הוא מקרא ללבושך כבשים
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 אדם ימכור לעולם ערזודים שדה ומחיר* מלבושך ׳3 משלי

 ויקח עתודים אדם ימכור עתודיסואל שדהויקחנ(לם
 מחלב שיתפרנס לארם דיו עוים חלב ודי* שדה

 ביתך ללחם ללחמך* ביתו שבתוך וטלאים גדיים
 אמר לנערותיך וחיים* ביתך ללחם קודם לחמך

 לנערותיך. חיים חן נחמן דרב בריח זוטרא מר
אדם ילמד שלא ארץ דרך תורה למדה מכאן

ויין: בשר בנו את
דקה בבהמה יעסוק שיתעשר הרוצה* יוחנן לגא״ר

 צאנך ועשתרות* מ״ר חסדא רב אמר שם
 דחרשין כסא יוחנן וא״ר בעליהן את שמעשרות ע״ב שם

 בכלי אכל מתכות בכלי וה״מ דפושרין כסא ולא י דגלים
 אמרן לא נמי מתכורת ובכלי בה לן לית חרש
 ציביא בהו שדי אבל ציביא בהו שדי דלא אלא

 אמרן לא נמי ציביא בהו שדי לא ליתלןבהוכי
 יוחנן וא״ר .בה לן לית ציץ אבל ציץ דלא אלא

 ילבש לאבדן ורוצה מעות אביו לו שהניח מי

 לפרנסה מלב מהם לו שיש צאן עתודים ויקה :ללכיש הגיזין
 במלבס לד די עזים ירלב די משמע הכי לאדם דיו ללבוש: וגיזין

 דרכי למד ביתך לבכי לנערותיך חיים תן :ותאכלס תשמוט ולא
:קלים במזונות להסתפק ידים

 מכשפות של כוס לשתות דפושריןטוב כסא ולא דחרשין כסא
 ציבי :לגוף הם שרעים פושרים מים של כוס לשתות ולא

 מעות אביו לו שהניח מי :הרתיח ציץ ותבלין: עשנים שרשי
ילבש איבודו: זהו לאבדו בעיניו וקל במחק טריז שלא סי כלי׳



 קנג חולק ששי פיק הדם כפוי
 ואל פועלים וישכור זכוכית בכלי וישתמש פשתן כלי

 רומיתא בכותנא פשתן כלי ילבש עמהם ישב
 וישכור חיורתא בווגיתא זכוכירת בכלי וישתמש

 פסידייהו דנפיש בתורי עמהם ישב ואל פועלים
 אמי דרב משמית לה אמר ומנין עוירא רב דרש

 ניזי הלי׳ איש טוב* מ״ר אסי דרב משמיה לה אמר ודמיין
 יאכל לעולם במשפט דבריו יכלכל ומלוה חונן

 ויתכסה וילבש לו שיש ממה פחות וישת׳ אדם
 שיש ממה יותר ובניו אשתו ויכבד לו שיש במה

והיה שאמר כמי תלוי והוא בו תלויין שהם לו
העולם:

 לר ומי* .וכו׳ בכיתניה יאניבא ליה נפל חייא רבי
 פה בר רבין והאמר בכיתניה יאניבא ליה נפל

 ע״ג הגולה בני משעלו שבא בר אבין ר׳ לה ואמרי אבא

 מאבד אלה שהעושה למלכו לרככו ולפי יקרים שהם פשתן כלי
 ישכור בתורי היה: יקר רומיתא כיתנא מהם: אדם ויזהר ממון
 השוורי׳ יכיזישו והס ליזרוש שלו שוורים להם וימסור פועלים אדם

 יעלה&י׳בעריו לא והמלאכה ובכרמי׳ ביערות ]ייסקבוס[ )ויסיזבוס(
 1י6ל דלים חונן איש טוב :לכך ]ידיששין[ )משים( שאינן לכלום
 חמיה עןיןד ^רן ^ן5הי ,פ^ בלןשפט ריו3ד המכלכל וטוב אותם ומלוה

 מכדי פיזות לו שיש ממה פחות לבו: תאות בכל ולא צרכיי על
אשתו ויכבד :יתבייש שלא היכולת לפי ויתכסה וילבש היכולת

:היכולת חלפי יותר
כנסת אנשי לאו הגולה בני פשתן: האוכלת תולעת יאניבא
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 ולא והרעמים והרוחורת והזועות הזיקים פסקו

 חכמים ונתנו פשתנם לקה ולא יינם החמיץ
 אעלמא זכרתייהו מהני כי ובניו חייא בר׳ עיניהם תיבנית

 אמר ר״י דאמר רב אמר יהודה כדרב לא ארידהו ג״פ
 כל ואומרת יוצאת קול בת ויום יום בכל 'רבשם״2,

 די בני וחנינא בני חנינא בשביל ניוון כלו העולם* נמהיש"
שכת: לערב שבת מערב חרובין בקב לו

 מעשה יכסנו הוא ששפך מי וכסה ושפך* הניא לה
 רבן וחייבו וכסה חכרו וקדם ששחט באחר פז

 שכר להו איבעיא זהובים עשרה לו ליתן גמליאל י׳ ייקיא
 המוזן לברכת נ״מ למאי ברכה שכר או מצוה

 שכר אמרת ואי היא אחת מצוה שכר אמרת אי

 שהתיוילו קאמר אמרוכיס דורות בתנך אלא קאחר הגדולה
 הדורות שנתקלקלו מפני ובפשתכס בייכם א״י בכי ללקות

 :הזועות באן פסקו מסידי' שהיו לבאן בכל מבכי ומשעלו
 טובה באתה שבזכותם ובניו חייא בר׳ עיניהם חכמים ונתנו

 : דסוכה פ״ק בשלהי כדאמריכן עלו מבבל ובכיו יזייא ר׳ .זאת
 שכולן כהרואה בברכות מפרש ורוחות ורעמים וזועלת ויקים

 כררב:זעפאאשטורביי״ל רוחות הארץמזדעזעת: זועות קללה:
 בהאי לדידהו ולאו מהכיא לאיזריכי דצדיקי זכותא דאמר יהודה
 זה קול היה ובימיו דוסא בן ר'מכיכא הוא כני חנינא עלמא:

: ובצמצום בצער מתפרכם חיובין בקב דיו :יוצא
 או מעשה מצות שכר בעי ולקמן שכר שהפסידו מפכי לו ליתן

זהובים מ׳ ואיכא הן ברכות ד׳ המזון ברכת הברכה: שכר



------חדדק—^יק-ששי—הדס כסוי
 צדוקי ההוא דא״ל ת״ש מאי ארבעק חורין ברכה
 שבחית ומי רוח ברא לא הרים שיצר מי לרבי
 י עמום הרי□ יוצר הנה •כי דכתיב הרי׳ יצר לא רוח

 ה׳ רקרא לסופיה שפיל שוטה א״ל רוח ובורזית
 יומי תלתא ומנא לי נקוט א״ל שמו צבאות

 כי תעניתא ג' רבי יתיב תיובתא לך ומחררנןית
אמר אכבא קאי צדוקי א״ל מיברא בעי קא הוה

 סט מלי׳ טובות מבשר רבי א״ל וגו׳ ראש בברותי *ויתנו

 ומת הגג מן ונפל תשובה אויבך מצא לא לך אני
 שאכלו לאחר הן א״ל אצלי שתסעוד רצונך א״ל

 ארבעים או שותה אתה ברכה של כוס א״ל ושתו
 שותה אני ברכה של כוס א״ל נוטל אתה זהובים

 ארבעי׳ שוה ברכה של כוס ואמרה קול בת יצאת
 משפחדה לאותה ישנה עדיין יצחק א״ר זהובים

 :לויאנוס בר משפחת אותה וקוראין רומי גדולי בין
 פח שוחק לכסות אפר* לו ואין במדבר מהלך היה

 ג״ע שמו צבאות ה׳ :היא מצוה חדא כוליה אזלת חצות כתר ואי
 פי■" ל״צ הוה כי זמן: לי תן זימנא לי נקוט דבראיכהו: הוא 7? אלקא

 כני ליה אמרו לסעוד: רוצה רבי כשהיה מיברא רבי בעי
 על רבי אמר אבבא: קאי זמן לו שקבעת צדוקי ההוא כיתיה
 חרה כותכין כסעודתי ראש בברותי ויחנו הזה: המקרא עצחו
 על לבשרו הבא אחר צדוקי אלא הוה איהו דלא אישתכח לסוף

אחריהן שענת ד'כרכות שכר זהובים מ׳ וחת: לגג שעלה הראשון
נלחם עי׳ : מבשר של משפחה לאותה :*אחן

היי”יח :מצמחת שחיכה ציה ארץ כמדבר



חדדק ־?,ט—הרם כסוי-----------------------

 לו ואק בספינה מהלך היה ומכסה והב דינר
 שורף בשלמא ומכסה טליתו שורף לכסות עפר

 אלא עפר דאיקרי אפר אשכחן ומכסח טליתו
 לו: והב ועפרות* וירא א״ר מנ״ל והב אייככ״מדינרי

 ואנכי* אבינו אברהם שאמר בשכר רבא אמר לו
 פרה אפר* מצות לב׳ בניו וכו ואפר עפר שם

 התם הדם כסוי עפר נמי וליחשוב סוטה יאשי׳״ייועפר
 :ליכא הנאה איכא מצוה הכשר זי"5?;
 מחוט* אם* אברהם שאמר בשכר רבא ואמרטה/
 לחוט מצות לב׳ בניו וכו נעל שרוך וער פיה ואסל

 רצוערה בשלמא תפילין של ורצועה תכלת של )כלל
 שם כי הארץ עמי כל וראו* כתיב תפילין של לו
 תפילין אלו אומר הגדול ר״א ותניא עליך נקרא ה׳ שס
 דתניא היא מאי תכלת של חוט אלא שבראש פט

מפני הצבעונין מכל תכלת נשתנה מה אומר ^ר״מסז^

:לו זהב ועפרות יליף לקמיה זהב דינר
 אכל בשר מישתרי הוו כמי כסוי בלאו7 זו במצוה ליכא ]הגאה

 לאו אי7 מטומאתו שמטהרו הכאה איכא פרה באפר
 איש בין שלום מטיל סוטה עפר־ : (עולמית טהרה לו אין אסר

זרע: וכזרעה וכקתה לאשתו
 שיוך הגזל: מן ליהכות רצת שלא שרוך וער מחוט אם

 תפילין של רצועה לציצית; תכלת של חוט רצועת:
 כתיב7 הנאה איכא תפילין של רצועה בשלמא לקשור:

 כקרא ה׳ שס כי לכל הן אות שבראש תפילין אלו :ממך ויראו
תכלת נשתנה מה איכא; הכאה מאי היא מאי עליך;



חוילן עשי פרק הדם כסוי
 דומה ורקיע לרקיע דומה וים לים רומה שתכלת

 דכתי׳ הכבוד לכסא דומה ספיר ואבן ספיר לאבן
 נר שמוח וכתיב וגו׳ רגליו ותחת ישראל אלתי את *ויראו

 קשה׳חחאלא אבא א״ר כסא דמות ספיר אבן *כמראה
 יכולין אינן גמורים צדיקים שאפי׳ הנאכל גול

 יל יאשי׳:הנעריט אכלו אשר רק בלעדי* להחוירו-שג׳
לח מקום כל שמעון בר׳ אלעור ר׳ משום יוחנן א״ר

שס של בנו אלעור ר׳ של דבריו מוצא שאתה
כאפרכסת. אונך עשה בהגדה הגלילי יוסי ר׳

!דני׳ם אמר וגו׳ בכם ה׳ חשק העמים מכל מרובכם *לא
 בשעה שאפי׳ בכם חושקני לישראל הקכ״ה להם
 עצמיכם ממעטין אתם גדולה לכם משפיע שאני
 •ש לאשי׳ ואנכי* לפני אמר לאברהם גדולה נתתי לפני
 *לדודשמומש מה ונחנו* אמרו ואהרן למשה ואפר עפר

 לזן שהמלזון לים רומה שהתכלת :לציצית תורה שהזקיקתו
 אכו וים לים דומה דמו ומראית שכה לע' אמת עולה הוא הים

 הכבוד לכסא וספיר[ ]לספיר דומה ורקיע לרקיע שדומה רואין
 השמים כעצם והוא הספיר לבכת כמעשה רגליי ותמת דכתיב
 כמראה דכתיב הכבוד כסא הוא וספיר לספיר דומין שמיס אלמא

 שלו הכבוד ככסא מסתכל וכשהקב״ה כסא דמות ספיר אכן
קשה ואוכל הגוזל הנאכל המצות: כל כנגד שהיא זו במצוה נזכר

תשובה: לעשות הוא
 מרכין אתם שאין לפי מרובכם לא טרמוי״א: כאפרכסת

אתס כי בכס משק לסיכך ממעטין אלא עצמכם



חולין ם "1ואל י גטו
 אינם אוה״ע אבל איש ולא תולעת ואנכי* כנאמר מלים
 עיר לנו נכנה הכה* אמר לנמרור גדולה נתתי ק יא יאסי׳

 1בכל־ מי* אמר לסנחריב ה׳ מי* אמר שי״מהלפרעדת
 על אעלה* אמר לנכוכדנצר וגו׳ הארצות מ׳^״אלהי
 אלהים מושב* אמר צור מלך לחירם עב כמתי

 יוחנן תימא.ר׳ ואי רבא אמר ימים בלב כשישבתי
 שנאמר ממה יותר ואהרן במשרה שנאמר גדול

 ואפר עפר ואנכי כתיב כאברהם דאלו באברהם
 ]ואמר מרה ונחנו כתיב ואהרן במשרה ואלו
 אלא מתקיים העולם אין יוחנן ר׳ ואיתימא רבא

וכתיב מה ונחנו הכא כתיב ואהרן משה בשביל
:בלימה על ארץ תולה* התם[ כי
 בשביל אלא מתקיימת העולם אין אילעא א״ר לט
 שנא׳ מריבה בשעת עצמו את שבולם מי שם

 שמשים מי אמר אבהו ר׳ .בלימה על ארץ תולה* כז איוכ
 עולם. זרועות ומתחת* שנאמר שאינו כמי דניי׳לגעצמו

תדברון צדק אלם האמנם* מ״ד יצחק רבי אמר נח מלי׳

 היה הפלגה בדור מלך נמרוד בעכוה: עצמיכס ממעיטין המעט
 הקב״ה: על כמלכותו העולם כל שהמריד נמרוד שמו כקרא ולכך

 וישב ועלה נקשת של רקיעים ז׳ לו שבכה ישבתי אלהים מושב
:לבלימה שכקשבו אותן זכות על ארץ תולה :עליהם

 ורגליו בלום סיו בבכורות לו ודומה פיו את סוגר עצמו שכולם
 זרועות הוא הכל תקת שכדרט הי ומתחת :מבולמות

צדק אגל האלם הוא י&ה ]אומנות[ אלם האמנם עולם:



חולק —גטחהום
 אינם אוה״ע אבל איש ולא תולעת ואנכי* כנאמר "ליס

 עיר לנו נכנה הכה* אמר לנמרוד גדולה נתתי יאשי׳יאק
 1ככר מי* אמר לסנחריב ה' מי* אמר לפרער־׳ז ה שמ;מ

 על אעלה* אמר לנכוכדנצר וגר הארצות יי׳^אלהי
אלהים מושב* אמר' צור מלך לחירם עב ׳כמתי ׳

 יוחנן תימא.ר׳ ואי רבא אמר ימים בלב כשישבתי
 שנאמר ממה יותר ואהרן במשרה שנאמר גדול

 ואפר עפר ואנכי כתיב באברהם דאלו באברהם
 ]ואמר מרה ונחנו כתיב ואהרן במשרה ואלו
 אלא מתקיים העולם אין יוחנן ר׳ ואיתימא רבא

 וכתיב מה ונחנו כתיב'הבא ואהרן משה בשביל
:בלימה על ארץ תולה* התם[ מ איוב

בשביל אלא מתקיימת העולם אין אילעא א״ר לם
 שנא׳ מריבה בשעת עצמו את שבולם מי שם

 שמשים מי אמר אבהו ר׳ .בלימה על ארץ תולה* כז איוכ
 עולם. זרועות ומתחת* שנאמר שאינו כמי דכיי׳לנעצמו

תדברון צדק אלם האמנם* מ״ר יצחק רבי אמר נח תלי׳

 היה הפלגה בדור מלך נמרוד בעכוה: עצמיכס ממעיטין המעט
 הקב״ה: על במלכותו העולם כל שהמריד נמרוד שמו כקרא ולכך

 וישב ועלה כחשת של רקיעים ז׳ לו שככה ישבתי אלוקים מושב
:לבלימה שנחשבו אותן זכות על ארץ תולה :עליהם

 ורגליו בלום פיו בבכורות לו ודומה פיו את סוגר עצמו שבולם
זרועות הוא הכל תחת שנדרס מי ומתהת :מבולמות

צדק אבל האלם הוא יפה ]אומנות[ אלם האמנם :עילם



 קנו חולין ששי פרק הדם כסוי

 בעה״ז אדם של אומנתו מה אדם בני תשפטו מישרי׳
 ת״ל תורה לדברי אף יכול כאלם עצמו ישינש

תשפטו מישרי׳ ת״ל דעתו יניס יכול תדברון צדק
אדם: בני

הנשה גיד
שביעי פרק

 מ היה פעמים המוכח באמצע היה תפוח התם חנן
גוזמא.צ רבא אמר כור מאות כשלש עליו

 ע״כ .גוזמא רבא אמר זהב של בכום התמיד את השקו
 נביאים דברו הבאי לשון תורה דברה אמי א״ר

 חכמים דברו .הבאי לשון חכמים דברו הבאי לשון
 הבאי לשון תורה דברה דאמרן הא הבאי לשון

 א דכי>ס לשון נביאי׳ דברו (בשמי׳* ובצורות גדולות *ערים

יזלקה ארץ במישור מישרים :תדברון אותו תורה דברי דהיינו
:לידרס שנרמה

 הצדדין מן לו שמסלקין גדול צבור של דשן כור מאות כשלש
הנכרי עם דורכין ע״ז במם׳ יקב גבי וכן תפויז קרי

 בעלמא מילתא גוזמא לתפויז: ונותן ]בידו[ שנוטל ע״ג ואף בגת
 התמיר את השקו :כור מאות לג' הגיע לא דמעולס דוקא ולאו

 דכום גוזמא :להפשיט נו? והוא אותו משקין לשויזטו כשבאין
 בדבריו מדקדק שאין הדיוט לשון הבאי לשון דוקא: לאו זהב של

בשמים דק: לא אלא לשקר שיכוין ולא שאינו דבר בפיו ומוציא
 כן הראש להגני׳ ציין בשמים שלראות כמו סי׳ ג״מא ערן וכעיזן *(

וכו׳ המנצי ליאות



חולין שביעי פרק חנשה גיד !56
 יצחק א״ר ]בקולם[ )לקולם( הארץ ותבקע* הבאי ***״

 חכמים דברו מקומות בג׳ שמואל אמר נחמני כר
 תפוח .ופרוכת גפן תפוח הן ואלו הבאי לשון

 עומדת היתה והב של גפן רתנן גפן דאמרן הא
 מי וכל כלונסות ע״ג ומודלת היכל של פתחו על

 כה ותולה מביא אשכול או גרגיר מתנדב שהיה
 ונמנו־ היה מעשה ]צדוק[ )יצחק( בר׳ אלעור א״ר
 רשב״ג דתנן פרוכת .לפנותה כהנים מאות ג׳ עליו

 טפח עוביה פרוכת הסגן שמעון ר׳ משום אומר
 כ״ד ונימא נימא כל ועל נארגת נירים ע״ב ועל

 באמה עשרי׳ ורחבה כאמה ארבעים ארכה חוטין
 בשנה עושים ושתים נעשית רבוא ושתי ומשמונים
:אותה מטכילין בחנים מאות וג׳

 ההמון מקול דכראה דאדוניה הארץ ותבקע וכן דק לא אלחא
 אבל וכו׳ מקומות בג׳ :בלע״ז אשטורכי״ר נבקעת היא כאלו
 : עשירות במקום עניות דאין הוא דוקא דתמיד זהב של כוס
 כהנים ש׳ :הכלובסות על שמודלה עשויה היא גפן כמין גפן

 יומא במסכת ילפיכן מקראי חוטין כ״ד נירקלינ״ץ: גוזמא:
 ארכה כ׳ ורחבה מ׳ ארכה כ״ד: כפול שמוטה כ״ג לו בא פרק

 ורמכו מ׳ גבהו האולם שפתמ לרמבו וי־מבה אולם פתין של לגובה
 ]שאף[ וכ״ל שמעתי. כך בעלמא לצניעו׳ נגדו פרוסה ופרוכת כ׳

 שהוא היכל של ]לרמכו[ )לרמבה( רקבה מדתו כך הדביר פרוכת
 ושתי׳ ומשמוני' :הרצפה ועד העלייה מן לגובהו וגובהו אמה כ'

 וש׳כהני׳מטבילין בה: נערו׳העסוקו׳ ריבו׳ ל״א מוטין. רבוא
 :האי כולי בעי דלא הבאי לשון והיינו בטמאה כשהי׳ אותה



 קבו חולין שביעי פרק הנשה גיד
מא עמו בחאבקו* כתיב אמר לוי בן יהושע רבי

 צא לכף מגערת וירו חברו עם שחובק כאדם
 לג לאשי׳ כנכרי אמר נחמני בר שמואל ר. חבירו של ימינו

 בדרך נכרי לו שנטפל ישראל מר דאמר לו נדמה
 דרב קמיה אחא בר 5שמואל־ רב לימינו טופלו
 נדמה כת״ח אמר עולא בר דרבא משמיה פפא

 ורבנן בור זה הרי רבו לימין המהלך מר דאמר לו
 כהאכקו האי ורבנן כתרוייהו ונשייה אתא מאחוריה

 דר׳ לכדאידך ליה מבעי כירת דרשו מאי עמו
 אבק שהעלו מלמד ריב״ל דאטר לוי בן יהושע

גידהכשה לענין יהודה ור' רבנן בין חיזלוקת עמו )בהאבקו
 יהודה ור׳ שמאל ובשל ימין של בירך נוהג סכרי רבנן

 טעם לתת נ״ל יהושע ר׳ ואתא ימין. בשל אלא נוהג אינו סבר
 שחובק כאדם משמע( עמו בהאבקו ואמר יהודה ר' לדברי

 יזכרו של ימנית ירך לכף מגעת הימנית וידו מלפניו הכירו את
 נכרי שהוא יעקב היה כשכור לו נרמה כנכרי מאמוריו:

 ובירך עליו יקים אס לאידזר מזומן שיהא כדי לימינו וטפלו
 נרמה כוז״ח :לימינו חיוברו לימינו טופלו :נגע לו הסמוכה

 שיהא כדי לימינו וטפלו רבו הוא כאלו כבוד יעקב לו ויזלק לו
 ורבנן ארץ: ודרך מכמה כי אין בור ה״ז המלאך: לשמאל יעקב
 ונשייה אתא חאיזוריו קסכרי בתרוייהו ואסרי יהודה אדר׳ סליגי

 כהאכקו האי ועלו: ממקומן שנשו עד בשתיהן הכהו כתרוייהו
דכדרך למימרא לאו אי כלל למכתביה ל״ל כיה ריישי מאי

ן ?ו נגע הנאנקין



 חולין שביעי פרק הגשה גיד
בהאבקז הבא כתיב הבכור כסא עד ברגליהכס

:רגליו אבק וענן* התם וכתיב עמו א ם1נח
 הגשה גיד שמו נקרא למה לוי בן יהושע וא״ר מב
 נשתה* אומר הוא וכן ועלה ממקומו שנשה שס

 מ״ר חנינא בר יוסי א״ר לנשים היו ׳גבורתם5י"5
 שלה דבר בישראל ונפל ביעקב ה׳ שלה דבר*־ט”שע"

 איסורו שפשט בישראל ונפל הגשה גיד זה כיעקב
וטבוח* מ״ר חנינא בר יוסי וא״ר .ישראל בכל מג ראשי׳
 גיד טול והכן השחיטה ברית להם פרע טבח •

 .נח לבני נאסר הגשה גיד כמ״ד כפניהם הגשה
 פכין על שנשתייר אלעזר א״ר לבדו יעקב ויותר*שםלכ

 ממונכם עליהם שחביב לצדיקים מכאן קטנים
 ידיהם פושטק שאין לפי למה כך וכל מגופן יותר

 א״ר השחר עלות עד עמו איש ויאבק* .בגזל שם

 היו :גבורתם קפצה גבורתם נשתה :קפץ ממקומו נשה
 בישראל כפל כיעקב הכשליז דבר : כנשים מלשים לנשים

 כשר יאמרו שלא השחיטה בית להו פרע :ישראל ככל
 שלא דאע״ם היו מצות שומרי יעקב שכני לפי אוכלים אנו מזירה
 גיר :כמתכיחין כמ״ר :מאבותיהם היו מקוכלין תורה ניתכה
 פכין על שנשתייר :כין נכי כעודן להם נאסי הנשה
 יכק כמל את העבירן ככר ומקנה המשוכים כלים דכל קטנים

 פכים על כשאר והוא לי אשר את ויעבר מיניה לעיל כדכתיב
 עלות ער מדקאמר :לו ומשכה להעבירם הספיק שלא קטנים
לא לפיכך כיום להזיק למזיק רשיח ניתכה לא ש״מ השחי



 קנח חולץ שביעי פיק הנשה גיד

 אבא ר׳ בלילה די*יח יצא שלא לת״ח מכאן יצחק
 נ'םעגורף את זורה הוא היה** מהבא אמי" כהנא בר

 *יי? אברהם וישכם* מהבא אמי" אבהו ר' השעורים
 ככנאשםל, לך* מחטא אמרו ורבנן וגו׳ ויחבוש בבקר
רב וגוי הצאן שלום ואת אחיך שלום את ראה

השמש: לו ויורה* מהבא אמר
 מג יהושע ר׳ ואת ר״ג את שאלתי עקיבא א״ר

שם בהמה ליקח שהלכו אימאום של באיטליו
 השמשוכייפי׳לע לו ויורח* כתיב ר״ג של בנו למשתה

 א״ר זרחה העולם לכל והלא זרחה לבד לו שמש
 דכתיב בעבורו זרחה בעבורו הכאה שמש יצחק
 כח שם ויפגע וכתיב חרגה וילך שכע מבאר יעקב *ויצא

 1ער־ עבי״תי אפשר אמר לחרן מטא כי במקום
 התפללתי לא ואני אכותי בו שהתפללו מקום

 ייזידי כשאר יעקב שהרי כו׳ לת״ח מכאן שמירה: הוצרך
 וגו׳ בשכבו ויהי וכתיב בלע״ז וכייר זורה הוא הנה :והוזק

 שגכאי לשכב לביתו יבא לא לזרות שיגמור שאמר דעי לה אמרה
 קודם ולא בכקר וישכם :בגורן וישכב בלילה לצאת לת״יז הוא

בעוד ראה נא לך :ימידי וכ״ש הוה ימידי דלאו ואע״ג היום
:לראות יכול שאדם

 שמש :מקום שם אימאום :בשר בו שמיכרין שוק איטליז
ומפרש זמכה קודם בעבורו שקעה בעבורו הבאה

 :למרן דחטא דמשחע הרנה וילך כתיב : שקעה למת ואזיל
 :למרן מטא לא דאכתי אל בית דהייכו במקום ויפגע כתיב יהדר

אלא הוא לעי הסמוך לאו אל בית האי אמתי בו ^התפללו



 חולין שביעי פרק תנשה גיד
 ארע^יא ליה קפצה למהדר דעתי׳ יהב ]כר[ עי׳כיש״יבו

 )מיתי( למיהדר בעא צלי כד כמקום ויפגע מידשי״יי3
 בלא ויפטר מלוני לבית בא זה צדיק הקכ״ה אמר

 המקום מאבני ויקה* כתיב .השמש בא מיד כי׳לינה 4יא
 שנתקבצו מלמד יצחק א״ר האבן את ויקח* וכתיב סם

 אמר ואח׳ אח׳ וכל א׳ למקום אבנים אותן כל
 כאחר. נבלעו וכולן תנא ראשו זה צדיק יניח עלי

 רחבו כמה תנא ארצה מוצב סלם והנה ויחלום* סם
 מלאכי והנה* דכחיב פרסאות אלפים ח׳ סלם של סס

 ויורדים שנים עולים בו ויורדים עולים אלהים
 וכתיב ד׳ לחו הוו הדדי כהרי פגעו וכי שנים

 דתרשיש וגמירי כתרשיש וגויתו* כמלאך ביה י דניאל
 הר והוא אל בית קראו אלתיס בית יהיה שם ועל ירושלים
 לכתיב יצקק בו שהתפלל שדה והוא אברהם בו שהתפלל המוריה

 יעקב אלהי בית אל ה' תר אל בסוטה אמרי׳ דהכי בשדה לשוק
 ולא ה׳ בתר לכתיב הר שקראו כאברהם לא אלא שכאיעקב מאי

 ,בית. שקראו כיעקב אלא בשדה לשוק לכתיב שדה שקראו כיצקק
 ויפגע :לו וכתקמצת נתקצרה יל־ את תקפוץ לא לשון קפצה

 לשון כמי ליה ולרשיכן כנגדו שבא בקברו הפוגע כאדם כמקום
 וילן כלכתיב השמש בא מיר :בי תפגעי אל כלכתיב תפלה

 ללמלכי אלא השמש בא כי למכתב ליה למה השמש בא כי שם
 האבן: את וכתיבויקק משמעטובא מאבני זמנה: קולס ששקעה
 זה ולא הדדי כי משמע עולים :אקל אבן נעשו כאחר נבלעו

 צריך ארבעה להו הוו כהררי פגעי וכי : יורדים וכן זה אקר
דחרשיעו :1בדכי? כתרשיש וגויוזו :ארבעת׳ להקזיק הסולם רוקב
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 כדיוקנו ומסתכלין עולים תנא הוי פיסי אלפי תרי
 מטח של בדיוקנו ומסתכלים ויורדים מעלה של

 כי׳ יאפי׳ ר״ש אמר עליו נצב ה׳ והנה* מיד לסכוניה רבעו
 כאדם לאומרו א״א כתוב מקרא אלמלא לקיש בן

 שם עליה שוכב אתה אשר הארץ* בנו. על שמניף
 חקב״ה שקפלה מלמד יצחק א״ר רבותיה מאי וגו׳

 נוחה שתהא אבינו יעקב תחת והניחה א״י לכל
לבניו: ליכבש

מד או אתה גנב א״ל השחר עלה כי שלחני *ויאמר
 שם השחר מן אחה שמתירא אתה קוביוסטוס

 לג שם ומני הגיע לא שנבראתי ומיום אני מלאך א״ל
 1חננאר־ לרב ליה מסייע עכשיו עד שירה לומר
 של כיתות שלש רב אמר חננאל רב דאמר רב אמר

 אומרת אחת יום בכל שירה אומרות השרת מלאכי
 צבאות ה׳ קדוש אומר׳ ואחת קדוש אומר׳ ואחת קדוש

 ממלאכי יותר הקכ״ה לפני ישראל חביכין מיתיבי
ומלאכי שעה בכל שירה אומרים שישראל השרת

 הים מראה יחא כריס כתרשיש כלמתרגם תרשיש ששמו יס
 אדם פרצוף מעלה של בדיוקנו תרשיש: באה אכיה יכתיב

 נצב : קנאה חממת לסכיניה באו :יעקב בדמות יזיות שבד׳
 מאי : השרב מן להצילו במגיפה בנו על שמניף :לשמרו עליו

 נוחה שתהא :לבניו לתת הכטייזו משכניה אמות ד׳ רבותיה
:אמות כד׳ לבניו ליככש

:ייס אל מיום מדשים כתות נ׳ •: נפשות נינב קוביוסטוס
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 ביום אחת פעם אלא שירח .אומרים אין חשרת
 א׳ פעם לה ואמרי בשבת אחת פעם לח ואמרי
 ן פעם לה ואמרי כשנה א׳ פעם לה ואמרי בחדש

 לדת ואמרי כיובל א׳ פעם לח ואמרי בשבוע א׳
 אחר השם את מזכירין וישראל בעולם אחת פעם

 וגו/ומלאכי ה׳ ישראל שמע* שנא׳ תיבות שתי י דניים
 ג׳ לאחר אלא השם את מוכירין אין השרות

 צבאורת ה׳ קדוש קרוש קדוש* כדכתיב תימרת י ישעיס
 עד למעלה שירה אומרים השרית מלאכי ואין

 כוכבי יחד ברן* שנא׳ למטרת ישראל שיאמרו לי׳ *אי
 אומרת אחת אלא אלהים בני כל ויריעו והדר בקר

 אומרית ואחת קדוש קדוש אומרת ואחת קדוש
 וך“בי* כרוך והאיכא צבאות ה׳ קרוש קדוש קרוש צב

 דאתיהב כיון ואבע״א ליה דאמרי הוא אופנים
 בכדה ויוכל מלאך אל וישר* .אתיהב רשותא כ* הסיג

 את מזכירין אין ומלאכים וגו׳ ה׳ ישראל שמע תיבות ב׳ אחר
 15ישר בקר ככבי :!ת ק׳ ק׳ ק׳ תיבות ג׳ לאתר עד בשירתם השם

 קדוש אחרת ואת תיבות שלש אמר מיהת קתכי לככבי'. המשולי׳
 כבוד ברוך כדכתיב תיבות ׳3 אמר דהוזכר ברוך האיכא :ה׳
 הכבול מכסא שהם ליה דאמרי הוא אופנים ברוך ומשני .ה׳

 להזכיר רשותא דאתיהב כיון במלאכים: אכן אחריכן וכי עצמי
 אתיוזב מ:3ש של תיבות ג' לאמר בקדוש הזכירוהו דככר

 בתרי הוא חקרא מלאך אל וישר : להדיא לאדכורי' רשותא
 שכצתי ויוכל אומר הוא מהם זה אי על יודע איני ויוכל : עשר

וייכלא מלאך אל יעקב וישר וה״ק למלאך יעקב אס שר ונעשה



 קס חולין שביעי פרק הגשה גיד

 כשהו^ למי שר נעשה מי יודע איני לו ויתחנן
 3ל לאשל נעשה יעקב אומר הוי אלהים עם שרית כי* אומר

 בכרת מי יורע איני לו ויתחנן ככה למלאך שר
 מלאך אומר הוי שלחני ויאמר אומר כשהוא למי
 אנשיכם ועם אלהים עם שרית כי .ליעקב בכה
 שני שעתידין לו רמו רמז ]רבדת[ )רבא( אמר

שבא״י נשיא שבבבל גולה ראש ממנו לצאת שרים
> גלות: לו רמו מכאן

 מה אמר אבא בר חייא א״ר שריגים שלשה *ובגפן
היוצאקשס גאיבם שרי שלשרת אלו רב

 יי ׳”אשי בא״י וא׳ כאן שב׳ פעמים ודור דור בכל מישראל
 עינייהו רבנן יהבו כאן ואחד כא״י שב־ פעמי□
 ברתיהדרברבא בני נחמיה ורבנא עוקכא ברבנא

 ישראל על זכות שמלמדין גוים שרי ג׳ אלו אמר
 זרת גפן אומר אליעזר ר׳ תנתיין ודור דור בכל

 םס והיא* ויעקב יצחק אברהם זה שריגים ג׳ העולם
 הכשילו האמהורת אלו נצרת עלתה כפורחרה

 המלאך לעומתו נשתרר כלו׳ מלאך יעקב אל וישר ה״ק או יעקב
 יעקב אומר הוי ותוכל שרית כי אומר כשהוא ונציזו המלאך ויוכל
 שסמוכים ישראל שבארץ כשיא אלהים עם שרית :למלאך כצ׳זו
אנשים ועם שניהם דבר יבא האלהיס עד אלהים ונקראים הס

הגולה: ראש
 שרי תסיע ממצרים גפן דכתיב לגפן שנמשלו ישראל ובגפן

ג׳שרינויםמלאכי׳: אלו למלכות: וקרובים עשירים נאים
:קשים ענפים שהם כשריגיס כ״כ נץ משוב אין נצה עלתה
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 יהושע ר׳ א״ל השבטים אלו ענבים אשכלותידה
 מראין אין והלא שהיה מה לאדם לו מראין וכי
 זרח גפן אלא להיות שעתיד מה אלא לאדם' לו

 והיא ומרים ואהרן משה אלו שריגים ג׳ תורה
 אשכלותי׳ הבשילו סנהדרין אלו נצה עלתה כפורחת

 ר״ג! אמר ודור דור שבכל הצדיקים אלו ענבים
 בחד כולי ליה דמוקים למודעי אנו צריכין עדיין
 ירושלים זה גפן אומר המודעי אלעור ר׳ מקום

 והיא גדול וכהן מלך מקדש זה שריגים שלשה
 הבשילו כהונה פרחי אלו נצה עלתה כפורחרח

 לוח מוקים ריב״ל נסכים אלו ענבים אשכלותיה
 שריגים שלשה תורה זו גפן ריב״ל דאמר במתנות

 נצה עלתה כפורחת והיא ומן ענן עמוד באר זה
 אלו ענבים אשכלותיה הבשילו הבכורים אלו

 ישראל אלו גפן אמר אבא בר ירמיה ר׳ נסכים.
שריגים שלשה תסיע ממצרים גפן* אומר הוא וכן פ חלים

 ושנה שנה ככל כהן עולין שישראל רגלים ג׳ אלו
 ולרבווז לפרות ישראל של זמן הגיע כפורחת והיא

 עלתדו וישרצו פרו ישראל ובני* אומר היא ?מותאוכן
ויו* וכה״א ליגאל ישראל של זמנן הגיע י׳^נצה*יפ

 הקנ״ה שנתן במתנות :במקדש המשרתים בהונה פרחי אלו
 סירות ומלאה טובה לארץ שהבנים; הבכירים אלו :לישראל
 לצאת זמנן הגיע :בישולם נמר בפרימת בכורים ממכת ומביאין

דה להזות הנצה זמן עלתה נצח עלתה :.ולמות ילשמת סנאן



 קפא חולין שביעי פרק הנשה גיד
 הבשילו .אגאלתי מלבושי וכל בגדי על נצחם

 לשתות מצרים של זמנה הגיע ענבים אשכלותיה
 האמורו׳ כוסות ג׳ רבא דאמר והיינו .התרעלה כוס

 ואחד משרת בימי ששתת אחד למה במצריט
 סזטיז לשתורתם>ף שעתיר׳ ואחד נכה פרעה בימי ששתת

 אבא בר ירמיה לרב אבא ר׳ א״ל האומות. כל עס
 דריש כוותך באגדתא קראי להגי רב לחו דריש כי

 ומורות נמשלה כגפן וו אומה לקיש בן אר״ש להו
 ת״חייאי אלו שבה אשכולות בתים בעלי אלו שכה
 אלןאשכל)" שבה קנוקנות הארץ עמי אלו שכה עלין

 כ " רחמי ליבעי מתם דשלחו והיינו שבישראל ריקנין
י מתקיימין לא עלייא דאלמלא עלייא על אתכלייא

:אתכלייא
 מו משום יוחנן א״ד כסף עשר בחמשה לי *ואכרה

 שםוט׳: פרעה וכוס המלוס בסיפור■ כוסות ג׳ מצרים: של נצמן
 1 הושע צר^כבוכדנ דכתע ר^כדכובב שהיןריבה נכה סרעה ומוכ

 ממצרים גפן כגפן נמשלה ישראל: זו אומה וגו׳: בבל מלך
 מוציאה הזו הזמורה דמה בתים בעלי אלו שבה זמורות תסיע:

 מסל גומלי בתים בעלי כך הגפן עיקר והוא ופרי ועלין לולבין
 אמיהס בשביל למלכות ממוכס ומפזרים עניים ידי יממזיקיס

 על ומגיכין הרוק סיבלין שבגפן עלין ידם: על ומתקיימים
וזורעין מורשין הארץ עמי כך ורימו׳ ושחש שרב יכם האשכלו׳שלא

 :למידי מזו דלא ודייל״ש קנוקנות :אוכלין שת״מ מה וקיצרין
בשביל בכיסן בט״ו ישראל לי קניתי אוסר הקב״ה לי ואכרה
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 מכירה אלא כירה אין יהוצדק כן שמעון רבי

 זה עשר בחמשה לי י כריתי אשר בקברי* שנא׳ ג יאש""
 אלו כסף ממצרים ישראל נגאלו שבו בניסן ט״ו ״זפ

בידו לקח הכסף צרור* אימר הוא וכן לצדיקים
 צדיקים מ״ה אלו שעורים ולתך שעורים חומר

 וט״ו כאן ל׳ אם יודע ואיני בהם מתקיים שהעולם
ואקחה* אומר כשהוא כאן וט״ו בא״י ל׳ ואם בא״י יא .כליה

 )האוצר( אל ה׳ בית אותו ואשליך הכסף שלשים
 אביי אמר כאן וט״ו בא״י ל׳ 'אומר הוי ]היוצר[
 ]והיינו אפתא דתותי כנשתא בבי משתכחו ורובייהו

הבו בעיניככם טוב אם אליהם ואומר* דכתיבןשם

 דסוטה בפ״ק כדאחריבן קניתי כריתי אשר הצדיקים:
 בצדיקים ליה מפרשיכן בחלק הכסף צרור מעשו: זבנה דיעקב
 דאיתבבאו לנביאים כדשמעי לכבוכדבאבר ומואב עמון ליה דשלמו

 ליה שלמו מאלההון מסתהיבא להו שלמ אמרביבהו תא בחורבנה
 בדרן הלך ליה שלמו אתי בקרוב להו שלמ בביתו האיש אין כי

 הכסן צרור ליה שלמו רממי דבעי צדיקי ואיכא שלמלהו למרמוק
 מיי לתך האין: ל׳ חומר המיתם: שבהם צדיקים בידו לקח

 צדיקים אותם ובקבע הכסף שלשים ואקחה בבבל: כאן כאין:
 דא״י: דצדיקי ורובייהו בא״י: ה׳ בית אל בישראל: לדורות
 אוה׳יע גבי כתיב זכריה בנבואת אליהם ואומר יציע: אפתא

 אשר כריתי את להפר אותו ואגדע כועס את מקלי את ואקמ
אח לי החזירו שכרי הבו וגו' אליהם ואו׳ העמי' כל את כרתי

1 וגו׳: וישקלו שכר עליהם מקבלים שהייתם הצדיקים
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 בס שלשי שכרי את וישקלו חדלו לא ואם שכרי
 שאוה״ע אוה״ע צדיקי שלשים אלו יהודה א״ר בסף

 מצות שלשים אלו אמר עולא עליהם מתקיימין
 אהד ג׳ אלא מקיימין ואין נח בני עליהם שקיבלו

 שוקליןשסע״ג שאק ואחד לוכדים כתובה כותבין *שאין
 התורה: את שמכברין ואחד במקילין המת בשר

מו ואפילו הבריות דעת לגנוב ׳אסור שמואל אמד
 צד בפירוש לאו דשמואל והא נכרי של דעתו

