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לאור המוציא הצעת
וארץ שמים עושה ה׳ כשם

הקדושה ויראתו ה׳ תורת הוגי ישראל בית לכס ״א
 יראת טעם טעס לא הגדה למד שלא כל ]כחאמז״ל

 מאגדות בס כל ימסר לא שלמים יעקב עין ספרי קטא[
 כמעט .שכיס מאות זה שנשמטו הדברים גם וירושלמי בבלי

 כפל לא תנוכמית במחברת .שזפתם לא ועין זכרם נשכח
 למלאכה ואקרב נקראתי כאשר בעניי ואני ,בא הכל דבר

 הקודמים, בדפוסים יעקב עין ספרי ואביט הקדש מלאכת זו
 לטעמים שהשמיטוס הדברים לבד כי ,המראת על ואשתומם

 מבלי ,וקצרים ארוכים מאמרים כמת ימסרו עוד ,שידעו
 תהי׳ ולבל ,הס מה ידעתי לא הללו השמטות , משים
 מכל ממופש במפש ומפשתי יגעתי השלימות נעדרת ת' תורת
 על ה׳ דבר למלאות ידי השיגה אשר יעקב עין ספרי

 למאורות לנו היו אשר רבותינו וזכות ,הראוי השליחות
 הוא חדש זה ראה ,עולם לדורות לבו יעמוד

 כל תקכתי גס ,בשליחות מז״ל אגדות דברי כל שיודפסו
 גס , חרובים טעיות בהם שהי׳ מקומות ומראה הציונים
 ע״ז נוסף המסילה, ולסקל הישרה הנוסמא להעמיד עיינתי



 הקודם נתחלפו פסו7שכ ע״י בספרי המאמרים ראיתי
 והבנת הכוונה בזה תשולל רבים ובמקומות ,למאוחר

 של סדרן סומכים, תלמודיכו על הלא ואנו המאמר,
 לעיין מקלס בכל לבי בתתי גם לשבות, לכו אין רבותינו
 תורת להוציא מכוכס על הדברים לברר הע״י עם בגמרא

 כחיבתו הישר המעיין ,הקצרה ובינתי יכלתי כפי שלימה ה׳
 הספר שלימות ,בעה״י יגיעי את בעיניו יראה ה׳ לתורת

 על תב״ח הגהות הוספתי גס ואנשים, אלהיס המשמין
 לפני חתכסל והכני לעיכיס, קלורין ז״ל דבריו כי האגדות

 אמריך יהגו ברכים כושלי עבדיך זרע אמץ ,השחי© שער
ורפה מרד עבדך בעזרת היה כמיס, לבס את המושכים

חיים׳ מוצאך כי חמלתך מצפה ידים,



ג ברכות יאשין פרקמאימתי

מאימתי
 א נכנסין שהכהני׳ משעה .בערבית שמע את קורין .

 ב קא אימת כהני□ מכדי ׳גמ • וכי׳ בתרומתן לאכול
 משעת ליתני הככבים צאת משעת תרומה אכלי
 לן משמע קא אורחיה אגב מלתא הכככים צאת

 הככבי׳ צאת משעת בתרומה אכלי קא אימת כהני□
 *וב^ייקיאנג כדתניא מעכבא. לא דכפרה קמ״ל והא

 בתרומ׳ מלאכול מעכבתו שמשו ביאת וטהר השמש
 וממאי כתרומה. מלאכול מעכבתו כפרתו ואין

 וטהר והאי השמש ביארת השמש וב^> דהאי
 טהר וטהר ומאי הוא אורו ביאת דלמא יומא טהר
 קרא לימא א״כ שילא רב בר רבה אמר .גברא
 אינשי כראמרי יומא. טהר וטהר מאי ויטהר
 דרכה הא במערבא יומא. וארבי שמשא איערב

 מבעיות לה ובעו להו שמיעא לא שילא רב בר
 טהר וטהר ומאי הוא שמשו ביאת השמש ובא האי

 טהר וטהר ימאי הוא אורו ביאת דילמא או יומא
 מדקתני מברייתא לרה פשיט והדר גבר<ה

ויטהר השמיני מייס השמש שיאור אורו ביאת דילמא
אסכן :יאכל ואק״ב קרבכותיו בהבאת עצמו האיש

 ;וטהר מאי ויטהר קרא כימא הוא ציווי לשון .וטהר קרא ״האי
דקאמר מברייתא :השמש העולם מן כתדכה עבר לשון יאדכי



ברכוות ראשון פיק מאימתי 3
 כיאות ש״ט הככבים צאת לדבר סימן בבי־ייתא

יומא: טהר וטהר ומאי הוא. שמשו
 וזה נכנס זה עין בהרף השמשות בין יוסי א״ר שט

עליו: לעמוד וא״א יוצא 3 ע

 מאי ר״א דברי הראשונה האשמורדת סוף כעד
 הלילה הוי משמרות ג׳ קסבר אי ר״א קסבר ג

 הלילה הוי משמרו׳ ד׳ קסבר ואי שעו׳ ד׳ עד ליטא
 הוי משמרות ג׳ קסבר לעולם שעות ג׳ עד לימא

 ואיכא ברקיע משמרות דאיכא קמ״ל והא הלילה
 שלשה אומר אליעזר ר׳ דתניא בארעא משמרות

 יושב ומשטר משמר כל ועל הלילה הוי משמרות כה
 וממעון ישאג ממרום *ה׳ שנא׳ בארי ושואג הקב״ה כחיי
 משטר׳ לדבר וסימן נוהו. על ישאג שאוג קולו יתן קדשו צייי