 ק^פ הוה דשמואל איתמר מכללא אלא איתמר
 למכורידה פייסיה לשמעירה א״ל במברזית עבר

 תרנגולת אביי אמר איקפד מ״ט ואיקפד פייסיה
 )רבה( דשחוטה במר ניהליה ויחכה הואי טרפה

 שאין יליף: לקא הוא וחהכא נתפרשו לא מצות שלשים
 ומיימלין זכור למשכב שמשוליס לאע״ם לזכרים כתובה כותבין

 שיכתבו כ׳׳כ זו בחציה ראש קלות כוהגין אין לתשמישן זכר להם
 שאין באיטליז כמקולין :אדם של המת בשר :כתובה להם

בהמה בשר המת בשר שמעתי אני כ״כ בפרהסיא אותו אוכלין
:מעצמה שמתה

 ספינה מברא :המעבורת לבעל שכרו תן למכוריה פייסיה
במיליף רשחוטה במר הנהר: את בה שעוברין רמבה

 תרבא למזבן טביזא ההוא בבכורות ומברו שמוטה במזקת שמוטה
 )לטריפת( והא היא תמורה ללשון ול״ב לכנתא במר לאטחא

 כלי׳ אלא מימלפא לא בשמיטה לטריפה לוקא לאו ]לשמוטה[
:שמוטה לכשרה במר לו נתן שמוטה טריפה

*11
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 ומעשה הבית מבעל רשות נטלו א״כ אלא חבית
 לו היה ולא בצורת בשני אורחין ג׳ שזימן באחד
 בעל של בנו בא בצים בג׳ אלא לפניהם להניח
 וכן ב׳ וכן לו ונתנו חלקו מה□ אחד נטל הבית

 וב׳ בפיו א׳ שעוזק מצאו תינוק של אביו בא ג׳
 עלתה אמו שראתה כיון ומת בקרקע חבטו בידיו

 א״ר ומת ונפל לגג עלה הוא אף ומחה נפלה לגג
 נפשורה ג׳ נהרגו זה דבר 1ער־ יעקב בן אליעזר

 היא: יעקב בן אליעזר ר׳ דכולה קמ״ל מאי מישראל
 מסיכרא קאזל הוה נחמן דרב כריה זוטרא מרםםע״כ

 קאתו הוו ספרא ורב ורכא מחוזקן לכי
 סבר ההית אהדדי פגעו ]לסיכרא[ למסיכת׳ת(

 לרבנן להו למה להו אמר דקאתו הוא לאפירה
 הוו לא אנן ספרא רב א״ל האי כולי ואתו דטרחו
 טרחינן הוה טפי ידעינן הוו אי מר דקאתי ידעינן

 א״ל לדעתיה דאחלישתיה הכי א״ל מ״ט רבא א״ל
 נפשיה: מטעי דקא הוא איהו ליה מטעינן קא והא

ויעזקהו: כמו סוגר שעוזק :מהם ובוש להאכילם מה לו היה
 דלקראתו זוטרא מר כסבור אהדדי פגעו לסיכר׳ אתו הוו

 ולעשית ירעינן הוה לא מדאי: יותר יצאת׳ האי כולי ו יצאו
 שהיה לרעתיה ראחלישתיה יצאנו: אמר למקים ולילך עסקינו

 מגלהו הייתי לא אס ליה קמטעינן והא שכבדנוהו: תמלה סבור
 אמרי אנפשיה רמטעי הוא איהו :מבס טובה לבו ממזיק היה

יצאנו: לקראתך לו אמרנו לא שאנו
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 מט חתניה רבא( )בר חנן רב לבית קאויל הוה רב

 צה קאתי מברא אמר לאפיה דקאתי מברא חזי
 אודיקע״ב אבבא קם אזל לנו טבזייא יומא לאפאי
 אבסז טרף דתליא חיותא חזייה דרשא בבזעא

 עלים לא נמי טבחא אתא לאפיה ב״ע אתו נפוק
 ספיתו השתא איבו להו אמר מיניה עיניה רב

 מההוא רב אכל לא ברתי לבני איסורא לתו
 איעלים לא הא איעלומי משום אי מ״ט בישרא

 כאליעזר שאינו נחש כל רב זהאמר דנחיש אלא
 אלא נחש אינו שאול בן וכיונתן אברהם עכר

 הרשות. מסעודת מיתהני לא ורב הואי רשות סעודת
 יוחנן ר׳ בספרא בריק ושמואל במברא בריק רב

 ר׳ ליה כתב הוה דרב שני כולהו בינוקא בריק

זה: לעבר תשני מעבר באה שהיתה הנהר מעבורת מברא חזא
 הוא טוב סימן לגו טנא יומא לאפאי אתי מברא אמר

 שזימכוה קודם מאליה לקראתם באה כשהמעכור׳ דרכים לעוברי
 כבזעא אוריק כשילינו: לילה באותו אושפיזא בבית להם י״ט

 אס כלומר השתא איכו שבדלת: סדק דרך הציץ רדשא
 שהעלמתםעיניכם: ביתי איסוראלבכי נשמירתכסהשתאספיתו

 נחש כל לגו: טנא יומא דאמר לאפיה דאתא אמעברא תחיש
 אדבר תשקכי שאס אברהם עבד כאליעזר ממש עליו סומך שאינו

 אלינו יאמרו אס שאול בן וכיונתן בה: אדבר לא לאו ואס נה
 עוברין: באלו הארץ לעס ת״ין בת הרשות סעודת ועלינו: עלו

; אזל לא מצאה בקושי ואס אזל לו מזומנת אס כמברא כדק
חיים 3י דהוה שני מלקו ;ססותיו ל פסוק ליה ייל67 שקא3 _
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 כתב הוה נפשיה נח כי שבבבל רבינו לקדם יוחנן

 לי ידע לא אמר שבבבל חברנו לקדם לשמואל
 דשיתין עיבור׳ ליה שדר כתב אנא דרכיה מירי
 שדר כתב ידע בעלמא חושבנא השתא אמר שני
 רב לי אית אמר טריפתא ספיקי גמלי תליסר ליה

 פסוקיך לי פסוק לינוקא א״ל אחזייה איויל בכבל
 דשמואל נפשיה נח ש״מ אמר מת ושמואל* א״לנח^6

 דלא היכי כי אלא שמואל שכיב לא היא ולא
 כיח אומר אלעור כן ר״ש תניא יוחנן רבי לימרת
 אלעור א״ר סימן יש נחש שאין אע״פ ואשה תינוק
 איננו יוסף* רכתיב וימני תלת^ית דאתחוק יאש״י־ייכוהוא

:תקחו כנימן ואת איננו ושמעון
 באגרתו כותב היה תשובה או שאלה סא״י ר״י כתב הוה כי בבבל

 אנא דרכיה מידי לי ידיע לא שמואל אמר שבבבל: רביכו לקדם
 ואהיה שנאו לא והוא בו בקי אכי שאהיה דבר למסש אוכל לא

 פסון מיני פתא טר ספיקי :דוקא לאו נמלי תליסר :רבו
 טרסות; דאלו טמא'ס עופות פסקי הכך שמעתי ואני טרסות

 18“אע :אשה נשא או בן לו כולד או בית בכה ואשה חנוק כיח
 סימל סימן יש :הכמש על ולסמוך לכמש שאמור נחש שאין

 מה שבכה אמר ראשונה בפמורה מצלמ דאי מיהא הוי בעלמא
 לא ואי ומצלימ שהולך היא סימן אשה שכשא •או התינוק שנולד או
 זיפני תלתא יצלייך: שלא למוש שיש מדאי יותר לצאת ירגיל לא

 ואס סתיס הרי איננו ושמעון איננו יוסף ;הצלימ לא או הצלימ
שאינה צרה לך אין מלכה היו עלי מיד תקמו בנימין את

עלי: עוברת
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 שם עדיף סימנא אמינא הוה מרישא רבא אמר

 צר אבירת׳ מהררינן דהא עינא מטביעורה
 השתןייץ עינא בטביעות מהדרינן ולא* בסימנה

 עינא טביעות אמינא• שמעתתא להגי רשמעתינהו
 ובני באשתו מותר סומא היאך דאלת״ה עריפא

 בטביעור־ז אלא כלילה בנשותיהם מותרים אדם
 כריה יצחק א״ר עינא בטביעות ה״נ דקלא עינא
 ואמרי חרי בי אתו דאלו תדע משרשים דרב

 נפשא קטל סימניה[ ]והאי סימניה דהאי פלניא
עינא טביעות לן אית אמרי ואלו ליה קטלינן לא

ליה: קטלינן בגויה
 נוהגקא ואינו בטהורה נוהג הנשרה גיד ופיסקא

 3ע״ בטמאה[ אף אומר יהודה ר׳ בטמאה
 הגשה גיד ]נאסר יעקב מבני והלא יהודה א״ר

 אמרו תניא וכו׳[ להן מותרת טמאה בהמה ועדיין

מהדריכן ולא כסימנים אדם לכל אבירחא מהדרינן דהא
 :מציאות באלו מרבנן לצורבא אלא עיכא בטביעות אבידתא

 עינא[ ]בטביעות עינא: בטביעות איסור שמעתתאדשרי להגי
 משוס ילסיקדהתס לא ומאבדה בקול להכירה שכתןדעתו דקלא
 נפשו ועריות גזל מר דאמר משקר דילמא ין־ישיכן הממון יזימוד

 :עדיסא עיכא דטבייעות תרע :ומממדתם להם מתאוה אדם של
 בו מכירים אנו ואין הכפש את הרג פלוני סימני׳ רהאי פלגיא
 טביעות :הורג של ובכליו כגופו היו וכך כך סימנים אלא לעולם

:מ אנו ומכירין בגויה לן אית עינא
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בני יאכלו לא כן על* נאמר וכי יהורדח לר׳ י^י׳לנלו

 נקראו ולא ישראל בני אלא נאמר לא והלא יעקב
 שנכתב אלא נאמר בסיני אלא סיני עד ישראל בני

 רבא מתיב להם נאסר טעם מאיזה לידע במקומו
 מעשה לאחר אביהם יעקב את ישראל בני וישאו*"׳

 שעתא מהאי אשי לרב דרבא בריח אחא רב א״ל
 ההוא ניתנה פעמים פעמים תורה וכי א״ל ליחסר

מתן שערת ולא הואי מעשה שעת לאו שעת^יא
הואי: תורה

1 הבשר כל
שמיני פיק

 חמרא בר חלא מילתא להא אנא שמואל אמר נ
 נכסירה סייר הוה אבא דאלו אבזית לגבי קרת

 חרא אלא סיירנו לא ואנא א4ביומ דמני תרי
 דסייר מאן שמואל דאמר לטעמיה שמואל דמנא

 הוה אביי איסתרא משכח ויומא יומא כל נכסיה
 אלא ליה: מקשי ולקחיה סיני עד ישראל בני נקראו ולא

 בסיני משה שקבלו לאיזר אלא סיני עד נאמר לא זה מקרא
 לידע המעשה אצל אזהרה אותה כתב התודה את לכתוב ובא

 ארס מפדן כבואו חרובה לזמן עמו שנאבק מעשה לאחר יכו׳:
 אס כי יעקב עוד שמך יקרא לא דכתיב ישראל קראו והקב״ה

ליתטר: ישראל בכי דוישאו שעתא מהאי וגו׳: ישראל
איסתירא משבח הןצריכות: מה קרקעותיו ורואה הולך סייר
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 באריסיה פגע חד יומא ויומא יומא כל נכסי סייר
 אספי מר לבי א״ל לחיכא חני א״ל דאופיה פהכא דררי
 שהמיפ נכסוה כןויר ףןןה אסי רב קרב ןך0דק כבר א״ל

 מרד איסהרי הני כל נינתו היכא אמר יומא כל
 בארעירה״ו״ל דבידקא צינורא חוא חד יומא שמואל
 יש״א קלא רמא בגויה אוהביה כרכיה לגלימיה שקליה

לכולהו אשכחהינהו אמר סכרודה אינשי אתי
שמואל: דמר איסהרי

נא משו דלא האי אמינא הוה מריש אביי אמד
 ע״ב שם אמר זוהמא משום ארעא על בתראי מיא

 ואמרהיי״ינה .עלייתו רעה רוח דשריא משום מר* לי
 נחמני כי מורי שקול דלא האי אמינ^א הוה מריש אביי

 יארע שמא למשהי כסא איניש נקיט כי מפהורא
 דקשי משום מר לי אמר כסעודה קלקלה דבר

 השח דאופיא פתכא הצריך: בכל שמתקנן הפני סלע מוצא
 בכל נכסיו רואה אדם שיהא שאמרו קרמוך טכנו: שהיה עצים

 ממש דלא ידע דהוה ודאי כו׳ )איסתרי יעשו: מה ויראה יום
 דקאמר אלא מהפסד עצמו לשמור אלא איסתרי דימצא קאמר

 יווץ יוצאין המים דבידקא צינורא :יום( בכל כ״כ לטרוק דאין
רטא :האמה שבשפת פתק דרך פירותיו לשטוף ובאין לגדותיהן

וצוק: קול הריס קלא
 ]למשתי[ מאוסות: ונראים מפריק שריקן זוהטא משום

קלקלה רבר :מלפניו כלום לוקקין אין שותה כשאדם
יסתכן יכעו© וכי הנוטל דבר באותו שקפץ השותה יכעום ^וא
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 מהדר ולא דשקיל אלא אמרן ולא צררה לרוח
 אלא אמרן ולא יה לן לית ואהדורי משקל אבל
 בדה לן לית אט־ת ר׳ תוך אבל אמות לד׳ חוץ
 מירי אבל לסעורתא דצריך מידי אלא אמרן ולא

 אשי רב בר מר בה לן לית לסעודתא צריך דלא
 דצריכי מידי דתבלי ובוכנא אאסית' אפילו קפיר

 האי אמינא הודה מריש אביי ואמר לסעודתזיה
 משום מר לי אמר מנקירות׳ משום נשורא דכנשי
 שרא עליה מהדר דחוה גברא ההוא לעניות׳ דקשי

 אנשורא זהיר דקא ליה יכיל הוה ולא דעגיותא
 השתא אמי איבלי ריפתא כרך חד יומא טובא
 עקרינהו מרא אייתי דאכיל בתר ביראי נפל וראי

 ווי ווי דקאמר שמעיה לנהחיא שדינהו ליבלי
מביתיה: גברא ההוא דאפקיה

*

 שתי דלא האי אמינא הוה מריש אכיי נבואמיי
משום מר לי אמר מאיסותא משום אופיא שם

 קוץ שמוציאו אמות לד׳ חוץ אשטורדיש״ון: צררה רוח יייזנק:
 חן אוכלין פירורי שחכבדין נשורא רכנשי .שלח? של אחות לד׳

 )איסיא( אבתריה מהדר :כקיון הכית לנקר מנקירותא :הבית
 ללוכדו רודף היה העניות על הממונה שר דעניותא ]שיא[
 ליראי נפל שבאפר: עשבים על איבלי עניות: לידי ולהביאו

 רגלים למדרס ויהיו העשבים מבין הפירורין ללקט יוכל שלא
 ]שרא[ )איסרא( לההוא גברא ההוא שמעיה ואלכדנובכך:

מנוקתי: מחקים זה הוציאני חביתיה דאסקי׳ ווי דקאמר
אישתיח״א: איפיא



 קסו חולי; שמיני פרק חבשי" כל

 ביה מינפיח לכיסם קשה מישתייה לכרסם דקשי
 תקנתיה מאי לעניותא קשה מדחייה לרישא קשיא

 דשברא דחמראשכרא. לכרסם לשקעיהשקועי.
 אינשי דאמרי והיינו תקנתא ליה לית דמיא .מיא
 הוה מריש אביי ואמר י עניותא אזלא עניא בתר

 גינאה דאסר מכישא ירקא אכלי דלא האי אמינא
 משום מר לי אמר כרעבתנותא דמיחזי משום
 הונא רב בר ורבה חסדא רב .לכשפים דקשי

 מטרוניתא ההי^ן להר אמרה בארבא קאזלי הוו
 טילתאאסרתה אמרה אותכו לא כהדייבו אותכן

 להר אמרה שריוה מילת^ת אינהו אמרו לארבא

 :לצדדין כידו מדחייה *.המוטס מן הבאין רירין לכרסם
 לכרסם מאליו: שיכלה עד המשקה בתיך שקועי לשקעיה

 לשתות רפואתו שכרא :דיזמרא אוס־א מיזמת לי דחמראשבא
 לישתי דשכרא איפיא מיזמת שבא דשכרא לכרסם שכר:
 מכישא מיסלשתות: אלא לו היה שלא זה עניא בחר קיא:

 שאוגדין מאגודה כרישין או שוס מוציאין שאין גינאה דאסר
 עד להמתין יכול שאין ס־עבתנוחא לאכלו: ירק מוכרי

 והכשמר כשפים לו לעשות יכיל אותו הריאה לכשפים שיתירנו:
 ככרית: מטרוניתא עליו: ליזול כימין כשסם אין ממנו

 למש מילחא אמרה :בכסיכה עמכם הושיבני כהיייכו אותבן
 אינהו אמרי ממקומה: לארבאשלאזזה אסרתה מכשפות: של

 מיד עצמן להציל ועושין בדבר בקיאין היו הס אף מילתא
:מילתא מוכמא ולא שס שאמרו דאמרי ואיכא המכשפות
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 ול^ין בחספא לכו מקנח דלא לכו איעבד מאי

 ירקא לכו אכיל ולא אמנייכו כינת לכו קטיל
 אמינא חוח מריש אביי ואמר גינאה. דאסר מכישא

 מאיסותא משום מתכא דנפל ירקא אכלי דלא האי
הפה: לריח דקשה משום מר לי אמר

 יתבי דלא האי אמינא הוה מריש אביי ואמר נג
 מר לי אמר שופכים משום מרויבא תותי שם

 דרו דהוו שקולאי הנהו מויקק דשכיחי משום
 מרויבא תותי לאיתפוחיאותבוה בעו דחמרא חביחא
 שיפורי אפיק אשי רב בר דמר לקמיה אתו פקעה

 א״ל הכי תעביד אמאי א״ל לקמיה אתא שמתי׳
 ברוכת׳ את א״ל באונאי אותכיה כי איעכיד היכי

 זיל דשנות הוא את בעירת מאי רבים דשכיחי
 ואפרע וימנא מר לי ליקבע נטי השתא א״ל שלים

 אתא כי איעכב זימניה מטא כי וימנא ליה קכץ
 דצייר מילי כל א״ל בוימנך אתית לא אמאי א״ל

 מיניה למשקל רשותא לן לית ומני וכייל וחתים
 מכל כשמרי׳ שאתם בכס שולטו׳ מכשפות שאין לכו איעכר מאי
עצמיכס מקכמין אתם אין לכו מקנה דלא :להן הקשה דבר

 :במלבושכם כינה הורגים אתס ואין הכסא בבית במרס
 מיס עליי ירדו שמא שופכין הגג: מן מיס המקליז צכור מרזיכא

 ושוסכין הגג על המשתחשין מתשמיש המקליויס מאוסין
 בשכר: משאות נושא שקולאי לצכור: באין והן תשמישם מי

 באונאי דאותביה למזיק: שמחיה המזיק: ששכרה פקעה
 מכל גאיוד וכו׳ ודוחים דצייר שס: ישן שהייתי באזני הושיבוה



קסח חולין שמיני פיק הבשיי כל

 מריש אביי ואמר .דהפקרא מידי דמשכחינא ער
 משום דחצבא מפומא מיא דשדו האי אמינא הוה

 הרעים. מים ראיכא משום מר לי אמר ציברזא
 לאתויי אול פפא רב בי דהוה שירא בר ההוא
 אמאי ליה אמרו אתא כי איעכב מנהרתן מים

 אדהכי הרעים מים דחלפי ער להו אמר איעככת
 קו אי אמר דחצבא מפימא מיא שדי דקא *חונהו

 איעככי: לא הכי למיעכד דרגילתו ידענא הוה
נד האכילו הראשונים מים אמר דימי רב אתא כי

 ש© מבעלה האשת את הוציאו אחרונים חדר בשר
 נבלה בשר האכילו ראשונים אמר רבין אתא כי

 יצחק בר נחמן א״ר הנפש את הרגו אחרונים
 קטלה רבין אתא אפקה דימי רב אתא וסימניך

 המיס מן תקלה שופך בכד השותה מיא רשדו רשות: לכו אין אלו
 רעים מים החים: פני שעל וקשין קסמין ציבתא משום לארץ:

שהיה פפא '־־ב בי דהוה תקנתם: זו שד מהם ששתה פעמים
 מהן: המזיקין ששתו היעים מים רחלפי עד משמשו:

 לישראל שמוטה ישראלמוכרבשר מכוני חזירשהית בשי האכילו
 נבלות מאכילו במנותו בא וכשהנכרי ומאכילו ומכשלה

 הוא שנכרי זה וכסבור ידיו כטל ולא לאכול אמד יהודי ובא
 נס״ב הכפש את והרגו מבעלה אשה הוציאו מזיר: בשר והאכילו

 קטלה לא לח״ד איכא קטלת לח״ד איכא דכידור בעובדא דיומא
 מהם ומי הוציאו אמר מהם מי תטעה שלא וסימנך אפקה: אלא
 אמי יבין אתא אפקה אמי דימי רב אתא הרגו: אמר

)באלו( הסימן אמוז הרגה והשני הוציאה הראשון קטלה
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 לחומרא: מחני וחרא מהני חרא מתני אבא רבי

 א״ל בכי רקא לשמואל אשכחיה דשמואל אבוה קז
דאמר אמאי רבאי דמחיין בכית קא אמאי בע״

 לא ואמאי ירך משית ולא לבראי ספיח קא לי
 משתייה לא א״ל משינא ואנא אכיל הוא א״ל משית

 מחמת אוכל והלכתא מחי נמי מימחא נמיר דלא
 צריך אינו 1מאביר ירים נטילת צריך מאביגל

:ידים נטילת
 כלדאסרלן מכדי נחמן לרב ילתא ליה נהאמרה

 שרא דמא לן אשר כותיה לן שרא רחמנא . קט
חידת חלב בהמה חלב טוהר דם נדה ככדא ע״גלן

 ■ דכוורא שנא לי גירותא דשבוטא מוחשית חויר
 יבמה. אח אשת בעלה בחיי גרושה איש אשת

 דודאי תטעה לא ושיב והריגה גירושין בה נעשו שניהם ]כאילו[
 יודעין היו והן הוציאה והשני הרגה הראשון ולומר להמליף אין

 לקוחרא כולי מדני הרא :רנין מקמי חא״י אתא דיחי דרב
| בשר ,כרבין הרגו אמרוכיס דיחי כרב מזיר בשר ראשונים

:איסורי תרי ביה דאית מנבילה ממור ,מזיר
 ידיך; רמצת ולא בכי את האכלת משית ברלא לביאי קספיח

 בקי שאינו לו די לא גמיי רלא מסתייה לא :תמלה
:ליטול צריך אין שהמאכיל נטילה בהלכות

 רם :לו דם וטעם קרוש הוא ם7 כולו הכבד :אשתו ילתא
דג של וחימ יולדת של טוהר ימי ושל בתולים של טוהר

 : הוא טמא עוף גירותא : מזיר כטעם טעמו שיבוטא ששמו
לן איששרא אשת לן אסר גירותא: טעם לו יש רכוורא לישנא



 קסט חולין שמיני פי-ק הבשר כל
בחלכא בישרא למיכל בעינא תואר יפת כותית

:כחלי לה וויקו לטבחי ר״נ להו אמר
 קי אבודה מוקר הוה דלא גברא לההו^ אייחוה

כע׳׳ דחגיא שכקיהו להו אמר כפתוהו ואימיה
 של כ״ד אין בצדה שכרה שמתן עשה מצות כל

עליה: מוזהרין מטה

והרוטב העור
השישי פיק

 קכג לבירה ונכנס למקום ממקום העובר לגיון ח״ר
שאין ולגיון לגיון כל לך שאין טמא הבית

 של שהריקיקפלו תתמה ואל קרקפלין כמה לו
:מלכים בראש מונח ישמעאל ר׳

ומה בחלבא בשרא למיכל בעינא :מי שנעלה ואע׳יפ גרושה
; נשפוד כמל לה תכו שסודי זויקו :דוגמתו היתר אמצא

 והי דארבעים ]בד״א[ כדתניא להלקותו העקוד על כפתוהו
מצות אכל העבירה נעשית שכבר תעשה לא במצות לא

 ואינו סיכה עשת לו אומר כגון לקיימה רוצה ואינו שלפניו עשה
 רב להו אמר :נפשו שתצא עד חרדות מכת אותו מכין עושה

 חתן פי׳ לכן ימיך יאריכק למען בצדה שכרה שמתן : יהודה
:זה שכר תטול שלא עישו זהו תקייחנ׳ לא אס לומר שכר'

 : ]חלמחתס[ ()חלמחה בית על להלמס העוברים גדוד לגיון
: במלממה למכשפות וזה חת אדם ראש עור קרקפלין
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 הנפילים וכן* הערוד להביא למינהו •הצב ח״ר גי
זדה לפסוק מגיע ר״ע וכשהיה וסלמנררא קם

 בריות לך יש ה׳ מעשיך רבו מה* אומר היה יא >ייןיא
 שבים ביבשה גדלות בריות לך ויש בים גדלות יי! יל
אלמלא שביבשה מתות מיד ביבשה עולות אלמלאיזי מל,(

 באור גדלות בריות לך יש מתות מיד לים יורדות
 עולות אלמלא שבאור באויר גדלות בריות לך ויש

 לאור יורדות אלמלא שבאויר מתות מיד לאויר
 שיש כל ת״ר .,ה מעשיך רבו מה מתורה מיד

 מאי זירא א״ר החולדה מן חוץ בים יש ביבשה
הונאבריה רב אמר יושבי'חלד כל האזינו* קראשסמט

 רב אמר הישוב מן אינן דנרש ביברי יהושע דרב
ארץ* ואלייתיה משכיה תרביה נרש כשמתא פפאנכ ׳,יייי

 אברה לא פפא א׳׳ר ה׳ דבר שמעי ארץ ארץ
 רב אמר גידל רב אמר ה׳ דבר שמוע נרש
 שרץ הנפילים וכן :כדלקמן בא הוא הכמש ומן הצב מן עיור

 ע״י הדס מעצי האיר מן הנוצר שרץ וסלמנריא :צב מין
 דמינא לר״ע ליה וקים בו שולט האור אין מדמו והסך כשפים

 יות“בי לך יש : בסלמכדרא דמיירי משוס זה לפסוק : הוא דצב
 מקים שהוא הארץ יושבי חלד יושבי : סלמכדרא באור נדלות

 מקום באותו המצויות מיות רנרש ביברא : למולדות ]מיושב[
 :במים אלא גדלות איכן הישוב מן אינן :בלע״ז ביברוכ״ש
 ג בשמתא יהיו כולם רשעים יושביה כל כלומר שתנ בשמתא

 כלו׳ והאליה הבשר עם והעור המלב ואלייתיה משכיה תרביה
רשעים: היו שכולם לפי וכו׳ ניש אבה לא כגדול: כקטן סל©



 קעחולין תשיעי רק6 :והרוטב העור

 לרייך פקודאח נהר .כביך מני נשקיך נרשאה
 לרוייך דפומבדיתא עליך. דחוי שפירא מכלימה

 פעבם תורתא בר הונא רב אמר אושפיזך אשני
 על כרוך שהוא נחש וראיתי לוועד הלכתי אחת
 לפני וכשבאתי מביניהם ערוד יצ^א לימים הצב

 הביאו הם הקב״ה אמר לי אמר החסיר שמעון ר׳
 עליה אביא אני ]אף[ בעולמי ביאתי שלא בריח

 כול מר והאמר בעולמי בראתי שלא ברירה
 מזה זה ומגדלין יולדין שורה ועיבורן שתשמישן

 שניך מכי כרש מיושבי אמד כשקך אם ככיך מני נשקיך נישאה
 אם פקוראה נהי :הוא גכב מומזק כי כולם תמצאם אס

 שפירא מנלימא : בדרך עמך כתלוה רייך ל : סקוד כתר מיושבי
 כתמבר לגונבה ודעתו כאת טלית לך ראה ש מיזמת עליך רחזא
 הן: מיממין שגנבים תשיב היק ידע שלא אושפיזך אשני עמך:
 שעה כל הצב על כרוך : כלאים רביעי' ומ רשעים מקום לוועד

 בכרוכין בקדושין כדאמריכן עמו כזקק והיה אצלו מצוי היה
 אצלו ושוכן כמשך כלו' רחל אמר כרוך מזיר ובבכורות אמריה
 כדאמרי' וממית אדם בכי נושך והיה מביניהם ערוד יצא תמיד:

 הביאו הם וועד אנשי : דוסא בן מכיכא דר׳ ערוד גבי בברכות
 וכו׳ בריה עליהם אביא אני אף :תיו כלאים מזווגי וכו׳

 סכים כנגד סכים שכיהס שמשמשין שוה תשמישו : ערוד והיינו
 עיבור: ימי עיבורן : בתמה כגון עורף כנגד סכים או אדם כגון

 של בכו זה מכיקות רמגדלין : מזה זה מתעברין מזה זה יולרין
 כדאמרי׳ ומיה ונהמה לשרץ לא שוה אינו נמש של עינורו וימי זה
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 ומגדלין יולדין אין שזה דעיבורץ תשמישן שאין וכל
 פורעגות^ה האי גס כתוך נס רב אמר מזרח זה

לפורענות: נם כתוך נס מאי הוא

והלחיים הזרוע
עשירי פרק

 שאין מנין יונתן א״ר נחמני בר 1שמואר א״ר קל
 לעם ויאמר* שנא ע״ה לכהן מתנה נותני׳ בע״

וללויכס( )לברכי□ מנת לתת ירושלים י-׳הכלאליושבי
 כ^ ה׳ בתוררת יחזקו למען והלוים[ ]הבהניכם

 מחזיק ושאינו מנת לו יש ה׳ בתורת המחזיק
מנת: לו■ אין ה׳ בתורת

 דחטיף כהנא האי יוסף רב לן כדק רבא קלגאמר
 זלזולי או מצוה מחבב קא חכוכי מתנתא

 שימול ולא ונתן ליה ופשטנא במצוה מזלזל קא
 מתנת^יא חטיפנא הוה מריש אביי אמר מעצמו

 שכיס לז׳ ונמש מלשים לששה שרצים מיני וכל שועל בפ״קדבכורות
 אותי יצא והיאך ?כר :וציני לא כמש רשע ולאותו התם ואמרי׳

 ליפרעמןהרשעי׳: *כד פיי־עני׳1' נס בתוך נס ומכתש: מצב ערוד
:כהונה ?לק מנת
 רחטיף : היה כהן ורבא כ לתש כדע אס אותכי הנסה לן ברק

 אמרי׳ מי : לכתבים איתן שנושאים מתינוקות מוזנתא
ולא לכהן ונתן :עושה הוא ויפה המצור, מחבב קא חטבי
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 דשמענא כיון מצווי מחביבנא קא חבוכי אמינא
 חטיפג׳ לא מחטיף מעצמו שיטול ולא ונתן להא

 דתניא להא דשמענא כיון לי הבו אמינא מימר
 ״ ע׳׳א חלקם שמואל בני אומר ר״מ הבצע[ אחר *]ויטו
 לי יחבו ואי אמינא לא כמי מימר בפיהם שאלו

 מושכין הצנועי׳ דתניא להא דשמענא כיון שקילנא
 שקילנא לא נמי משקל חולקים והגרגרנים ידיהם

בכהני נפשאי לאחווקי דכפורי יומא ממעלי לבר
זן ניכר : עירניה ליה אנסי׳* ידיה ולפרוס

אגם עין ןשר י-נת ץמחי רהק בוןם בגר מעדה* כתיב
 ”כטאי^ דקרא פשטיה רע לב על בשירים

 זע״ש חולי מלא בפה שואלו הייתי לי הבו מימראמרי מעצמו: הכהן שיטול
 נו בפיה׳ שאלו חלקם :מצוה מביב ]שהיא[ )שהיה( סביר שהייתי
 שם שלא ר״מ אמר הבצע אמרי ויטו שמואל לגבי קרא להו דמגני

 נה משלי הין •שואר מעשר י.כג ויתל קלק אלא בידס לגז עבירות היה
 הפנים למס כמלוק ידיהם מושכין הצנועים : בפיהם שואלים
 כשתלמ' הצדיק שמעון משמת בקלפי בטרף יומא במם׳ קאמר
 ישתכמ שלא בכהני נפשאי לאחזוקי :הפנים בלמס מארה

 אלא עושה שאינו כיון ידיה וליפי־וס ופריך :מעליו כהן שם
 וחמזיק השנה כל לדוכן ידיו יפרוש מעליו כהן שם ישתכמ שלא

 היו לתלמידיו שקבע עתים עידניה ליה אנסיה :בכהני כסשיה
שהצבור בעת לתלמידיו עוסק שהיה כפיו מלישא אותו טורדים

:לב״ה נאספים
 הקור בעת בלוי בגד שהלוכש כמו קרה[ ביום בגד ]מערה

רע לתלמיד השונה כן לנתר מפסידו שהאומן ובמו
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 יהודה רב דאמר הגון שאינו לתלמיד בשונה כתיב
 נופגל הגון שאינו לתלמיד השוגה כל רב אמר

 תאכלהו לצפוניו טמון חשך כל* שנא׳ בגיהנכש אייכה
 אלא שריד ואין באהלו שריד ירע נופח לא אש

זיר^ית א״ר קורא ה׳ אשר כשרירים* שגא׳ ייאלגת״ח
 כזורק הגון שאינו לתלמיד השוגה כל רב אמר

 כן במרגמדה אבן כצרור* שנא׳ רמרקולים אבן מהליכי
 שגא׳ תורה אלא כבוד )ואין כבוד 5לכסי נותן

 א״ר טוב. ינחלו ותמימים ינחלו חכמים כבוד* ג שה
 שאיג׳ למי טובה העושה כל חנינא בר חמא

 אבן כצרור* שג׳ למרקוליס אבן זורק כאלו יודעה כי שם
:תענוג לכסיל'נאוה לא* וכתיב וגו׳( יט הט

 מאיר ר׳ משום אומר אגרא בן והורוה ר׳ חני נח
 פאה ספק שכחה שכחה ספק לקט לקט ספק קלד

 הצדיקו ורש עני* מ״ד לקיש בן דאר״ש מ״ט פאה פג תלי׳
 תהדר לא ודל* והכתיב בדינין אילימא הצדיקו מאי ״ שמי׳

לו: ותן משלך צדק אלא בריבו
 וכן היד כנגד הזרוע אומרים היו חמורות דורשי נט
 באהלו שריר ירע : עדים[ כבגד כמו ונרקב כלוי לשון ]מעדה שם
 נופח לא אש רזאכלהו : רע תלמיד באהלו[ שריד שירע ]למי ע״נ

 כדאמי־י׳ עבודתו תיא זו למיקולים אבן כזורק גיהכס: של אשו
:ע״ז במסכת

: ]בדין[ )ב״ד( זכות לו לראות ברינין אילימא
 ימין של7 מנ״ל אוטרים היו :סתומים מקראות חמורו׳ דורשי

כך שעל סנמס של ידו כנגד לכהן שכומנין יד :מהכא
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 כה מדל תפלה כנגר ולחיים בידו רומח ויקח* אומר הוא

חי תלים וכה״א כמשמעה קיבה ויפלל פנחס ויעמוד* וכה״א

מדכיכה :קבתה !אל האשה *ואת

הגז ראשית
“עשי אחד פיק

 קלז דקא יוחנן לר׳* אשכחיה חיני בר איסי סליק יי
3״ערחלות אתניה א״ל רחלים לבדיה ליה מתני

 לפרמ״י תוררח לשון א״ל מאתים רחליט* כדכתיב א״ל

 אשיי" גי׳ סדרא ריש מאן א״ל לעצמן חכמים לשון לעצמה
 קו-יתיאשי׳לכ אכא^י אבא א׳יל אריכא אבא א״ל בבבל

 שורן י״ו אחרי יתיבנא הוה כד נהירנא ליה
 דנור^ זקיקין ונפקי דרבי קמיה ררב אחורירה

חלמח׳ שעושה יד ואיזו שכרו וזה עילם כהונת כרית לו נתנה
ימין: של אוח׳ הוי

ה׳ חתכי׳ לבריה דמתני :היכי בר לאיפי ייתכן ר׳ אשבחיה
 כל י׳6 :איסי א״ל :*ופרס ומכה מכה גוזזות י־מלי׳

אחתמנה יןוד^ תורה : ׳תי^מ ם^רין חתכיק^ קר^ כלכתיב

 *ןצ” ישיבה: ראש בבבל סדר־א ריש מאן :,רבייויזכןלאים א״ל כו׳:
 בה׳ כדאחריכן היה בדורו שארוך אריכא קרי רב אייכא אבא

 בלשון רביכו אחרת ולא ליה קריוז אריכא אבא :בכדה היד כל
 ממני משיב היה לבבל שירד קודם בכאן כשהיה ]נהירנא : כבוד
מאמריו: שורות עשר שבעה יושב הייתי ואכי רבי לסכי יושב שהיה

:בהלכה[ ונותק נושאין זקיקין
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 לפומית דרבי ומפומיה דרבי לפומית דרב מפומית

 אבא וארה אומרין תן מה ידע אנא ולירה דרב
ו ליה קריה ארעא

הקן שלוח
עשר שניס פיק

 הנפש אה שהרג טהור עוף הילכך רבינא אמר כולה
 השלח שלח* קרא דאמר מ״ט משלוח פטור 3ע״

 מצווה שא~ה במי לך תקח הבנים ואה האם דניי׳ככאת
 אל<ן לשלחו מצווה אהדה שאי זה יצא לשלחו

 קטלא כר* דינ^א דגמיר אי ה״ר לב״ד להביאו קלט
 לב״ד לאהויי ובעי דינידה גמיר דלא אל^ה הוא

:מקרבך הרע ובערת* ביה וקיומי
 חייב בים קן מצ<א רב אמר יהודרה רב שסע״נאמר

 דרך כיס הנותן ה׳ אמר כה* שנא׳ כשלוח מג ישעי׳
 דרך* דבתיב בשמים קן מצא מעתרה אלא וגו׳זשל,לי

 מלשלוח פטור :כקן ונמצא מרד ואיז״כ הנפש את שהרג
 לשלו? דקבעי ליה דרש׳ והכי הוא קטלא ובר הואיל

 קרא דריש והכי הוא הכי בר לאו והאי והפקר הצלה למקום
 תשליוכו: לא לשלק ראוי שאין ואת לשליזכו הראיי את תשלין שליז

 כל על מלוה הרע יבערח ימלט: ומהיכן הוא כרקטלא
 .־ מישראל רשעים לבער כדי לב״ד להביאן מיתה ביזייבי הפוגע

 לשליז כמי מייב בראשו קן והיה האילן את הים ששטף כים קן
: באויר קן נושא עוף בשמים קן : דרך איקרי כמי דים
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דרך הקן בשלוח המחייב נמי הכי בשמים הנשר
 :איקרי לא סתמא ררך איקרי נשר

ס בראשו קן מצא מתנה לרב פפינאי ליה אגזרן
 שם על ואדמה* ]לחו[ אמר מהו אדם של

 בשרש״כטי הוא כשגם* מנין התורה מן משדה ראשו
 ׳אשימי התורה מן אסתר העץ המן* כעין התורה מן המן
'דכר מנין התורה מן מררכי אסתיר הסתר ואנכי* מנין

 ל שמ!ת : דכיא מירא ומתרגמינן דרור מר* דכתיב
 סא הי־דסיאות יוני וכרובן שאינו.מוומן ואיותו נפיסקא

 )ברשם ור״ש חייא 'ר׳ משילוח[ פטור
 הדרסיאות תני וחד הרדסיאורת תנא חד רבי(
הנותן סתמא דרך איקרי ים אנל איקרי לא סתמא דרך

: דרך ביס
 אדם ש״ס שחה אבדה לא בראשו שהיה אע״ס ראשו על ואדמה

 קרויה דלא שמה את אבדה מדלא הוא אדמה גופיה
 ממני שאלו זה ועוד . ביה קריכא הארץ על כמי והשתא עפר
 בגימטריא הוא כשגם : לבא שסופו שבא קודם רמז לחשה מכין
 מיי ימי היה וכך שכה ועשרים מאה יחיו והיו שס[ ]וכתיב חשה
 מנין :ימיו וכן הנולדים חן משה בשגם לנא עתיד כלו' חשה

 אסתר למעשה :העץ על יתלה החן העץ המן המן למעשה
 לרות ומצאוהו פכים הסתר יהא אסתר בימי אסתיר הסתר

 ראש ליה וקרי דרור מ" :מרדכי לגדולת מנין : ורעות רבות
;הגדולה ככסת ואנשי לצדיקים לבשמים

התמיל הורדוס הריסיאות תני וחד הררסיאות תני חר
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 ומאן הורדוס שם על הרדסיאורה דחני מאן

 כהנא רב אמר מקומן שבם על הררסיאות דתני
 מיל^א כפתי דרי שיחסר וקיימן דזדיין לדידי
 דלא מנייהו חד חוה קירי קירי קריא וחוח
 סומא חברתה לה אמרה קירי קירי קריא הוה

 אמרי סומא ]אמרה[ )אמר( קירי קירי אמרי
 ר׳ לי אמר אשי א״ד ושחטוה אתיוה כירי קירי

 במילין: ]אימא| אלא ס״ד מילין מילין .נינייןחנינא
 אפילו בניכם על אבב אדכם יטול לא משגהחמ1נםייס,

קלה מצוה אם ומה המצורע אח לטהר *£££

 בניהם מכני שנשארו הנך לי תזיין ,לריר :בגידולן להתעסק
 כפתי :שורות י״ו דרי שיתסרי וקיימא :הורדוס יוני של

 אדוני קירי קירי ואמרן :מיל כריזב ארכה שורה כל מילא סב
 אוסרי׳: שאנו כמו קירי אימא אדון: לשון הוא קירי אדוני

 לאותו כירי קירי אימא סומא :לחברתה איהי לה אמרה י
 עבד הוא כירי . עבד הוא שהיה על הוא עבד אדון קורא שאת

 ההיא בלשונם מדקדקים שאין גליל בני גבי בעירובין כדאמי־ינן
 קירי מרי למימר דבעא ]דדייכא[ ינאי( )דר׳ לקחיה דאתאי
 לי הוית תסלא כירי מרי ואמרה מחני וגנבות לי הוית טבלא

 שנשארו עבדים אייוזוה :ראות בלא שוטה סומא חין וגנכוך
 רוח דברי מילין חנינא ר׳ לי אמר : ושיזטוה הורדים מעבדי

 מוי לדידי כתנא רב תאמר ס״ד מילין : חעולס דברו שלא הן
 הוה לא הוה דקישטא לאו ואי הדבר על מעיד כתנא רב ותרי לי

; עיסות אותן לדבר מלומדות כשפים ע״י במילין אלא ; אמר
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 בב דכיי׳ והארכת לך ייטב למען* תורה אמרה כאיסר שהוא
 טץ תניא גם׳ ־• שבתורה חמורות מצות על ק״ו ימים

 דטה^ןל ׳“ומצוי מצרה כל לך אין אומר יעקב ר׳ !רבי[
 לקיים המתים תחיית שאין בצדה שברה שמתן שבתורה

 שתיקתנו יאריכון כתיב ואם אב בבכיר כה תלויה
 למק^י״י כתיב הקן ובשלוח לך ייטב ולמען ימיך
 עלהאכיו ול שאמר ירדי ימים והארכת לך ייטב

 ת שם האנש את ושלח ועלה גוזלות לי והבא לבירה
 אריכות היכן רמת נפל בחזרתו הבנים את ולקח
 זה של ]טובתו( ימיו( )טובות והיכן זה של ימיו

 ולמען ארוך שכלו בעול׳ ימיך יאריכון למען אלא
 הוה הבי לא ודילמא טוב שבלו לעולם לך ייטב

 בעבירדה מהרהר ודילמה חזא מעשה יעקב ר׳
 למעשה מצרפה הקב״ה אין רעה מחשבה הוה

שמחן :מועט דבר אלא כיס יזסרון בה שאין כאיסר שהוא
 שלא הקן זשלריד ואם אב כבוד כגון בצדה שכיה

 לעולם :להיזיות המתים שעתידין שכרה מתן להבין תוכל
 יבשלהי טובה אלא יסורין ולא היזק לא בו שאין טוב שכולו

 שאמר כאיזד יהא עובדא יעקב דר׳ אמריכן דקדושין פ״ק
 האס את ושליז ועלה גוזלות לי והבא לבירה עלה אביו לו

 ובקזרתו הקן ושלית ואס אב כבוד וקייס הבנים את וכטל
 הוי אלא ימיו אריכות והיכן זה של טובתי היכן ומת נבל

 ימיך יאריכון ולמען טוב שכולו לעולם לך ייטב נמען אומר
ארוך: שכולו לעולם
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תפוש למען* דכתיב הוה כע״ן מהרהר קאלידודילמא”יי

 וו יעקב בר אחא רב ואמר כלבם ישראל בית את
 בהאי מצוה שבר דאיכא אסאיתא ה״ק ע״ן מחשבת

 היהור לידי ליתי דלא עליה ותנין ליה תחני עלמא
 והא״ר ליכא עלמא בהאי מציה שכר אלא רליתדק
 ולא בהליכתן לא נזוקין אינן מציה שלוחי אלעור

 שאני היוקא דקבוע ומקו׳ היה רעוע סולם בחזרתן
 שאוגל ושמע אלך איך שמואל ויאמר* ש״א״זדכתיב
 קרא להאי אחר ררשיה אלמלא יוסף א״ר והרגני

 ת4איכ חוא מאי חטא לא הרתיח *בי יעקב בר׳
 דר׳ לישנא וא״ר הוא מעשרה האי כי דאמרי

 באשפה מוטלות דחוה הוא המתורגמן חוצסירה
 לא והוא עפר ילחוך מרגליות שהפיק פה אמר
 ולמען טוב שכולו בעולם לך ייטב למען ירע

:ארוך שכולו בעולם ימיך יאריכון

. בכורות מסכת
( הלוקח

ראשון פרק
 ווה לוים כהנים נק"או מקימות בכ״ר אריב״ל ד

כניצדוק: הלוים והכהנים*מהם אחד ׳יקאל”
□ ע 0.1, במרבד בכורות קדשו אמר יוחנן ר׳ ]איתמר י״
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 כמדבר בכורורת קדשו לא אמר לקיש וריש

 דרחמנא במדבר ככורורת קדשי אמר יוחנן ר׳
 בכור כול לי קדש כדכתיב ליקדשו ^אמר

 מדכתיב במדבר ככורורת קדשו לא אמר ור״ל
 מכלל והעבררת כתרידת וכתב יביאך כי והיה

 בג׳ אומר אתת נמצאת ת״ש .קדוש[ לא דמעיקרא
 וכמדבר במצרים לישראל בכורות קדשו מקומית
 שמיתיג דשק* *אומי מהו במצרים .לארץ יש־־אל ובכניסת

 ג כמדכר ככור ל, כי* אומר הוא במדבר ככור כל לי
 ג״”שמוהיה* אומר הוא לארץ בכניסתן ישראל( )בבני

 מקימית בג׳ יצחק בר נחמן א״ר והעברת יביאך כי
 ובמצרים קישו ולא ליקדש הבכורות על הוזהרו

 ר׳ איתמר הכי איתמר אי ]אלא .וכו׳ קדשו לא
 ■ ופסקי[ קדשו אמר ור״ל פסקי ולא קדשו אמר יוחנן

שלא בפרטן ריב״ן את הגמון קונטריקוס שאל
ה מאות וג׳ אלף כ״ב מוצזיי? אתה ס לוי

 והאי במדבר דמעיקרא :במדבר שנולדו בכורות קרשו ]לא
במדבר אכל במצרים לקיש ריש ליה מוקי בכיר כל לי קדש

 פטר כל והעברת והדר יביאך כי והיה חדכתיב קדשו לא
 קרשו לא לארץ: לכשיככסו ולעילם ליקרש הוזהרו רמס[:

]ופסקו :ממצרים שיצאו כאותן לעיל כלהו מידו והא בתמי׳
[*ואילך. הפקודים מומש של משכון משעת

 אלפים ז׳ כתיב דגרשון לוים של בפרטן :שר שם קונטריקום
אלפים י״ו הרי ות״ר אלפים ין׳ ובקהת רת״ק
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 להיכן מאות ג׳ אותן אלף כ״ב מוצא אתה ובכללן

 בכור ואין היו בכורות מאות ג׳ אותן א״ל הלכו
 שיפקיע לבכור ריו אביי אמר מ״ט ככור מפקיע
 מוצא אתה הכסף כגבוי שאלו ועוד עצמו קדושת

 לגלגולת בקע* דכתיב מנה וי״א ככר ואחד מאתים לח שמזח
 וגו׳ אלף מאות לשש וגו׳ הקדש בשקל השקל מחצית

ויהי* רבתי׳ ככר מאת מוצא אתה הכסף ובנתינת שש
 או הירח גלב רבכם משה וגו׳ הכסף ככר מאת

 נטול היה בחשבוני בקי אינו או היה קוביוסטוס מיה עי׳
 א״ל החזיר לא שלם ומחצה מחצה ונתן מחצה

 כתיב ובכללן רש׳ אלף כ״ב הרי ור׳ אלפים ו׳ ובמררי ומאה
 לת״ר לגולגולת השקל מחצית אלף: כ״ב מבןמדש זכר כל

 מכה וי״א ככר ואמד מאתים הוו ותק״כ אלפים ושלשת אלף
 ושקל סלעים כ״ה שהם דינר ק׳ ומכה מכה ס׳ היה ככר

 אלף בככר כמצא כ״ה פעמים ס׳ משוב סלע הוי דאורייתא
 אלפי לו.׳ תמצא שקלים מצאי אלפים ג׳ שהם סלעים ות״ק

 ר׳ אלף לת״ר ככר ק׳ אלף מאות לג׳ כסף ככר ישראל
 צרף סלעים ותשע״ה אלף הכשאריס ותק״כ אלפים ולג׳ ככר

לאלף הרי מכין ד׳ סלע ק׳ מכל מכין מהן ועשה סלעים
י״א שהם סלעים רע״ה להו פשו אמד ככר סלעים ות״ק
 המצי[ ]מן לשלם לו שהיה החזיר לא שלם ומחצה חכים:

ככר ק׳ אלא כתן לא והוא ומצי מכיס וה׳ ומצי ככר ק׳
האלף ואת דכתיב ואע״ג הכסף ככר מאת ויהי כדכתיב

אותו המזיר הממצה מן דיתר אלמא ווי© עשה וגו׳ ישבע
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 היה בחשבונות ובקי היה נאמן גובר רבינו משה
 כפול קדש של ומנה .היה כפול קדש של ומנה
עשרונשיי״יןאל והשקל* דכתיב חסרא א״ר מנ״ל היה

זהי ־ וגו׳: שקלים עשרים גרה
בביתמותכאב אליעזר ר׳ את שאלתי חנינא א״ר

 ע״נ שם סוסים מפטרי חמורים פטרי נשתנו מה רבא
 ארת שסייעו ועוד הוא הכתוב גזרת א״ל וגמלים
 אח׳ כל לך שאין ממצרים שיצאו בשעה ישראל

 לוביכם חמורים צ׳ לו היו שלא מישראול ואח׳
 י׳ל שאלתיו ועוד מצרים של ורהכא מכספא טעונים

 ינטי*מכתנאי שמה רפידים לי אמר רפידים לשון מה
 אומרכמהיש״א יהושע ר׳ שמה רפידים אומר אליעזר ר׳

 ל<ת״:היי״ף* אומר הוא וכן חוררה מדברי עצמן שריפו
 מי יייי״ה שאלתיו ועוד ידים מרפיון בנים אל אבות הפנו
 ר׳ כתנאי שמה שטים לי אמר שטים לשון מה

 שנתעסקו אומר יהושע ר׳ שמה שטים אומר אליעזר
 כת מדכי ך׳ אלהיהן לזבחי לעם ותקראנה* שטות. ברברי

 :בדברים לקכטרו היה שמתכוין הגמון אותו הזכיר לא פסוק
 מכה ס' קדש של ככר וה״ל סלעים כ׳ בו שהיו היה כפול

 ככר ר׳ הוו ככר ק׳ באותם מכה ק״כ שהם סלעים כ׳ כ׳ של
 ניש״י* :לעמודי© ווים שעשה ותשע״ה האלף היו מכה ל״א ככר והאמד
לנגרש שריפו :מעולים לובין :הגדול מדרש בבית הבא מוחבא בבית

 בנים אבות הפנו לא עמלק: עליהם בא לפיכך וכו׳ ידיהם
שטות ברביי :התורה מן ידיהם שריפו מעון* ידים מרפיון להצילן
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 אומר יהושע ר׳ בהן פגעו ערומות אומר אליעזר

י :קריין בעלי כולן שנעשו
 כל בצים מטיל טהור דג משייץ טמא דג ח״רג
 חוץי מלקט בציכם מטיל .מניק המוליד ז

 הרולפנין* מניק בצים שמטיל ע״פ שאף מעטלף ב״ע
יהודה א״ר הדולפנין מאי אדם מבני* ורבים פרים ח

 מטיל מבפנים מוליד בחוץ שזכרותו כל .ימא בגי י'4 ,?!
 שתשמישו כל ביום יולד ביום שתשמישו כל בצים ,יככ^יש

 בליל׳ בין כיום בין שתשמישו כל בלילה יולד לילה כ כמוספתא
 כיום יולד ביום תשמישו .בלילה בין מום כין מוליד תום׳

 אדם בלילה בין ביום כין .עטלף בלילה תתגול.
 שור, ועבורן שתשמישן כל .ליה[ רדמי ויכל

 עשו ויבז כמו בזוי לשון שטות )ל״א מואב.־ בכות את לזכות ;יא,
 גופן משמע ותקי־אן בהם פגעו ערומות ושט(: וחתרגמיכןי מיש

 היא: מקרה ולשון קריין[ בעלי כולן ]שנעשו בהן: פוגע היה
 וכל דדים: לו שיש מניק מחש; עובר שיולד המוליד כל

 ומפרכס פירורים מלקט אלא דדים לו אין בצים המטיל
 ככפים: לו ויש לעכבר דומה שורי״ץ כלב״א עטלף בכיו: את
 עליהם אדם בא שאם אדם מבני ורבין פרין הרולפנין ה״ג

 אדם צורת שמציין בים יש דגים ימא בני תיסכו: מתעבריס
 מוליד תגיד: שזכרותו כל :שיריכ״א ובלע״ז דג צורת ומציין
 ועיבודן שתשמישן בל :בצים הכקבת מטילה :חמש עובר
 ויחי עורף כנגד פכים משמשים ששניהם ועז[ ]כבש כגין שוד!

מדשים: ה' בבטן הולד ששוהא שוה עיבורן
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 שוה ועבורן תשמישן )אין מוח זה ומגרלין יולדין

 פנים משמשין הכל מזה(. ומגדלקזה יולדין אין
 מ״שהניתלתא ונחש ודג מאדם חוץ עירף כנגד

ודברה הואיל במערכא אמרי רבדימי[ אתא ]כי
אחור: כנגד אחור גמל תנא שכינה עמהם

כלבד באילןלוו־ וכנגדו יום לכ״א תרנגולת ת״ר
 שם יום לנ״ב חתול .תאנה באילן וכנגדו יום לג׳

 באילן וכנגדו יום לס׳ חזיר חות. כאילן וכנגדו
 וכנגדן חדשים לו׳ שרצים מיני וכל שועל .תפוח
 ס חרשי לה׳ טהורה דקה בהמה תבואה. כאילן

 חדשים לט׳ טהורה גסה בהמה גפן. באילן וכנגדה
 חדשים לי״ב טמאה גסה בהמה זית. כאילן וכנגדה
 והנמר והרוב והזאב הארי דקל. כאילן וכנגדה

 וכנגדן שנים לג׳ והקיפוף והקוף והפיל והברדלס
 כאילן וכנגדו שנה לשבעים אפעה שוח. בנות כאילן

]עטהס מניקין: וטגדלין קברו: ]סין[ על אקד בא אס יולדין
לדג[: ,ה ויאסר שכינה

 לגמור ביצתה שלהא התרנגיל מן שנתעברה לאקר יום לכ״א
 קטנים אגמים נו שגדלים קורדארא״ן לוז ;יום כ״א עד

 יום לל 3כל :יום כ״א פריו גמר שעת עד פרקיו ומשעת
 אדם כמ״ד^עןשאכל תבואה באילן וכנגדו הולד: צורת גמרהנ

 :תמרי בו גדלי׳ דקל :אילן מין לתבואת קרי היתה קטה הראשון
 לו ויש קיף כעין קיפוף בלע״ז: שימי״ו קוף אשא: ס גידל

אפעה :קיורתא חאיני שוח גנות :מיקצ״א אשכנז ובלשון #ב
12
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 גמר שערה ער נטיעתו משעת וח חרוב .חרוב
 לשבע נחש שניט ג׳ עיבורו וימי שנה ע׳ פריו

 מוכססין וי״א חבר לו מצינו לא רשע ולאותו (*שנים
 רבן ]אמר יהודה א״ר הנ״מ מנא שבע ובנורת

 קרא אמר חנניא כן יהושע דר׳ משמיה בה ומטו
 אם השרה חית ומכל הבהמה מכל אתה ארור* ;״'6*י

 אלא שכן כל לא השרה מחית נתקלל מבהמה למיןל\ש
 אחד מחיה נתקללה שבהמרה כשם לך לומר בחטאו

 החיה נתקלל כך מחתול חמור ניהו ומאי יי״אס״ללשבע
 ואימא שני ז׳ ליה דחוה לשבע אחד .?מבהמה ף
 גידו ומאי לג׳ אחר מבהמה חיה שנתקללה כשםהר2אד

 ט׳ ליה דחוה מחיה הוא נתקלל כך מחמור מאנההיהארי
 הפריז משעת עיבורו וימי :שנולד שכה ע׳ לאחר ^!חתעברדמ)כ
 בכות ולאי שויו בכות חין מוכססין :פרי גמר שעת עד ^ננןמ
 מבהמה אם שנים: ז׳ עיבורו ימי מה"מדכחש :מחש שוח יןמ זהזא

 שוהא( )שבבהמה שסחותה שכן כל לא מחיה מאנהנתקלל
 והא | ]יום כ״ב וחתול חדשים ה׳ עז שהרי החיה מן יותר**יש

 כן דאס אפעה או ארי הייכו החיה מכל דהאי לחימר ליכא ה׳׳כח ,׳ע
 כתיב להכי אלא בהמה: ליבעי ולא החיה מכל 'ליכתוב

 הבהמה' מכל הוא ארור משמע והכי וכו׳ לך לומר :מרווייהו
 חן כתקללה שהבהמה כשם החיה חן יותר ארורה שהיא כמה

 החח׳ )שבשכת חחתיל חמור כיהו ומאי שבעה א׳ על החיה
 לעיל )ואחרי׳ יום כ״ב פעמים ז׳ יש[ ]שבשנה יחים( שס״ה

 כך יום( כ״ב וחתול חדש י״ב חחור כגון גסה טמאה דבהתה
דנהסה לז׳ אחת טמאה גסה מבהח׳ כגון מבהמה הוא כתקלל
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 שם מכל חכחמה ומכל החיה מכל כתיב מי* שנים
 מבחמדח הוא ארור כתיב החיה ומכל הבהמה

 בהמה שיתקללה כשם ואימא מחיה שנתקללה
 נתקלל כד מחתול ען ניהו ומאי לשלש אחד מחיה

 ירחי חמיסר ליה דחוה לג׳ אחד מבהמות הוא
הוןיין קללה ואבע״א כתיב הבהמה מכל אבע״א

:עילויה קללה שדי
 ה לכמה נחש חנניה בן יהושע לר׳ קיסר א״ל

ש© סבי והא שנין לשבעה א״ל ומוליד מועבר

 אמד דהיינו קדש י״ב פעמים ז׳ ומשוב מדש י״ב טמאה גסה
 הבהמה ומכל החיה מכל כתיב מי שכי: שב והוו לז׳

 הבהמה מכל :מבהמה יותר דכתקלל המיה מכל דכדרוש
 מקוללת לך ואין כתקכל כך יותר המקוללת מבהמה משמע כתיב

 הוא נתקלל ]כך )אימא( מממור: יותר גסה בבהמה
 דעיבורה טהורה דקת בהמה כגון לשלש[ אחד מבהמה

 אבע״אמכל ממיסר: הא )תלתא( זמני ובג׳ קדשים לה׳
 לשם ואבע״א יותר: המקוללת הבהמה מכל דחשמע הבהמה

 שדי הפסוק מן לדרוש שתוכל ממורת קללת הילכך נאמר קללה
 בהמה שכתקללה כשם ואימא לאקשויי איכא כמי והכי עילויה

 אמ׳ ממקור הוא כתקלל כך משועל ממור כיהו ומאי לב׳ א׳ ממית
 עילויה שדי קללה לתרוצי איכא אלא שני׳ ב' להר דהוו לב׳

שיתירת בהל משים דמשמע כתיב המיה ומכל הבהמה מכל ועוד
 :לשבע א׳ ממתול מקולל ממור וחצינו מיה שוס על קללתה

:בקעיו עוברו שוהא כמה ומוליד מיעבר לכמה
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 מעוברין הנהו לחלח ואוליד ארבעוח אתונא דבי
 אינהו שמושי משמשי והא שנין ד׳ מעיקרא הוו
 חכימין אנן אינון חכימין והא כאדם משמשי נמי

 א״ל לי ואייתינהו וכינהו זיל חכימת אי מנייתו
 דס׳ ספינתא לי עביר א״ל נכרי ששים הוו כמה
 כי ליה עביר בסתרקי ס׳ בה שדי ביתא וכל בתי

 גברא לההוא אשכחי׳ טבחא לבי על להתם מטא
 ]רישך[ לך( אית )רישא א״ל חיותא עביר דקא

 בסלגא א״ל בכמה )רישא( א״ל אין א״ל לזבוני
 ליה יהב רישך לי הב )א״ל לסיף ליה יהב דווזא

 דחיותא רישא אנא א״ל דחיותא( רישא חד
 בעיה אי א״ל לך( אמרי רישך )אנא לך אמרי

 א״ל• אתונא דכי פתחא לי אחוי סגי דאישבקך
 דרי א״ל ליה קטלי להו דמחיי רכל מיסתפינא

 וקפיהכמאןדקא להתם מטית וכי דקניא כרוכא
 ודרבנאי מגואי דרבנאי אשכח אזל מתפח

 לא חיעברי הוו אי שימושי משמשי והא מקום: אתונא דבי
 מקבלי! איכה שנתעברה לאמר ובהמה מיה שדרך משמשי הוה
 נצמם וכינהו המעשה: לסוף וירדו סבי הכהו הכימי והא זכר:

 שלהם: לכרך כימטילהחם כסאות: ביסתרקי כמכמתך:
 1ל אמרי דחיותא רישא ואנא מכתמבהסה: חיווזא עביר

 מכילה טול רקני כריכי דרי לפני: ולך צעוד סגי בתמיה:
 המכילה זקוף הפתמ: כנגד התם מטית וכי קנים: •של

 יהושע: ר׳ אזל לפוש: שעומד כאדם דמתסח כמאן ]לארץ[:
ליכנם: אמל ינימו שלא מגואי אורבים: דרבנאי אשכח



 קעט בכורות ראשון פרק הלוקח

 לבדאי לדו קטלי דעיילא כרעא חוא דאי מבראי
 לרו קטליה לסנדליה אפכי׳ לגואי לחו קטלי ודנפקא

 אשכח אול לכולהו קטלינדו לסנדליה אפכיה למאי
 שלמא יהיבנא אי אמר מתתאי וסבי מלעיל ינוקי
 דיתבינן עדיפינן אנן סברי )דני לי קטלי לדני

 לי( קטלי לדני יהיבנא אי לתחת ואינהו 1לעיל־
 דרדקי ואינהו קשישי דאנן עדיפינן אנן סכרי דני

 עבידתיך מאי ליה אמרו לכו שלמא לדו אמר
 למינמר ואתאי אנא דיהודאי חכימיא לדו אמר

 :סבי הנך חזו וכי :לקוץ מהזקנים אקד יצא שלא מאכראי
 עבה הקדר אסקופת שהיתה לכו־אי קטלי דעיילא כרעא

 וכי אדם פסיעות בה וניכרת עלי' אסר או סובין ובשפכין
 כרעא קזו וכי לבא שהביקו בראי לשומרי׳ דעייליקטלי כרעא קזו

 הורגים היו לא והשומרים לצאת שהכיקו לגואי קטלי דכפקא
 יוצא אקד או פרקן על לפנים כולו נכנס אא״כ אדם שוס
 האסקופה על ועקד לסנדליה יהושע ר׳ אפכיה :לקוץ כילו

 ודקפוהו יוצאה אקת ופסיעה נכנסת אקת פסיע' ונראית
 אדם בני ששני ודמו כן וראו הזקנים וכשבאו ויצא השומרים

 ואק״כ השומרים לכולהר וקטליכהו יוצא וא׳ נכנס אקד הן
 שהנותן נתכוונו להרע בעליה מלעיל וינוקי :יהושע ר׳ בכנס
 אבו ואמרו התקתוכיס אותו הורגין תקלה לעליונים שלום

 שלום והנותן תקלה לכקורים שלום ליתן לך היה ולא הזקנים
 קשובים ראיתנו הלא ואומרים הבקורים אותו הורגין לזקנים

בעית מאי עבידתיך מאי למטה: והס למעלה שאכקנו מהם
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 )מינך גיבעי הכי אי ליה אמרי מינייכו חכמה
 כת לי וביתו אי לחיי להו אמר ]לך[ מלתא(
 )נהמא( אכלו לכו וכינא ואי בי עבירו דבעיתו

 דאויל גברא האי ]ליה[ אמרי בספינתא דירי גבאי
 להיכא דאויל הוי מאי ליה יהבי ולא איתתא בעי

 עאל לא לחתאי רצה סיכתא שקל מינה דמדלי
 לוה מתרמיא נמי האי אמר עאל לעיל רצה דלי
 דהדר הוי מאי וטריף דאודיף גברא מוליה. בת

 קטיל לאגמא ]אזל! גברא )זיל( להו אמר אוזיף
 עד עליה ומנח 1קטר־ ביה מצי ולא טונא קמא

 אימא ליה[ ]אמרו לי רמידלי אינשי ליה דמתרמי

 אס לי זכית! אי חיכך: אכן ליבעי דמכימת הכי אי הכא:
 הלא אותה ושואל מראשוכה שחיומסת מינה דטידלי :תכצמוכי

 סיכתא זו; שכן כל ראשונה לו ולאכתכו הואיל ללמוד לו יש
 כמקום ככותל[ ]וכעצה ידו השפיל לחתאי רצה קביל״א:

 וכעצה ידו הגביה רצה דלי ;עאל ולא )ככותל( מור שאין
 ולא למכרו מעות שהלוה וטריף דאוזיף :ועאל כקב כמקום
 דהדר חזי מאי לקומות: שטרף כקושי אס כי חמכו כפרע
 קטיל יער: לאגמא הראשון: חן כתיסר ולא לאמריכי אוזיף
 על להרימו כיה מצי ולא יאשוכה מכילה מותך טונא קמא

 , לאמרים סיוע וצריך הואיל עליה קטילומנח הדר שכחו;
 והפסיד הואיל כמי והאי ליה ומדלי איכש דמתרמי עד

 אדם לו שמזדווג עד לאמרים ומאמין מחר ראשונה נאמכה
בו: ומשתכר נאמן



 קפ בכורות ראשון פרק הלוקח

 וילידת כודנייתא לן הוה להו אמר דכדיבי מילי לן
 אבא בבי דמסיק ביה וכתיב פיתקא ליה תלי והוי

 ילדה מי וכודנייתא ליה אמרו ווו אלפא מאה
 מילהאביסריא נינהוטילידבריבי. הי להר אמר

 איכא ומי דכודנתא כסיליתא לידת מלחי במאי
 ביתא לן בני .סריא מי ומילחא לכורנתא סיליתא
 שמיא בין ותלא קם שכם אמר רעלמא באוירא
 )מהתם וטינא ליבני לי אסיקו לחו אמר לארעא

 ומי אמר התבש לאסוקי דמצי איכא ומי אמרי
 אמרו לארעא( שמיא כין ביתא למבני דמצי איכא

 אמר לאצבעותיה וקפה היכא דעלמא מציעותי׳ לי׳
 אשלי אייתו אמר יימר מי ליה אמרו הבא להו

 בדבראעייליה בירא לן אירה ליה אמרו ומשחו
 לי איפשילו א״ל לחו( שרא פארי )אייתי למתא
 איכא ומי ליה )אמרו ואיעיילי דפארי חבלי

 רטייתי איכא ומי להו אמר מפארי חבל דמפשל
 דתבירא ריחייא לן אית למתא( מדכרא בירא

 לחו אמר לחו( שדא מינה פיסקא )שקל חייטיה
 איכא ומי )אמרו ואחייטה גרדי מינה לי כרכו
 ]דכזיב[ )דכדיבי( אתריכא לישכא רות דברי דכרי טילי
 בצוארו שטר פיתקא תלי :פרדה כודנחא :כזב דבר

 סיליוזא רות; דברי הן אלו דכרי טילי נינהו הי שלהולד:
 אתם אין ואם נזמיבין תבל לי עשו טובין דפארי שיליא;
 תסור חייטת שאלתכם; אעשה לא אכי אף שאלתי עושים
כדרן תיטין סמנה לי הוציאו מינה גרדי לי כהיכר אותה;



 בכורות ראשון פרק הלוקח !8©
 לחווטיאיכא אמר מריחייא גרדי למכרך דיכיל

 ליה קטלי במאי דסכיני מישר׳ ריחייא( דחייטי
 ומישרא לחמר׳ קרנא איכא ומי דחמר׳ כקרנא
 הי א״ל ביעי תרתי ליה הוייא.אייתי מי דסכיני

 תר־י איהו אייתו אוכמתי ווגתא והי חיורתא ווגתא
 אוכמתי רעיוא הי חיורתא דעיזא הי א״ל גביני
 נפקא בהי בביעתיה דמיית ורציצא ליה אמרו

 אחוי ליה אמרו דעאיל בחיינו להו אמר רוחידת
 פשטוה כודיא אייתי לחבליה שוי דלא מגא לן

 סתרו מרא אייתו להו אמר בתרע׳ עייל הוה לא
 כלחדוחר לחבלי׳.אייתינהו שוי דלא מגא היינו

 להבא חבראי כולהו סבר ביסתרקי שיחין חוי כי
 אייתי דאתי בהדי ספינתך שרי לספוג׳ א״ל אתו

 גרדי .בהן אותו ותופרים הבגד מן חוטין שחוציאין הנשים
 סכיכין ערוגה לה קטלי במאי דסכיני משרא :סרנש״י

 דמית ורציצא :תרנגולת זוגתא :אותה וקוצצין גוזזין נחה
 לחבליה שוי דלא טנא לן אחוי קליפתו: בתוך שמת אפרויז
 מחצלת; בורייא מפסיד: שהוא הפסד שוה שאינו כלי הראנו

 אייתו הפתח: מן יותר ורוחב ארוך שהיה בתרעא עייל לא
 שיכנסו עד והכותל הפתין בנין וסתת :בלע״ז סושיי״ר מרא

 אחד מביאן והיה "כינהו הואיל בספינתא למיכל אייתינהו
 שיתיןביסחרקי חזי וכי לחדר: ומכניסו עצמו בפני אחד
 לספונא יהושע; ר׳ א״ל יבואו; זה לחדר חברי כל סבר

:ולך ספינתך התר ספינתך שרי החונל: 3ר
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 ט ביח )איית בליעי לבי מטא כי* מעפרייהו עפר
 טטים״סימ וחד ארישא ידיה מטי חד צילמין חלת

 *לאחוריות("" בידיה מחוי דכולהו ובתתיק אליביה
 0יכ אוקמינהו אתא כי בליעי מבי דמיא כווא שקל
 אינהו הני לאו א״ל מענו דהוו וחונהו קיסר קמי

 מלכא לאפי אקשו עלייהו שדא מעפרייהו שקל
 דאתי מיא הנהו אייתו להו עכיד רבעי׳ כל א״ל
 להאי מליוה להו אמר בתיגרא שתהו בליעי מבי

בלע קא הוה קמא קמא כיה שדו מלו לכו ואיוילו
 גמ'א>^3 :ראךול וכלו* כתפייהו דשמוט עד מלו להו

חליצה למצות קודמת היבוכם מצות ]משנה[
 ג מצוה לשם מרזכוונין שהיו בראשונה

מצורת אמרו מצוה לשם מתכוונין שאין ועכשיו
יבום: למצות קודמת חליצה

 וחניאין גו שנופלין חים כל שכולעין שכאוקינום חים בליעי לבי
 איננו והים דכתיג ]והיינו[ אותן ופולטות תהום עד אותם
 כארצם; היו שלא ]לפי[ ושפלים חעוכים דהוומענו מלא;

 ריח את כשהרייזו המלך את קשות ודנרו פניהם העיזו אקשו
 ככלי בתיגרא לארצם: קרוב להיות סגורים והיו ארצם

;שכמם פרקי נשמטו כחפייהו דשמיט :כחבית גתינרא ל״א
לאנדון: והלכו כלו ואזול וכלו

לש© שלא יבמתו את שהחיכס קורמת חליצה מצות עכשיו
:אין אשת כאיסור פוגע מצוה
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ה מ כ ד ע
רביעי פרק

 :וכו׳ בטלים דיניו לדון שכר הנוטל ]משנה[ כט
 דאמר רב אמר יהודה א״ר מנה״מ ׳גמ

 אף בחנם אני מה וגו׳ אחכם למדתי ראה* קרא י דגיי•
 אני מה אלהי ה׳ צוני כאשר תנ״ה בחנם אתם

 בחנם מצא לא שאם מניין בחנם אתם אף בחנם
 ומנין תמכור( )ואל קנה אמת* ת״ל בשכר שילמד מ משלי

 אלמדנה כך כשכר שלמרתיה כשם יאמר שלא
תמכור: ואל קנה אמת ת״ל בשכר

 .שנוהג ראינוהו אם חברות דברי לקבל הבא ח״ר ו
 ואח״כ מיד אותו מקבלין ביתו בתוך בצינעה ל

 ואח״כ אותו מלמדין לאו ואם אותו ע״גמלמדין
 מקבלין כך ובין כך כין אומר רשב״י אותו מקבלין

:והולך כדרכו לומד והוא אותו
 גבאי ונעשה חכר אומרים היו בראשונה זת״ר

מקבלין אין פירש מחברותו אותו דוחין לא

 : תורה אמה : שילמד ות״ת הוראה על שכר כוטלין דאין מה״מ
 יובריס דין עליו נוהג היה בסכינו שקבל קודם בצנעה שנוהג

 מקבלין : עושה הוא לפנים ולומר ליזשדו שאין בצנעא
:]מריו[ )דבר( לכל וכנאמן ביזבר שניזזיקנו אוחו

:הגבאות מן פירש :מישראל חם לגבות למלך סמונה גבאי
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 רב אדם ככל הוא הרי פירש לומר חזרו אותו
 קא הוה שעתא ליה איצטריכא חייא בר הונא

 שמע דרבנן זוגי ות׳ יוסף ורב רבה גביה עייגל
 דנעשה שמעו לסוף תכתקי ת׳ להו קטר אתו דקא
 לירה יויל לחשיבותי׳ ליה יזיל ליה שלחו גבאי

 אזל לא יוסף רב בי הדרי להו שלח לקרמותי׳
 מקכלין אין פירש תנינא אמר יוסף רב אול רבה
הוא הרי פירש לומר חורו תנינא אמר רכה אותו

אדם: ככל

פסולי כל

חמישי פרק
ח ששרה דרב סרסיה אידי[ ]ר׳ אידי( בר )רב

 מררשאשסע״ג בי אמרה אול מיניה שמע הוה
 אמר איקפד ששת רב שמע משמיה אמרה ולא
 נפקא מאי ששת ורב עקרבא לעקציה עקץ מאן

 זעי״ל מחכו לשאול חכמים צריכים שהיו שעתא ליה איצטריכא
פעמא ליה!׳יזי) : כםאות ת׳ : הםל ח!ותי הו ל כות:הל

מיוממ מוכס להיות לו שבחר החשיבות אחר לחשיבות ילך לחשיבותיה
דכר : מגבאות בי הררי :אצלו כלך לא ואנו

 להק־ן מה לאחל פירוקא להאי מדרשא כבי אמרה : שמעיה סרסיה
שלא ונשכני שעקצני הוא חי עקץ מאן :לעיל בגמרא

: שמתא עקרב' לעקעיה :משחי אחרה
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מ״ר רב[ ]אמר יהודה רב דאמר מינידת ליה

 לארס לו איפשר וכי עולמים באהלך *אגורה
 הקב״ה לפגי דוד אמר אלא עולמים בשני ייי״לרור3"

 בעה״ן מפי שמועה דבר שיאמרו רצון יהי רבש״ענה^׳;ה
שאומרי׳ ת״ח כל יוחאי בן ר״ש משום יוחנן מתדא״ר מאמי
 בקבר דובבות שפתותיו בעה״ן מפיו שמועה י״סדבר”

שמעון א״ר לה )ואמרי ועירי בר יצחק וא״רא״כמה,ש
 לדודי הולך הטוב כיין וחכך* קרא מאי *יינזירא(

 ענבים של ככומר ישנים שפתי דובב למשרים
 אף דובב בו נוגע שאדם כיון ענבים של כומר מה

 מפיו שמועה דבר שאומרים כיון חכמים תלמידי
בקבר: דובבות שפתותיו בעה״ז

 4ע החשוד דאמר לר״מ לאביי פפא רב להא״ל
החשוד ר״מ וקאמר מעידו ולא דנו לא הדבר ע״ב

 ה״נ כהני כולה התורה לכל חשוד אחד דבר על
כנל יהיה פיהם ועל* והכתיב דינא דייני דניי׳נארלא
 לאחזוקינהו לחששא ר״מ דאמר איטר נגע וכל ריב

אמר: מי
 ליה רמא בוכרא ההוא ליה הוה צדוק רבי ט
ענבים כומר :כחי שדומה לו היא והכאה נעות דובבות לל

:ויתבשלו שידיזקו כדי ימים ין׳ או ז׳ אחד בכלי שאספן
 לאחזוקינחו הבכורות: על חשודי© כהני© דבר על החשוד

 התורה לכל חשוד א׳ לדבר חשוד ר״ח אמר מי ׳.,בחשוד
אחד: לגר על דעובר לן דמוחזק היכא כולה



 קפג בכורות חמישי פרק פסולי כל

 ערבדת ערובה( ]ביילי׳ )של( נצרים בסלי שערי
 אתא שפותיה איבועאי אכיל דקא כהרי קלופה
 לע״ה חבר בין חלקנו כלום א״ל יהושע דר׳ לקמיה

 לאו לו אמר ר״ג לפני בא הן יהושע ר׳ א״ל
 עד המתן א״ל הן לי אמר יהושע רבי והלא

 שנכנסו כיון המדרש לבית תריסין בעלי שיכנסו
 ושאל השואל עמך המדרש לבית תריסין כעלי
 לאו יהושע רבי א״ל לע״ה חבר כין חלקנו כלום

 עמוד יהושע הן לי אמרו משמך והלא ר״ג א״ל
 רגליו 1על- יהושע ר׳ עמד בך ויעירו רגליך על

 יכול מת והוא חי אני אלמלא אעשה היאך ואמר
 חי והוא חי שאני עכשיו המת את להכחיש החי

 יושב ר״ג היה החי את להכחיש החי יכול היאך
 כל שריננו עד רגליו על עומד יהושע ור׳ ודורש
 המתורגמן לחוצפירת העם( 5)כ ואמרו העם

ועמד: עטור
 ביה למישדי אנא קשידנא ומי האק עם לכהן חבר בין חלקנו כלום

 בעלי משדת: ולא חלקנו הן הארץ: עס ככהן בכוונה מוס
 תורה: של נמלממת' הנלחמים מכמיס תלמידי מגינים תריסין
 ונז' אומן לעזור שלאל* נשיאי על מפקידים יון שמלכי כמשמע! פי׳ )!כעיון

 ינק(: ולצערו י״ג ענדי ליתי דלא שאמר השחר תפליג נס משמע וכן ע״ש
 מוז והוא חי אני אלטלא להכחישו: יכול איני אעשה היאך

 להכחיש החי יכול היאך אמרתי: לא ולומר להכחיש הייתייטל
:שתוק עטור ;בי וקוזרני אמרתי כך ודאי החי
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מומין אלו על

ששי פרק
 הסורה את הפוסק לבן תבלול איותו פיסקא[1 לח
בשחור נכנס לבן אומר יוסי ר׳ וכו׳. ע״ג

שאין מום אינו בלבן ונכנס שחור מום זה הרי
 יצא* דכתיב יוסי דר׳ מ״ט רב אמר בלבן מומיןמל,םעל

סתמא עינימו איקרי דעינא תרבא עינימו מחלב
איקרי: לא

1 אלו מומין
שביעי פרק

 ויפרוש* שג׳ היה אמות עשר מרע״ה רב אמר מד
 מרע״ה פירשו מי המשכן על האהל את תטמ>ש

רב א״ל הקרש אורך אמות עשר* וכתיב פירשו כי שם
 מום בעל למשה עשיתו א״כ לרב חייא כר שימי
רב א״ל מאיבריו קטן או מאיבריו גדול גופו רתנן

:קאמרינן קרש של באמה שימי

 י שבעינו שומן מרוב רעה לתרבות רשע יצא עינימו מחלב יצא
:הוא בלבן העין ושומן

 מזרועותיו גדול דגופו מום בעל :שלו נאמה קש׳ד אמות עשר
של באמה :באמתו אמות ג׳ אלא גופו אין אדם כל דהא

דאורך קרשים של באמה אמה עשר דהיינו קאמינא קרש
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י מים שותין ואין רבים בפני מים משתינין תניא
 לחשתיןשסע״ב שבקש באחר ומעשה רבים בפני

 שמואל צבה. כריסו ונמצאה השתין ולא מים
 נלימא ליה נגרו דריגלא כשבתא ליה איצטריכא

 הדר ודיל וווי ת׳ לך איתיב א״ל לאכוה א״ל אתא
 ליה אפשר דלא לך אפשר את למאריה עובדא

 אנודאדגמלא איצטריך אשי רב ב־ מיםתכין.מר
 להו אמר אתיא קא חמתך ליה אמרי אישתין
 ב׳ ת״ר בשותת עלוקה משום ליה ותיפוק באונה
 איות דלעיל בפ״ק דאמרי' והא משה של כאעתו כמדד לא הקרשי׳

 של דהאי קאח׳ חמש משה בשל לאו אצבע ]חני[ חשה של על יתיר׳
 משה: שתקן ]קדש[ )קרש( של אותת על מאי־ יתיר׳ היתה חשה
אבל ושתיה באכילה צנוע להיות ת״ח דדרך מים שותין ואין

 אצטריכא יסתכן: ימתין שאס צכוע ליהוי לא מיס להטיל
 דשואלין הרגל קודס יום ל׳ דריגלא כשבתא :מיס להטיל ליה

 גלימא ליה עידו במגילה: כדאמרי׳ הרגל בהלכות ודורשין
 שאסור דרוש למאריה עובדא הדר העם: לבין ביכו סדין פרסו

 דאיפשר הוא את :צכיעות לו שיהא עד חים להטיל להמתין
 דלא אחריכא איכיש ליצטרך ואי אתה שחשוב סדין לפרום לך

 חמתך עקור: ויהא ויסתכן העם שילכי עד וימתין ליה איפשר
 לא אם ]מיס[ מטיל הייתי אזכה בתוך אפי׳ באונה חמותך:

 ליה ותיפוק בפכיה: וכ״ש שאמתין קודם אחר מקום לי היה
 וכמצאת השתין ולא להשתין 'שביקש לעיל דקתכי עלוקה משום

 שקורץ שתה עלוקה דילמא ה״ל המתכה דמשיס ממאי צבה בטכו
מיס להטיל יכול שאינו בשוחת כריסו; צבה לסיכך שכשוא״ה
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 מוציא ואחד מים מוציא אחד באדם בו יש נקבים

 כשעת רשום כקליפה אלא לוה זה בין ואין זרע
 זה לתוך זה נקבו אם )ומשתין( נצרך שאדם

 בך יהיה ולא8 מ״ד לקיש בן אר״ש עקר נעשה י יגייס
 עקר בך יהיה לא אימתי ובבהמתך ועקרה עקר
 שלא עקר בך יהיה לא אריב״ל שככהמחך בזמן
 שלא עקרה התלמידים מן עקור ]בך[ )ביתך( יהיה
 בזמן ואימתי המקום לפני עקרה תפלתך תהא

:כבהמה עצמך המשים שאת
 אע״פ מת של מנינו ורוב בנינו רוב התם ]חנן מה

 ואיזהו וכו׳[ ת״ר .טמאין רובע בו שאין
 מנינא תנא לרבא רבינא א״ל קכ״ה מנינו רוב

 1שמואר־ אמר יהודה א״ר וכו׳ לאשמועינן אתא
 זונח ששלקו 1■ישמעאל ,ר של בתלמידיו מעשה

 בה ומצאו בדקו למלך שריפה שנתחייבה אחת
 הכתיב לה שהוסיף בדקת באשה שמא א״ל רנ״ב

 שצירים כשם אומר ר״א תניא דלתות וב׳ צירים ב׳
 כי ותלד ותכרע* ,שנא לאשת צירים כך לבית ד

 שתן עכוב מיזמת דודאי טיפין טיפין שותת אלא כן לאמי יפה
 תהא שלא כבהמה עצמך שתשים שבבהמתך בזמן ליה: הוה

 כשתתפלל וכו׳ עקורה תפלתך תהא שלא :מיס בהטלת צבוע
 תמתין שלא כבהמה תפלתך: נשמעת תהא בכיך על

: מיס מלהטיל
 הם איברים דרמ״יז דכיון בתחיה לאשמועינן אחא מנינא

קרדונ״ש: צירים קכ״ה: הוי פשיטאידרובא
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 שדלתות כשם אומר יהושע ר׳ ציריה עליה נהפכו
 אימי דלתי סגר לא •כי ,שנ לאשה דלתות כך לבית
 מפתח כך לבית שמפתח כשם אומר ר״ע בטני

 קשיאיאדי׳כט ולר״ע רחמה את ויפתח* שנא׳ לאשת
 'גגמ 'עמתמח[: אתמוחי דזיטי״א איידי דילמא ר״י דתלמיד

 ר׳שסע״ג כ״ד ושש )שש וברגליו בידיו יתר ]פיסקא[
א״ר פוסלין( וחכמים מכשיר יהירה

 ש״נכא מלחמה עוד ותהי* דרשו אחד מקרא ושניהם יצחק
 שםואצבעורת ידיו ואצבעירת מדין איש ויהי* וכתיב
 מר משתעי בגנותיה סבר מר ושש שש רגליו
 יהודה א״ר תניא וכו׳. משתעי בשבחיה סכר

 יתר טרפון ר׳ לפני שבא אחד כא־־־ט מעשה
 כמותך א״ל וארבע עשרים ושש שש וברגליו בידיו
א״ל רד ראיה משם יוסי ר׳ א״ל בישראל ירבו

 :מישראל ונתיני ממזרי יתמעטו כמותך
 שם רב תני באדם[. פסולים ]וכו׳ קפח ]פיסקא

 מנין אבהו ר׳ והתני איני גבוה[ וביד
 ב עמים השמדתי ואנכי* שג׳ קומה כבעלי משתכח שהקב״ה

 א״ר גבהו ארזים כגבה אשר מפניהם האמורי את
 לא גבוה ר״ל אמר סגיא שמיטא כאייכא פפא
 ישא לא ננס תורן מהן יצא שמא נביהית ישא

שבישראל מחזרים כל מישיאל ונתיני ממזרי יתמעטו כמותך
 כהן: ידבקו הןולא פסילת ניכריןשמטפה ויהיו כמותך יהיו
ארכו לפי עב שאינו ודק הוא דארוך סניא שמיטא באריכא

כמי וכר׳ ונכפף קומתו לסבול יכול אינו הוא שדק ולפי
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 לבנה ישא לא לבן אצבעי מהן יצא שמא ננסח
 שחורה ישא לא שחור בוהק מהט יצא שמא

טפוח: מהם יצא שמא

ר ו כ נ ש י
שמיני פרק

 סלעין סתם בתורה האמור כסף כל חנינא א׳׳ר יא
 חוץ קנתירין דכתובים ליטרין רנביאיכס נ

 סתם בתורה שכתוב ע״פ שאף עפרון של מכספו
 עובר כסף שקול מאות ארבע* דכתיב קנתירין מ יאשי׳

 א״ר תיקלא לקנתירא דקרו דוכחא ואיכא לסוחר
 מפני שבעולם ווהב כסף כל לגנוז בקשו אושעיא

 מקרא לו שמצאו עד ירושלים של וזהבה כספה
 וחללוה פריצי׳ בה ובאו* דכתיב שמותר התורה יילייימן”

 אביי אמר אלא דעלמא רובא הויא וירושלים

 כקדרה שמור טפוח ביותר: שלבן בוהק שחוטות: שיןוליותיו
:בטסיין המאור את ופקקו שכת חס' בשלהי ומכירו

 :שקל ככל סלעים ק׳ קנתירין : סלעים כ״ה דהוא מכין ליטרין
 מקבלין סומרין שיש מקום שבכל לסוחי־ עובר דכתיב

 קכתיר׳ רקרילתקלאדידהו רוכחא ואיכא :שקלי׳ בתורת אותו
 כספה מפני : ליה יהיב קכטירא הלכך קיכטרא כחדת שגדול

 וכשלקמוהו לזרי׳ ואסו׳ הקדש של והוא בלשכה שהיה ירושלים של
 פריצים שבאו כיון משמע וחללוה : זהבם עם ערכוהו נכרים

למית&ר בעי דעליה בתמיה דעלמא רובא הויא :למולין נסק



 קפי בכורות שמיני פרק בכור יש
 מפני שיפא טור־יאנ׳ הדריאנה דינרא לגנון בקשו
 התורה מן מקרא לו שמצאו עד ירושלים של טבעה

וחללוה: פריצים בה ובאו שנא׳ מותר שהוא

בהמה מעשר
תשיעי פיק

שמויב נקרא למה יוחנן א״ר אבא בר חייא א״ר
 אשינה לרב אבא ר׳ א״ל מדן שירד ירדן

 לה מתנינן מהבא אנן לה מתניתו מהתבש אתון
 יט יהושע יצחק וא״ר אביהם דן בשם דן ללשם *ויקראו

 :פמיאס ממערת יוצא ירדן ותניא פמיאס זה לשם
הנהרורתשם כל רב אמר יהודה[ ]רב )יורן( אמר

 מפרת למטה נהרות וג׳ נהרות מג׳ למטה
 ע״ב הנהושם משרשיא רב אמר דמידליין עינתא* והאיכא

 נ ראשית הרביעי והנהר* והכתיב נינהו דפרר־ז סולמי

היה אלו שיפא טריאנה הרריאג׳ דינרא שבעולם: זהב כל
: בא מירושלים אלו של ורובן ירושלים ממטבעות

 לה: מתכיתו דירדן דשמא סדוקיא אתון מקום: שם מין
אתי. מדן אלמא פטיאם ממערת

 וגיקון ופישון .מדקל נהרות מג׳ ידיץ למטה שבעולם הנהרות כל
 עיכות דמרליין עינתא גזשס: באים שבעולם הנהרות שכל

 אתו והיכי מפרת גבוהים הוו והנהו רמים בהרים הנובעות מיס
 סולם: כמו בהרים ועולין הקרקע מקצמיןתמת סולמי מפרת:
אמרת ואת להו משיב מינייהו ]דכיח[ )דנמד( הרביעי והנהר
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 יעקב בר אחא רב ואיתימא יצחק בר אר״נ פרת הוא
 שמו יובל אומר ר״מ תניא דמעיקרא פרת הוא

 ישלח יובל ועל מים על שתול כעץ והיה* שנא׳ יי •ימיה
 פרים שמימיו פרת שמו נקרא ולמה שרשיו
 נהרא שמואל דאמר לשמואל ליה מסייע ורבים

 רב אמר אמי דא״ר דרב ופליגא מיבריך מכיסיה
פרת: רבה סהרא במערכא מיטרא

 לבנדת מערקת סתריאל בן ישמעאל ר׳ העיד יג
 ס׳ להם יש שבמקומנו חורית רבי לפני נז
 ששיבם לו יש שבמקומנו )יתוש קלפין ריבוא ע״ב

 נפ?ל אחד פעם שלו המסס כבית קלפין( רבוא
 פעם חורו על קרנות י״ו ועברו במקומנו ארו

 לעיל הכיכר פרת הוא רטעיקרא פרח הוא דמיכיהקאתו:
 פרת של שטו יובל ממנו: נפרדים שתג׳ וגו' מעדן יוצא ונהר

 בגן הקייס ועץ קרא משתעי הקייס בעץ וגו׳ שרשיו ישלק יובל ועל
 ורבה שגדל ורכין פרין עדן: גן המשקה הוא ופרת הוא העדן

 לבבל מא״י יורד ]פרת[ פרת רבה סהרא :מטר שוס בלא
 גשמים שירדו בכבל פרת הוי רבה סהדא בא״י יורדים וכשגשמיס

:הגשמים מקמת שגדל לפי במערכא
 )כמו ליטו״גא שלועזיס ירק חזרית :מקים שם לבנה סינומערקת

 בכית עלין(: של קליפות קלפקעלין מהסךמאכל: קזרת ״ישמי
 עלץ אותן ]היינו קליפות( קליפות עשוי שכולו )צנפיי״ל הטסם

 נל״א בהמה של המסס באותו שיש עצמו הכשר כקו קטכיס[
 שנפל )עץ עוביו על עברו זו אצל זו קרנות י״ו חורו על מעכקוול״ט:

 נסי כעין בנסורת משופע היה אס וכ״ש ועגול קד עביו שהיה



קפז בכורות תשיעי פרק בהמה מעשר

 כרכים ששים וטבעה יוכני בר ביצת נפלה אחת
למ3כנףאיז* והכתיב ליה שדיא ומי אחים ש׳ ושברה

הוה: מוורתא ההיא אסי א״ר נעלסה רננים
 יד דומי□ ישראל חכמי כל אומר עזאי בן תניא

נח ׳ הזר׳ הקרח מן חוץ השום כקליפת עלי

ערכין מסכת
מעריכין הכל

ראשון פרק
 ו ]רב[ אמר אבוה כר רבה אמר נחמן רב אמר

 ששים וטבעה גדול: עוף יוכל בר יתר(: רמב עדיין היה
 ביצתה יוככי בר לה שדיא ומי שלה: ומלמון מלבון כרכים

 נוטריקון כעלסת ודרשיכן נעלסה תנים כנף והכתיב לאיבוד:
 ניצתה נישא ומתחטא עולה נושא ישמעאל ר׳ ׳בפ מכיזות כמס׳

 לשס ומורידה קכו עד ועולת לנושא׳ כין כה יש היא שכבד׳ שאע״ס
 בראת וכי לאיוב הקב״ה אמר וכן ירידה. לשון מתחטא בכמת

 ביצה שנושא כך כל כמ בהן שיש יוככי בר לאותו סשובמות כנסים
 שדיא דלא אלמא בקינה בכמת ומורידה למעלה ומגביהה גדולה
אסרומ שאין מחרתה הויא מוזרתא שכפלה: ביצה ההיא ליה:

:מדעתה והשליכתה בה גדל
 ר׳ נר יהושע ר׳ קרמה בן יהושע דר׳ קרח היה ר״ע הזה הקרח

את ר״ע של נכו יהושע ר׳ שאל בשבועות דאמרי׳ עקיבא
ע״כ: י״ע.
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 בין לשנותדת מותר לצדקדה זו סלע האומר
 ה״ז. אמר בין עלי אמר בין לעצמו בין לאחר

 גבאי ליר באת שלא עד לצדקה זו סלע ת״ר
 לשנותה אסור גבאי ליד משבאת לשנותה מותר

 דניחא ינאי ר׳ שאני ופרע יזיף ינאי ר׳ והא איני* נ' ע שם
 להו. ומייתי מעשה דמשהי דכמה לעניינם להו
 אסור לבהכ״נ נר או מנורה שהתנדב ישראל ת״ר

 לא “למימו אבא[ ]בר חייא ר׳ סבר לשנותה
 א״ל מצוה לדבר שנא ולא הרשות לדבר שנא

 הרשות לדבר אלא שנו לא יוחנן א״ר הכי אמי ר׳
לשנותה: מותר מצוה לדבר אבל

נערכין אין
שני פרק

 יהודה רב אמר וגו׳ אל בהררי צדקתך* כתיב א
1וכור מי אל כהררי צדקתך אלמלא ח

 אמר רבה רבה תהום משפטיך לפני ^ע"כלעמוי

 :ישלם[ זמן ולאיור לצרכיו לעצמו :לאיור להלוותה ]לאחר
 : ופרע לצורכו הצדקה מעות ויזיף היה גבאי ינאי ר׳

 : לעניים נייואלהו למפרע זוזי ליה דלית ינאי דכמהדמשהירבי
 לעניים ליולק מעות ליה דלית ואמר לצברי־א ינאי ר' דטעשה

:לעניים רוויוא ואיכא לצדקת אותם וכוסה
סלעי: נמאי לקמן כדמסרש וכו׳ אלמלא יהודה רב אמי



 קפח ערכין שני פרק נערכין אין

 רבה תהום שמשפטיך מפני אל כהררי צדקתך
 חנינא בר יוסי ור׳ אלעור בדר׳ מפלגי קא במאי

 כר יוסי ור׳ כובש אומר אלעזר ר׳ דאיתמר
יהודה ורב אלעור כר׳ רבה נושא אומר תנינא

חנינא: בר יוסי כר׳
י יחיד ימים י״ח יהוצדק בן ר״ש משום יוחנן א״ר

 ימי וח׳ החג ימי ח׳ ׳ ההלל בהם גומר
 שגל )ראשון( וי״ט פסח של ראשון וי״ט חנוכה
 וב׳ חנוכה ימי ח׳ החג ימי ט׳ כ״א ובגולה עצרת

 דאמרינן בחג מ״ש עצרת של י״ט וב׳ פסח של י״ט
 יומ^שסע״ב כל* אמרינן רלא כפסח ומ״ש יומא כל

 כקרבנותיהן חלוקין אין פסח בקרבנותיהן חלוקה דחג
 איקרימועד לא לימא בקרבנותיה דחלוקה שכת
 כעשייר־ין איקדש לא לימא מועד ראיקרי ר״ח

 על ממצה כשהן אדם של מעשיו שוקל כשהקב״ה כובש
 ישוב שנא׳ כמו ים במצולות וכובשן העונות מן תופש ממצה

 וכובשן העונות מן למטה ידו נותן נושא :עונותינו יכבוש ירממכו
 דר׳ ופלוגתא עון נושא שנא׳ כמו הזכיות שיכריעו כדי למעלה
 והכי אלעזר כר׳ דאמר רבה כמס׳ר״ה מניכא בר ור׳יוסי אלעזר
 לעונות כובש שאתה מפני אל כהררי עלינו הבאה צדקתך משמע

 אלמלא משמע מניכא[והכי ]בר יוסי כר׳ יהודה ורב רבה בתהום
לעמוד יוכל חי אל כהררי למעלה העונות מגביה שאתה צדקתך

:רבה תהום עד למטה מכריעין שיהו מפני בפניהם
 והולכין: חתמעטין המג דפרי בקרבנותיהן חלוקים החג ימי

בתרא בס׳ מועד עלי קרא דכתיב מועד דאיקרי ר״ח
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 התקדש כליל לכם יהיה השיר♦ דכתיב מלאכה ל*יע6י

 מקודש ושאין שירה טעון לחג המקודש לילה חג
 מועד דאיקרו וי״ה ר״ח שירה טעון אין לחג

 אכחו דר׳ משום לימא מלאכה בעשיית ואקדוש
 רבש״ע הקב״ה לפני מה״ש אמרו אכהו דא״ר
 בר״ה לפניך שירה ישראל אומרים אין מה מפני
 וספרי דין כסא על יושב מלך אפשר א״ל וי״ה

 אומרים וישראל לפניו פתוחין מתים וספרי חיים
 הכי ולא הכי דלא חנוכה והא לפני שירדה

 לימא ניסא דאיכא פורים ניסא משום וקאמרי׳
 נס על שירח אומרים שאין לפי יצחק א״ר

 יציארת והיי יצחק בר ר״נ לה מתקיף .שבח״ל
 כדתניא הלל ואמרינן ת4הו שכח״ל דנם מצרים

 לומר הארצות כל הוכשרו לארץ נכנסו שלא עד
 הארצות כל הוכשרו לא לארץ משנכנסו שירה
 הלילות וו קריאתה אמר נחמן רב שירה לומר
 עבדי ולא ה׳ עבדי הללו התם בשלמא אמר רבא

 אחשורוש עבדי ולא ה׳ עבדי הללו הכא פרעה
 דאמר נחמן ולרב אנן אחשורוש עבדי אכתי

 לארץ משנכנסו והתניא הלילא היא וו הריאתה
 שגלו כיון שירה לומר האי־צות כל הוכשרו לא

הראשון: להתירן חורו
 מועד: עלי קרא דכתי׳ חליוהו מליוה דההואשתא תמוז דתענית
 קריאת קריאתה מלאכה[: כעשיית מקודש הלל: ]השיר

המכילה:



 קפט ערכין שגי פרק בערכין אין
שלשם היה דק היה חלק במקדש היה אבוב ח״ר

 המלך צוה היה משה ומיטורת היה קנה
 גיי׳ גי׳ ציפוייו נטלו ערב היה לא וקולו* זהב וצפוהו

 ה״ה במקדשי^ היה צלצל שהיה. כמו ערב קולו והיה
 נ ,,ושלחו ונפגכן ערב קולו והיה היה נחשית של

 מצרים של מאלכסנדריא אומנים והביאו חכמים
 והיות תקונו נטלו ערב קולו היה ולא ותיקנוהו

 במקדש היתה מכתשת שהיה. כמו ערב קולו
 והיתרה היתה משה ומימורת היתה שת נח של

 מאלכסנדרי׳ אומני׳ והביאו הבשמי׳נתפגט׳ מפטמת
 ]כמו מפטמרת היתה ולא ותיקנוהו מצרים של

 שהיתה כמו מפטמת והיותה תיקונה נטלו שחיתה[
 ונתפגמו ראשון ממקדש נשתיירו כלים שני אלו
 נחשתמלכי׳אז* דוד אמר ועליהם ארוכה להם היה ולא

 הוזיאד״הני ועליהם ]מרוק[ )ממורק( נחשרת* ממורט
 ח יגייא )מוהב( חמודות שנים מוצהב נחשת וכלי* אומר

 כאחד שקולים שנים אמר חד ושמואל רב ]כזהב[
 שגל כשנים שקול ואחד א׳ כל וח״א זהב של

זה ע״ג זה מכים כלים ב׳ צלצל רקגילדודקה: קלוף: חלק
 ]שבה הבשמים אח מפטט׳ צנב״ל: לתם וקורץ דק וקולו

 הבשמים[ ומפטמת צלול קולו והיה הקטורת סממני כותשין היו
 הדק היטב אומר השוקק בכריתו׳ כדאמרי' ריין בהם ונותנת יפה

 נחשח :ומכתשת צלצל כלים ב׳ לבשמים: יפה שהקול היטב הדק
לזיי״שבט; קלל ממורק לקפלו: שיטלץ דק ורט>8
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 של כאחד שקולים ששניהם יוסף רב תני זהב
 שניס שנא׳ היו שניים אומר נתן ר׳ תניא והב

שניים: אלא שנים א״ת
 הירח שילוח מי( )אומר רשב״ג ]תני[ )תניא( ב
 המלך וצורח בכאיסר ט מי מקלח שם

 חזרו ונתמעטו מימיו שיתרבו כדי והרחיבוהו
 אל* שנא׳ מה לקיים מים מקלח והיה ומיעטוהו ט ירמיה

וגו׳: בחכמתו חכם יתהלל
 מתנה רב אמר שילא בר ]רכא[ )רבה( אמר שם
 י׳* היתהבכהמ״ק מגריפה שמואל אמר יא

 ומר מיני י׳ מוציא ואחד אחד וכל בה היו נקבים
 תנא במתניתא זמר מיני ק' מוציאה כולה נמצאת

 ועשרה הימנה יוצא וקתא אמה וגבוה אמה היא
 נמצאת זמר מיני ק׳ מוציא כ״א בה היו נקבים

וב'מכתשות: צלצלים ב׳ שניים
 קטן כצניר אלא כרבעין מימיו היו שלא בכאיסר : כהר שילוח

 מיס מוציא היה ואעס״ה איסר כמוציא אלא רמב שאינו
 מקלקלת אלא איכה שמכמתו וגו׳ חכם יתהלל אל הצורך. לכל
 בכתב הכל כדכתיב הגבורה פי על נעשו ראשון מקדש שכלי לפי

:השכיל עלי ה׳ מיד
 כ״ף( •)כמין והוא וידי״ל המזבין דשן את גורפין שבה מגריפה

 קכה היה כקב ובכל בה היו נקבים י׳ :כף[ ]כעין
 מוציא קכה של כקב ובכל כקביס י' בו היו וקכה קכה ובכל אמד

:גבוהה( )ואמה זמר מיכי ק' מוציאה כולה נמצאת זמר מק



 קצ ערכין שני פרק נערכין אין

 וסימניך ב״י אר״נ זמר מיני אלף מוציאה בולה
גוזמא: מתני׳

 שס מן שירה לעיקר מנין שמואל אמר יהודה א״ר
יח איזהודניים אלהיו ה׳ בשם ושרת* שנא׳ התורה

 נשיאות ואימא שירה זו אומר הוי שבשם שירות
 שש מכלל בשמו ולברך לשרתו* מדכתיב כפיכה

 אמר מתנה רב הוא שירות לאו בחנים רברכת
 כח שם אלהיך ׳ה את עבדת לא אשר תחת* מהבא

 שבשמחה עבודה היא איוו לבב וטוב בשמחה
 דכחיב ר״ת ואימא שירה זו אומר הוי לבב וטוב

 יט תלים איקי-ר ל□ משמחי לב משמחי ישרים ה׳ *פקודי
 כי דניים ושמחת* דכתיב בכורים ואימא איקרי לא טוב

:איקרי לא לבב טוב איקרי טוב הטוב בכל
 שם )ישיר( הלויט שר וכנניהו* מהכא אמר חזהיה

ד׳האט! אל ואה מבין כי במשא יסור[ ]במשא
 מהכא יוחנן א״ר בלווטי ישיר אלא יסור תקרי

 מתניחין :אלף אמר ומי מאה אמר מי תטעה שלא ]וסימניך
מולין בשמיטת דאחר הכך כגון גוזמא לשכות משכיות דרך גוזמא

׳ : הכשה[ גיד כפ׳
 הכה דכתיב לבב וטוב שממה מתוך אלא שירה שר אדס אין

 לא אשר תמת וה״ק בכורים אימא : לב מטוב ירוכו עבדי
: בכורים הבאת

 מן לוי© שירת אשכמן מהבא אמר חזקיה במשא( )יסור
בלווטי בשיר: כשיאות׳קול במשא )ישיר(]יסור[ התורה
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 שצריכדת עבודה איזוהי עבודה עכוררח לעכור* ד מתי

 מהבא אומר יצחק ר׳ שירה .זו אומר הוי עמדה
 בר ר״ג נבל עם נעים כנור תוף ותנו זמר׳ שאו*פא מלים
 קולם ישאו ]המה[ )הם(* י מהבא אמר יצחק כי ישעי׳

 מהבא ליה מייתי ותנא מים צהלו ה׳ בגאון ירונו
 עליהם הקדש עבודת כי נתן לא קהת ולבני* ז מדני

 יודע איני בכתף שנאמר ממשמע ישאו בכתף
 שירה לשון אלא ישאו אין ישאו ת״ל מה שישאו

 ישאו ואומר תוף ותנו זמר׳ שאו* אומר הוא וכן פא מלים
 אומר יהושע ר׳ אחי בן חנניא וגו׳ ידונו קולכם
 עוד* בקול יעננו והאלהי׳ ידבר משה* פייי״יטמהכא

 ]כאחד[ ויהי* מהבא אמר אשי רב קול עסקיב״עץש
 ר׳ אחד קול להשמיע ולמשוררים למחצצריםה כ ח״ד

 אתם גם הם גם ימותו לא* מהכא אמר יונתן יח מדני
 תניא מזבח בעבודת הם אף מזבח בעבודת אתם מה
 בשלהם אתם אתם גם הם גם ימותו לא הכי נמי

 על ]אלא[ נאמר שאיכו קרבן עבודת צריך ]שירה[ : יזכם שם
 :עולותיכס על ביזצוצרות ותקעתם כדכתיב קרבן נסכי של היין

 לה מייתי :סוף יס מצהלת יותר בהח״ק בשיר יצהלו מים צהלי
 מצווהו שהיה קול עסקי על :התורה מן שירה לעיקר מהכא
 ולא חזכין כעבודת הלוים הם אף : היה לוי שמשה לפי לשורר

 אכהני׳ אתם מה בשיר: אלא מזבין לעבודת כשרי׳ לויס משכיות
לויס בעבודת שנכנסו הכהניס בשלהם אתם :קרא *קא
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במיתד־ז אינן בשלהם הם כמיהה בשלכם וחם
באזהרה: אלא

נ שירה טעונה ציבור נדבת עולת אבין ר׳ ]בעי
 שם אמר עולותיכם שירה טעונה אינה או

 או נדבה עולת ואחת חיבה עולת אחת־ז רחמנא
 רחמנא קאמר ישראל דכלהו עולותיכם דילמא

 ליום זכות מגלגלין אומר יוסי רבי ת״ש[ וכו׳
 ראשון בית כשחרב אמרו חייב ליום וחובה זכאי
 ומוצאי היה שכת ומוצאי היה כאב ט׳ היום אותו

 והיו היתה יהויריב של ומשמרתו היה שביעית
 שירה ומה שירה ואומרים דוכנם על עומדים לוים

 צד מלים וכרעתנם אונם את עליהם וישב* אומרים היו
 אלהינו ה׳ יצמיתם לומר הספיקו ולא יצמיתם

 שירה האי בשניה וכן וכבשום אויבים שבאו עד
 הואי מי חובה דעולת אילימא עכידתיה מאי
 :ככהן המזבח על שעבד לוי בשלכם והם :ששררו כגון
שאמר שוער ולוי דלתית שהגיף משורר לוי כגון בשלהם הם

:• לשוער וזה למשורר זה היו חלוקין ]הלויס[ שהרי שיר
 השופרות מן הבאה המזבח קייץ כגון ציבור נדבת ]עולת

עולותיכם וחותראשם: חטאת מותר מעות שנותניןבהן
 ליום זכות : שירה[ והיינו עולותיכס על בחצוצרות ותקעתם

 א׳ שבת מוצאי :ליגאל עתידין ובניסן נגאלו בניסן זכאי
 בשניה )וכן :שמינית שנה היותה שביעית ובמוצאי :בשבת

 יום באותו חרב פעמים דשני חייב ע״י חובה והיינו שני בחורבן
חובה עולת :חזקור אותו הימין כשהיו כבשו© סעהים וב'
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 נדבה בעולת לאו אלא התמיד בטל בתמון בי״ו

 שנא ומאי הואי דלא חובה רעולת מ״ש ותסבר׳
 אקראי בקר בן ל״ק הא דהואי נדבה רעולת

 תימא ואי רבא אמר לחו דאיתרמי הוא בעלמא
הארץ לה׳* דיומיה שירה ותסברא אשי רב כי תלים

 דארבעה בשירה אונם את עליהם וישב ומלואה
לחו דנפל הוא בעלמא איליא אלא הוא בשבת

:כפומייהו
 5ש מקדש של כנור אומר יהודה ר׳ תניא יג
 את שמחות שובע* שנ׳ היה נימין שבעה ע״כ

המשיח ימות ושל שבע אלא שובע תקרי אל פניך יט חלים

 כטל בתמוז( דמי״ז תענית במם׳ מפורש תמיד היינו דצבור
 ואין ירושלים על צרים שהיו מיזמת כבשים להם היו שלא התמיד

 היו לא הלא דהואי נרבה עולת שנא ומאי : בא ואין יוצא
 להו איחרמו בעלמא בקר בן קשיא לא הא :מצוים כבשים
 נדבה דעולת )וחסבר־א : נדבה לעולת וראוי לתמיד ראוי שאינו
 :נדבה עולת בטיל קובה עולת דבטיל היכי דכי וכו' מ״ש הואי

 שנזדמן נדבה עולת לאתויי להר רמתרמי בעלמא אקראי
 נדבה עולת ש״מ נדבה עולת ממנה ועשו אמד בקר בן להם

 1 ו כלל קרבן על נאמר שירה דההיא וחסברא .־ שירה( צריכה
 ! אומרים היו הא׳ ביום כדאמרי׳ הארץ לה׳ ניהו מאי ריומיה

 1 ניהו כשבת דד׳ שירה אונס את עליהם וישב ואלו הארץ לה׳
קראו האי ביה כתיב הופיע נקמות אל ביוםהד׳ שאומרי׳ מזמור

קינה: איליא
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 ניטאמל>ם״נ על השמינית על למנצח* שנא׳ שמונה
 צכ שם ועלי עשור עלי* שנא׳ עשר עוה״ב של שמינית

לג שם בנבל בכנור לה׳ הודו* ונא׳ בכינור הגיון עלי נבל
חדש: שיר לו שירו לו זמרו עשור

בערכין יש
שלישי פרק

 ד מעשה העושה מן חמור בפיו אומר נמצא משנה
טו אבותינו על דין גזר נחתם שלא מצינו וכן

 יד מדני זה אותי וינסו* שנא׳ הרע לשון על אלא במדבר

גו׳: פעמים עשר
 לשון ש7יז שיר מדכתיב משתעי ולעה״ב נימים י׳ של עשור בנבל

כשם במכילתין כדאמרינן כקנה לשון העה״ז דשירות זכר
 של שיר אכל צרות לילד סופן הללו תשועות כך יולדת זו שנקנה

.־ יולד שאינו זכר לשון עה״ב
 שאמרה המשכה תשלום הוא כן סי׳ וכו׳ כפיו האומר )נמצא

בין קנס שקלים נ׳ כרתן לעולם והמפתה שהאונס
 רע שם והמוציא שבישראל קטנה בין שבכהונה גדולה אנס

 בפיו האומר נמצא סייס זה ועל שקלים ק׳ כותן לעולם
 אלא ניתן שאינו ומפתה מהאונס ממור רע שם שהמוציא

 מעושה ממור נסיו שהאומר מצינו וכן כלו׳ מצינו וכן :כ׳
 ליכנם שלא דין גזר :בגח' מפרש נחתם שלא :מעשה(

על דמשמע כתיב מרגלים גבי פעמים עשר זה :לארץ
:כתמתם זה
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 טשוכם דילמא ממאי וכר. נחתם שלא הפיסקא

 המנונא רא״ר סאתם מלאת לא דאכתי שם
 סאתו שתתמלא עד תאדם מן נפרע הקב״ה אין פזטה

 ]אר״ל[ אר״ש.( )אלא לו יצר ספקו במלאת שנא׳ ש־״,ער
 שמעו ולא פעמים עשר זה אותי וינסו קרא אמר כא.,נמ

 א״ר תניא .דין גזר עליתם נחתם זה על בקולי די מדנד
 של כחו גדול כמה וראה בא פרטא בן אלעזר ייימייא
 רע שם שהוציאו מרגלים ומה ממרגלים לה״רי,הדייש

 חברו על רע שם מוציא כך ואבנים עצים על
 פפא בר חנינא דר׳ משום רלמא ממאי עאכ״ו
 בם מרגלי דברו גדול דבר פפא בר נא חני דא״ר

 כי תקרי אל ממנו הוא חוק כי דכתיב שעה באותה יג פס
 כעל אפילו כביכול ממנו אלא ממנו הוא חזקה'״יס
 אמר אלא משם כליו להוציא יכול אין ^%״הביתנמה

האנשים וימותו קרא אמר ר״ל אמר ]רבה[ )רכא( יד פס

*
*

*

*
 דאכתי לארץ ליככם שלא דינן גזר ביזתם לא להכי )דילמא

 בטלאת פרעכותס(.־ לקבל סאתס נתמלא לא
 תנא צרה לו יצר אז הרבה בעונות סקתו כשתתמלא סיפקו

 ]ולאו עליהם בתיזתס זה על משמע זה פעטים עשר זה י־ לו
 א״י על כלומר ואבנים עצים )על :דאמריני[ צירוף משום

 נענשו הארץ דבת דעל מטאי : היא יושביה אוכלת שאמרו
 אימר תהי אל כלו׳ וכו׳ מכינא דר׳ משוס דילמא מרגלים

 אמרוהו מעלה כלפי אלא עצמן כנגד אלא זה דבר אמרו שלא
הקנ״ה: הכית בעל הכי(: ומשמע הכי משמע ממט דהן
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4על- ,ה לפני במגפה רעה הארץ רבת מוציאי

שהוציאו; הארץ רבת
ו את אבותינו נסו נסיונות עשר יהודה א״ר תניא

 שם ושנים בים שנים הן ואלו במדבר המקום
 במדבר ואחד בעגל אחד בשליו וב׳ במן ב׳ במים

 בירידה בעלייה יאחד בירידה אחד בים ב׳ פארן.
 וגו׳שמומיד קברים אין המבלי משה אל ויאמרו* דכתיב

 ישראל הונא רב דאמר הונא בדרב בעלייה
 בר רבה כדדרש היו אמנה מקטני דור שבאותו

 קי מלי׳ שהיו מלמד סוף בים ים על וימרו* מ״ד מרי רב
 ס;ע״פ שאנו כשם ואומרים שעה באותה ממרים ישראל
 לע׳פ*א מצראחר עולים מצרין□ כך זה מצר עולים

 אמר ליבשה אותם פלוט ים של לשר הקב״ה
 מתנה רבו לו שנותן עבד יש ]כלום[ רבש״ע לפניו
 אחד לך נותן אני הקב״ה א״ל הימנו ונוטלה וחוזר

 עבד יש כלום רבש״ע לפניו אמד שבהם ומחצה
 ערב יהא קישון נחל הקכ״ה א״ל רבו את שתובע

 יד פמית מצרים את ישראל וירא* דכתיב ליבשה נפלטו מיד
 וברפידיבם במרה במים כ׳ הים שפת על מת

טי שם לשתות יכלו ולא מרתח ויבאו* דכתיב במרה

דהתו: קאהר שהוציאו הארץ רבת על
 והנס כהו כעס לשרן להפרש ואית ככשירן לשון )נסיונות

 חולין ע׳ .• הורדים[ ]ממי־ים :כסיכין( כתרגימו זועפים
 ״חפ דבסרעה ומרצה אחד : לדגים פרכסה מתנה רבו לו נותן
*נמחיש " י
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 ברפידים משה על העם וילץ(*) וכתיב ממרה מים ]צ״ל

 לעס לשתות מים ואין ברפירים ויחנו* דכתיב יזל,נ”
 שנא׳ במן שנים .משה עם העם ויהב* וכתיב 'םטששמ,מ

 אל ויצאו תצאו[ ]אל* ממקומו( איש יצא לאל שם
 שני וכשליו ראשון בשליו בשליו ב׳ ויותירו תותירו ע> שם

 כשליו הבשר סיר על בשבתנו* ראשון בשליו ב״שסע
 תאוה התאוו בקרבו אשר והאספסוף* דכתיב שני

:כראיתא פארן ובמדבר כדאיתא עגל מיכי
 מרח* מ״ר וימר־א בן יוסי ר׳ יוחנן.משום זא״ר

אמר רמיה לשון לך יוסיף ומה לך יתן שס
 ואתה דקופיץ ארם של איבריו כל ללשון מליסיןכהקכ״ה

 מבפנים ואתה מבחוץ אדם של איבריו כל מוטל
 של אחד חומות שני לך שהקפתי אלא עוד ולא

 לך יוסיף ומה לך יתן מה בשר של ואחד עצם
 זימר׳ בן יוסי ר׳ משום יוחנן וא״ר דמיה, לשון

 אשר* שג׳ בעיקר כופר כאלו לה״ר המספר כל ע שם
 ראשון בשליו .־ מאות תשע ובסיסרא רכב מאות שש כתיב

 משה( ויסע בפרש׳ כדכתיב ראשונה בשנה ממצרים )בצאתם
 בערב ויהי כדכתיב עמו יורד שליו היה המן יורד דכשהיה

 מרובה זמן ולאיזר וגו׳ הטל שכבת היתה ובבקר השליו ותעל
 דמם׳ בס״ק כדמפרש שכיה בשנה שני )בשליו : יותר התאוו

 )כדכתיב מרגלים במעשה כדאיתא פארן ובמדבר : תעניות(
:פארן ממדבר משה אותם וישליז

 • שפתים( בשר )ושל : שיכים של שורות עצם של אחד
לך אוסיף שמירה זו אי כלו׳ יוסיף ומה לך יחן מה
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 לנו אדון מי ארזנו שפתינו נגביר ללשוננו אמרו
 המספר בל זימרא בן יוסי ר׳ משום יוחנן וא״ר

 קא מלים רעהי בסתר מלשני* שנא׳ עליו באים נגעים לה״ר
 ת4ל אותו לבב ורחב עיניכם )גבה אצמית אותו

 כה זייןיא לחלוטין ומתרגמינן לצמיתות* התם וכתיב אוכל(
 אלא מוחלט למצורע מוסגר מצורע בין אין ותנן

 יד שם תהיה ואת* מ״ר לקיש ריש אמר ופרימה פריעה
 רע. שם מוציא של תורתו היא וו המצורע תורת
 בל^קהלתי הנחש ישוך אם* מ״ר לקיש ריש ואמר
 עיין לבא לעתיד הלשון[ לבעל יתרון ]ואין לחש

 י״*יכ הנחש אצל ]ובאות[ החיות כל )ובאות( מתקבצות
 יתעמת אתרי ואוכל טורף זאב ואוכל דורס ארי לו ואומרות

 1לבער־ יתרון מה להן אומר לך יש הנאה מה
 עונותיי מגדיל לה״ר המספר כל ר״ל ואמר .הלשון

 עג תלים ולשעכת פיהם בשמים שתו* שנא׳ לשמים עד
 עוקבא מר אמר חסדא רב אמר בארץ. תהלך

 הכא כתיב באבן לסקלו ראוי לה״ר המספר כל
 קא שם יידו חיו בכור -צמתו ההכם וכתיב אצמית *אותו

 ,ג.;איככל עוקבא מר אמר חסדא רב ואמר בי אבן
 ק ן?ע״פוימל והוא אני אין הקב״ה אמר לה״ר המספר

 נמהיש״א אותו תקרי אל אוכל לא אותו שנא׳ בעולם לדור

 לנו אדון מי •־ רסיה( ל שנקראת )אתה ל״ה תספר שלא
 כגביר ללשוננו האומרי׳ ל״א( כן ואומר בעיקר כופר )דלסיף

קרא בהאי אובל לא אותו לכו: אדון אין אומרים כאלו
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 אמר הרוח. גסי על לה דמתני ואיכא אוזו אלא

 לה״ר המספר כל עוקםית מר אמר חסדא רב
 מלמעלה עליו אני גיהנם של לשר הקמה א״ל

גכור חצי* שנא׳ נדוננו מלמטה עליו ייל״׳יןכואתה
 )הרע( לשון אלא חץ אין רתמים גחלי עם שנונים

 אל^ גכור ואין וגו׳ לשונכם שחוט חץ* יימיהטשנא׳
היינו רתמים גחלי יצא כגמר ה׳* שנא׳ ישעי׳מכהקכ״ה
 1של- תקנתם מאי חנינא בר חמא א״ר .גיהנם

 שנא׳ כתורה יעסוק הוא ת״ח אם לה״ר מספרי
לה״רשג׳ אלא לשון ואין חיים עץ לשון מרפא* משליטי

 שנ׳ תורה אלא חיים עץ ואין לשונם שחוט חץ
 הארץ עם ואם בה למחזיקים היא חיים עץ*שסג

ר׳ ברוח שבר כה וסלף* שנא׳ דעתו ישפיל הוא יט שם
 תקנה לו אין סיפר אמר חנינא בר׳ ]אחא( )אבא(

ה׳ יברר־ז* שנא׳ הקדש ברוח דוד כרתו שכבר ע תלים
 מרה אלא גדולו׳ מדברת לשון חלקות שפתי כל

 יעסוק הוא ת״ח אם לה״ר לידי יבא שלא תקנתו
וסלף שנא׳ דעתו ישפיל הוא ע״ה ואם בתורה

:ברוח ? שכר בה
 מגדיל לה״ר המספר כל ישמעאל ר׳ דבי הנא ח

 דרב להא רוח גסי על : רעהו בסתר מלשני כתיב לעיל שם
 גבהעיכים•־ כמי כתיב אוכל לא דאותו קרא דבהאי יוסדא
 רריור: ישכור ממנו לסלקה ומפץ בה שמסלף מי בה וסלף

:בכרת דוד שקללו דוד ביתי שבבר
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 עריור־ז וגילוי ורה עבודה עכירות ג׳ כנגד עונות
 ע תלים גדולות מדבר׳ לשון* הבא כתיב דמים ושפיכות

 לב שמות גדולה חטאה הוה העם חטא אנא* בע״ו וכתיב
 לט הזאתיאשימ הגדול׳ הרעה אעשה ואיך* כתיב עריות כגילוי

 ד שם גדול* כתיב דמים בשפיכורת .לאלהים וחטאתי
 מינייהו הי .תרתי אימא גדולות .מנשוא עוני

 קטילתלתא תליתאי לשון אמרי כמערבא מפקת
 חמא א״ר .עליו ולאומרים ולמקבלו למספרו הורגת

 יח משלי ללשון יד יש וכי לשון כיד וחיים מות* מ״ר חנינא בר
 מה אי ממיתה לשון אף ממיתה יד מה לך לומר אלא

 אינה לשון אף לה כסמוך אלא ממית׳ אינה יד
 ״ ירמיה לשונם שחיט חץ* ת״ל לה בסמיך אלא ממיתה

 עד לשון אף אמה וג׳ מ׳ עד שחוט חץ מה אי

ניט"" ע׳ כחי תכי אין למוד עבירות ב' כנגד ואימא משמע תרתי גלולות
 'פנגמהלכך חפקת מיכייהו הי גיולת ככולהי דאשכמי כיון אלא

 !סםםילי1גדשחםפי יזברו ןביל ביכו ישילש יוזאיחל לשון :אתו כולתו
 במאמר ולמקנלי למספרו שהורו. תליחאי וקטיל אנשים: ב׳ בי; רע

 שאח"! זה את זה הורגין באלו אלו שחתגרין איבה שמתוך עליו ולאוחרין
 עיר נוב ד' נהרגו שאול ובימי הרכיל את הדס גואלי והורגים
 דלא ואית כימיו רעב היה ידו שעל לפי ודואג ודוד ושאול הכהכי'
 כוב שאול כשהרג ששתק על שנהרג כר בן אבנר אלא דוד מפרשי

 שלשתן במעמד מלשין שאס לה בסמוך לשון אף הכהכיס: עיר
 מ' ער :מץ כמו בי־מוק שהורג שחוט חץ :לאו לאו ואס הורג

:יושיב קא דוקא לאו אמה וג׳
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 ולשונם פיהם כשמים שתו ת״ל אמה רב׳ מ׳

 פיהם בשמים שתו דכתיב מאחר וכי בארץ תהלך
 ומאחר כחץ דקטיל קמ״ל הא לי למה שחוט חץ

 לשון כיד וחיים מות לשונכם שחוט חץ דכתיב
 ]רבא[ )רבה( ראמר ]כדרבא[ )כדרכה( לי למה
 כי הי בלישניה מיית רבעי כלישניה חיי רבעי
 דאטר כגון ]רכה[ )רבא( אמר בישא לישנא דמי

 עביר קא מאי אביי א״ל פלניא בי נורא איכא
 בלה״ר דמפיק אלא הוא בעלמזית מלתא גלויי
 נורא משתכחא[ ]היכא דמשתכחא( )איכא ואמר
 פפא( )רב אמר וכורי בשר׳ דאיכא פלניא בי אלא

 לירה מרה באפי רמתאמרה מילתא כל ]רבה[
 דאיכא שכן כל אביי א״ל בישא לישנא משום בה

 יוסי דר׳ הא כי אנא א״ל בישא ולישנא חוצפא
 וחורתי דבר אמרתי לא מימי יוסי דא״ר לי סבירא

כנל הונא רב בר ]רכה[ )רבא( אמר* לאחורי טז

 לחמזיקי׳ דכתי׳עץמייסהיא בתור׳ שיעסוק בלישניה חיי דבעי
 תליתאי: קטיל7 כדאחרן ל״ה בלישני׳שיספר מיית ורבעי בה:

 דכ״ע להתס נורא איכא )דאחר היא בעלמא מילתא גלויי
 אומרה ואינו הואיל רש״י ]לשון לאו( אי קאחר קושטא אי ידעי

 בי אלא :סלוני[ אצל לכי אור שמבקש לאותו חגלה אלא בלה״ר
 ודגים בשר לו ויש הוא עשיר כלו׳ וכורי בישרא רשכיחא פלניא

 מתכה-־דמתאמר׳ ואינו לאמרי׳ ליהנו׳ ויכול כלום ממוסר ואינו
לאחורי חזרתי עליו: האומר בפני אומרה טראשהמרגל באפי
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 משום בה לירה תלתא באפי דמתאמרה מילתא
 וחברא ליה אית חברא חברך מ״ט כישא לישנא

 אמר דימי רב אתא כי ליה אית חברא דחברך
 *נ משלי קללה השכם בבקר גדול בקול רעהו מברך* מ״ר

 קמירת וטרחו לאושפיוא דאיקלע כגון לו תחשב
 רחמנא ואמר כשוקא יתיב נפיק למחר שפיר

 אינשי ושמעי קמאי טרח דהכי לפלניא ליברכיה
 דימיאחוהדרבספרא רב תני ליה. ואנסי ואולי

 שמתוך חברו של בטובתו אדם יספר אל לעולם
 אחוה דימי רב וא״ד ]רעתו[ )גנותו( לירי בא טובתו

 להו אט׳ ביה לשיולי ספרא רב על חלש ספרא דרב

 אמרתי אלא בפניו שלא אמרתי שלא שומע הדבר בעל אס לראות
 תדבר בעל אס משש לו ואין לפניו שהיה בל דקסבר בפניו כן כמו

 אחרת לחה ואחרו הבעלי׳ באו שאס משוסלה״רא״ב בו אין שומע
 :רמתאטר׳ הודיתי בפניהם א1י אמרתי לא לאח׳ בי מזרתי לא כן

 לה״ר איבו אותה המגלה ג' בפני אמרות שהבעלים ג׳ כאפי'
 ידע דמידע מישש איבו אותו מגלה לכתמיל׳שאס דעתו גילה שזה

 מגלה וזה למברו מגלה זה ליה אית מברא דמברך להיגלו׳ דסופו
 בקול רעהו רמכרך טשום בספרי׳ כתוב . שיודע עד למכרו
 ואגסי וכו׳ רמקלס כגון לו תחשב קללה השכם כבקר גדול
 ש־כואו לו בומ אין אורמיס לתכנים רוצה שאדם שאע״ם ליה

 השיחעי' ליסטי׳ קאבסיליה ע״א ממונו. את אגודו׳ויכלו אגודות
מדה ואומר אמר פותח כך שמתוך רעתו לירי בא : עשיר שהוא

:בו יש פלונית רעה
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 האי ליה אמרו רבנן דאמו׳ כל דקיימית לי חיתי

 של בטובתו ארם יספר אל לעולם מקיימות מי
הוה דאי לי שמיע הוה לא להו אמר וכו׳ חברו

קיימתיה: לי שמיע
 דברים ד על יונתן א״ר נחמני בר שמואל טא״ר

 שבועת ועל ש״ד ועל לה״ר על באים נגעים שס
 הגול ועל הרוח גסות ועל עריות גילוי ועל שוא
 בסתר מלשני* דכתיב לה״ר עין.על צרורה ??לי׳קאועל

 רכתיב דמים שפיכות על אצמית, אותו רעהו
 ועל ומצורע. זב יואב מבית יכרת ]ואל[ )לא(*ש״כג

 ככרים וקח הואל נעמן ויאמר* דכתיב שוא שבועת ה מ״נ
 עריות גלוי על בך. תדבק נעמן וצרעות* וכתיב שם

 ואות גדולים נגעים פרעה את ה׳ וינגע* דכתיב יב לאשי׳
 ]וכחזקתו[ )ובחזקתו(* דכתיב הרוח גסות על .ביתו □ ב ל״ה

 והצרעת אלהיו בה׳ וימעל להשחית עד לבו גבה
 ופנו הכהן וצוה* דכתיב הגול ועל .במצחו ורה׳ יד וי־ןיא

 יבא שלו שאינו ממון כנס הוא ותנא הבית את
 ***ובז* דכתיב העין צרות .ועל ממונו ויפזר הכהן שם

 לי נראה כנגע לאמרי לכהן והגיד הבית לו אשר
 לו ביתו שמיוחד מי ישמעאל ר׳ דבי ותנא בבית•

 ע״י מכליו שכיכיו מהנה ואיכר באיזריס עיכו שצרה עין ]צרות
 ואמרי׳ אצמית אותו ביה דכתיב הרע לשון על ,שאלה[.

 יואב מבית ]ואליכרת וכו׳•• מצורע בין אין ותכן לעילליולוטין
 וקין אלישע ששלידך השבע הואל : אבנר[ את שהרג מסכי

לו ביתו שמיוחד : טשתעי דטהיה ורת ---------
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 בגר״כחי׳ס״ט נסמכה למה ששון כר׳ ענני והא״ר איני

 יככ”אימקרבנורת מה לך לומר קרביות לפרשרת כהונה
 א.הרשנמ'כמבפר מעיל וכו׳ מכפרין כהונה בנדי אף מכפרין

 כהיי״ף1א6ד הא מעשיו דאהנו הא ל״ק וכו׳ לה״ר עלי
 עליה נגעים אתו מעשיו אהנו אי מעשיו אהנו

 סימון והא״ר מכפר מעיל מעשיו אהנו דלא ואי
 :כו׳ בקרבנות כפרה להם אין דברים שני אריב״ל

י מר׳ ונדב[ )גרב( בר שמואל ר׳ ]מיניה[ בעא
 נדבשסע״כ כר 1שמואל ]ר׳ ליה ואמרי חנינא

 יהושע מר׳ לה ואמרי חנינא מר׳ חנינא דר׳ חתניה
 ע יחיא בדד* תורה שאמרה מצורע נשתנה מה לוי[ בן

 איש בין הבדיל הוא מושבו למחנה מחוץ ישב
 בדד תורה אמרה לפיכך לרעהו איש וכין לאשתו

 נשתנדה מה אריב״ל מושבו למחנה מחוץ ישב
 יי עם לטהרתו צפרים שתי* יביא תורה שאמרה מצורע

 יביא לפיכך פטיט מעשה עשה הוא הקכ״ה אמר

 לפ׳ כהונה בגדי נסמכה למה משלי לאיורים מהנה ואינו
 אסר עללה״רוהיכי מכפר מעיל תצוה: ואתה• בפרשת קרבנורז

 וכו׳ ששק בר לענני והא :כפר׳ לו דאין באים נגעים לה״ר לעל *שמו?
 על לזה הפסד שבא מעשיו אהני .־ הרע לשון על מכפר למעיל

 :וכו׳ ילו על שכתקוטטו מעשיו אהני רש״י ]לשון .־ שסיפר ל״ה
נגעי׳ דברים ז' על לעיל כלאמריכן לאשתו איש בין הבדיל

 כין מריבה )שנותן פטיט מעשה :וכו׳ לה״ר על באים
היוצא קול לזה(]לשון מזה כדאי שאינן דברים ומספר לרעהו איש
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 בלבבך אחיך אח תשנא לא* ח״ר פטיט. קרבן י" יחיא
בלבבך*לאיקללנוח״ל יסטרנו לא יכנו לא שסימל

 דבר לרואר־ז מנין מדבר הכתוב שבלב בשנאה
תוכיח הוכח*ת״ל להוכיחו שחייב בחברו מגונה שם

 ת״ל ויוכיחו שיחוור מנין קבול לא עמיתך ארה
 לא ת״ל משתנים פניו אפילו יכול מ״מ תוכיח

חטא: עליו תשא
 הודח בדור יש אם אני תמה טרפון א״ר תניא יא
טול ]לו[ אמר אם להוכיח* שיוכל מי שס
 מבין קורה טול לו אומרים שיניך מבין קים□ ג״׳גיייא

 יש אם אני תמה*) עזריה[ ]בן אלעזר א״ר עיניך ”יייי8
 אני תמה ר״ע( אמר תוכחה שמקבל מי הוה *^,,"^בדור

 ]בן יוחנן אי׳ר להוכיח שיורע מי הזה ברור יש אם ק״פ נ״כ
 פעמים שהרבה וארץ שמים עלי אני מעיד נורי[ יע״ש

לפני עליו קובל שהייתי ע״י יוסף בן עקיבא לקהא״כמהיפ
 יכול פיטפוט: ואומרי׳ שמשוררין צפרים פטיט קרבן :ביזשאי[

 על יפטרנו ולא צואריו: על יפכו שלא אלא הכתוב בא )שלא
 אפי׳ )יכול תוכיז׳ דבר על יכנו לא יכול( )ל״א וכו׳. ליזייו

 יזייב שאתה לשוב רוצה ואינו אותו שמוכימין מי פכי משתנין
 אפילו יכול : כרבים פניו ילבין שלא וכו' ת״ל ; עוד להוכייןו

 פניו: להלבין ]ברבים( )בדברים( שיוכימנו יכול משתנים פניו
 הנין לי לומר יזברו שחוכייז אדם יש שאס כלו׳ וכו׳ קורה טול ״ישיב

 בידך יש עבירה גדולה להשיבו יכול שבידך פלונית עבירה
 על קטא עליו ישא שלא להוכיח שיודע :רשעים שכולם לומר ש״)ע

גכאי; דבר בו רואה כשהייתי עליו קובל סניס: ליבון
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 6ר״ נ״א לקיים אהבה בי שהוסיף שכן וכל גמליאל *רבן
 י?כ לחב׳ הוכח ישנאך פן לץ תוכח אל* שנאמר מה

 " שמעון דר׳ בריח יהודה ר׳ מיניה בעא ויאהבך
 הי לשמה שלא וענוה לשמרה תוכחה פוי( )בן

 לשמה דענוה מודית לא מי א״ל עדיפא מינייהו
 לשמה שלא מכולן גדולה ענוה מר דאמר עדיפא

 לעולס רב אמר יהודה רב דאמר עדיפא נמי
 לשמן שלא אע״פ ובמצות בתורה אדם יעסוק

 תוכחה דמי חיכי לשמן בא לשמן שלא שמתוך
 וחייא הונא ררב הא כי לשמה שלא וענוה לשמה

 חיתייא ר׳ א״ל דשמואל קמיה יתבי הוו רב בר
 קבל הונא רב לי מצער דקא מר חזי רב בר

 ]דנפק[ )דנפל( כתר ליה מצער לא דתו עליה
 אמרת לא אמאי א״ל עביר קא והכי הכי א״ל

 על ררב ורעיה רליכספיה לי חס א״ל כאפיה לי׳

 עצמי שעושה לשמה שלא וענוה :שמיס לשס לשמה הוכחה
 א1]ן היא שמיס לשם שלא ענוה ואותה להוכימו לונה שאינו עניו
 דע״ז כפ״ק מכלם גדולה וענוה מר ראמר :ישנאנו[ שלא

 זריזות לידי מביאה קדושה קדושה לידי מביאה טהרה דא״רפנמס
 שמכה הובא רב לי מצער דקא מר מזי לשמואל מייא א״ל :וכו'

 עביד הכי לשמואל הובא א״לרב רנפקמייא: כחו־ ומובטאותי:
 ענוה והיינו מצערו הייתי מהוככין שאינן מעשיו על עביד והכי
 לא והוא ענוה משוס ונראה בפניו לקטרגו רצה שלא לשמה שלא

תוכמה היא וזו סביו להלבין רצת שלא אלא ענוה משוס היהמכייז
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 הכאה עד אמר רב תוכחה היכן ער יראי.

 נזיפה עד אומר יוחנן ר׳ קללה ער אמר ושמואל
 אחד מקרא שלשתן יצחק בר גחמן רב אמר

 לו ויאמר ביהונתן שאול אף ויחר* שנא׳ ש״אכדרשו
החנירת את שאול ויטל* וכתיב תמרדו' נעות כן ש□

 להכותו דכתיב הכאה עד דאמר מאן להכותו עליו
ערורת ולבשת לכשתך* יכתיב קללה ער מ״ר שם

 עד ולמ״ד .ויחר דכתיב נזיפה ער ומ״ר .אמך
 דאגב החם שאני וקללה הכאה והכתיב נזיפה

 נפשיה מסר בדור ליהונתן דתוה יתירות׳ חביבותא
 שלו מאכסניא ארם ישנה לא היכן עד .טפי
 שיפשילו עד אמר ושמואל הכאת עד אמר רב

 פליגי לא עלמא כולי דידיה בהכאה לאחוריו כליו
 פליגי לא נמו עלמא כולי לאחוריו כליו בהפשלת

 דלרידיה כיון סבר מר דדביתהו בהכאה פליגי כי

 היק ער פניו: להלבין שלא שמואל כפני שלא שהוכימו לשמה
 שיכנו הכאה ער למכרו: להוכימ יזייב אדם כסה עד תוכחה

 נזיפה ער המיכימ(: את שיקלל קללה ]עד לחיכימ: הסתוכמ
 וכו׳ חביבוחא ראנב ההם ושאני שחיכימו: על בו שגוער
 ישנה לא היכן ער :הכי לתרוצי איכא קללה עד נמי ולמ״ד

 ער אמר: עם לדור שלו מאכסניא לצאת לאדס דאסור וכו׳
 שיפשיל ער עמו: שידור רוצה שאינו הבית בעל שיכנו הכאה
 ואילך דמכאן סודו דתרוייהו פליגי לא הבית: סן כליו שיוציא

אורס: של אשתו את שהנה ררכיתהו בהכאה לשכות: רשאי
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 ומ״ס מינה ליה נפקא מאי ליה מצע׳ קא לא
אכסנאי מר דאמר למה כך וכל לאיטרודי אתי

ונפגם: פוגם
 יב אדם ישנה שלא מנין רב אמר יהודה רב אמר

ש© )אל(* שנאמר התורה מן שלו מאכסניא
 יג יאשי׳ ר׳ כתחלה אהלו שם היה אשר המקום ]ער[
 שם מאי למסעיו וילך* מהכא אמר חנינא בר׳ יוסי

 יוחנן א״ר ראקראי אכסנו׳ בינייהו איכא כינייהו
 שנאמר אבותיו מאומנות ארם ישנה שלא מנין

 קמ׳אז מצור חירם ארה ויקח שלמה המלך *וישלח
 צורי איש ואביו נפתלי ממטה הוא אלמנה אשה
 ואת התכונה ואת החכמה את וימלא נחשת חרש

 מלאכה ]כל נחשת( מלאכת )ככל לעשות הדעת
 )דכתיב( דן מרבית אמיר! מר ואמר בנחושת[

 שיממלא חרש: דן אחיסמךלמטה בן אהליאב ואתו* ]וכתיב[

 כך: כל שיצערכו עד לשכות׳ רשאי שאין אמרו למה לטדי כך וכל
 אדם נכי שאומרים הימכו שיוצא הבית נעל את פוגם אכסנאי

 עמו: לדור יכול זה אכסכאי שאין בעה״ב של עסקיו רעים כמה
אכסכאי של עסקיו רעים כמה אדם בכי שאומרים כמי ונפגם

עמו: ]לדור[ יכול הבית כעל שאין זה
 משמע בתמלה אהלו שם היה מאשר למ״ד יכו׳ כינייהו איכא

ולמ״ד לשכות מותר דארעאי אכסכיא אכסכיאדקבועאבל
 במסעו לו שהקרה דאקראי אכסכיא אפילו למסעיו וילך מן

מדן מצור מירס אבי אס אטיה :ממה לו ששקעה כגון בדרכו
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 לו שארגו כל אלעזר[ ]א״ר יסורין תכלית היכן עד יג
 לרה מתקיף עליו מתקבל ואינו ללבוש בגד שס

 נחמני בר שמואל ר׳ ואיתימא זעירא ]רבא[ )ר׳(
 בחמין לו למזוג נתכונו אפי׳ אמרו מזו גדולה
 אמרח ואת בחמין לו ומונו בצונן בצונן לו ומונו
 לו נהפך אפי׳ אמר דימי דרב בדיה מר האי כולי

 ואיתימא[ חסדא ]רב ואיתימא אמר רבא חלוקו
 הושיט אפי׳ תנא במתנית^ן לה ואמרי יצחק ר׳

 ורוק^נ שתים בידו ועלו שלש ליטונל לכיס ירו
 שלש ועלו שתים אבל שתים בידו ועלו שלש

 דתנא למה וכ״כ למשדייא טירחא אית רלא לא
 בל<ה יום מ׳ עליו שעברו כל ישמעאל ר׳ דכי

 פורענות* אמרי במערבה עולמו קכל ייסורין ין
 אלמלא אומר הגדול אליעזר ר׳ תניא לו מזדמנת

 אינן ברין ויעקב יצחק אכרה□ עם הקב״ה כא
ועתההתיצבו* ,שנא התוכחה מפני לעמוד ש״אעיכולין

 שיכה לא לפיכך ן7מ היה אומן שהיה אמיסמך בן ואהליאב היה
אומנות: נעלי שהיו אבותיו מאומנות מירם

 יסורץ: שמשוב שביסורין פיזות דבר יסורקמהו תכלית היכן עד
 לו למזוג יותר: ומצטער כמדתו שאין עליו מתקבל ואין

 וצריך כסדר לבשה שלא חלוקו לו נהפך :ממין כמיס קי יין כים
 ליטול דטרק שתים בידו ועלו פרוטות ג׳ ,ולסושטה. להופכ׳

 יסורין: הוו הלכתא למאי כלו׳ למה כך וכל שלישית: ,פרוטהברש" ,
 לומר לעמוד יכולין אין :לעוה״ב מלק לו ואין עולמו קיבל ׳ממ

שנוי׳ זה
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אשר ה׳ צדקות כל את ה׳ לפני ואשפטהאתכם
אבותיכם: ואת אתכם עשה

 פלינייד סלה יעקב פניך מבקשי דורשיו דור *זה
דורשם אמר חד ורבנן נשיאה יהודה ר׳ בה

 >י מלי׳ הלכתא למאי דורו לפי פרנס אמר וחד פרנס לפי
 דרא מעלי אי סבר דמר למעליותא אילימא

 מעלי פרנס מעלי אי סבר מר פרנס מעלי
 מעלי ודריה מעלי דלא יהויקים איכא הא דרא
 הודה לא ודריה מעלי דהוה צרקיהו איכא והא

 ירמייט בראשירח* מ״ר רשב״י משום יוחנן רא״ר מעלי
 כ שם ובראשית*) יהודה מלך יאשיהו בן יהויקים ממלכת
 חלקרש ורןחלח הקב״ה בקש יהודה( מלך צדקיהו ממלכת

 *נמ וכיון יהויקים בשביל ובוהו לתוהו העולם את
 הקב״ה בקש דעתו נתישבה בדורו 1שנסתכל־

 של דורו בשביל וכוחו לתוהו העולם את להחזיר
רעתו נתישבה בצדקיהו שנסתכל וכיון צרקיהו

קאמרינן: וניחותא תוקפא לענין אלא

 צדקה עשה עחהס שאף אבותיכם ואת בארץ: צדיק אדם שאין
בדין: עמהס כתוב? שלא

 לעכין מעליותא לדורשיו: דור דמקיש דורשיו מ״רזהרור
בראשית וצרקיהו ביהויקים רכתיב שנא מאי :יזסידות

 תוקפא לענין ניחיהס: בראשית מעשה להפך הקב״ה שביקש לפי
 פרכס עליהם מעמיד הקב״ה עז הדיר אס וניחותאענוה כעס:

 שמנהיגם פרנס עליהם מעמיד הקב׳יה לזה זה נריוין הדור ראם עז
אימשכא: פרכס דאמר איפכא מפרש פרכס. לפי דור ומ״ד כיןת.3
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היתומים שום
ששי פרק

 אשה כתובת עליו והיתה נכסיו המקדיש כגמשנה
הנאהוכו׳. ידור כשיגרשנדה ר״א'אומר

 בכתובתה לאשת הערב אף ארשב״ג בדבר ]כיוצא
 יעשדה שמא הנאה יכירנה מגרשה בעלה והיה

 .אשתו[ את *ויחזוי זה שצל נכסים על קינוניא
 הונא רב הוה דכלהיה ערכא עצרי בר משה גט׳

 אמר מילתא ליה ורהיקא הוה מרבנן צורכא בריה
 דליגרשר־ה הונא לרב עצה כיה דנם ליכןית כיי א

 .מהדרי יליהרר׳ מאביה כתובתה ותיתבע לדביתהו
 כול אטו ואביי .תנן הנאה ידור והאנן רבא א״ל

 דכהן מלתא איגלאי לסוף מגרש בב״ד דמגרש
 אמר ומי עניותא אזלא עניא בתר אביי. אמר הוה

 זרה ערום רשע איזהו אביי והאמר הכי אביי
 בן[ ]שמעון כרבי נכסים למכור עצה המשיא

' שאני: מרבנן וצורבא שאני כריה גמליאל

 מגרש ערמה משוס דשחא לעולם ייזזירכה שלא ידור הגאה יתר
 ערמה;[ ]קינוניא :ויקזירכה ההקדש מן כתובתה שתגבה לה

 ילן־בציכעה הכאה דור לו שיאמרו מגרש בב״ד אטוכלדמגיש
 לאהדורי: חצי לא מגרשה הוה ואי הוכא דכהןהוהרב ויגרשכת:
נכסי מיתה בשעת האומר כתובות נמסכת ]כרשב״ג[ )כר״ג(



 רא ערכין ששי פיק היתומים שוס
 כד ההיא תפילין. לו מעלין נכסיו המקדיש !פיסקא[

 לקמיה אתא לנכסידה דוכן נבתית
 קמ״ל מאי תפילין ליה סליקו א״ל יימר דרב

 מהו תפילין לו מעלין נכסיו המקדיש היא מתני׳
 אבל עבידנא קא מצוה דסבר הוא התם דתימא

:קמ״ל איניש ובין לא דגופיה מצוה ובוני לענין

שדהו את המוכר
תשיעי פרק

 טו אבקה קשה כמה וראה בא חנינא בר יוסי א״ר
ל כפירות ונותן נושא אדם שביעירת של

 ע״ב בשנת* שנא׳ מטלטליו את מוכר לסוף שביעית
 כה וכחיקיא* ובתי׳ אחוזתו אל איש תשובו הזאת היובל

 ,ןד)שדבר^ עמיתך מיד קנה או לעמיתך ממכר תמכרו

>ע״ש אומר ]רשב״ג[ )ר״ג( ואכל ומכר הראשון וירד לפלוני ואמריך לך
 כווהרש״א . ערוס רשע ,הו כ״וה ןשו(5ר ריישש חה אלא ישכ^

ופודה תפילין לו מעלין נכסיו: בכלל תפילין נכסיו ]המקדיש
 מראשו תפילין לו יזלצו תפילין ליה סליקו אותן[:

הבית לבדק דיהיכנא עכירנא קא מצוה :בדמים שיפדס עד
:דעתיה הוה נכסיה אכל הילכך

 ליה קרי ולהכי שביעי׳ כפירות פיזורה עושה שביעי׳ של אבקה
 וכו׳ וכתיב שביעית: איסור של מצותה עיקר זו שאין אבק

ר>זמכ׳ אמר והכי סמיכין ודרשיכן ממכר תמכרו וכי ליה יסמיך
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 שדותיו את מוכר לסוף הרגיש לא ליד מיר הנקיה

 בא,יה לא מאחוזתו ומכר אחיך ימוך וכי שנא'
 ימכור כי ואיש* שנא׳ ביתו את מוכר לסוף ייקיאכהלידו
 הרגיש לא דקאמר התם שנא מאי מושב. בית

 כדרב לידו באת לא דקאמר הכא שנא ומאי
 עבירה אדם שעבר כיון הונא רב דאמר הונא
 סוף לידו באת לא כהיתר לו נעשית בה ושנה

בתו את איש ימכור וכי* שנאמר בתו את שמוכר יא שי״יי
 ניחא כתיב עניינא בהאי לאו דבתו ואע״ג לאמה

 ברבית^ נודיף ולא ברתיה רלזבון לאיניש ליה
 מוספא קא והכא ואזלא מיגרעא התם דאלו

 תשמיש: וכלי מטלטלים למכור סופכם יובל מצות תשמרו לא אס
 נזדעזע לא הרגיש ]לא חטלטלין:( דהיינו ליד מיד )הנקנה

 דמשמע וכו׳ הרגיש לא שנאדקאמר )מאי :העביר׳[ מן לשוב
 לבו על עלה לא ר״ל לידו ובאת פורש עבירה שעשה יודע שאם

 פדיון: בלא ביערות שיוצאה ואזלא מיגי־עא עבירת: שעשה
 משמע לידו באת לא רש״י לשון ;(]זהו עצים ליזטוב הנמכרלע״ז

 כהיתר לו נעשית :עבירה שים עושה שיהא לבו על יעלה שלא
 פעם אלא עדיין עבר דלא ברישא הילכך כהיתר בעיניו דומה
 עובר שהית לבו אל ונותן יודע שהיה דמשמע הרגיש תני אקת
 באת לא תני שניה ובפעם ועשאה העבירה מן נרתע לא אבל
 לאינש ליה ניחא עבירה: שתהא עולה אין לבו על שאפילו לידו

 עניינא בהאי כתיב דרבית לוזיףכרביתא ולא ברתיה דליזבון
 כבר הכי מקמי ודאי הא וגו' ותרבית נשך מאתו תקין אל דכתיב

 ואזלא מגרעת בתו פריון ליה: כייזא הכי37 לברתיה זבנה



 רב ערכין תשיעי פרק שדהו את המוכר
 שנא׳ ברבירה שילוח סיף לידו באת לא ואזלא

 כה לקרא נשך מאתו תקח אל* וכתיב אחיך ימוך *וכי
 שסעצמו את שמוכר סוף לידו באת לא ותרבית

 אלא לך לא לך ונמכר עמך אחיך ימוך כי שנא׳
 לגר אלא צדק לגר ולא לגר[ ]שנאמר לגר

 נכרי זח גר משפחת תושב[ לגר ]שנאמר חושב
משררת ]ונעשה הנמכר זה לעקר אומר כשהוא

:עצמה[ לע״ן
טו היתרה נגאלה ולא חדש י״ב יום הגיע משנה

 לא לו הניתן ואחד הלוקח אחר לו חלוטה
 כה )יקיא יום ןנטמ היה בראשונה* לצמיתות* שנאמ׳ במתנה

 נ שסע שיהא )הזקן( הלל התקין לו חלוטה שתהא חדש י״ב
 הדלת את שובר ויהא בלשכה מעותיו את חולש

 ירן• שיגיעו עד אלא שפיקה שתהא אינה הבת מכירות שמתם
 כמה שמכרה הדמים מקשב כך בתוך לפדותה בא ואס כערות

 קשבון אותו ולפי האדון ביד להיות ראויה שהיתה שכה לכל מגיע
 כדתכיא ששימשתו ושנה שכה לכל אדון לו מנכה שכה לכל המגיע

 ויוצאה: פדיונה שמגרעת מלמד והפדה יא( )דף בקידושין
 :מיס[ ולשאוב עצים לקטוב לע״ז משרת כעשה משרת ונעשה

העכין קלטו עכיכו ממכו ויקלטר וכי לקליטין לצמיתות )תרגום
 י״ב ביום הלוקק נטמן היה פסוקוקתוך(: דין אותו ושמו

 לו: קלוט והוא מעותיו לו ליתן מוכר ימצאהו שלא כדי קודש
 על קלשיס מטילין וכדגרסיכן גויס על קולש כמו חולש ]שיהא

את שיכר ויהא שבעזרה: ללשכה מעותיו מטיל שיהא הקדשים
:ונכנס[ שמכר בית של הדלת
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 :מעותיו את ויטיל יבא והלה שירצה אימתי ונכנס

 וישבו סוכות השבי מן השבים הקהל כל ויעשו* יז
 ונו׳ ישוע מימי עשו לא כי בסוכורה לב
 ולא שלמה )בא סוכות עשה ולא דוד בא אפשר ע״ב

 ביאתם מקיש אלא עזרא שבא עד סוכות( עשה ח נחמיה
 ביאתם מה נון בן יהושע בימי לביאתם עורא בימי
 חומה ערי וקדשו ויובלות שמיט־ן מנו יהושע בימי

 בימי ביאתם אף ומעשרות( בתרומות )ונתחייבו
 דע״ן יצרא על רחמא רבעי "ואידך ]וכו׳ עזרא עיי׳ ע׳

 ויאמר** סוכה[. כי עלייהו זכותה ואנין ובטלי! לג
 ויאמרו רואה ]אני[ )אנכי( אשר הלז הציון מה ""י"

 בא אשר האלחים איש הקבר העיר אנשי אליו
 עשית אשר האלה הדברים את ]ויקרא מיהודה

 יאשיהו של טיבו מה וכי אל[ בירה המזבח על
 מלך יאשיהו ירמיהו כשהחזירן אלא אל בכית

 יהודה נם* מהכא אמר יצחק בר נחמן רב עליהם י שעיה
:עמו שבות בשובי לך קציר שת

 אסוכות לאי עשי לא כי דהא עזרא בימי ביאתם מקיש אלא
 קימות עכשיו שעשו מה עשו לא כי ה״ק אלא מהדר

 למכות התיזילו שמיטין מנו הארץ: קידוש כיהו ומאי יהושע
 אל בבית יאשיהו של טיבו )מה במעשר: וכתידיבו שמיטין ,ים" ע׳

 היה . יהודה מלך ויאשיהו היה ישראל ממלכי אל בית והלא 'כגמ
 מתיזלסא דכו״ן קצין קציר :( מהגולה לישראל ירמיה כשהקזירכשע,י

:נאצר כבוכד ראצר כבוכד כדכתיב ברי״ש



רג חמורה ראשה פרק ממירין הכל

תמורה מסכת
ראשון פרק

 ג א״ר עמרם רב אמר אבין[ כר אידי רב ]אמר
משום אומר[ יהודה ]ר׳ יוחנן א״ר יצחק

 בו עשה שבתורה תעשה לא כל הגלילי, יוסי ר׳
 חוץ פטור מעשה בו עשה לא לוקה מעשה

 שלא אע״פ כשכם חברו ומקלל וממיר מנשבע
 אף אמרו בר״ח יוסי ר׳ משום .חייב מעשה עשה

 יוחנן א״ר מנ״ל לבכורי׳.נשבע תרומה המקדים
 מכ1ינקהשמ לא כי* קרא אמר ]רשב״י[ )ר״מ( משום

מעלה של ב״ד לשוא שמו את ישא אשר את ה׳
 ע״ב שם ומנקין מלקין מטה של כ״ד אכל אותו מנקין *אין
 ליה תהוי לא ואימא לאביו פפא רב א״ל אותו

 ולישתוק ינקה לא קרא ליכתוב א״כ א״ל כלל נקיות
אותו מנקין דאין הוא מעלה של כ״ד לי למה ה׳

אותו: ומנקין מלקין מטה של ב״ד אבל
 שם א״ד אלעור א״ר מנ״ל בשם חברו את המקלל

דניי׳כח תשמור לא אם* קרא אמר אושעיא
 שס איני וו הפלאח מכותך את ה׳ והפלא* וכתיב
ב״ד אותו חלקין דאין כלל נקיות : דלוקה מנ״ל נשבע

:שלמטה
 שלא שיתירא ה׳ את ליראה עד וגו׳ לעשות תשמור לא אם

מוציאו בשם ידברו את מקלל וכן לבטלה השם את להוציא
חלקות: והיינו מכות שיטול מכותך את ה׳ והפלא וכתיב לנטלה
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והכהו השופט והפילו* אומר כשהוא מהו יודע כה דכי•׳

 אפילו אימר מלקות זו הפלאח אומר הוי לפניו
 בין תהיה ה׳ שבועת* כתיב בהדיא אמת שבועת כב שמ>יי

 מילקא אבל חברו את לפייס ה׳ימ אימא שניהם
 תשבע ובשמו* כתיב דהא אמרת מצית לא לילקא 1 דברים

 מנין רב אמר גידל רב לכדאמר ליה טיבעו ההוא
ואקיימה נשבעתי* שג׳ המצוד. את לקיים שנשבעין ק׳" "לי׳

 אחרינא קרא כתיב הא צדקך משפטי לשמור
 למקלל אתא למאי אלא תשבע ובשמו תדבק ובו* י דניים

בשם: חברו את

שני פרק בקרבנות יש
 דיתיב ירמיה לרב אשכחיה דימי רב סליק ]כי רך

 לא אמת שבועת דאפילו קרא מזהר דקא אמת שבועת אפילו
 כתיב בהריא חלקות: שיטול והפלא עניד ואי בש״ש ליעכוד

 מילקא אבל ממק תובעי יהא שלא חברו לפייס דשרילמיעבד:
 דשבועות תשבע ובשמו :שנועה לידי עצמו ומביא הואיל לילקי

 בו: לחזור יוכל שלא כדי המצות לקיים למעבד: אחתשריא
 ובשמו קרא האי איצטריך ואהכי וגוי ואקיימה נשבעתי שנא׳
 כתיב הא :]חותר[ המצוה את לקייס דכשבע לאשמועיכן תשבע
 חד עקב בוהיה וחד ביאתחכן חד תשגע ובשמו אחרינא קרא
 אלא : אמת לשבועת וחד הסצוה את לקיים דכשבע ליה מבעי

 בשם חכרו את למקלל :וגו׳ תשמור לא אס האי אתא למאי
:מעשה עביד דלא אע״ג לקי דודאי



 רד תמורה שני פרק בקרבנוח יש
 לנסכים מנין לוי בן יהושע דר׳ משמיה וקאמר
 כט מדיי ולנסכיב׳* ת״ל ביום אלא קריבי׳ שאין הזבח עם הבאי׳

 ביוכס נסכים אף ביום שלמים מה ולשלמיכם
 לרב שלחיה איגיתה דכתיב אשכחירח אי אמר
 אפשרשסע״ב מי איגרתא ליה הוה ואי* וכו׳ יוסף

 בר חייא דר׳ בריח אבא א״ר והא למישלחא
 ההורדה כשורפי הלמה כותבי יוחנן א״ר אבא

 בר יהודה ר׳ דרש שכר[ נוטל אינו מהן והלמד
 אומר אחד כתוב לקיש דריש מתורגמניה נחמני
 לי שמות אומר אחד וכתוב האלה הדברים את לך *כתב

 שה שבעל דברים לך לומר האלה הדברים ע״פ *כי
 אי ושבכת׳ בכתב לאומרם רשאי אתרח אי פה

 ישמעאל ר׳ רבי ותני פה על לאומרם רשאי אתה
 כותב אתה אלה האלה. הרבריכס את לך כתב
 מלתא דילמא אמרי הלכות כותב אתה אי אבל

 בספרזית מעייני ור״ל יוחנן ר׳ דהא שאני חדתי
 קיט תלי׳ לה׳ לעשות עת* הכי ודרשי בשבתא דאגיתא

כותב הייתי אדם מוצא הייתי אשכחיהאם אי :דימי רב ]אמר
 התורה כשורפי :לכבל יוסף לרב שולק והייתי אגרת

 שאסור ל״א הדליקה מסכי בשבת אותי מצילין[ ]שאין )שחצילין(
 מתוך מהן והלמד : היא שבע״ס דתורה כתובים לשהותן

 מדתי הברייתות לתרץ יודעים היו מדשיסשלא חדתי :הספרים[
 דאגדתא בספרא ]מעייני : היא שמדשה זו כגון דבר למדש

ה׳ קדושות לשם הדבר כשעושין לה׳ לעשות עת :ישתכיוו[ שלא
:תורתך להפר ראוי
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 תשתכח ואל תורה תיעקר מוטב אמרי תורתך הפרו

מישראל: תורה
 והכתיב הוא ונידב נידר לאו דנויר למ״ר איכא מי שם

 אל אבשלום ויאמר שנה ארבעים מקץ ויהי* יט ״נ0
 נדרתי אשר נדרי את ואשלם נא אלכה המלך

 לאו מאי וגו׳ עבדך נדר נדר כי בחברו! לה׳
 בחברון נדרו עקר קאמר נדרו אעקר לא אקרבן

 אח^ת רב אמר !הוה[ )הוא( בגשור והלא הוה
 אבשלום הלך לא חנן[ רב בר רכה ]ואיתימא

 מסתברא נמי הכי מחברון כבשים להביא אלא
 ירושלים שביק דאזיל הוא לאקרובי תימא דאי

 כבשי׳ להביא מאי ואלזית בחברון ומקריב ואזיל
 מחברון בחברון לה׳ נדרתי אשר האי מחברון

 קשיאלך ודקא לאקרובי לעולם אלא ליה מבעי
 כדרי שם ואשלחה אלך בחברון משחע בחברון לה׳ נדרתי אשר

ומשלשים היה עולם נזיר דאכשלוס הוה נזירות כדר וההוא
 להקריב ומדהלך קרבן ומביא מגלח היה יום לשלשיס
 כידרוכידב חיכה שמע יחיד בחת דהיא בחברון כזירותיו קרבכות

 גדולה לכמה כא אלכה וה״ק בחברון האי קאי נדרו אעיקר הוא:
 שכדרתי כדרי ואשלחה חשה שעשה מזבח הוא דהתס בגבעון
 דכתיב וכו׳ בגשור והא :בחברון הקרבן שיביא לא אכל בחברון

 ולהקריבם כבשים להביא :וגו׳ בגשור בשבתי עבדיך כדר כדר כי
 נזירותי את אשלמה כלו׳ כדרי את אשלמה וה״ק גדולה בבמה שוב

 ליה: מבעי מחברון פריך ולהכי הכבשים אביא ומחברון ואגלח
לאקרובי לעולם אלא :מנחות במס׳ שמכים כבשים בו כחברון



 רה חמורה שני פרק בקרבנוח יש

 לך תקשי בחברון ומקריב ירושלים שביק אמאי
הבמות שהותרו כיון אלא הוא קדוש דמקום גבעון

מקריב: רבעו היכא כל
 ש□ משום אומר נהוראי ר׳ תניא למאן שנה ארבעים

להם ששאלו שנה מ; מקץ יהושע ר׳
 עשירית מלך להם ששאלו שנה אותה דתניא מלך
 טו בעצמו שמואל מלך שני׳ י׳* היתה שמואל של

שאול שמלך ושתים ושמואל שאול שמלך א׳ שנה
דוד: שמלך ול״ז בעצמו

 שסע״ב לישראל שעמדו אשכולות כל תנא במחניחא
]יוסף[ )יוסי( שמת עד משה מימי

 דופי שום בהם היה לא צרידדח איש יועזר בן
 מעשה והתניא דופי ]שום[ בהם היה ואילך מכאן

 לרופאי' ושאלו מלבו גונח שהיה ]אחד[ בחסיד
 שחרית רותח חלב שיינק עד תקנה לו אין ואמרו

 ממנה יונק והיה מטתו בכרעי לו וקשרו עז והביאו
 עז שראו כיון לבקרו חבריו נכנסו למחר חלב

 נכיסיכב ואנו ביתו בתוך מזויין ליסטיכס אמרו
 יא6א עון בו מצאו ול<ח ובדקו ישבו לבקרו

 אמר מיתתו בשעת הוא ואף בלבד העז אותה של
 העז אותה של אלא עון בי שאין בעצמי אני יודע

 : חשה שעשה מזבח דשם גבעון לך תקשי : יחיד בבמת דכזירות
פרכסיס שעמדו באשכולות היה לא חטא של דופי קס״ד דופי

 דאימיה גנח גכיחי כמו לבו מכאב צועק גונח :ישראל על
והולכה לשומרה אקיכילק דקה לסטיסטזוייןבהקה ;ס-סרא7_
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 חכמים אמרו שהרי חכרי דברי על שעברתי בלבד

 היכזיא כל וקי״ל בא״י דקה בהמה מגדלין אין
 בבא בן יהודה ר׳ או אחד בחסיד מעשה דאמריגן

 ]יוסף[ )יוסי( בחר ורבנן אילעאי בר יהודה ר׳ או
יוסף א״ר* הוו דרי דרי צרירה איש יועור בן טז

 בן ]יוסף[ )יוסי( והא קחני סמיכה של דופי
 בה איפליג כי בסמיכה פליגי מיפלג גופיה יועור

:ליבא דבציר שניה בסוף
 אלפיכם שלשת שמואל אמר יהודה רב אמר א
 משה של אבלו בימי נשתכחו הלכות שם

 בשמים לא* להם אמר שאל ליהושע לו יכייסלאמרו
 אלדה* להם אמר שאל לשמואל לו אמרו היא לי ל■""

 א״ר מעתה דבר לחדש רשאי נביא שאין המצות

 בן ור״י אלעאי בר ר״י רבנן והכך ורבנן : אקרים בשדות ורועה
 אקר כלו׳ הוו דרי דרי יועזר בן יוסף[ | )יוסי( בתי : בבא
 דלא וקתני הרבה דורות לאקר אלו היו יועזר בן ]יוסף[ יוסי

 דעד סמיכה של דופי :דופי בהם היה לא בהסעקאלמא מצאי
 לא שעדין דבר בשום ולא בסמיכה כקלקו לא ב״י ]יוסף[ )יוסי(

 ראשונה מקלוקת היתה דהיא סמיכה נקט ולהכי הלב נתמעט
 היה ואילך ב״י ]ימיוסף[ )ומיוסי( מעולם קכמים בו שנקלקו

 כדאמרינן בי״ט שלמים בסמיכת שכיזלקו סמיכה של דופי בהן
 יוסי והא : לסמוך שלא אומר והלל לסמוך אומר שמאי בקכיגה
 ליבא דבציר :קגיגת במס׳ ביה איפליג נופיה ]יוסף[

:נשתכקו שנותיו בסוף הלב שנתמעט



רו תמורה שני פרק בקרבנוח יש
 נשתכח׳ בעליה שמתו חטאת אף נפחא יצחק
 אמר שאל לפנחס אמרו משרה של אבלו בימי
 עיין אמר שאל לאלעור א״ל היא בשמים ]לא להם

 כמהרש״אדבר חדש5 רשאו נכיא ןשאן מצותן- אלן- ־ןהם1?

 משה שנפטר בשעה רב אמר יהודה א״ר מעתה
 ספקות כל ממני שאל ליהושע א״ל לג״ע רבינו
 אחרת שעה הנחתיך כלובש רבי א״ל לך שיש

 לג שמזה ומשרתו* ]בי[ כתבת כך לא אחר למקום והלכתי

 מיד האהול מתוך ימיש לא נער נון בן יהושע
 ממנו ונשתכחו ]יהושע[ )משה( של כחו תשש

 ישראל כל ועמדו ספקות ת״ש לו ונולדו הלכות ש׳
 לך אפשר אי לך לומר הקכ״ה א״ל להורגו עליו

 א יהושע משדה מות אחרי ויהי* שג׳ במלחמה וטורדן
 שם הכינו ימים שלשת בעור* )וכתיב וגו׳[ ה׳ ]ויאמר

 ק״ו ות״ש אלף תנא במתניתא וגו׳( צדה לכם
 "י אבלו בימי נשתכחו סופרים ודקדוקי שוות גורות

 םא,^הג בן עתניאל החזירן אעפ״ב ]אבהו[ א״ר משה של
 כחן חשש אחי קנו בן עתניאל וילכד׳* שנ׳ פלפולו מתוך קנו

יהישע נקראשל ולמה לאשה בתו עכסה את לו ויתן כלב
.! । . ופירש

 ״>רש תקרב אס שמת עד לקרבה הספיק ולא שהפריש׳ בעליה שמחו
 בעזן גדיל שהיה על נצטער משה של כחו (חשש* לאו: אס

 שגרם ודקדוקי : להס שיאמר עד להרגו ישראל כל ועמדו :כמותו

 'שלדביים י״ג זיותיה־1 פוטרות כשיס ט״ו דאמרי' כגון סופרים
 משהיכו׳ לי<ש ואותם ישתסזי שלא יקד מנאום טהור עוף בנבלת נאמרו
 ע״ש עתניאל ]וילכדה :שלמשה אכלי ממי נשתכמו כאלו ימד מנאום
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 כועס אותה הרואה שכל יוחנן א״ר עכסה שמה

מארח לשאול תהו והסי כבואה ויהי* אשתו. על ט• יהושע
 אמררבא וגו׳ החמור מעל ותצנח )ה(שדה אבי׳
 לו שאין כיון וה חמור ופה לו אמרה יצחק א״ר

 שאין כיון אשה אף צועק מיד ]באבוסו[ מאכל
ותאמר* צועקת. מיד ביתה[ ]כתוך תבואה שסלה

 נתתני הנגב ארץ כי ברכה לי ]תנה[ )הבה(
 מיכס גולות לי ונתת טובה[ מכל שמנוגב ]בית
 )כלב( לה ויתן בלבד תורה אלא בו שאין סיעהפ״יזאדם

 מי לה אמר תחתית גולות ואת עלית גולות ״את!ע, ,
)שלו( ותחתונים עליונים ]שדר[ עולם( רוי )שבל י'מ־

 בן והא הוא קנו בן וכלב . מדוכות ממני יבקש
 המרגליכס מעצת שנפנה יפונה מאי הוא יפונה
 בן וכלב* דכתיב הוא חצרון בן קנו[ ]בן ד״האנואכתי
 חורגיה רבא[ ]אמר )אמרי( עזובה את הוליד חצרון
 הקניויולא יפונה בן דכתיב נמי דיקא הוה דקנן
 יעבץ היא עתניאל הוא תניא .ש״מ קנו בן כתיב
 שענאו עתניאל שמו שמעון אחי יהודה שמו ומה

 מרוב אשתו על כועס : הלבות[ ספר קריית ומאי ספר לקריית
 אלא בו שאין :צועקת[ צוותה לשון ]ותצנח : עכסת של יופיה
 אלא עשיר היה לא ועתכיאל מיס נקראת שהתורה בלבד תורה
 :טוב מכל ויבש קרב ]מנוגם : ספר( קרית דכתיב )והיינו יזכם

 רזי )שכל : לו[ גלויה שהתור׳ אדם כלומר התורה מים גולות
 ודאי דהאי מזונות ממני ]יבקש :לו( גלוי׳ שהתורה וכו׳ עולם

אשתו: קורגובן :וגו׳[ סויזר כאניות היתה בה דכתיב יצטרך לא



 רו חמורה שט פרק בקרבגוח יש
 דענאו ומנ״ל בישראל תורה ורבץ שיעץ יעבץ אל
 )וראמר(ד״האד ישראל לאלהי יעכץ ויקרא* דכתיב אל

 תברכני כרך אם גר תבי־כני כרך אם ]לאמר[
 ידך וחית׳ בתלמידים גבולי את והרבית בתורה
 ועשית מלכי תלמודי ישתכח שלא ]עמי[ )עמדי(

 עצבי לבלתי כמותי רעים לי שיזדמנו מרעה )לי(
 עשירת אם עצכי )מלשונות יצה״ר ישנבני שלא

 ואם מוטב כן עושה[ אתה ואם ]מלשנורת כי(
 אלהים ויבא מיד לשאול בנסיסי הולך הריני לאו
 כט משלי ואיש רש* אןמר אתה בךבר כיןצא אשר את

 שתלמיד בשעה ה׳ שניהם עיני מאיר נפגשו תככים
 מלמדו אם תורה למדני לו ואומר הרב אצל הולך

 הקכ״ה מלמדו )ואם ה׳ שניהם עיני מאיר )תורה(
 מםככ נפגשו ורש עשיר* לאו ואם לשניהם( מחכים

 אותו עושה לוה חכם שעשאו מי ה׳ בלם עושה
 ר׳ נתן ר׳ משנת זו חכם אותו עושה טפש טפש

 בפרידה תברכני כרך אס אומר הנשיא יהודה
 והיתה ובבנות בבנים גבולי את והרבית ורביה

 שלא מרעה )לי( ועשית ובמתן במשא עמדי ידך
 יכטלני שלא ]מלשנות[ )מלשונות( הרע יצר ישגכני שלא

 חת והריני לקבר כעצבוכי לשאול בנסיסי :תורת מלימוד
 שכל אומר אתה בדבר ]כיוצא ;ואתנסיסו מתרגמי׳ ויתעצבו
 תככים : משאלותיו[ לו ממלאין תורה אחר לחזר עצמו המוסר
 צריך הרב שאף שניהם עיני ]מאיר : גמור חכם שאינו בינוני
מתחיל עכשיו'הוא שניהם עושה :הקב״ה ומלמדו לימוד עדיין
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 עינים ומיחוש אונים ומיחוש ראש מיחוש כי יהא

 עצבי( )מלשונות יצה״ר ישגבני שלא עצבי לבלתי
 ואס מוטב בן )בי( עושת אתה אם ]מלשנות[

 את אלהים ויבא לשאול כנסיסי הולך הריני לאו
 ואיש רש אומר אתה ,בדבי כיוצא שאנל• אשר
 בעה״ב אצל הולך שעני בשעה וגו׳ נפגשו תככי׳
 עשיר לאו ואם מוטב מפרנסו אם פרנסני ואומר

 כולם ]עושה ה׳( שניהם עיני )מאיר נפגשו ורש
 עני עני אותו עושה לוה עשיר שעשאו מי ה׳[

עשיר: אותו עושה לוה

כריתות מסכת
ראשון פרק

 )למיעל( בעיתו כי לבניה משרשיא רב להו אמר א
 מעיקרא גרסו רבכון קמי למגמר |למיןל[ ו

:*וכו׳ רבכון ]קמי[ )גבי( עולו והדר מתניתין תייייה
 הדק הדק היטב אומר שוחק כשהוא מר אמר*?״*”

 דאר״יכשם יוחנן לרבי ליה מסייע היטב
לבשמים: יפה הדבור כך ליין רע שהדבור

 וכו׳ בדבר כיוצא .טיפש ולזה ?כס לזה ?דשים לעשותם
 למלא השמים מן לי שכזקקין צרכיו ועל מזונותיו על שהמבקש

:משאלותיו[
 רע דבור : לשומק כן אומר התמוכה היטב הדק הרק היטב

: הקרבכות כל בסרק מכ?ות במסכת ליין



רח כריתות ראשון פרק ושש שלשים

ב א״ר* וכו' והצפורן הצרי הקטורת פטום ח״ר
 ע״א )מסיני(שם למשה לו נאמרו סמנין י״א יוחנן

 ע״ב סמיבששם לך קח* קראה מאי הונא א״ר ]בסיני[

 ביזנאשייי״ל בר ]חנא[ )חמא( רב אמר ]וכו׳[. וגו׳
 ישראל מפושעי בה שאין תענית כל חסידא אר״ש

 הכתוב ומנאה רע ריחה חלבנה שהרי תענית אינו
 ט סי”יג ואגודתו** מהכא אמר אביי הקטורת סמני כין
 " י איסי מגדף הוא ה׳ את* ת״ר* .יפרה ארץ על

 ־ךי עי קערה גרפת לחבירו האומר כאדם אומר יהודה בן
 כז ה',”מ ראב״ע הוא השם את מברך מגדף קסכר וחסרת

ול^כמדנ׳טי קערה גרפת לחברו שאומר כאדם אומר

ע״ן: היינו מגרף קסבר חסרת

שני פרק
 ג אבותיכם מה כאבותיכם )כגר( ככם* אומר רבי

 ט וטבילרח במילה אלא לברירת נכנסו לא
 שש יכנסו לא ]הם[ )הגרים( אף דמים והרצאת

 רמים[ והרצאת ]וטבילה במילה אלא לברית
 היוצאון>ה!שעה העם ]כל היו מולים כי* דכתיב מילה

ארץ על אז ]בייזד[ אמת( )אגודה כשכלם משמע ואגודתו
 הקערה קניות וחסרוז :בד׳ מתמלפת רי״ש ניפח יסדה:

 את מכרך היינו מגיף קסבר :העץ גט ומסרת מהתבשיל
ע״ן עוכר היינו ; כעיקר ידו דסשט עכד רכה ומילתא השם
 :כך כל גדולה עבירה עשה שלא ע״ז לפני ומזמר משורר כגון
:מלו יציאתן בשעת היוצאין העם ]כל
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 ויזרוק הדם חצי משה ויקה* דכתיב טבילה שמזמניוגו׳[

 דמים הרצאת .טבילה אלא הזאה ואין העם על
 וגו׳: עולות ויעלו ישראל בגי נערי את וישלח*דכתיב שם
 זהשוגג פתע פתאום בפתע עליו מת ימות וכי* שם
 פתאום איבה בלא בפחע אם* אומר היא וכן י מייני
 5א פתאום ה' ויאמר* אומר הוא וכן אוגס זה ך ץ
 ערום* וכה״א מזיר זה פתאום אידך תניא משה £ משלי

:ונענשו עברו ופתאים ונסתר רעה ראה

שלישי פרק
 דמים אלו החול ובין הקודש בין ולהבדיל* ח״ר ד
 ובין הטמא ובין והקדשו׳ וחיטים וערכין יג
 הוראת זה ולהורות וטהרות. טומאות אלו הטהור ע״ב
 ה׳ דבר אשר* המדרשות. אלו החקי□ כל את י יחיא

 מסיני(: )למשה הלכה זה משה ביד .תלמוד ^,יזור׳”נג

:המזכין[ על דמים זריקת דמים הרצאת הלכה ״
 פתאים הדבור: ע״פ שלשתן יצאו כרמם נעל פתאום ה׳ ויאמר יןמש כיד

;הסזיד על אלא עונש דאין מדד היינו ונענשו עכרו
 ולהבדיל וגו׳ מועד אהל אל בבואכם תשת אל ושכר יין ]ולהבדיל

 תשת אל כמי והמיל הקדש בין להבדיל ובבואכס וגו׳
 לשומם יין שתויי שאסורים וכו׳ וחרמין וערכין דמים :ושכר[ יין

 של פי׳ הוראה זו : שפיר להי שיימו לא דדילמא לפדותם לבעלים ז7 ,!^ש
 בפירקא שדורשין המדרשות : יקאסורקנה שתויי והיתר איסור ׳ס1כת

:מסיני למשה הלכה : הוראה בהן שיש יין לשתויי אסור כסנהדרין



רם כי־יחוח חמישי פרק שחיטה דם
חמישי פריק

 חייבקכב בו יוצא שהנשמה ]הקזה[ דם ]פיפקא[
שהנשמה היקז דם איזהו איתמר .עליו

 אמר ר״ל שמקלח זמן כל אמר יוחנן ר׳ בו תלוי׳
:ואילך המשחרת מטפה

ששי פרק
ה עליהן שעבר וראין ואשמו׳ חטאות חייבי משנה

 כה יר׳״ב לאחר להביא חייבין הכפורים יום
אפילו ביה״ב עבירה ספק ]לידו[ )בידו( שבא מי

מכפר: היום שכל פטור חשבה עם
ו שכבוד מפני יכול בכ״מ לאם קורם האב משנה

 כח איש* ת״ל האם ככור על עדיף האב
 יחיא אכול שקולין ששניהם 'מלמד תיראו ואביו אמו

 ואמו שהוא מפני לאם קודם האב חכמים אמרו

בלא בשתיתה ושתיק אדום יוצא ואיז׳יכ שיזור בתקלת הקזה ]דם
 שותת מתמעט כשהדס וסוף מקליז ״כ1ואי בריזוק קילויז

 מטיפה :אמצעי[ היינו שמקלח זמן כל :בסמוך ויורד
הוא להאדים ותתיזיל הראשון משמיר משכלת ואילך המשחית

:הכפש דם
 המקום אלא בו מכיר פאי[ חטא אמר; מטהרו ה׳ לפני קרא אמר

עור ואמרו מכפי יה״כ אין כיה דידעי איסורא אכל מכפי יה״כ
 היגיקי כפי אמת !והו חייכיס יה״כ עליהם שעכר מלקות חייכי כתלמוד

הימנ״סו״ל; עכ״ל שהקדמנו.
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 לפני הבן וכה אם בת״ת וכן אביו בכבוד חייבים

 ואביו שהוא מפני בכ״ט האב את קידם הרב הרב
 רבו: בכבוד חייבים

מעליה מסכת
רביעי פרק

 יוחאי בן שמעון ר׳ את חרש בן מתיא ר׳ ושאל
א״ל טמא שהוא שרצים לדם מנין ברומי ין

 תלמידיו ליה אמרו הטמא לכם ווה* קרא דאמר >א יא,ק
 הוא ערוך תלמוד להן אמר יוחאי בן ליה חכים
 גורדה אחת שפעם יוסי בר׳ אלעזר ר• של כפיו

 ושלא שבת ישמרו שלא ישראל על גורה מלכות
 בן ראובן ר׳ הלך נדות ושיבעלו בניהם ימולו

 אמר עמהם וישב והלך קומי וספר איסטרובלי

 קודם אביו ת״ח אני) היה שאם ממציעא שני פ׳ כסוף כתנאי □כר
 מנתן והוא ממני חכמת! שרוב ד״ל מובהק רכז היה )אפילו נרכז

 חכמתי רוב מחני שקבל י״ל הרב לפני הכן וכה אם כאן שאמר כמה
 כמי מעליו ולפרוק !להחיות ולפדות אכרה להשיב ר״ל ככ״מ שאמר ומה

 תועלת או נזק לכסוף נהם שיש הדברים מכל לי והדומים כמציעא שנזכר
:ז"ל הרמכ"ם עכ׳יל .מבואר והענין קודם רבו

 להם והשיב . יפה שדרשה כתיזכס כלי׳ יוהאי בן ליה הכים ניש״י ע׳
 יוסי כר׳ מר״א ששמע מדעתו אמרה לא הוא ערוך תלמוד אח^”

 שפעם יוסי בר׳ אלעזר מר׳ דלמדה ליה ומכא אביו משום כן שאמר י
מציוו שעל השער שגילין לפניי( )שסיפר קומי וסיפר :כו׳ איזת



 ”להלמע רביעי פרק מזבח קדשי

 ליה אמרו יעשיר או יעני אויב לו שיש מי להן
 בשכרה מלאכה יעשו לא ק אם להן אמר יעני
 ]אמר ליבטלו( )אמרו טבית אמרו שיענו כדי

 אויב לו שיש מי להן ואמר חזר ובטלוה ליבטל[
 א״ב להן אמר יכחיש לו אמרו יבריא או יכחיש
 שיכחישו כדי ימים לשמנה בניהם אח ימולו
 שיש מי להם ואמר חור בטלוה אמר טביח אמרו

 אמר יתמעט ליה אמרו יתמעט או ירכה אויב לו
 בטלוה אמר טכית אמרו נדות יבעלו לא א״כ להן

 ילך מי אמרו החזירום יהודי שהוא בו הכירו
 ע״ב שס שהוא יוחאי בן שמעון ר׳ ילך* הגזרה את ויבטל

 יוסי בר׳ אלעזר ר׳ מי ואחריו בניסים מלומד
 קייס חלפתא אבא היה אלי יוסי ר׳ להם אמר

 להן אמר להריגה בנך תן לו לומר אתם יכולים

 :יהודי שהוא יכירו שלא כדי הנכרים כמו לאמריו בלורית והכימ
 חתוך ועוד בשבת ירוימו ולא בשבח מלאכה יעשו לא א״כ
 :במול שהרוימו מה כל וחוציאין ומתעכגין אוכלין פנויין שהם
 שביס ואין כמס ומתיש בקטנותם יוצא והדס בניהם ימולו א״כ
 בפרק כדאיתא כסיס לו שכעשו בנסים מלומר : לאיתכס עוד

 אלעזר ר׳ של אביו יוסי ר׳ להם אמר : דמערה בעובדא במ"ח
 בכך תן לו תאחרו קייס אבי מלפהא היה אלו למכמיס אחר

 שהיה להריגה בכי שאתן לי לימי יכולים אתם אין כך להריגה
בכו אלעזר לר׳ ליה יעכיש קפדנותו מממת שרשב״י יוסי ר׳ ירא

*14
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 אתם יכולים קיים אבא יוחאי היה אלו שמעון ר׳

 אנא יוסי ר׳ לחם אמר להריגה בנך חן לו לומר
 מסתפינא דקא שמעון ר׳ ליה עניש דלמא אזלית
 כשהיו ענשוהו הכי אפילו ליענשיה דלא עליה קביל

 מנין לפניהם זו שאלה נשאלה בדרך מהלכין
 בר׳ אלעור ר׳ פיו עקם טמא שהוא שרצים לרם
 מעקימת שמעון ר׳ א״ל הטמא לכם וזה ואמר יוסי

 הבן יחוור ]אל[ אתה שת״ח ניכר אתה־ שפתיך
 )תלמיון( בן לקראתו יצא אביו אצל )כשלום(

שמעון ר׳ בכה עמכם אבא רצונכם אמר ]תמליון[ ׳זמ״םפ)
 שלשה מלאך לה נזדמן אבא בית של שפחה ואמר

 היה השליחות סמכת שמפני סבור והיה מנתו הכין לא שמעון ור׳
 קייס אכא יוחאי היה ואלו בסככה אכי אף לו השיב ולכן כן אומר

 שהיה יוסי שא״ר עד להריגה בכך תן לו לומר יכולין אתס אין
 שלא עליו שקבל עד ויעכישכו כרצונו שלא לדבר ירכה שמא ירא

 בלידש ודבר פכיו החזיר יוסי ברבי ^עזר ר׳ פיו עקם :יעכישכו
 הרגיש ואעפ״כ כפכיו תשובת משיב שהוא שמעון ר׳ ירגיש שלא

 במולי דכפל בהגדה ומפורש לפניו ותורה הואיל וקללו שמעון ר׳
 שלא לאביו שכדר שמעון ר׳ וכשכזכר בספיכה מוטל והיה אסכרה
 בתוך כחליו שוכב וכשהיה שיתרפא רממיס עליו בקש יעכישכו

 דעת בבלי צוארו על ודרך הספכים מן אמד עליו עבר הספינה
 :הספן אותו של גרונו לתוך ונכנס גרוכו מתוך האסכרה ויצאה

 דכתיב שרה שפחת הגר אבא בית של שפחה : שד תלמיון בן
זה מלאכים ג' לה שנזדמנו ה׳ מלאך לה ייאמר פעמים ג׳ בה



 תא מעילה רביעי פרק מזבח קדשי
 מכל הנס יבא אחת פעם לא אפילו אני פעמים

 מפאיין כי דקיסר בברתיה על הוא קדים מקום
 צא ]תמליון[ )תלמיון( בן ]אמר[ )אמרו( התם

 להן אמר אזל נפיק ליה דקרו כיון צא[ ]קתמליון
 לגינזא ועיילינהו למשאל לבון דאית מה כל שאילו

 איגרתא לההיא אשכחו עול רבעו כל לשקוול
אני יוסי בר׳ אלעזר דא״ר והיינו קרעוה שקלוה

:דמים טיפי עליה!כמה והיו ברומי ראיתיה

. מסכתיתמיד
ראשון פרק

 כו אמאי כארץ כסותו איש כהונה פרחי !פיסקא[
 3ע" דקיסר בכריחיה עאל :עמנו ונא מ״מ הנם יבא :זה אמר

 כן א״ל אמרת באגדה שיכככםבןתלמיוןלתוךגיפתשלכתהקיםרו
 לשתכמו ולא ותשתגע דקיסר כברתיה ואעיל קדימכא אכא תלמיון

 וכההוא וכסקיכא פוק לי דתיתקאתקותימרון עד לה ,דמם אסא
 מיכה כפקיכא דכי אות לכס יהיה וזה דכעיתו מאי לכו עבדי

 איתא שכגח׳ ]ברש״י :הקיסר בית של זכוכית כלי כל סתכרכא
 ואומרת צועקת והיתה וכשתגעה רקיסר בברוזיה עאל יז״ל
 ברומי ראיתיה אני וכו׳:[ שעה בכל רשב״י את לי הבו

 רמים טיפי במה עליה והיו : לק״ק היכל כין החכדלת פרוכת
 להם כשאמרו ראיתיה אני ופי׳ : יה״כ של ישעיר סר מהזאת

איגרתא ההיא אשכח :המלך אוצר כל והראוס גכזא לכית עול
:לעיל דאמרן גזירות הלין ה3 לכתיכי
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 פרחי* לחו קרי והבא רובים לחו קרי התם כז

 עבוד׳ למעבד מטו דלא התם אין אמרי כהונה
 קרי עבודה למעבד דמטו והבא רובים לחו קרו

פרחי: להו
 לרבא הונא רב א״ל ]וכן בריה לחייא רב א״ל א
 נפשך תקין וקדים נפשך תקין חשיך כריה! שםע״כ

 שטוף וקום וכסי וגלי תיב תרחק רלא היכי כי
 מהן שפוך מים שותה וכשאתה ואחית שטוף ושתי
 להו קרי והכא : שס שומרים ורוכיס רובים להו קרי התם

 עכורה למעבד מטו רלא :שמירה גני החם פרחיאמאי:
 להו קרי ]שנת[ חי״ג פמותים כגון עבודה[ לעשות הגיעו ]שלא
 שישכים אותם שכל עבורה לכלל רמטו הבא כערים: כלו׳ רונים

 כדי שם ישכים הס כך דכשביל לעבודה ראויס המוקד בבית שם
 משמרה דכל עבודתם ביום לעבודה לממר מזומנים שיהו

 כולן עובדין ובשבת השבוע ימי ו׳ כנגד אבות בתי לו׳ חתמלקת
 עדין הגיעו שלא כמורים פרחי להם קרי ימד: ומולקים בימד

: זקכה לכלל
 שהן הכסא בבית עצמך לבדוק והשכם הערב וכו׳ תקין השיך ״ישי ׳ע

 מן להרמיק תצטרך שלא כדי בבתיהם אדם שבכי שעות מ^'כ
 עצמך מזק לכקכיך צריך אינך שאפילו עצמך למד כלומר העיר 'ייכ כ

 : חצוים אדם שבכי ביום לפכות תצטרך שלא פרקים בב׳ לפכות
 וכשתגמור עצמך שתגלה קודם הכסא על שב וכו׳ וגלי תיב

 שתשתה קודם הכוס רמץ וכו׳ שטוף : שתקום קודם עצמך כסה
 נקי והכימו הכוס רמץ לשתותו וכשתגמור אמרים רוק תבלע ולא

 :הכום לכקות כדי מהם שפוך :אמריך לשותה



 ריב תמיד ראשון פרק מקומות בשלשה

 אדם ישתה לא כדתניא לתלמידך תן כן ואחר
 מעשה מהם. שפך א״כ אלא לתלמידיו מיסויתן

 לתלמידו ונתן מהם שפך ולא מים ששתה באחד
 ומת לשתות רצה ולא היה אסטניס תלמיד ואותו

 מים אדם ישחה לא אמרו שעה באותה כצמא
 אשי רב אמר מהם שפך אא״כ לתלמידו ויתן

לירה רביה קמי דשפיך תלמידה האי הילכך
אפקירותא: משום ]ביה[ )ליה(

שם משט׳ כל על מחור היה הכי' הר איש התם חנן
 כח משמר וכל לפניו דולקורה ואבוקות ומשמר 1

 עליך שלום* הבית הר איש לו ואומר עומד שאינו
 לו היתה ורשורה במקלו חובטו ישן שהוא ניכר

 בן קול בעורה קול מה אומרים והם כסותו לשרוף
 ר׳ משמרתו על לו שישן נשרפין ובגדיו לוקה לוי

 אחי את מצאו אחת פעם אומר יעקב בן אליעור
א״רחייא כסותו את ושרפו ישן |אמי[ )אימא(

:יזוצפא אפקירותא
 ולילה לילה כל אקרא אישים אליכם כמו שר הכית הר איש

: הבית הר מפתמות לו והיו משמר כל על חיןזר היה
 המשמר אצל בא שהיה בשעה משמר וכל לפניי דולקות ואבוקות

 ישן: שהוא כיכר עליך שלום לו ואומר כנגדו עומד שאיננו משמר גל
 אומרים בעזרה קול מה אומרים והם :מלקהו במקלו חובטו

;בכאן קולו וכשמע צועק הוא כך ובשביל לוקה לוי בן לזה זה
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 הכי אמר מתני' בהא יוחנן ר׳ מטי כי אבא בר

 עושין שינה אונס על שאפי׳ לראשונים אשריה׳
עאכ״ו: שינה אונס על שלא דין

 האדם לו שיבור ישרה דרך איזהו אומר רבי תניא ב
 שתוכחורת זמן שכל התוכחות את יאהב ש□

 טובה לעולם[ ]באה )בעולם( רוח נחת בעולם
 מן מסתלקת, ורעה לעולם ]באין[ )באה( וברכה

 ברכת תבא ועליהם ינעם ולמוכיחים* שנ׳ העולם כד *משל
 בנאמני עיני* שנ׳ יתירה באמונה יחזיק וי״א טוב ?א מלים

 4כ יונתן א״ר נחמני בר שמואל א״ר וגו' ארץ
 של לפלגו זוכה שמים| לשם חברו את המוכיח

 ממחליק ימצא )חן אחרי ארם מוכיח* שנ׳ מקום ני! משלי
 חוט ]עליו[ )אחריו( שמושכין אלא עוד ולא לשון(

ימצא: חן שנ׳ חסד של

 אדם שאין אונס הוא זו דשיכה דין עושין שינה אונם על וק״ו
 על שלא :לעיניו שיכה לו משנאה לישן שלא עצמו להעמיד יכול

:נמתכוין שעושין דבר שינה אונם
 לו צריך דברים הרנה האדם לו שיבור ישרה דרך ]איזהו

 הישרים מדרכים אמת דרך איזהו ה״ק אלא לאדסלנמור
 נכי עם ויתן ישא יתירה באמונה יחזיק וי״א •• האדם לו שיבור
 להיות מקום של לפלט :הבריות[ את יאנה ולא באמונה אדם

 המוכימ אחרי ארם : ממילתו[ בתוך ]כלומר מקום של במלקו
:עסי[ כלומר ]אמרי )אמריו( יהיה



ריג תמיד שני פרק אחיו ראוהו

אחיו ראוהו
שגי פרק

 כשלש עליו שהיו פעמים המונח נאמצע היה מפוח אימא ]במשנה
זעלה[ כזר. מאזת

 כט בכוס התמיד את השקו .גוזמא רבא אמר
אמי רבי אמר .גוזמא רכא אמר זהב של

 הבאי לשון נביאים רכרו הבאי לשון תורה דברה
 הבאי לשון תורה .דברה הבאי לשון חכמים דברו

 א דניים דס״ בשמים בשמים ובצורות גדולות ערים* דכתיב
 דאמרן הא הבאי לשון חכמים דברו גוזמא. אלא

 דברו זהב. של בכוס התמיד ארה והשקו תפוח
 א מ־א ]ויעלו הארץ( עם )וכל* דכתיב הבאי לשון נביאים

 ותבקע וגו׳ בחלילים מחללים והעם[ אחריו העם כל
 אמר נחמני כר ינאי א״ר ]בקולם[ )לקולם( הארץ

 ואלו הבאי לשון חכמי׳ דברו מקומו׳ כג׳ שמואל
אין לא התם אין הני ]וכו׳ ופרוכת גפן תפוח הן

עשירות[: במקום עניות

 לא דמעולס דוקא ולא דקאי הוא בעלמא מלתא בלומר ]גוזמא
יבולה היתה לא המערכה למקום כור מאות לשלש הגיע

 כוין שיהא וכו׳ התמיד את השקו כור: מאות שלש להיזזיק
 דבריו: ליזזק שרוצה באים הבאי לשון תורה דברה להפשיט[:

מעשיהם דבל גוזמא ולא עשירות במקום עניות אין התם אכל
: ק׳[ מאמר צ׳ דף בקולין ]ועיין : ושררה בעושר
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כופתין היו לא

רביעי פרק
 וקני את מוקרון אלכסנדרוס שאל דברים עשרה ג
 רחוק לארץ השמים מן* להן אמר הנגב לא
 תדע למערב ממזרח ליה אמרו למערב ממזרח או ע״ב
 במערב חמה בה מסתכלין הכל במזרח חמה שהרי לב

 הכל אין הרקיע באמצע חמה בה מסתכלין הכל
 כי* ׳שנ כאחת וזהשוין זה וחכ״א בה. יסקגמסתכלין

 כרחוק* יראיו על חסדו גבר הארץ על שמים כגבוה שם
 בההוא תרוייהו לכתוב נסיש חד ואי ממערב מזרח

 הכול אין רקיע באמצע חמה מ״ט אלא דגפיש
 ליה כסי ולא להדי׳ דקאר משו□ בה מסתכלים

 הארץ או תחל׳ נבראו שמי□ להם אמר מידי
 לו אמת :יותר רתוק איזה כלו׳ רחיק לארץ השמים מן

 שהרי תרע :לארץ משמים יותר רתוק למערב ממזרח
 אין הרקיע באמצע חמה בה מסתכלין הכל במזרח חמה
 היא במערב או בחזרת כשהיזמה לפי ולמה מסתכלין הכל

 האורה שאין בה להסתכל יכולים רתוקה שהיא ובשביל רתוקה
 ואורה קרובה הרקיע באמצע ]כשהיא[ אבל לעיכים חזקת
 כרתוק יכתוב דנפיש )בההוא : לראות יכולין שאין כ״כ מזהיר
 כיון פשעינו את מחכו הרתיק יראיו על חסדו גבר ממערב חזרת

 בגובהו שעומד לפי מירי ליה כסי ולא : רתוק למערב שמחזרת
 בשיפולו עומד ושחרית בערבית אבל מאפיל דבר שוס ואין רקיע של

:13 והרואים השמש בח ?*שמאפיל נדוהיח הדיח י>ש דתייי
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 א לאפית ברא בראשית* שב׳ תחלה נבראו שמים לו אמרו

 נברארת אור להם אמר וגו׳ השמים את אלהים
 פתרי לה לית דא מלה לו אמרו חשך או תחלה
 שם והארץ* דכתיב תחלה נבראת חשך ליה ונימרו
 יהי אלהים ויאמר והדר וחשך וכוחו תוהו היתה

 למעלה מה לשיולי אתו דילמא סברי אור ויהי אור
 שמים הכי אי לאחור מה לפנים מה למטה מה
 בעלמא אקראי סכרי מעיקרא ליה מרו לי לא נמי
 לא סכרי משייל דהדר דחזו כיון שייל[ ]רקא הוא

 וכו׳ למעלה מה לשיוליה אתי דילמא ליה נימא
 ]איזהו לו אמרו חכים מתקרי דין אי להם אמר

 מתקרי דין אי להם אמר הנולד את הרואה חכם[
 אמר יצרו את הכובש גבור[ ]איזהו לו אמרו נבור
 עשיר[ ]איזהו לו אמרו עשיר מתקרי דין אי לחו

 ויחיה איניש יעביד ומה להם אמר בחלקו השמח
 יחיה וימות איניש יעביד מה עצמו ימית ליה אמרו

 על ויתקבל אדם יעשה מה להם אמר עצמו את

 למעלה למעלה מה : סותרים לו אין זה בר7 פתרי ליה לית
 לפנים מה : מהתהום למטה מה : המיות ראשי שעל מהרקיע

 :העולם( שיכלה אמר יהיה מה לאחור מה :עולם בריאת קודם
 קורות להיות שעתיד מה מלבו המבין הנולד את ]הרואה
 וכבש עבירה לידי בא יצרו את הכובש מהן; ונזהר לבוא שעתידין

 : המקום לו שנותן במה בחלקו השמח :ממנו ונמלט יצרו את
את יגביה עצמו את יחיה ;עצמו את ישפיל עצמו אח ימית
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 אמר ושלטן מלכות ]יסגא[ ניסני( לו אמרו הבריות

 ויעביד ושלטן מלכו ירחם מדירכו טבא דירי ]לחו[
 )למהדר( יאי ביט^ן א״ל אנש^א בגי ע□ טיבו

 דהאכל ביבשתא לו אמרו ביכשתא או ]למידר[
 ליבשת׳ דסליקן עד דעתייהו מיתבא לא ימא נחותי
 כלנא לו אמרו טפי חכים מינייכו דין אי להם אמר
 כחתיא ק דאמרת מלתא כל דהזיא שווין כחד

 לקכלן אתרסתון דין מה להון אמר לך פתרנא

 ולימדוך וימות בי ויקנאו רעה עין הבריות נו יתנו כך ומתוך עצמו
 הבריות עליו ויריוחו עצמו את ישפיל שימית הרוצה שאדם מכמיס

 וימות ימיו יקצרו שלא עצמו את ימנע וסגאות הרבה שכיס וימיה
 אותו ויאהט דבריו ויתקבלו ושולטן מלכי יסגא :עתו בלא
 אדס בכי בו מקכאין ושריס מלכים עם לדבר רגיל אדם אבל

 טדירכומכמתי עדיפא רירי מעשיו: ואת אותו שוכאין כך ומתוך
 לפכי מקובל יהא ידה שעל טובה עצה יועצו שאכי משלכט גדולה

 ויעביד תמיד עחהן וידבר ושלטון מלך ירמס עצת ואיזה הכריות
 שלא מלך אל עליהם וידבר העיר אכשי בשביל העיר בכי עם טיבו

 יאי ביטא -* לכבדו העיר בכי יבואו ואז עליהם עולם להכביד
 השיבו ביבשת ביסאו לגור טוב מקום באיזה ביבשתא או לטירר

 עד נתן מיישבת דעתן אין דעתייהו מיתבא לא : ביבשת לו
 יותר: מכס מכס איזה חכים טפי טנכון דין אי ליבשה: שירדו

 כילכו שהרי חזה זה מכס ואין מכמיס כולכא לך פוזרנא בחרא
 מה לקכלי אתרסתון דין מה להן אמר :אמד לדעת הסכמנו

אתם הלא יראתינו ממזיקים ואינכם נגדי עומדים שאתם זה
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 במרת לבון קטלב׳ להון אמר נצח שטנא לו אמרו
 למלכא י ואי ולא מלכא ביד שלטן לו אמרו מלכים

מניב^ ושדי דארגוון לבושין יתהק אלביש מיד כרב
:צואריהון על דדהבא

 ד אמרו אפריש למדינרה למיול כעינא לחו אמי
 שסאמר חשך הרי דמפסקי אזלת מצית לא לי׳

 לכון משיילנא הכי אמטו אדלינ׳ דלא סגי לא להר

 תרים לשון אתרסתון .תמתינו ואתם הרבים אכיוכו כי יודעים
 רואים אתם שהרי ראיה איכה זה נצח שטנא ליה אמת :מק
 אל אתם אף האדם בכי ומטעה כוציז הוא שהשטן יום בכל

 שאתם אתם שוטים להם אמר : תיןתיכס שאכו על תתמהו
 שאני מלכים בגזירת אתכם אהרוג ארצה שאם יראתכם ממזיקים

 להרוג רשות לי שיתכו אותי שאוהבים מלכים לשאר ואבקש מלך
 כזב למלכא יאי ולא מלכא ביר שולטן לי׳ אמרו : אתכם

 כיזמתכו בכך אבל ושר מלך שאתה לעשות הממשלת בידך כלו׳
 של שקר לדבר למלך נאה ואין רעה עמכו תעשה שלא שהכטיזתכו

הלביש יתהון אלביש מיד :יז( )משלי שקר דבר לכדיב כי אף
: צווארם[ על זהב רביד וישם ארגמן לבושי אותם

 אעשה מה אלא מכס מבקש איכי וכו׳ משיילנא הכי )אמטו
 מצית לא לילך: אכי ]כעינאלמיזלרוצה שאוכללילך(:

 נו שיש מקום הדרך באמצע מושך שהרי ללכת יכול איכך אזלית
 אמר :הריס אותן לעבור יכול אדם שוס ואין בליל׳ בין ביום בין מושך
 אעביד מה משיילנא הכי אטטו אזלינא דלא סגי לא להם

 אני בעצמי שתקעתי ובשביל הכי אמטו שם ללכת עצמי תקעתי
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 לובא חמרא אייתי ליה אמרו אעביד מאי אלא

 בהאי וקטר דמתני קבורי ואייתי בהברא דפרשי
 עבד לאתרך ואתית בגויהו נקטת אתית דבי גיס׳
 בעא נשי דכוליה מתוזא לההוא מטא ואזל הכי

 לן קטלת אי ליה אמרי בהדייהו קרבא למעבד
 דקטלוהו מלכא אמרי לך קטילנא אי קטל נשי אמרי

 נהמא ליה אתיין נהמא לי אייתי להו אמר נשי
 אינשי אכלו מי לתו אמר* דרהכא אפתירא דדהכא

 כעית[ אי״נהמא ]אלא ליה אמרו דדהבא נהמא

 אייתי : לעבור[ אוכל עכין ובאיזה תקכתי מה עצה לכס שואל
 בקשך אף שהולכים ]מקצרים[ גדולים ?קורים קק לובא חמרא
 בקקוסשקתקיל הקבל ראש וקשור דמתניקקבליס קכורי וגסקק

 : קבל[ לשק ]מתני הקבל. דרך שתשוב מפני בידך והשא׳ הקשך
 אס כי הדרך באותו היה לא נשי דכולא מחוזא לההוא מטא
 :קלקחה עקהן לעשות רצה קרבא למיעכד כעא : נשים

 איכה זו כלו׳ קטיל כשי יאמרו לן קטלת אי הכשים לו אט־ו
 העולם יאמרו אותנו תהרוג אם שהר־ עמכו תלקס אס גבורה

 אותך כהרוג אכו ואם . גבורה איכה וזו הרג כשיס בדבר שישמעו
 והרגוהו עליו שכשיסכתקברו זה מלך גרוע כמה השוקעים יאקרו
 אקר לבוז תהיה סן עקכו תלקם ואל עצקך את שתקכע קוטב

 :לאכול לקם לי והביאו לכס אזיק ולא לעצתכם שוקע להןהריכי
 לקם לו הביא־ דרהבא אסתורא רדהבא נהמא ליה אייתו

 אינשי אבלי מי להן אמר :זהב של שלקן על קוכק זהב של
אמרו זהב. של לקס לאכול בכאן מכהג וכי כלו׳ דרהכא נהמא
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 כי להכא ואתית דשקלית באתריך נהמא הוה לא
 מוקדון אלכסנררוס אנא דמחוזא אבבא כתב נפק

 די אפריקי למדינרת ראתיתי עד שטיא ]הדתי[
 יתיב ואתי שקיל כי נשייא מן עצה וילפי נשייא

 גלדני בידיה הוו אכילנהמא וקא מעיינא בההוא
 לש״א ע׳ ]רוהאן בהו)רורןא( נפל להו דמחוורי בהדי מלוחים

 דאמרי איכא אתי קא מג״ע מעיינא האי ש״מ אמך
 כוליה אידלי א״ד באפיה טרא מיא מההוא שקל

 בבא לי פתחו קלא רמא דג״ע לפתחא דמטא עד
 אמרתליסיןיח בו יבאו צדיקים לה׳ השער1ןה*ליה אמרו

 זהב שחכו כך בשביל אבל זהב של ליום לאכול בכאן חכהג אין לו
 יכי אכילתך בשביל לכאן שבאת לכו פלא זה שהרי לאכול להכיך

 עד ובאת ממלכותך שכתריזקת במקומך לאכול למס לך היה לא
 הייכו שסבורים וכסף זהב לך לק־כתככו לאכול למס ושאלת כאן

 : העיר מן יוצא נפק>כשהיה כי :לכאן וכסף זהב בגלל שבאת
 אלכסנדרוס אנא העיר: שער על כתב רמחוזא אבבא כתב

 לכרך דאתיתי ער :להכין לב מבלי שוטה הייתי שטיא הויחי
 כדרך נהמא קאכיל מעיינא אההוא יתיב נ מכמה ולמדוכי כשייא

 לשתות וכשרוצי׳ למס שס ואוכלין המעיין על שיושיים אדס בכי
 בעוד רמחוורי בהדי : חלומים לגיס מלוחים גלרני :שותים[

 בא רוחא בהו נפל :חלימתה להסיר כדי במים רומצים שהיו
 על וכתן מהמים לקמ באפיה טרא : הדגים והמיה מהמעין רומ
עד מעלה לצד המעין משיכת דרך הלך כוליה אירלי :פכיו
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 מידי לי הכו חשיבנא מחשב אנא מלכא אנא להו

 כספא לכוליה תקליה אתא חדא גלגלתא ליה יהבו
 להו אמר תקיל הוה ולא בהדיה דיליה ודהבא
 ודמא דבשרא דעינא גלגלתא א״ל האי מאי לרבנן

 שבע דלא הוא דהכי ממאי להד אמר שבע דלא
 תקל ולאלתר כסייה עפרא קליל שקול ליה אמרו ,

וגו׳: תשבענה[ לא ]ואבדון שאול* דכתיב 'משל,כ
 הרקיע מן למעלה )יש( גיהנם אליהו דבי תנא ׳ד
חשך: הרי לאחורי אומרים ויש שס
 בתוררה העוסק כל חייא ר׳ ]תנא[ דבי( )תניאשם

 לנגדי ה' שויתי*) ׳שנ כנגדו שכינה בלילה יט תל,ם
ה׳. פני נכח וגו׳ כלילה רוני קומי* ואומר( תמיד כ איכה

 בעולם שלום מרבים ת״ח חנינא א״ר אלעור א״ר
וגו׳: בניך שלום ורב ה׳ למורי בניך וכל* ישיגי׳נדשנא׳

 דבר לי תכו אנא וקשוב אנא מלכא אנא :יציאתו למקום שהגיע
 גלגלתא : שער לי לסתויז רוצי׳ ואינכם הואיל עדן מגן איוד
 : לראות עינו שבעה שלא דוגמה אדם של עין של גלגל חדא

 ויתכסה שמת עד ממין מלככוס ישבע לא האדם עין שבע לא
 ותמצא וכסהו עפר מעט קיז וכו׳ עפרא קליל שקיל : בעפר
לא אדם ועיני תשבענה לא ואבדון שאול דכתיב :משקלו

:תשבענה
 ראש על המזיעות המיות והן מהרקיע למעלה גיהנם יש

 קושך: הרי לאמורי ר״א ימול רשעי© ראש על כדכתיב רשעים



ריז מדוח שגי פרק הבית הי

מחת מסכת
שני פרק הבית הר

לד נכנסין הכיח ]להר[ )לדרך( הנכנסין כל מחגי׳
 חוץע״ב שמאל דרך ויוצאין ומקיפין ימין .דרך

 כ משנה לך מר, לשמאל מקיף שהוא דבר שאירעו ממי
 ינחמך. הוה כביה השוכן אבל. שאני לשמאל. מקיף
 ויקרבוך בלבם יתן הוה בבית השוכן מנודה. שאני
 עליו עברו כאילו עשיתן יוסי ר׳ א״ל ר״מ דברי

ותשמע בלבך יתן הזה בכית השוכן אלא הדין את
:ויקרבוך חבריך לרברי

שלישי פרק המזבח
 לו שמא ברזל של בכפיס אותה סדין היו לא מחגי׳

 ד משנה של ימיו לקצר נברא שהברזל ויפסל יגע

הנכנסים כגון ימין דרך נכנסין :חברטנורת ז״ל עובדיה יבינו
 שאני :הטדי שער דרך מקיפים הימין מן שהן מולדה שערי דרך ■

 ׳אומ אבל שאכי ואמר לשמאל להקיף לך מה אותו כששואלין אבל
 את עליו עברו כאלו עשיתן :ינממך הוא הזה בכית השוכן לו

 הדין עוותו מכיריו כאילו נראה כן לו אומרים הם אס הדיי
חביריךדהשתא לדברי ותשמע בלבך יוזן כהלכת: שלא ונדוהו

 :יוסי כר׳ והלכת תשובה וצריך כדין שלא עשה שהוא משמע
י״ע . נם לסוד שרגילים בנאים של כסות ברזל של כפיס

:מברטנורה
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 אינו אדם של ימיו להאריך נברא והמוכח אדם

המאריך: על המקצר שיניף בדין

רביעי פרק היכל של פתחו
 ודומה מלפניו ורחב מלאחוריו צר ההיכל מדזני' לי

 הנה קריות אריאל אריאל הוי* שנ׳ לארי *2משנ
 ההיכל אף מלפניו ורחב לאחוריו צי־ הארי מה דוד ^הפר

:מלפניו ורחב מאחוריו צר כט שעי׳■

 קנים מסכת
שלישי פרק

 וקני אומר עקשיא בן שמעון ר׳ אחרונה. משנה כה
 דעתן שמוקיניבש זמן כל הארץ עבש

 וטעם לנאמנים שפה מסיר* שג׳ עליהן אייניכמיטרפת
 חכמים( תלמידי )נ״א תורה וקני אבל יקח וקנים

 מתישברת דעתם שמזקינים ומן כל אלא כן אינן
:תבונה ימים ואורך חכמה בישישים* שנ׳ שם

נתפרש ולא מזרק לצד מלפניו ורחב :מערב לצד מאחוריו צר
 : מברטנורה ר״ע , בשוה היה מאת על מאה שהרי היאך לי

 אקרוכה בהלכה שכתוב למה זו משכה נסמכה ז״ל הרמב״ם
 א'וכשהוא קולו קי כשהוא בכבש שאמרו זהו יהושע א״ר

 ב׳ שוקיו ב׳ קצוצרות ב׳ קרניו שתי ז׳ קולו כיצד ז׳ קולו מת
 אף וי״א ,לכנורות מעיו בכי לכבלי© מעיו לתוף עורו קלילין



ריח כלים עשר שלשה סרק והסכין הסייף

כלים מסכת
עשר שבעה פרק

א וכר קכול בית בהן שיש והמחק מאוניכס הגה
כו דכאי בן יוחנן א״ר כלן ועל טמאין[ אלו !הרי

3ע״ אומר: לא אם לי אוי אומר אם לי אוי
טו משכה ז■ , , ״11

 קבפר״כ לו נתרבו הכבש ]כשנפסד[ )כשנפטר( והרי כ. ע לתכלת נמרו
 המזכר שבשעה ת״ח כגון ג״כ לזה כדוחה עקשיא בן שמעון א״ר המצות

 אה ויתחזק חכמתם תרבה גופם ויספוד ונחלשים מספידים שהם
 הספיגה . תכוכה ימיה -ןר^ יזבקה ס.שיש,כ א׳שכ שליחות ויוסיפו שכלם
ש יג הרחב״ס כתב■ וכו׳ טהורה אספקלריא ב׳[ ל'משנה ]פרק בסוף

 מאחוריו לראות יעשה אשר המכס' הוא אספקלריא ז״ל
 המכסה אחורי שיראה וזה ראיה ספק מורכבת חלה אצלי והוא

 במקומו יראה לא ספיריי מדבר[ ]או )דבר( מזכוכית שהוא
 ]יראה[ )יעידו( לא וכן המביטים בחכמת שיתבאר כמו האמתי

 אשר מאד הבהיר המכסה החכמים ויקראו האמיתי שיעורו על
 ]צד[ על ואחרו המאירה אספקלריא מאחוריו דבר יסתור לא

 יתעלה הבורא השיג שהוא לאלהות רבינו משה בהשגת המשל
 שישיגהו ההשגה בחמר הוא באשר האדם שאפשר מה תכלית

 פרקי שהתבאר מת לפי וחי האדם יראני לא כי חזה ית׳ כח״ש
 מאירה שאינה באספקלריא נסתכלו הנביאים כל ואמרו אבות

מכונת יצאנו וכבר המאירה באספקלריא נסתכל אכלמשהרביכו
:עכ״ל זה ענין ביארנו אגל הלכה
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נגעים מסכת
עשר שנים פרק

 והגיד הכית לו אשר ובא* הבית ראייר־ה צדיכב
 אפילו בבית לי נראה כנגע לאמי לכהן פו
נגע ויאמר יגזור לא וראי נגע שהוא ויודע ת״חמ£נהה

 את ופנו הכהן וצוה* אלא׳כנגע. בבית לי ינראהיש
 ולא הנגע את לראור־ת הכהן יבא בטרס הבית
 מטמא מה וכי מאיר א״ר גו׳ בבית אשר כל יטמא

 מטבילן ומתכותיו ובגדיו עציו כלי תאמר אם לו
 חרסו כלי על התורה חסה מה על טהורים והם
 ממונו על התורה חסה וא״כ טפיו ועל פכו ועל

 על ק״ו ממונו על אם החביב ממונו על ק״ו הבזוין
 על ק״ו רשע של על כך אס ובנותיו בניו נפש

צדיק: של

 חכר במקוה טהרה להם אין יורם שכלי ידעת כנר הרמב״סז״ל
וטפיו השמן סך בדמים פיזות שהם אותם ?רם מכלי

 אמ״כ ואמר : ף*ט טיף אם כי דבר מחכו יצא לא מאד קט! כלי
 הצרעת שראיית אותו אומר אשר השרש כרעל רשע של על אם

 אותו וירמיקו מןהאכשי׳ יסרד כי לה״ר בעבור שהוא בתור׳ הנזכר
 יבוא לאו ]ואס מוטב בו מזר ואס בביתו ויתיזיל לשונו מהיזק

 יבא לאו ואס מוטב[ בו מזר עור מלאכת בכל אמרו והוא במצעו׳
דרך על וזה בשרו עור ועל לגופו יבא עדיין בו מזר לא ואס בבגד



 ריט נגעים עשי־ שמם פרק הבתים כל
ג אחחן והשליכו גו׳ האבנים את וחלצו הכהן *וצוה

 אח״שסע״ב ועפר גו׳ אחרות אבנים ולקחו וגו׳
 ואוימשנה! לרשע אוי אמרו מבאן הבית. את וטח יקח

 יי ׳יקיא שניה□ קוצעים שניה□ חולצין שניה□ לשכנו
 את מביא לבדו הוא אבל האבנים את מביאי□

שם ואין הבית את וטח יקח אחר ועפר* שנא׳ העפר
בטיחה: עמו מטפל חכרו

 ואינם טבעיים בלתי דברים שהם תראה הלא והתוכמות המוסר
 שלא קומר הס והבתים שהבגדי׳ לפי פכים בשום טבעיים מלאים

 נגעי וכן שזכרנו הדמיון על התורה בקריאת א1ן צרעת בהן יקרה
 השועל מולי הנקרא מולי והוא הכתקיס שישים תראה אדם

 והיותר הצרעת תכלית והוא לבן כולו הפך כאשר הצרעת ויטהר
שזכינו מה לפי תורייס עניינים הס ואמנם מזקה והיותר גדולה

: רשע כקרא השרש ולזה
 שהיא רבים לשין והביאו ולקחו האבנים את וחלצו אמר

שבי בין משותף הכותל היה כאשר ואמ׳ המביגע בעה״ב
 כתיב נטימה אבל לשכנו ואוי לרשע אוי בכאן אמרו והוא בתים

 התקון בהכנת אותו שסייע לשותף דיו ימיד בלשון הכית את וטמ
 יתקן והיא כלבד בעה״ב יבא טימה ולעשות העפר בהבאת אולם

 הוא הכית את וטמ טעם מה לזכור המפרשים מששו ולא חעוותו
 מעבר מגיעות הכותל אבני כי והוא מעצמו מבואר להיותו לבדו

 צריך השכן וגס שככו ולבית לביתו סמיצה עושות שהן ר״ל עבר אל
 והבאת החבוגעו׳ בהסרת שניהם שישתתפו צוה כן על אליהן

אין לבדו המכוגע בית לצד אס כי שאינה הטימה ואולם אמרות
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נדה מסכת
ראשון פרק

 ג ר״מ משום אוט׳ סומכוס העובר הכרת כמה ה
 לדבר' וכר לדבר ראיה שאין ואע״פ חדשי׳ ע״ב

 קרא לדבר וכר וגו׳ חדשים כמשלש ויהי* שנא׳ לי׳ יאפי׳
 לט׳ דילדה דאיכא משום היא גדול׳ וראיה כתיב

לשבעה: דילרה ואיכא
יוסי ר׳ ר״מ דברי חלב ונעשה נעכר דם ]תניא א
 חוורה נפשה ואין מתפרקין איבריה אומר ט

 דכתי׳ דר״מ מ״ט אילעאי א״ר חודש[ כ״ד ער עלי׳
יוחנן א״ר ורבנן אחד לא מטמא טהור יוזן מי*אייכע

 ממנו הנוצר וארס טמא שהוא זרע שכבות ד
 שהמורה הנדה מי אלו אומר אלעור ור׳ טהור
 שלמה דאמר והיינו טמא ונוגע טהור עליו ומזין

 הקוטא כי שירמוז ואפשר המלאכה בזאת עמו שכנו שישתתף ראוי
 שאין מה הכית את רכזיו דמיון קדשה ורוק קדש לב לקנות צריך

:לשכנו בו צורך
 קדשים כ׳ דהיינו ימיה לשליש עוברת ביכר שמא לשבעה רילרה

: בגמרא[ ]ועיין ושליש
 טהור :קלב ונעשה נעכר דס לר״מ מב״ל כלו׳ דר״מ מ״ט

:עולם של יקידו כלו׳ בתמיה אח׳ לא :מדם קלב מטמא
,מא קרא האי דר״ס עליה דפליגי ורבנן כלו׳ יוחנן א״ר ורבנן



רב נדה ראשון פרק שמאי

ירלייי ממני. רחוקה והיא אחכמה *אמרתי

ד י ה ל כ
שני פרק

 ב משובחת בנשים לבדוק המרבה היד כל משנה
 יג נשים שנא מאי ׳גמ :תקצץ ובאנשים

 נינהו הרגשה בנות דלאו נשים אנשים שנא ומאי
 אי תקצץ נינהו הרגשת רבני אנשים משובחרת

כי נמו מרברת לא כי מרכדת איריא מאי הכי
אנשים: מרכה קתני

 ג ומשתין באמה האוחז כל אומר אליעזר ר׳ הניא
לר׳שס לו אמרו לעולכש מבול מביא כאלו

ונראה רגליו על נתוין ניצוצות והל^ אליעזר

 למה זה בטעם אחכמה אטיתי :וכי׳ יריזכן לכדר׳ ליה עבד•
:מחני ריזוקה והיא טמא ונוגע טהור עליו ומזין חזה
 משובחת ]בנשים ראתה: שמא תמיד שבודק׳ לבדוק הטיבה

אתי לא וכעלה טומאה ספק לידי אתי לא כך שמתוך
 יצא שמא כאמתו תדיר עצמו שבודק ובאנשים : אסורא[ לידי

 ומוציא באחת כשממשחש ומרגיש שמתיומס תקצץ :קרי מחכו
 ורואה כשחתיזמס אבריו שמזדעזעין הרגשה :לבטלה זרע שכבת
 בתקצץדכאכשיס אבל המרבה קאי דקתכי אנשיםחשוכיזת קרי:

ג זיחכא ידדא אפילו
 כי דכתיב בידס היתה זו שעבירה לעולם מבול מביא כאלו

נתזין ניצוצות :קלקלו ברותיזין ואמרי׳ בשר כל יזיתהש
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 שהכן בניו על לעז מוציא ונמצא שפכה ככרות

 שהם בניו על לעז שיוציא מוטב לתו אמר ממורים
 לפני אחת שעה רשע עצמו יעשה ואל ממורים

:המקום
 אפשר לחכמים אליעור ר׳ להן אמר אידך הניא ד
 ישתין או וישתין גבוה במקום אדם יעמוד שס

 אחרה שעה רשע עצמו יעשה ואל תיחוח כעפר
 קמייתא אילימא ברישא להו אמר הי המקום לפני
 הדר איסורא להו דאמר בחר בריש׳ רהו אמר
 ואמרו ברישא להו אמר הא אלא תקנת׳ להו אמר
 אמר מאי תיחוח ועפר גבוה מקו□ לו אין ליה
 עצמו יעשה ואל כניו על לעו שיוציא מוטב להן

 מפני למה כך וכל המקום לפני אחת שעה רשע
 המוציא כל יוחנן דא״ר לבטלה ורע שכבת שמוציא

 בעיני וירע* שג׳ מיתה חייב לבטלה זרע יאשי׳לחשכבת
 אמי ור׳ יצחק ר׳ .אותו גם וימת עשה אשר ה׳

 באלי□ הנחמים* שג׳ דמים שופך כאלו אמרו נו ישימה

 מימי אין סריס שפכה כרות : לחריזוק מטיל ואינו אומז שאינו
: כיפה עושין רגליו

 שמוציא אע״ס אמר בענין לו א״א ואפילו לאתוז אסור איסורא
 על ישתין תקנתא :וכו׳ לעז שיוציא מוטב כדקתכי לעז

 הנחמים : באמה יאמוז תני ליכא דאי דמשמע תימומ עפר גבי
 בעלי כלו׳ גדולים במדורות אילנות בעצי שמתממחיס באלים

:האלה תמת כמו באלים :הנאות



 רכא נדה עני פרק היד כל

 תחת בנחלים הילדים שוחטי רענן עץ כל ותחת
 רב סוחטי אלא שוחטי תקרי אל הסלעים סעיפי

 סל תחת הכא כתיב ע״ו עובד כאלו אמר אסי
 דכי>םעחתות הרמים ההרים על* התם וכתיב רענן עץ

:רענן עץ כל
 כנישתאה דבי אאיגרא קיימי הוו ושמואל יודא רב

שס לשמואל יהודה רב א״ל בנהרדעא ויתיב דשף
 והשתן באמתך אחון שיננא א״ל להשתין אני צריך
 כל אומר ר״א והתניה הכי עביר היכי לחוץ

 לעולם מבול מביא כאלו ומשתין באמתו האוחז
 שנכנס בולשת דתנן ככולשת עשאוהו אכיי אמר
 סתומות אסורות פתוחות חביות שלום בשעת לעיר

 לפי מותרות ואלו אלו מלחמה בשערה מותרות
 לא דבעיתי כיון אלמן^ לנסך פנאי להם שאין
 להרהורי אתי לא דבעיתי כיון נמי הכא לנסוכי אתי

 דליליא ביעתותא אבע״א איכא בעיתותא מאי והכא
 ביעתותא ואבע״א דרכיה ביעתותא ואבע״א ודאיגרא
 שמואל דקרי עליה דמריה אימתא ואכע״א רשכינה

 דא״ר הוה נשוי אשהואבע״א ילוד זה אין עליה

הזקן: מורי מפי כהרדעי במלכות המובלע מקו© שס ויתיב רשף
 דרב להא עשאוהו :הגג על מי© יפלו שלא באמה אחוז

 וייזפוש כדמתרגמיכן ובוזזין שמיזפשין יזיל בולשת בבולשת יהודה:
 רשכינה שמואל: ביה ד!־ יסול: שלא דליליאומתירא ובלש:
גקקו© ואפילו הקב״ת רסריה איטותא הכנסת: בנית שורה
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 ליה אורי הא בי ואבע״א מותר נשוי היו אם נחמן
 דמסייע חייא בר בנימין דר׳ בדיה אבא דתני

 דא״ר ליה אורי הא כי ואבע״א מלמט׳ בבצי׳
 מותר ולמטה מעטרה לו יש גבול יוחנן א״ר אבהו

אסור: ולמעלה מעטרה* שסע״ב
 ולימא בנידוי יהא לרעת עצמו המקשה רב ואמר

 אט׳ אמי ור׳ אנפשיה הרע יצר רקמגרי אסור שם
 אומר היום יצה״ר של אומנתו שכך עבריין נקרא

 ולמחר כך עשה לו אומר ולמהר כך עשרה לו
 א״ר א״ד ועובר. והולך ע״ו ועבוד לך לו אומר
 מכניסין אין הרהור לידי עצמו המביא כל אמי

 בעיני וירע* הבא כתיב הקב״ה של במחיצתו אותו לח יאסי׳
 לא אתה רשע חפץ אל לא כי* התם וכתיב ה׳ ה תלים

 יגור לא רע יגורך לא מאי אלעור ]א״ר רע יגורך
 מלאו דמים יריבם* מ״ר אלעור וא״ר רע[ במגורך א ישעיה

 לא* ישמעאנל ר׳ דבי תנא ביד המנאפיבם שמ>תכאלו
 ת״ר ברגל. בין ביד בין ניאוף בך תהא תנאףלאעשיה

 המשיח את מעכבים בתינוקות והמשחקים הגרים
 גרים קשים חלבו דא״ר חלבו כר׳ בשלמאגרים כמהרש״א

 מאי כתינוקות משחקיבם אלא כספחת לישראל
 הגיד: ראש את התקפת גבוהה שפת עטרה לדידי׳: שרי איזרכמי

:הגוף לצד ולמעלה מעטרה
 :רע עמך יגור[ ]לא יגורך לא וכתיב : רע תיקרי אלתא וירע

שאין כספחת לישראל שקשים לבטלה: זרע מוציא כיר
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 אלא נינתו סקילה בני זכור משכב אילימא היא
 קטנות רנסיבי אלא נינתו מכול בני אברים דרך

 בא דוד ק אין אסי דא״ר נינתו אולודי בני דלאו
נ! ישעיה מלפני רוח כי* שנא׳ שבנוף הנשמות כל שיכלו עד

עשיתי: אני ונשמות יעטוף
 ן למטרה ידו המכנים כל אומר טרפון ר׳ הניא

שם לו ישב טרפון לר׳ לו אמרו תקצץ מטבורו
 כיממ כריסו והלא לא להן אמר יטלנו קוץבכריסולא

 כ״פ כריסו תבקע מוטב להם אמר הקוץ מפני נבקעת

 ישראל למדין ]שמא[ !יעוד פורענות וחביאין נמלות בקיאין
 ולאו בזה זה ערכים ישראל שכל וי״א הזקן מורי מסי ממעשיהם

 כמלא סוטה דאחרי׳במם׳ הגרים כשביל כתערכו שלא היא מלתא
 שכולן כריתות ותק״ן אלפים ושלשה אלף ת״ר מישראל אמד לכל

 דכתיב כספמת . הגרים על נתערבו לא אלמא כזה זה נתערבו
 : ספמת לשון יעקכ בית על ונספמו עליהם הגר ונלוה בגרים

 הלא לא ותו המשיק את חעככיס אמרת ואת נינהו סקילה בני
 משכב ואיני לבטלה ש״ז היינו אביים דרך :נידונין הן במיתה

 והוא קטנות דנסיבי :אשה משכבי כתיב זכור דבמשכב זכור
 שבנוף : קטנותה ימי כל ורביה מסריה כטל נמלא להוליד ראוי

 שעתידים לנשמות המיומד מקום[ ]שם גוף ]כי[ מדר ]שם(
 נולדים להיות שגזרתי שלפני הרימות רוח כי : נולדים להיות
 לא כי כתיב כגאולה דקרא הגאולה את מעכב יעטוף : קודם

יעטוף עשיתי שאני כשמות . וגו׳ אקלוף לנלמ ולא אריב לעולם
:ללבן העטופים כמו יעטוף . מדריש לרישיה מסיסיה
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 כלבם גמלים רוכבי תנא* שחת לבאר ירד ואל יד

 רשעים מהם התמרים צדיקי׳ כלם הספנים רשעים
 :*וכו׳ אפרקיד דגני אמאן לייט ריכ״ל צדיקים י׳יגמהם כיני׳

 אמר כיום מטתו שישמש לאדם אסור יוחנן א״ר
 אולר יום יאבד* שג׳ קרא מאי המנונא רב י

 להריון ניתן לילה גבר הורה אמר והלילרח ץ'בו
 מד׳כ^ לקישיאמר ריש להריון ניחן לא ויו□ב,ץ

 מאי יוחנן דר׳ קרא האי ור״ל ימות דרכיו בוןה*ש,,משל
 פפא בר חנינא ר׳ כדרריש ליה טיבעו ביה דריש

 הממונה מלאך אותו פפא בר חנינא ,ר דדריש
 לפני ומעמידה הטפה ונוטל שמו לילה ההריון על

 תה^ מה וו טפה רבש״ע לפניו ואומר הקב׳יה
 עני או עשיר טפש או חכם חלש או גבור עליה
 ראמר הנינא כר׳ קאמר לא צדיק או רשע ואלו
 שמים מיראת חוץ שמים בירי הכל חנינא רבי

 מעמך שואל אלהיך ה׳ מה ישראל ועתה* ישנא׳,םדני

 :זרע ומוציא הגמל כבשר מתמממין אכריהס גמלים רוכבי
 : שבשמים לאכיהס ולבס בסכנה שדרים צדיקים כולם

 שפעמים הוא וגנות ]למעלה[ מעלה( )כלפי פניי אפרקיר עוד
 מוכיזות שידיו ועוד )שנתגלה( ויתגלה[ שנתו תוך אבר )שיתקשה ,גתייי6

: ומתממס ]אברו[ )איכריו( על לו ”אפרק
 לידי כא כיוס והמשמש בעלמה גבר דרך כמו תשמיש דרכיו בוזה סחחמ

הכל עליו: ותתגנה מגונה דבר בה יראה שמא בזיון השדרה
יווץמזה: מלך בגזרת לו אדסבאין של וקורות מדותיו כל שטים כירי *יכ”י ל>



רכג נדה שני פרק ולד כל

 הורה גבר קרא נכתוב א״כ יוחנן ור׳ ליראה אם כי
 להריון ניתן לא ויום להריון ניתן לילה נבר הורה מאי

 מבעי ביה דריש מאי רר״ל קרא האי יוחנן ור׳
 ת4ל וד׳ שנאתי ג׳ סירא כן בספר לרכתי׳ ליה

 לה ואמרי המשתאות בכית הנרגל שר אהבתי
 א״ם שכת והמושיב הנרגן( שר לה )ואמרי הנרגן שר

 והנכנס מים ומשתין באמה והאוחז קרת. במרומי
 .לביתו ואפילו יוחנן א״ר פתאום חבירו לבית

 ואני שונאן הקב״ה דברים ד׳ יוחאי[ ]בן אר״ש
 לבית י ואצ״ל פתאום לביתו הנכנס אוהבן איני

 והמשתקיז* מים ומשתין באמה והאוחז חבירו.
 כל כפני מטתו והמשמש מטתו לפני ערום ]מים[

 עכברים לפני ואפי׳ לשמואל יהודה רב א״ל חי
 שמשמשין פלוני בית של כגון אלא לא שיניא א״ל

מאי ואינהו ושפחותיהם עבדיהם כפני מטותיהם
 רזה בידו שהכל לפי חמך שואל הוא לבדו זה דבר ליראה אם כי

 הכי לחדרש ש״ח ללילה הריון חדסמך גכר הורה מאי :בידך
 יויזכן לדר׳ שמעינן קרא מדאסחכי׳ יום ולא להריון ניתכה לילה

 וכו׳ ליה מיבעי :פפא בר חכיכא דר' להא שמעי׳ דקרא ומגופא
 המדינה בני עליו שמליזין עצמו שמגבה דרכיו בוזה והיינו

 : דבריס חרבה נרגן :רגיל הנרגל ; חכם תלמיד שר :כמנהגו
 שבת והמושיב : ומשתכר כבכל דכראה בזעם נרגז לה ואמרי

 ועוד הרוין מגסי שנראה איזת קרת ברומי : לתלמידים
מידי עבדי דלמא לביתו ואפי׳ : דרכים עוברי אותם שמפסיקין
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 לחמור הדומה עם החמור עם פה לבם שבו* דרוש כב לאשי׳

 באלי אביי דכילתיה וגי מקרקש הונא רב בר רבה
פרוחי: כאלי ]רבא[ פפא( )רב דירבי

 שהעושה הן דברים חמשה יוחאי בן שמעון טא״ר
 1האובד בראשו ודמו בנפשו מתחייב אותן סם

 והשותדה קלופה וביצה קלוף וכצל קלוף שוכב
 בבייה והלן הלילה עליהן שעבר מזוגין משקין

 הרבים לרשות ווורקן צפרניו 1והנוטר הקברות
 וכו׳ קלוף שום אוכל מטתו. ומשמש דם והמקיז

 רעה רוחי וחתימי ומציורי בסילתא דמנחי ואע״ג
 עיקרן בה שייר דלא אלא אמרן ולא עליהן שורה

 לית קליפתן או עיקרן כה שייר יאבל קליפתן או
 הלילה עליהן שעבר מזוגין משקין והשותה כה. לן

 מתכות בכלי שלנו והוא שמואל אמר יהודה א״ר
 בכית והלן דמי. מתכות ככלי נתר וכלי א״רפפא
 דמטכנין ומנין טומאה רוח עליו שתשרה כדי הקברות

 מטתו שסביב בכילה התלוין פעמונים זני מקרקש : דצכיעותא
מגרש דירבי כאלי : משם ביתו בכי לסור תשמיש בעת מקשקשן

 : יתושים פתחי :יוי כל כפני מטתו לשמש שלא הזבובים
 לאיור ממנו כדרשת דמו ויןובת עצמו על כעכש בראשו דמו

 יהא דמו מוכת דמרגלים בראשינו ודמו לדבר וראיה מיתתו
 שעברן :לעצמו גורם הוא כלו׳ כנפשו ומתחייב בראשינו: מוטל

 צ סל בסילחא :ומשקין ובצל אשוס קאי אכולהו הלילה עליהם
הלצים כמדת טומאה רוח :והבצל השום שבראש שערות עיקרן
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 מפני הרבים לרשות וזורקן צפרגיו והנוטל ליה.

 אמרן ולא ומפלת עליהן עוברת מעוברת שאשה
 דשקיל אלא אמרן ולא כגנוסטריה רשקיל אלא

 מידי גו דלזיא אלא אמרן ולא ודכרעירה דידיה
 ולא בה לן לית בתרייהו מידי גן אכל בתרייהו

 נאמרו דברים ג׳ ת״ר חיישינן. מלתא לכולא היא
 רשע. זורקן צחק קוברן חסיד שורפן בצפרני׳
 ושמש דם הקיז מר דאמר מטתו ומשמש רם והמקיז
 ושמשו שניהם הקיזו ויתקין כנים לו הויין מטתו
 אמרן .ולא רב אמר ראתן בעלי בנינם לו הייין
 :בה לן לית מידי טעים אבל מידי טעים דלא אלא

י מטתו שישמש לאדם לו אסור חסרא רב אמר
 שם משמע מאי כמוך לרעך ואהבת* ׳שנ ביום

 י" יתיא ותתגנרה מגונה דבר בה יראה שמא אביי אמר
 משמשין ואין הם קדושי׳ ישראל הונא רב אמר עליו

בית היה ואם ]רבא[ )רב( אמר ביום מטותיהן
:ומשמש בכסותו מאפיל ות״ח מותר אפל
 כ ל<ה תקברוני אל בני לבניו ינאי ר׳ להו אמר

שחורי׳ לבנים ]בכלים[ ולא שהורים בכלים

 : מספריים בגנוסטיי׳ :העיכי׳ את האומזיס כרחכטי״ר שקורין
ויתקין :ומכלי דהדרי למימש איכא כשקיבל מצדיק עדיף חסיד

במומן שרץ להם שיש מדאי יותר מלש ראתן כעלי : מלשים י
: ככתובות כדאמרי׳ /

: נסשיה[ לאצטכיעי ע7י7 ]ות״ח
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 שמא לבנים החתנים כין כאבל ואהיה אובה שמא

בכלים אלא האבלים בין כחתן ואהיה אזכה לא
 ,הים: ממדינת הבאים האוליירין

 אחזי דלא לי גרמא חנינא דר׳ חכמתא יוחנן שסע״בא״ר
א״ר מטמא מטהרנא מטה׳ מטמינא דמא

 ומה דמא רחואי לי גרמא דר״ח ענותנותו אלעזר
 אנא וחזי לספק נפשיה מחית הוא דענותן ר״ח
 דלא לי גרמא דבבל טכעא וידא א״ר אחזי לא

 בדמא ידענא לא בטבעות דאמינא דמא חזאי
רבה* והא מלתא תליא דבטכעא למימרא ידענא

 ומה קאמר כ״ש בדמא ידע ולא בטבעא דידע הוא הי/ר^ים
:אחזי ואנא דמא חזא לא בטבעא דידע רבה ׳)כ)

 ימא לקמיה אייתו לפומבדיתא איקלע ז^ולא ח!כרח
 דמרהדארעא אלעזר ר׳ ומה אמר חזא ולא יםמיני

לא יהודה דרב לאתרא מקלע כי הוה ^דישראלהזהד
 דארעא טרה ליה קרי ואמאי אחויה אנא דמא חזי א
דר״א לקמיה דמא דאייתי אתתא דההיא דישראל שס

 נלניס אוליירין : לנכים מלובשים והצדיקים לג״ע אזכה שמא
: מקום שס ל״א מרמצאות ממממי

 כדמפרש א״י יזכמי מכל דם במראות נקי דישראל רארעא מרה |
, *לקק[

 ■םכ\ דסכהדרין פ״ק נשילהי יהודה דרב אתריה פומבדיתא
משים חזא ולא :עיכא ורב יהודה רב דסומנדיתא
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 ו־ט לה אמר ארחיה קמיה אמי ר׳ יתיב הוה

אמרר. אמי ר׳ לה אטפל דנפק בתר הוא הימור
 כה מלי׳ ה׳ סוד* עליה קרי וחמדתיו בדרך היה בעלי ליה

 מלכא דשבור אימיה הורמיז איפרא .ליריאיו
 חזם׳ ע׳ עובריה רב יתיב הוה דרבא* לקמיה דמא שדרה
 אמרת הוא הימור דם האי להר אמר ארוזיה קמיה

 יהוראי ]חכימין[ )חביבין( כמה הוי תא לברא ליה
 ליה שדרה הדר בארובה כסומא דלמא לה אמר

 דם בתרא ההוא אמרינהו וכולהו דמא מיני שיחין
 ושדר מלתא איסתייעא ירע הוה ולא הוה כנים

כתווני יהודאי אמרה מי כל דמקטלי מסריקותא לה
)יתבי(: דלבא

לבעלה שכתאוית חימור :בו הריין ארחיה : יהודה דרב כבודו
 וכן היתה ככרית הורמיז איפרא : תאוה מיזמת הדס וראתה

 ואף להתגייר וקרובה מכדות עצמה משמרת שמה]ואעס״כהיתה
 כמטייה אסריוין כמו חן איפרא יוכי ולשון שולחת[ היתה קרבכות

 : לה הוה שדים יוסי כלו׳ לילתא בר הורמיז כמו הורמיז : לר״ש
 כיסא בדמא ידע לא ]לעיל[ רבא דאמר ואע״ג וכו׳ ארחיה

 מסרק מסריקותא :דורון משום לה שלח : ליה איתריזיש
 הכין ודאי וסברה ככים עליה שהורגין כלמי מקטלא ;באה

 :כלמית׳ ככים כדמתרגמיכן כביס כלמי :האי לי שלין קש״ה
מתרגמיכןבתווכייא ניודרי יושבי׳ אתם הלב רלבאביזדרי בתווני

:]בכס[ )בהס< חצויה יזכחה כל כלוח׳
¥. 15
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ת ל פ מ ה
שלישי פרק

 לילית דמות המפלת שמואל אמר יהודה רב אמר כד
לו שיש אלא הוא ולד לידה טמאה אמו ע״ב

 באחת בסימוניא מעשה יוסי א״ר נ״ה תניא כנפים
 מ חכמי לפני מעשה ובא לילית דמות שהפילה

כנפים: לו שיש אלא הוא ולד ואמרו
 והייתי הייתי מתים קובר אומר שאול אבא יבחניא

 יין השותה מתים של בעצמות 1מסתבר שס
 כראוי סכויין עצמותיו מזוג שרופים עצמותיו | ]חי

 מאכילתו מרובה ששתייתו מי וכל משוחין עצמותיו
 עצמותיו משתייתו מרובה אכילתו שרופין עצמותיו

 שאול אבא תניא משוחין. עצמותיו כייאוי סכויין
 פעם הייתי מתים קובר יוחנן ר׳ תימא ואי אומר

 מרה של בקולית נכנסתי צבי אחר רצתי אחרה
 הגעתי לא וצבי פרסאורת■ שלשרת אחריו ורצתי

 של לי אמרו לאחורי וכשחזרתי כלתה לא וקולית
 קובר אומד שאול אבא תניא היה. הבשן מלך עוג

 ועמדתי תחתי מערה נפתחה אחת פעם הייתי מתים
 לאחורי כשחזרתי חוטמי עד מת של עיניו בגלגל
 אבא תאמר ושמא הוה אבשלום של עין אמרו
 : ככפים לו ויש אדם פרצוף לו יש שד שידה לילית דמית

יבשים: אלא ומשיח׳ מוח בלא סכויין ל״א שמעתי. סכוייןשחורי׳
הירך: עצם קולית מדאי: יותר מזוג
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 ור׳ הוה בדורו ארוך שאול אבא הוה ננס שאול
 בדורו ארוך טרפון ור׳ )הוה( לכתפו מגיע טרפון

 ארוךאיכזכגמ׳ עקיבא ור׳ לכתפו מגיע עקיבא )ור׳ הוה
 ארוך מאיר ור׳ לכתפו מגיע מאיר ור׳ הוה( בדורו
 הוה בדורו ארוך ורבי לכתפו מגיע ורבי הוה בדורו

 הוה בדורו ארוך חייא ור׳ לכתפו מגיע חייא ור׳
 יהודה ורב הוה בדורו ארוך רב לכתפו מגיע ורב

 ואתא הוה בדורו ארוך יהוד׳ ורב לכתפו מגיע
 כה ופרשתכיטיא* לכתפו מגיע )דפימבדיחא( דייל^א

חרציה עד דיילא לאדא ליה קאי ]דפומכריתא[
פלגיה: עד לפרשתכינא ליה עלמאקאי וכולי

שס אלהים ה׳ ויעש* חנניא בן יהושע ר׳ דרש וו אח
 מלמריאש׳תג וילבישם עור כתנית ולאשתו לאדם •

"מ !ע׳ נןצר: אא״כ אדם1, עור עושה ההקכ״ שאין

יג מראשו* ולד של ברייתו תחלת אומר שאול אבא
 חיואשס ר׳ תני שלובוב. טיפין כב׳ עיניו וב׳

 םישןבובצ״;כי של טיפין כב׳ תוטמין שני מזה. מרוחקיןוה
 גככחוט(־/״ מתות ופיו לוה וה ומקורבין חייא ר׳ תני

 נכררחהילקס:* נקבה היתה ואם כערש׳ וגויתו השערה
אוןג׳׳גמ׳ ורגלי□ ידים וחתוך לארכה. סרוקה כשעורה

גרזנה ,
: איש שם פרשהכינא :שחי ואדא דרבנן שמש דיילא

 סדק השערה כהוט מתוח ופיו :הזבוב עיני זבוב של טיפין
אבר גיד גויוזו : שס מתוין השערה מוט כאלו ונראה קטן

ורגלים ירים וחתוך :לארכה סדוקה שהיא כשעורה :הזכר
*15
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 תתיכני כחלב הלא* בקבלה מפורש ועליו איוכילו

 ובעצמור־ה תלבישני ובשר עור תקפיאני וכגבינה
:עמדי עשית וחסד חיים תסוככני וגידים

 שהשליאולר ]לא טמא הבית בבית שליא ח״ר ם
 דבריר״ט עמו[ ולד שאין שליא שאין אלא

 יתיב וכו׳ מטהרין שמעון ור׳ יוסי ור׳- יהודה ר׳
 המנוטית דרב קמיה ביבי דרב אחורי׳ פפא רב

 טומא׳ כל דקסבר דר״ש מ״ט וקאמר ויתיב
 פפא רב אמר בטלה אחר ממין בה שנתערב

 עלידת אחיכו יוסי ור׳ דר״י טעמייהו נמי היינו
 מלתא האי כי אפילו פפא רב אמר פשיטא מ״ש

 שג׳ משום רביה קמיה נשתוק ולא איניש .לימא
: לפה יד ומות ואם בהתנשא נבלת אם* ל מפלי

 זהו ]כחלב :מראשו ברייתו תיזלת בדאמל־יכן כראין אין עדיין
 ואיז״כ כלולב יציאתי משעת מתיזלה וקלוש ניתוך שהוא זרע שכבת

:קפוי[ כעשה
 כרקב וה״ל הוה כאן מת של גופו דכמוקמ״מכל כהי דר״ש מ״ט

 אחר ממין :סרויוה[ לימה וכעשה שכמי? המת ]בשר וככצל יש״ל
 א״ל עליה אחיכו : בטלה לה שוה איכה אס טימאה ממין אפי׳

 אפי׳ :אמרי מלתא מדא כולא מטעמיה טעמייהו מ״ש פשיטא
 מתוך דילמא אינש לימא :מיכא לידי דאייתי מלתא האי כי

 נבלת אם ליה: מסברכא ולימא לשתוק ולא טעמא: א״ל דבריו
 לשום סופך ושתקת ומות ואם : להתכשא סופך ד״ת על עצמך

:השואלת את להשיב תדע שלא הסה על יד



רכו נדה שלישי פיק המפלח

 יד אמו במעי דומה הולד למה שמלאי ר׳ דרש
 ל צדעיו ב׳ על ידיו ומונח שמקופל לפנקס

 כ׳ע״ב על עקביו וב׳ ארכבותיו ב׳ על אציליו וב׳
 גיי׳ גי׳ פתוח וטבורו סתום ופיו ברכיו על* וראשו עגבותיו

 ינחל'”שאטו ממה ושותה אוכלרת שאמו ממה ואוכל
 כי! וכיון אמו את יהרוג שמא רעי מוציא ואינו שוהה
 הפתוח ונסתם הסתום נפתח העולם לאויר שיצא

 אחת שעה אפילו להחיות יכול אינו כן שאלמלא
 העולם מסיף ומביט וצופה ראשו על דלוק ונר
 נט אי<כ אלך לאורו ראשי עלי נרו בהלו* שג׳ סופו ער

 חלום ורואה כאן ישן אדם שהרי תתמה ואל חשך
 מאותן יותר בטובה שרוי ימים לך ואין באספמיא

 שם אלווה כימי קדם כירחי יתנני מי* שנא׳ הימים
 בהם ואין ירחים בהם שיש ימים ואידהו ישמרני

 אותו ומלמדים לידה ירחי אלו אומר הוי שנים
 משליידיתמוך לי ויאמר ויורני* שנא׳ כולה ההורה כל

 כני אי!כ אלות בסוד* ואומר וחיה מציתי שמור לכך דברי
 דקאמר הוא נביא תימא וכי ואומר מאי אחלי עלי

 לאויר שבא וכיון אחלי עלי אלוה בסוד ת״ש
 כגל ומשכחו פיו על וסטרו מלאך בא העולם

 מחיי פי׳ נפתח : איושול״ש* אציליו : הנליזץ בהם שכותבץ לויזין פנקס
 זדזיגוחיי אמן את יהרוג אלש טבורו: הפתוח ונסתם פיו: הסתום

 כסוד ת״ש :בו הנאסף רעי להוציא >־>זב אינו הריזס שבית
: קדם כיריף מדכתיב לידה כיריזי אוקמיכן והא אהלי עלי אלוה
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 ואינו רובץ חטאת לפתח* שנא׳ כולה יאשימיהתורה

 )לך( כי* ׳שנ אוחו שמשביעין עד משם יוצא מה ישעי׳
 )לך( כי לשון[ כל ]תשבע ברך כל תכרע ]לי[

 לפניו* שנ׳ המיתה יום זה ברך כל תכרע ]לי[ ככ מלים
 יוכם זה לשון כל תשבע .עפר יורדי כל יכרעו

 לא אשר לבב וכר כפים נקי* שנאמר שסכיהלידרח
 ומרח למרמה נשבע ולא נפשו לשוא נשא
 צדיק תהי אותו שמשביעים השבועה היא
 אומריס כולו העולם כל ואפילו רשע תהי ואל
 יודע והוי כרשע בעיניך היה אתה צדיק לך

 כך שנתן ונשמה טהורי׳ ומשרתיו טהור שהקכ״ה
 מוטב בטהרה משמרה אתה אם היא טהורה

 ישמעאל ר׳ דבי תנא ממך. נוטלה הריני לאו ואם
 הארץ לעם תרומה ]שמסר[ )שנתן( לכהן משל
 ואט מוטב בטהרה משמרה אתה אם לו ואמר

 קרא מאי* אלעור א״ר לפניך שורפה הריני לאו לא
 גווי דהאי משמע מאי גווי אתה אמי ממעי*,גאי׳חל

והשליכי. נזרך נוי* דכתיב הוא דאשתכועי ייייי׳ילישנא
 לאגוז אמו במעי דומה ולד למה אלעזר וא״ר
 שוקע עליה אצבעו נותן אדם מים של בספל מונח

ולכאן: לכאן
 דאי התורה את לשמור שבועתו שקיים למרמה נשבע ולא

 כעולין להן יושיב למרמה כשבע דלא משום אטו בעלמא בשבועה
 לשון נזרך : הלידה ביום אותו דמשכיעיס קרא מאי :ה׳ בהר
: לשבועה דלמי כדר דהיינו נזירות 



רכח נדה שלישי פרק המפלח

 טו התחתון במרור דר ולד הראשונים חדשים ג' ח״ר
שם אחרונים האמצעי במדור דר ולד אמצעיים

 לצארת זמנו שהגיע וכיון העליון במדור דר ולד
 והיינו אשה חבלי וזהו ויוצא ]מתהפך[ )מתרפק(

 )דא״ר( זכר משל מרובין נקבה של חבלי רתנן
 קלט מלי׳ בסתר עשיתי אשר* קי־א מאי אלעזר ]וא״ר[

 רקמתי אלא נאמר לא דרתי ארץ בתחתיו׳ רקמתי
 בא זה זכר משל מרובין נקבה דחבלי שנא מאי

 הופכת זו תשמישו כדרך בא ווה תשמישו כדרך
 חרשיכם שלשה ת״ר .פניו הופך אין וזה פניה

 לולד קשה וגם לאשה קשה תשמיש הראשונים
 יפה אחרונים לולד ויפה לאשה קשה אמצעיים

 מלובן הולד יוצא כך שמתוך לולד ויפה לאשה
 כאלו תשעים ליום מטתו המשמש תנא ומזורז.
 משמש אביי אמר אלא ירע מנא דמים שופך
קט! שס יש שותפין שלשה ת״ר ה׳. פתאים ושוטר* והולך

בתמתיות וכתיב ראשונה יצירת היינו רוקמתי : צערא חבלי
 כן לקטה פניו האיש תשמישו דרך :תמתון מדור דהיינו

 צריכה נקבת הלכך למעלה סניה נקבה למטת פניו נולד זכר
 לעיל כדאמריכן למטה פניה אמת נמעי כשהיא דהא להתהפך

 לאשה קשה : להתהפך צריך אין זכר אבל ברכיו[ בין ראשי ]
 ידעכא לא לאשת קשה התיותון במדור שדר מפני לולד וקשה
 יום : ובריא מזק מזורז :חגיעוליו הולד את מלבן זרע :למאי

אימת ידע לא תא ירע מנא :יזיותו הוי ימים לשליש תשעים
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 שממנו לובן מזריע אביו ואמו ואביו הקכ״ה באדם

 שבעין. ולובן ועצמות וצפרנים וגידין שבראשו מוח
 ובשר עור שממנו אודם מורערת ]אמו[ אשה

 ונשמה רוח בו נותן והקכ״ה .שבעין ושחור ושערו׳
 ודבור האוזן ושמיעת העין וראיית פנים וקלסתר

 שהגיע וכיון והשכל וכינה ודעת רגלים והלוך פה
 וחלק חלקו נוטל הקב״ה העולם מן להפטר זמנו
 היינו פפא רב אמר לפניהם מניח ואמו אביו

 לכלבא: בשרא ושדי מלחא פוץ אינשי דאמרי
 עושה* פפאמ״ד בר ]חינגא[ )חנינא( רב ידרשט

 חקר ]ואין ונפלאות( חקר אין )עד גדולות שם
 כמדרת שלא וראה בא מספר אין עד נפלאות[א>ןכה

 בחמת חפץ נותן כ״ו מרת ורם בשר מדת הקב״ה
 אין ספק משתמר ספק למעלה ופיה צרורה

 אשרת במעי העובר צר הקב״ה ואלו משתמר
 חפציו נותן אדם ר״א ומשתמר למטה ופיה פתוחה

 ואלו למטה יורד שמכביד ומן כל מאזנים לכף
 למעלה. עולה הולד שמכביד זמן כל הקכ״ה

נוראות כי על אודך* מ״ר הגלילי יוסי ר׳ דרש קלט חלל
 מן העין שנבראת שאע״ס העין מראה :זיו קלסתר : מעברא

 שפתים לו ויש עיניס לו יש החת שהרי תדע רואת אינו ואס אב
 מלחא פוץ : מדבר ולא שומע ואינו רואה ואינו אזניס לו ויש

 הנשמה כך לכלבים אלא ראוי אינו ושוב הבשר חן המלח השלך
: הגוף מסריח אז שהלכה כיון לקיימה לגוף מלח היא

העלית; במדור דר אחרונים ויעיל קכיא7י לחמלה עולה



רכט בדה שלישי פיק המפלה

 בא מאד. יודעת ונפשי מעשיך נפלאים נפלאתי
 מדת ודם בשר מרת הקב״ה כמדת שלא וראה

 ואהד אחד כל בערוגה זרעונים נותן אדם כ״ו
 אשה במעי העובר צר הקכ״ה ואלו במינו עולה
 נש סמני נותן צבע ד״א .אחד למין עולין וכולן

 צר הקב״ה ואלו אחד לצבע עולים כולן ליורה
 למינו עולה ואחד אחד כל אשה במעי העוכר

 3י ישעיה ושןב ,ב א:פת כי ה׳ ךאןך* ד״מ ףוןס רב דרש
 אדם בני כשני מדבר הכתוב במה ותנחמני אפך

 מהם לאחד ברגלו קיץ לו ישב לסחורה שיצאו
 ספינתו שטבע שמע לימים ומגדף מחרף התחיל

 נאמר לכך ומשבח מודה התחיל כים חברו של
 עב מל>׳ עושה* ד״מ עןר5א דא״ר והיינו ותנחמני אפך ישוב

 לעולם כבודו שם וברוך לבדו )גדולות( נפלאות
 חנינא ר׳ דרש .כניסו מכיר אינו הנס כעל אפילו

 טהסכנתיז' דרכי וכל זרית ורבעי ארחי* מ״ר פפא כר
 : איות כריה כעשים והאס האב זרע אחד למין עולין יכולן
 רמייס וטמיכת ע׳ן קליפת שידור לצבע צריך סממכין כמה צבע

 לצובעו יכול ואינו שמור כעשיס וכולן דברים וכמה כסמים של
 אחד וכל : מקומות רג׳ ]בל[ )מב׳( גוונים וג׳ מל אמת ביורה
 אנפת כי : האשה מן ושמור האיש מן לובן למינו עולה ואחד

 קוק לו ישב : היה שלטיכתי לך מודה אני עלי שכעסת מפני בי
 שהוא יודע לבדו■ הוא לבדו לצאת: יכול ולא מהם לאחר במלו

 גבר דרך כמו תשמיש ארחי :מכירו אינו הכס בעל אבל כס
שקורין בכפה ביררת זרית :לרבעה לשון תשמיש ורבעי :בעלמה
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 מן אלא הטפה כל מן אדם נוצר שלא מלמד
 לאדם משל ישמעאל ר׳ רבי תנא .שבה הברור
 את ומניח האוכל את נוטל הגרנות בבית שזורה

 ותורני* כתיב רמי אבהו דר׳ אבהו כדר׳ הפסולת כי *"כ
 לפני דוד אמר חיל המאורני האל* וכתיב חיל יח חלים

:וזרזתני וריתני רבש״ע הקב״ה
 ומספר יעקב עפר מנה מי* מ״ר אבהו ר׳ דרש יו
 יושב שהק״בה מלמד 1ישראל־ רובע את שם

תב<? מתי ישראל של רביעיותיהם את וסופר כג מיני
 נסמית זה דבר ועל הימנה נוצר שהצדיק טפה
 וקדוש טהור שהוא מי אמר הרשע בלעם של עינו

 מיד זה כדבר יציץ וקדושים טהורים ומשרתיו
 והיינו העין שתום הגבר נאם* דכתיב עינו שסכינסמית

 מלמד הוא בלילה עמה וישכב* מ״ר יוחנן דא״ר כ *לאשי
 חמור יששכר* ׳שנ מעשה באותו סייע שסמ״שהקב״ה

 אמי א״ר יצחק א״ר ליששכר לו גרם חמור גרם
 תחלה מזריע איש זכר יולדת תחלה מזרעת אשה

 וכר. וילדה תזריע כי אשה* שנא׳ נקבה •כיולדת יחיא

 יוסר ותזרני :בלע״ז קלי״ל הברור : ובחזרה ברמת כמו וו״ן תדרים
 מזרה לשון ]זריתכי תאזרכי( ואמ״ה זריחני : חזרה )לשון אנ״ף יע״ש

 מגירת לשין רש״ל[ גי׳ ותאזרכי זרזתני ואיז״כ הברור מן זריתכ>1ל*מהימ3

:הברור( חן )זריחני : במתנים כ?
 של מחורו שכטה סייע קב״ה הוא :תשמישן עונת רביעיותיהן

 : היה האמרות של הלילה ואותו לאה לאהל יעקב



רל נדה שלישי סרק המפלח

 תחלה מזרעת אשת אומרים היו בראשונה ח״ר
 ול^ת נקבה יולרת תחלה מזריע איש זכר יולדת
 ופירשו צדוק ר׳ שבא עד הדבר את חכמים פירשו
 מי יאשי׳ ואת אדם בפדן ליעקב ילדה אשר לאה בני *אלה
 הנקבורת ואת בנקבות הזכרי□ חלה בתו דינה

 גבוריד״האח אנשי׳ ]אולם[ )עילם( בני ויהיו* בזכרים
 )מרבי׳( קשת חרכי מלחמה( )מלומדי חיגל

 אד□ של בידו וכי בנים ובני בנים ]ומרבים[
 ע״ב שם שמשהין* מתוך אלא בנים ובני בנים להרבות

 שיהיו תחלה נשותיהן שיזריעו כרי בבטן עצמן
 הם באלו הכתוב עליהם מעלה זכרים בניהם
 קטינא רב דאמר והיינו בנים ובני כנים מרבים
הרוצה רבא אמר זכרים בני כל לעשות יכולני

וישנה; יבעל זכרים בניו לעשות
 יח אל<ת מתעברת אשה אין אמי א״ר יצחק א״ר

שם ור׳ חוללתי כעון הן* שנא׳ לוסתה סמוך
 תליםנא :לאה בכי בנקבות הזכרים :לן מנא הדבר את פירשו ולא

 תקלה מזריע איש הךדרשא משים בתו דינה את כזכרים נקיבות
 עצמו שישהה יכולני : מלהזריע עצמן שמשהין : נקבה יולדת

 היא ראשונה בעילה תאות שמתוך וישנה יבעול .־ חלהזריע

 שכייה: בבעילה הזרעתה תקדום אמריו דתזריע כמי וכהי מזרעת
שדמיה אשה כל כדקיי״ל להריון סימן שהוא כדה דס ע״י בעון

 ר׳ דייק וקא עון לידי מביאו והוא מרובין בכיה מרובין
 היחנה: לסרוש מוזהר שהוא נדות לעון שסמוך נעון יציזק
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 יחמתני ובחטא* שנא׳ לטבילה סמוך אומר יוחנן נא מלים

 הוא דדכויי לישגא חטא רהאי משמע מאי אמי
 ביתא ית וירכי ומתרגמי׳ הבית את וחטא* הנתיב יד !יקיא

 וא״ר ואטהר. באזוב תחטאני* מהבא מלים־אואבע״א
 שלום בא בעולם זכר שבא כיון אמי א״ר יצחק

 כר זה וכר ארץ מושל כר שלחו* שנא׳ בעולם טי ישיגי׳
 כפרו בא כעולס ובר כא אמי א״ר יצחק וא״ר
 ביררה* להם ויכרדה* דכתיב כר זה זכר מ״כזבידו

 באה נקייה נקבה כלום עמה אק נקברה גדולה כיה צ״ל
 נקבה* דכתיב לה יהבי לא מזוני דאמר׳ לער ראשית

ואתנה: עלי שכרך
 מרה מפני יוחאי בן ר״ש את תלמידיו שאלו יט
אמר קרבן מביאה יולדת תורה אמרה שס

 שלא ונשבעת קופצת לילד שכורעת בשעה להם
 .קרבן תביא תורה אמרה לפיכך לבעלה תזקק

 תליא ובחרטת היא מזירה והא יוסף רב לה מתקיף

 מביאו שהוא נדות 07 כדמסרשוה״קע״י וטהר׳ טבילה לשון בחטא
 ממנה אמי וכשנתקטאה שאברא לי גרם שהוא מוללתי עון לידי

 יצא כמו מסרה נקייה : שלום סימן דהיינו מבמה כר :יממתני
 נקבה להתפלל: שיודעת מזוני ראמרה ער :מנכסיו נקי סלוני

:דרשינן הכי נמי ונקבה ואתנה שכרך ותפרש כשתנקב
 כאן ואין היא מזירה מטאת; ביטוי שבועת קרבן תביא לפיכך

 תליא ובחרטת ביטוי: בשבועת כתיב ונעלם דהא קרבן
 עוקר אינו קרבן אבל שבועתה מכס לה ויתיר במרט׳ לה לפתומ
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 ומפני איתויי בעי שבועה קרבן ועוד מלתא
 וכר לי״ד ונקבה לשבעה וכר וזורה אמרה מה

 שהכל נקבה לשבעה מתחרטת בו שמחים שהכל
 אמרה מה ומפני לי״ד מתחרטת כה עצבים
 שמחיכש כלם יהא• שלא לשמונה מילדת תורה
 מפני אומר ר״מ היה תניא .עצבים ואמו ואביו

 בה שרגיל מפני לשבעה נדה תורה אמרה מה
 כדי ימים ז׳ טמאה תהא תורה אמרה בה וקץ

 לחופה כניסתה כשעת בעלה על חביבה שתהא
 מה מפני ינאי בר׳ דוסתאי ר׳ את תלמידיו שאלו
 איש על מחזרת אשה ואין אשה על מחזיר איש
 מי על מחזר מי אבירה לו שאבד לאדם משל
 איש מה ומפני אבידתו. על מחזר אכירה בעל
 זה האיש כלפי למעלה פניה ואשה למטה פניו

יזדישק מה מפני שנבראת ממקום ווו שנביא ממקום
זע״ש פ'׳מ . 1 1
 נמתרש״אשעירה אי כשבה אתויי בעי שבועה קרבן ועור שבועה: ומתיר

 כדי לתשחיש״בעלה ומתאוה לשבעה מהחיטה הוא: עוף והאי
 : לשבעה ולא לשמנה מילה מה ומפני : זכר ותתעבר שתמזור

 ואמו ואביו :בסעודה ושותין שאוכלין שמחין הכל יהא שלא
 מפני קאי: כיולדת לאו שבעה נרה :בתשמיש שאסורין עצכין

 עליו מאוסה בה קץ :שירצה שעה כל באשתו רגיל שאדם
 יהא שלא כדי שבעה טמאה תהא שתראה שעה כל תורה אמרה

 מבקש סכר אדם האשד. על מחזר :עליו ותתיזכב בה רגיל
 ממקום זה :תשמיש בשעת למטה פניו : שכושא עד וממזר

שכוצרה בו מסתכלת והיא ממכה שכוצר באדמה מסתכל שנברא
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 זה פיוס מקבלת אשה ואין פיוס מקבל מ״מאשההאיש

 מה מפני שנבראת, ממקום ווו שנברא ממקום גיכיה7
 ממקום זה עבה קולה אשה ואין עב קולו איש

 ערב קולך כי* שג׳ שנבראת ממקום ווו כ״ה״מ׳שנברא
נאוה: ומראך ' ש״הכ

כותים בנוה
רביעי פרק

 צורבא איכא אי אמך לתואך איקלע פפא לגרב
 ליה אמרה אפיה איקכיל איויל הבא מרבנן ע?

 שמואל ורב מרבנן צורבא הבא איכא סבתא האי
 אמר כותיה דתהוי רעוא יהא מתניתא ותני שמיה

 אזל הוא שמים ירא ש״מ בגויה לי מדקמברכי
 :וכו׳ אהדדי מתני׳ ליה רמי תורא ליה רמא לגביה
 כי דרב מתיה עובדא עבד אכינא בר כשילא

 זיל אסי לרב א״ל דרב נפשיה ניחא קא ךו
 אדמה שנביא ממקום זה : לרצות כיין פיוס מקבל :הימנו ע״ב

 בו כשמכין עצם .קשין ועצמות כשר אבל ליבטל כיין תימויז עפר
: כשמע קולו אין כו כשמכין קרקע אבל נשמע קולו

 לכבוד שור שיוט שמואל רב תוריא ליה רמא : מקום לתואך

: פפא רב
 זו הרי דם וראתה המקשה בעכין דרב מתיה עובדא )עכר

 כי בגמרא זה דין והבנת .לאו או ליומא היא אס כדה
 בשעת היזכמי' בק עובדא לענק אס >5 כאז ככתב לא המאמר זה
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 א״ל גריית סבר הוא גרייה ציית לא ואי צנעיה
 דהדר כך הדר אי׳ל דרב נפשית ניחא קא כי

 לדידי כיה דהדר איתא אם ליה אמר רב ביה
 מסתפית ולא א״ל גרייה ציית לא לי אמר הוה
 איסי דהוא יהודה בן איסי אנא א״ל מדליקתא מר
 דהוא גמליאגל בן איסי דהוא אריה גור בן

 שליט דלא דנחשא אסותא מהללאל בן איסי
 בוכנא אכינא כר שילא ואנא א״ל רקבא ביה

 אסי רב חלש דגחשא אסותא דמתכר דפרולא
 בקרית עיילוה מקרירי אפקוה בחמימי עיילוה
 לז שילא אזל* אסי דרב נפשית נח מחמימי אפקוה

 ולימא ליזול דלא ווודתא לי צביתי לדביתהו אמר
 נפשיה נח ווודתא ליה צכיתי עילואי מילי לרב

להאי פוריא מהאי אסא דפרחא חוי דשילא
פייסא: רבנן עבדו ש״מ אמרי פוריא

 ואמור דבר אותו הסתר צנעיה : האמת( על לתודות פטירתס
 אותו ומשוך גרור כלו׳ ברי״ש גר־ייה .־ לגמרי דטהור בר שימזור לו

 גודו כמו בשמת׳ הכריתו גרייה :בו שימזור וראיות טעס בדברי
 :שמתיה גרייה : אנא דתלמידיה לי אמר הוה לדידי : אילכא

 אסי דשמיה משוס אסותא :בגיזלתי תכוה שמא מרליקחא
 מוליצונן: קרירי מוס: מולי בחמימי עיילוה הכי: לשמיה דריש
 מילי תכריכין: זוודתא לי צכית לדביתהו אמר שילא אזל
 להכימ היו רגילין אסא פית דקא :רב בפני עלי ילשין שלא
: למטה ממטה והילך היה פורמ אלו של וההדס המטה על הדס

* הורודות_____________________
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 אלא ]ויולדת[ מתעברת האשת אין שמואל אמר כא
 הוא לרע״ג או יום לרע״ב או יום לרע״א לח

 הראשונים הסירים דתניא הראשוני׳ כחסידי׳ דאמר
 שלא בשכת בד׳ אלא מטותיה׳ משמשין היו לא

אימא לא ותו בד׳ שבת. חלול לידי* נשותיהן יבואו נ״שםע
 ראשון וביים שלשים של שלחים חדשים ט׳ להו דהוו לרע״א או

יום הזרע קלט לא אם כלו׳ לרע״ב או : יולדת עשירי של
 או :העיבור התחלת הוי קליטתו ומיום בשני קולט ראשון

 קלט לא אם אבל בשלישי קולט בשני קלט לא שאם לרע״ג
 ראוי הוי ]שלישי[ )שלשה( דעד דקי״ל קולט אינו שוב בשלישי

 ליום זרע שכבת כפולטת שכת בחם׳ מסריח ואילך מכאן להזריע
 לירי : כחסידים דאמר שמואל הוא : עקיכא ר׳ בם׳ השלישי
 עליה לחלל ויצטרך ]בשכת[ )בשביעי( תלד שלא שכת חילול

 לא שכת ומוצאי שני וליל ג׳ ליל אכל ברביעי אלא : השבת את
 ונמצא כשכת דחטי לרע״ג תלד שמא שכת למוצאי מתעכרת דאי
 דחי והיכי גופה סככת חפכי לחללו רשות שניתן מתחלל שכת
 הוו יחים ומאה שכועות ימים ושלשה ושבעים חמאתיס עשה

 יחים שכי האחרים ימים למאה יכן יומין חתרי בר שוין שבועים
 שוים כולם יחים ושבעים השכועים על עודפים ימים ארבע הרי

 שהתחילו וכיון שבוע הרי העודפים ארבע על חן ימים ושלשה
 דלמא כשני חתעכרה ואס בשבת כלים נמצאים שבת במוצאי

 לרע״א ילדה דלמא בשלישי נתעברה ואס דחטובשבת לרע״ב ילדה
 לרע״ב ואי בשבת בחד מטי לרע״א ילדה ברביעי אבל בשבת דמטי
כשמואל אלחא בשבת בתלת מטי לרע״ג ואי בשבת בתרי חטי

—1——— ■1. _2......■--4■ 4 ■ -<*** 
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 טעמייהו מאי זוטרא מר אמר ואילך מרביעי
 לימי הריון לה ה׳ ויחן* רכתיב הראשונים דהחסידים

 אמר הוו והר ושבעים מאתן בגימטריא הריו״ן
 יולדת אינה לתשעה יולרת למ״ר אפילו זוטרא מר

 ׳שנ למקוטעים יולדת לשבעה יולדת למקוטעים
 א מיעוט בן ותלד חנה ותהר הימים לתקיפת *ויהי

שנים: ימים מיעוט שנים תקופות

דופן יוצא
חמישי פיק

:ילדת שביעי
? לדיי<ה יר<י6טשרר ^>אררחי /^וויר! ,ליו ?אוו

 מה אנטונינוס כן אסוירוס של בתו ביוסטני מעשה ח״ר
בכמה אשה רבי א״ל רבי לפני שבאתה

 מתעברת ובכמה אחד ויום שנים ג׳ כת א״ל נישאת
 כשש נשאתי אני א״ל אחר ויום שנה לי״ב א״ל

 אבא בכית שאבדתי שנים לג׳ אוי כד וילדתי
 אשה־חיקאלכג* אבע״א וכו׳ ביבי רב תני והא מעברא ומי

 כתיב הימים לתקופת : בשבח לידה יום מטי דלא בשבת או
 תפוס כמה כאמר ולא ימים שנא׳ מקים לכל שכיס ימים מיעיט

 או שלשת ימים אומר אתה שאס המרובה ולא בידך המועט
 שמשמעו כל מכמיס שכו כך מאה או עשרה אומר אני ארבעה
 מועט תפסת תפסת לא מרובה תפסת מועט ומשמעו חרובה
ביזדש יחים שכי שנכנסו מכיון יחים שנאמר כאן והלכך תפסת
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דבר פיהם אשר* אבע״א בשרם חמורים תהליסכשר

שקר: ימין וימינם שוא קמד
 הצלע את ה׳ ויבן* דרבי[ ]מ״ט )מ״ר( חסדא א״ר כב

 יותר באשה יתירה כינה הקב״ה שנתן מלמד שסע״ב
 ה׳ ויכן אמר מנסיא בן ר״ש משום ר״ל מבאיש ב לאשי׳

ויביאה לאשה האדם מן לקח אשר הצלע את 'נגמ 'ע
 והביאה לחות הקב״ה שקלעה מלמד האדם אל

לקליעתא קורין הים בכרכי שכן הראשון אדם אצל
:בנייחא

באסימן
שמיני פרק

 חנט פצעי והרבה ישופני בשערה אשר* כתיבכג
 ובסערה חירף בסערה איוב רכא אמר נב

 שמא רבש״ע לפניו אמר חירף בסערה *'?"השיבוהו
 איוב בין לך ונתחלף לפניך עברה סערה רוח נ

 מן איוב* את ה׳ ויען* השיבוהו בסערה נמהיש״אלאויב
 נימין הרבה שבעולם שוטה אליו ויאמר הסערה לח שם

בראתי ונימא נימא ולכל אדם של ביאשו בראתי ב״שסע
 יונקות שתים יהיו שלא עצמה בפני גומא לה

 אחת מגומא יונקות שתים שאלמלא א׳ מגומא
 לא בגומא גומא אדם של עיניו מאור מכחיש

לי: נתחלף באויב איוב לי נתחלף
 הרבה תשובה משיבך אני הראש משערות כלומר השערה מן

________________________: 07גא בראתי כימה__________
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ה ש א ה
תשיעי פרק

 סא חורון ביית בסלע מעשה אומר שאול אבא תניא
חכמים יכלו ולא טומאה בה מחזיקין שהיו

 אחד וקן שם והיה מרובה שהיתה מפני לבדוק
 סדינים לי הביאו א״ל שמו חנניא בן יהושע ור׳

 מקום עליהן ופרסן במים ושראן סדינים לו הביאו
 בור ומצאו ובדקו לח טומאה מקום יבש טהרה

 ישמעאל שמילא הבור הוא תנא עצמות מלא גדול
 ייא השלוךייר׳ אשר והבור* דכתי׳ חללים נתניה כן

 האנשים: פגרי כל[ ]את )שם( ישמעאל ]שם[
כד פגרי שם ישמעאל השליך אשר והבור* כתיב

 שם גדליה וכי גדליה ביד הכה אשר אנשים
 ייא שהיהייייי׳ שמתוך אלא הרגן ישמעאל והל<> הרגן

 מעלה חש ולא קרח[ ]בן יוחנן לעצת לחוש לו
 לישנזיה האי רב^ת אמר הרגן כאלו הכתוב עליו

 לידה למיחש מיכעי לא דלקבולי אע״פ ביש<א
 דקטיל קלא עלייתו דנפק גלילא כני הנהו מיבעי

שהיה מתוך כשדין של מיס שס שנבלעו לח טומאה מקום

, , , :יו עסי
 נתניה בן ישמעאל שבא שמעתי לגדליה אמר קרח כן יוחנן

למיחש נהרגו: גדליה שע״י משמע גדליה כיד להרגך:
: אתכם להציל ואפור הרגתם ושמא מיבעי ליה
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 א״ל מר לטמרינן א״ל דר״ט לקמיה אתו נפשא

 אטמרינכו יתיכי חוי אטמרינכו לא אי נעביד חיכי
 דלקבולי אע״ג בישא לישנא האי רבנן אמיר הא
 טמרו אתון דלו מיכעי ליה למיחש מיבעי לא

מכדי תירא אל משה אל ה' ויאמר* .נפשייכו כא מדל
 בני ועוג סיחון מר ראמר הוו אחי ועוג סיחון
 ומ״ש דקמסתפי מעוג מ״ש שמחזאי בר אחיה

 שמעון רבי אמר יוחנן א״ר קטסתפי דלא מסיחון
 יודע אתה צדיק אותו שנה מתשובתו יוחאי בן

 של זכותו לו תעמוד שמא אמר בלבו היה מה
 לאברט ויגד הפליט ויב̂* שג׳ אבינו אברהם יד שי׳5ד

המבול: מדור שפלט עוג זה יוחנן וא״ר
 לנכרי ימכרנו לא ה״ן כלאים בו שאבד בגד שסע״בת״ר

 מטנו עושה אבל לחמור מרדעת יעשנו ולא
 מצות אומרת זארת יוסף רב אמר למת תכריכין

:לבא לעתיד בטלות

 בדור שירדו מלאכי׳ שני 1וע!י ]שבא[חשמ?זאי )שבאו( אחיה בני
 שלא להשיב הקב״ה שהוצרך צדיק אותו של מתשובתו אנוש:

 כדאמרי'מזלק: לא״י שבר? המבול מן פלט עוג ממנו: יירא
 הפשתן בבגד הצמר מוט מכיר היה שאס כלאים בו ]שאבד

 ומזבין הנכרי דאתא לנכרי ימכרנו לא :וכשר נתקו
: לישראל[ ליה
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ת ק ו נ ת
עשירי פרק

 כה שנתקן כיון דרב משמיה שלמיה בר חנינא א״ד
 סה לגם של מזונותיו נתמעטו אדם של שיניו

 י״״םד4בכו שיניס נקיון לכם נתתי אני[ ]וגס אנכי(
:מקומותיכם בכל לחם וחוסר עריכם

אתר׳כו יא אלכסנדר אנשי שאלו דברים י״ב ת״ר
 סט דברי ג׳ הכמה דברי נ׳ חנניא בן יהושע

 ג׳ע״ג ארץ. דרך דברי ג׳ בורורח דברי ג׳ אגדה
 ע אומר א׳ כתוב אנדה דברי ג׳* כר. חכמה דברי

 ע״נ כי* אומר אחד וכתוב המת במות אחפוץ לא *כי
 יח ןיחזקאלבשאר ןכא תשובח בעושין כאן להמיתם ה׳ חפץ

 ,ר>םנלאך ]אשר[ )כי(* אומר אחד כתוב תשובת עושין
 אומר אחר וכתוב שוחר יקח ול^יא פניט ישא
 י מיני לאחר כאן דין גזר קודם כאן אליך פניו ח׳ *ישא

 יולי ׳זלמ בציון ה׳ בחר כי* אומר אחד כתוב דין גזר
 היתהיימ׳'לנ חמתי ועל אפי על כי* אומר אחד וכתוב

 ועד אותת בנו אשר היום למן הזאת העיר ]לי[
 פרעה בת את שלמה שנשא קודם כאן הזה היום
 דברי ג׳ פרעה בת את שלמה שנשא לאחר כאן

 להן אמר שתטמ^ית מהו לוט 1שר־ אשתו בורות
 שונמית בן מטמא. מלח נציב ואין מטמא מת

 : לבא קשין מזונותיו נתמעטו ; זקנה מיזקת שיניו שנתקו
:אלישע שהיזיה השונמית בן
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 מטמא. חי ואין מטמא לרקמת אמר שיטמא מהו
 ושביעי שלישי הזאה צריכין לבא לעתיד מ מתי

 להן נחכים לכשיחיו להן אמר צריכין אין או
 ארץ דרך ג׳ עמהם. רכינו משה לכשיבא א״ד
 בישיבה ירכה להן אמר ויחכים אדם יעשה מה

 הועיל ולא כן עשו הרבה אמרו בסחורה וימעט
 שלו שהחכמרה ממי רחמי□ יבקש אלא להם

תנא .ותבונה דעת מפיו חכמה יתן ה׳ כי* שנא׳ כ משלי
 סעור׳ שעשרה ודבש בשר למלך משל חייא ר׳

 קמ״ל מאי שלפניו ממה לאוהביו ומשגר לעבדיו
 ויתעשר אדם יעשה מה .האלאסגיא בלא דהא
 באמונרה ויתן וישא כסחורדה ירבדה להן אמר

 יבקש אלא הועילו ולא כן עשו הרבה ליה אמרו
ולי הכסף לי* שנא׳ שלו שהעושר למי רחמים כ חגי

 מרה סגי לא הא בלא דהא קמ״ל מאי הזהב
 ישא להן אמר זכרי׳ בנים לו ויהיו אדם יעשה

תשמיש בשעת עצמו ויתקדש* לו ההוגנת אשה עא
 יבקש אלא הועילו ולא כן עשו הרברה אמרו

 ה׳ נחלת הנה* שנ׳ שלו שהבנים ממי רחמים חהלים
הא בלא דהא קמ״ל מאי הבטן פרי שכר בנים ידי

 נתיישב להו נחכים כמת: משיב מי שהמייהו לאיור שיטמא מהו
 של לאוהביו שהיא מכמה כך שלפניו ממה משגר לאוהביו בדבר:
 למימר קמ״לל״ל מאי אמר: מאוצר ולא מסיו להם כתנת מקום

 עצמו ויקדש :תלוי הדבר וברממים הואיל בישיבה ירבה להר
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 בר׳ חמא א״ר הבטן פרי שכר מאי סגי לא
 שתוריע כרי בבטן עצמן שמשהין בשכר חנינא
 :הבטן פרי שכר הקב״ה לו־ נותן תחלרח אשתו
יוסכז בכל הלכודה השונה כל אליהו דבי הנא

 עג הליכות* שנא׳ עה״ב כן שהוא לו מובטח
ג חכיזייז :הלכות אלא הליכות תקרי אל לו עולם

ידים מסכת
המכניס

שלישי פרק
א כפרשת אותיורה פ״ה בו ונשתייר שנמחק ספר

קלז .הידים את מטמא הארון בנסוע *ויהי
 ה משנה . הןוע תא להוציא שמשהין : בצניעות לשמש

:מסיני למשה הלכה וברייתא משכה הלכות
ובכללם ביום בו גזרו דברים י״ין שבת מם׳ בתיןלת שנינו

 ואקד בכגיעתס התרומה את הפוסלין הדברים גזרו
 התרומה כותכין היו ההוא שבזמן לפי הקדש ספרי מהן
 באים והיו קדוש וזה קדש זה ואומרים תורה ספרי כצד

 וע״כ הספרים ומפסידים התרומה את לאכול עכברים
 כשיגעו התרומה את שפוסלין כולן הקדש כתבי על גזרו
 מי כי הידיס את מטמא זו בחשכה אחר זה בעבור בה

 וסוסלין טמאות הידיס הרי הקדש ספר לאיזה בידיו שנגע
 הארון בגסוע ויהי ידים; נטילת בלא יאכלכה אס התרומה את
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 כנסוע ויהי כפרשת אותיות פ״ה בת שכתוב מגלת
 מטמאין הקודש כתבי כל תירים את מטמא הארון

 את מטמאים וקהלת השירים שיר הירים את
 את מטמא השירים שיר אומר יהודה ר׳ הידים
 אינו קהלת אומר יוסי ר׳ מחלוקת. וקהלת הירים
 ר׳ מחלוקת. השירים ושיר הידים ארח מטמא
 ומחומרי שמאי בית מקולי קהלרת אומר שמעון

 מפי אני 1מקובר־ עזאי בן שמעון א״ר הלל בית
 אלעור ר׳ את שהישיבו ביום וקנים ושנים שבעים

 מטמאין וקהלת השירים ששיר כישיבה עזריה כן
 אדם נחלק לא ושלום הס ר״ע אמר הידים את

 הידים את תטמא שלא השירים שיר על מישראל
 שיר בו שניחן כיום כדאי כלו, העולם שאין

 ושיר קדש הכתובים שכול לישראל השירים
 אלא נחלקו לא נחלקו ואם קדשים קדש השירים

 ר׳ של חמיו כן ישוע בן יוחנן א״ר קהלרת על
:גמרו וכן נחלקו כן עואי כן כדברי עקיבא

 עמודיה מצבה כדכתיב עצמו בפני ספר הוא פרשה אותה
 ז׳ כה שיש התורה על כאמר שזה מכמיס ודרשו שנעה

 הא׳ ספרים לשלשת נמלק סיני כמדכר הספר בי ספרים
 ויהי הפרשה אותה הכי . ככסיע ויהי עד הספר מתקלת
 .לבדו אקד ספר והוא אותיות פ״ה בה ויש ובכמה בכסוע

 ר״ל בה שבחוב מנלה ואמרו .הספר סוף ועד משם הג׳

 האותיות מן המכין זה בו שככתב כיון ספר של היריעה י5
:הקדש מכתבי והיתה נתקדשה
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ביום בו
רביעי פרק

 ב לפניה□ ועמר עמוני גר יהורד־ן בא ביו□ בו
 קלח בקהל לבא אני מה להם אמר המדרש כבית

 ד משנת מותר יהושע ר׳ א״ל אתה אסור גמליאל רק א״ל

 כג דניי׳ עמוני ימיא לא* אומר הכתו׳ ר״ג א״ל אתרה

 עמוני וכי יהושע ר׳ א״ל וגו׳ ה׳ 1בקהל־ ומואבי
 אשור מלך סנחריב עלה כבר הן במקומן ומואבי
 י ישעיה עמי□ גבילות ואסיר* שנא׳ האומות כל את ובלבל

 א״ל יושבים כביר ואוריד שוסתי ועתידותיהם
 בנייימי׳ממ שבות את אשיב כן ואחרי* אומ׳ הכתוב ר״ג

 אומר הכתוב יהושע ר׳ א״ל חורו וכבר עמון
ט יגימם ועדיין )ויהודה( 5ישראל־ עמי שבות את *ושבתי

, ׳ליכא בקהל: לבא והתירוהו חורו לא
 על לפרסי

 כדל עולי כחי סנמריב בזמן האומות שנתבלבלו לפי ז״ל. הרמב׳ים
 , על! לאד תאומות מעכיר שתית לפי הנבואה בספרי שנתפרסם

 נעלמים אצלנו האומות משפיזות קזרו ע״כ זו לקצה זו מקצה
 נתקיים חשל 'ע כי וידוע ממקומותיהם ראיה ללמוד יכולים ואין

 דוד >אמ ומצרי ומואב מעמק מוץ מיד כקהל לכוא מותרים כולם
 ומ׳ התירוהומלכם וע״כ פריש מיובא דפריש כל בידינו והעיקר ואדומי

 יפ״א במדרש מלתככס ר״ג הנייז לא איך והתבונן מיד בקהל לבוא

 בן ר״א את והושיבו הישיבה חן המורד והוא ההוא ביום
תורה; בביטול רצת לא שהוא לפי שנתפרסם כמו עזריה
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 הירי□ את מטמא ושבדניאל שבעזרא תרגום ג
 שכתבו ועברית עברית שכתבו תרגום שס

 ולעולם הידים את מטמא אינו עברי וכתב תרגום ה משכה
על אשורית שיכתכנו עד הידים את מטמא אינו

ובדיו: העור
 שאתם פרושים עליכם קובלנו צדוקים אומרים ד
 הידים את מטטאין הקדש כתבי אומרים שם

 א״ר הידיבם את מטמאין אינם המירם וספרי י משנה
הכתו. והוא עכר כתב העברי וכתב עברית הלשון עכריוז

 אלססמיכ״ה הנקראים העם התורה בו כותכין אשר
 אשורית כתב הוא התורה אכיזכו בו ככתוב אשר הזה והכתב
 הגדולה חן אשורי כקרא התורה יתברך כתב בו אשר והכתב

 אשורי אמרם והוא בכות אשרוכי כי באשרי כמו והתפארת
 משתנה שאינו לפי שבכתב[ ]מאושר בכתבו( )מיותר שהוא

 לפי מתדמות בלתי שאותיותיו לפי לעולם דמיון בו יפול ולא
 הכתיבות כשאר זה ואין כתיבתו בשעת באות אות כדבק שאינו

ז״ל: הרחב״ס עכ״ל
 וכיתום לדוק ענין אבות של כראשון בארנו ככר ז״ל. הרמכ״ם

 אותכו ומכחישים גזתירתיכו היוצאים והס ומכרתם
 ספרים הס מירס וספרי מתרעמים: קובלים ופי׳ בקבלתכו:

 ונקראו עליה וחולקין תורתיכו על שמשיבים הצדוקים שעשו
 ויסירם האלהיס ]ידחה )מדמה( ספרי כלוי מירס ספרי

 לדברים לו חתקבצין אשר לבית שקורין כמו וכו׳ המציאות מן
 ר׳ ותשובת האלהיס[ יכריתהו בית ואותו אבידן כית אלו
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 זו אלא הפרושים על לנו אק וכי זכאי בן יוחנן
 טהורים חמור עצמות אומרים הם והאיח כלבד

 חיבתן לפי א״ל טמאים גדול כהן יוחנן ועצמות
 ואמו אביו עצמות ארם יעשה שלא טומאתן היא

 חיבתן לפי הקדש כתבי אף להם אמר תרוודות
 אין חביבין שאינן המירם ספרי טומאתן יא4הי

הירים: את מטמאין
ה מה פרושים עליכם אנו קובלנו צדוקים אומרים

 ״י־שםעבהם חייב שאיני וחמורי שורי אם
 יסנתשאנייי ואמתי עבדי בנזקן חייב אני הרי מצורה

 אמר בנזקן חייב שאהא דין אינו מצות בהן חייב
 בהם שאין וחמורי בשורי אמרתם אם לא להם
 שאם דעת בהם שיש ואמה כעבד תאמרו דעת

חייב ואהא אחר של גרישו וידליק ילך אקניטנו
:לשלם

 כפות תרוודות :כהס וליצנות הבזיון כעכין תשובתו להם יויו־כן
 חטמאין הקדש כתבי כי אומרים אנו אשר הסבת כי בארנו וכבר

 כמו הפסדה סבת מהם וכריזיק שנשמור כדי הידיס את
,׳זביס בסוף שזכרנו

 אין שהזיקו העבדים כי מדיככו כי ידעת כבר ז״ל. הרמכ״ם
נשים בב״ק שנתבאר כמו כלל בתשלומים מייבין

 פטורים באמרים שמכלו הן רעה פגיעתן וקטנים ועבדים
 התורה לשון הוא בהמתו כשהזיק קייב האדם היות ואמנם

שאני )ופי׳ אכעיסנו. אס אקניטנו שאם וגו׳: שור יגיד כי
במצות(: להדריכם מייב שאני מצות בהן יזייב
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 שאתם פרושים עליכם אני קובל גלילי מין אמר ו
 אומרים בגט משרת עם 1המושר כותבים שה
 שאתם גלילי מין עליך אנו קובלים פרושים משנתי׳

 אלא עוד ולא בדף השם עם המושל את כותבים
 השם ואת מלמעלן המושל ארה כותבים שאתם

 אשמע אשר ה׳ מי פרעה ויאמר* שנא׳ מלמטן שמימה
 אומר מהו וכשלקה ישראל. את לשלח בקולו

הצדיק; ה׳* שסט

 עוהציו מסכת
שלישי פרק

 לכל להנחיול הקכ״ה עתיד לוי בן יהושע א״ד 1
 רכינו משה ]שם מפירתין שאתם מין אומר .ז"ל הרמב״ם 3[^

 המושל שם עם[ בשטרות ]אותו כותבים בהיותכם[ משנה
 לפלוני עשייתו זמן כותבים שאנו[ ]ר״ל שהם( )בשטרות1

 ואחרו וישראל חשה כדת ההוא כשטר כותבים וגס המלך
 לאותו גדולה בזה אלא לשמו גרעון זה אין כי חכמים לו

 די ולא כרעה עם ה׳ בתורה כותבים שאנו כמו המלך
 פרעה ויאחר שנאמר כמו פרעה שם נקדים שעוד אלא בזה
 מאושר אינו הפסוק שזכר ולפי בקולו אשמע אשר ה׳ חי

 אבל לגבורה כופר בהכחשת מהמסכתות חסכתא שיחתום
 הצדיק ה׳ אומר מהי וכשלקה אמר כן[ ]על בו באמונה

:הרחכ״ם עכ״ל



רלט עוקצין שלישי פרק צריכין יש

 יי ,יישל אוהבי להנחיל* שנאמר עולמות ש״י וצדיק צדיק
 לא חלפת^ בן אר״ש אמל^. ואוצרותיהם יש

 אל^ית לישראל ברברה מחזיק כלי הקב״ה מצא
 אחמלי׳כט יברך ה׳ יתן לעמו עוז ה׳* שנאמר השלים

בשלום: עמו

 מתם שפרט כמו הקודמת ההלכה דיני כל שהשלים לפי
קובצו כאלו עולמות ש״י אמרו ועכין כגמול הדברים

 ואיז״כ מעדנים מיני מלוק ,לס בכללם תזה העולם מעדני
 מן אמד שיגיע מת היה פעמים ש״י המקובץ אותו נכפל

 * הזה הזמן התעדן אמנם זה כמו העה״ב ממעדני הצדיקים
 למיי ]תזכה[ )מזרה( נפש ]כל[ )בכל( אבל כמזר איבו

 המציאות לומר ריצה יש ענין והוא לעילם תאבד ולא העה״ב
 הוא ואין המציאות הוא שיש לפי ימקר לא אשר התמידי

 בפשיטות המציאות אלו אבמיל אוהבי כי אומר וכאלו האסיסה
 הזה בפסוק והוציא ההתמדה אלא אמתי מציאות שם ואין
 דרך על וזהו י״ש ומספרם משל דרך על התענוג גודל

 כי האמת אמנם גדול התענוג אותו כי בלבד התעוררות
 בין שוין אין כן נמקי־ אינו לאשר תנמקר שוי; שאין כמו
:ז״ל הרמב"ס : התענוגים ואותם אצלנו אשר המעדנים אלו

.עולם בורא לאל שבח ונשלם חם