 שלישית צועקים. כלבים שניה נוער. חמור ראשונה ^ינ

 :בתרומתן לאכול נכנסין שהכהניס משעת בשמעתין לקמן יחיז לא
 :מעכבת כפרתן אין מינה שמע הככבים צאת לדבי סי׳ ש,עבואב

 צאת לפני מיל מצי מהלך יהודה דרבי השמשות ^ביןמע
 : הכוכבים צאת לפני עין כהרף יוסי ודרבי הכוכבים

 המלאכים עבודת במשמרת הלילה הוי משמרות ^שלשההנ
 לכת ראשונה מלקים לשלשה נמלק שלהם ושיר ״למין

 בגמרא ואמריכן שלישית לכת שלישית אמרת לכת שביה אמת כי״א
 האשמורה סוף עד ק״ש זמן דאמר דמתני' אליעזר כרבי קי״ל '^כצ

ישאג : כארעא משמרות ואיכא ברקיע משמרות דאיכא הא׳



ד כרכרה ראשה פרק מאימתי
 בעלדח עם מספרת ואשת אמו משדי יונק תינוק
 קחשיב משמרורה תחלרת אי ר״א קחשיב מאי

 אורתא לי למה סימנא ראשונה משמרה תחלח
 אחרונה משמרה סוף קחשיב משמרות סוף אי הוא

 סוף חשיב אלא הוא יממ^א לי למה סימנןית
 ואמצעית אחרונה משמרה ותחלת ראשונה משמיה

 משמרות סוף כולהו אימא בעית ואי דאמצעיתא
 נפקא למאי צריך לא אחרונה תימא וכי .קחשיב

 ידע ולא אפל בבית דנני למאן ק״ש למקרי מינה
 בעלרח עם מספרת ראשה ביון אימת ק״ש ומן

 יצחק רב אמר .ולקרי ליקום אמו משדי יונק ותינוק
 ועל הלילה הוי משמרות נ׳ רב אמר שמואל בי
 ואומר כארי ושואג הקב״ה יושב ומשמר משמר כל
והגליתי היכלי את ושרפתי ביתי את שהחרבתי אוי

העכו״ם: לבין בני את
 ג בדרך מהלך הייתי אחת פעם יוסי א״ר הניא

 שסירושלי׳ מחורבות אחת לחורבה ונכנסתי
 הפתח על לי ושמר ז״ל אליהו ובא להתפלול

 קרוב כשמגיע מספרת ואשה :שלשה הרי ישאג שארג
 מספרים ימד והשוכבים משיכתם עומדים אדם ובכי לייס

סוף כולהו : הכוכבים צאת הוא אורתא :זה עס זה
:כאן עד . הוא תירוצא ויו׳ משמרות

 בצד לי שמיר ליזבירו אדם יאמר לא כמו והמתין ושמר
 עומדת שמרה המובל בפרק ובב״ק פלוכי עכו״ס
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 שסיימתי לאחר תפלתי שסיימתי יעד לי וממתין
 שלום לו אמרתי רבי עליך שלום לי אמר תפלתי

 נכנסרח מה מפני בני לי אמר ומורי. רבי עליך
 מה מפני לי אמר להתפלל לו אמרתי וו לחורבה

 שמא הייתי מתיירא לו אמרתי כדרך התפללת לא
 להתפלל לך היה לי אמר דרכים. עוברי יפסיקוני

 דברי׳ ג׳ ממנו למדתי שעה באותה .קצרה תפלה
 שמתפללין ולמדתי לחורבה נכנסין שאין למדתי
 תפלה יתפלל בדרך שהמתפלל ולמדתי בדרך
 וו בחורבה שמעת קול מה בני לי אמר קצרה

 ואימרת כיונה שמנהמת קול בת שמעתי לו אמרתי
 והגליתי היכלי את ושרפתי ביתי את שהחרבתי אוי

 וחיי חייך בני לי אמר העכו״ם לבין בני ארח
 בכל אלא כך אומרת בלבד זו שעה לא ראשך

 זמן בכל אלא עור ולא .כך אומרת ג״פ ויום יום
 מדרשורח ולבתי כנסיות לבתי נכנסין שישראל

 :אמונים שומר הדבר את שמר ואביו וכמו יוצרה סתיו על
 לא קול בת :בתוספות הסכימו כן הביננו קצרה תפלה

 סוטה במסכת אבל . זה במקוס כלל בפירושו רש״י דיבר
 השרת מלאכי אין מאמר על כ״ט ד׳ נאמרים ואלו פרק

 מקים קול בת בפי' יזידוש דבר כתב ארמי בלשון מכירין
 .פה כתבת־ו לא לכן סוגיא באותה הוא להבינו הראוי

 קול בת . זה לשון ראשון פרק בסנהדרין בתוסס׳ ימלאתי
 מתון־ אלא השמים מן היוצא קול שימעין היו שלא י״א



ה ברכוח ראשון פרק מאי^חי
 מנענע הקב״ה מכרך רבה שמיה יהא אמן ועונין
 בביתו אותו שמקלסין המלך אשרי ואומי־ ראשו

העכו״ט. לבין בניו את שהגלה לאב לו ומה כך.
אביהם: שלחן מעל שגלו לכנים להם ואוי

 מפני לחורבה נכנסין אין דברים ג׳ מפני ח״ר
מויקין: ומפני מפולת ומפני חשד

 רבי.ד דברי הלילה הוי משמיות ד׳ רבנן תנו
דכתיבשס נתן רר׳ מ״ט שלשה אומר נתן רבי

 ע״ב המחנה כקצה אתו אשר איש ומאה גדעון *ויבא
 אלאשזפנוי׳י תיכונה אין תנא התיכונה האשמורת ראש
 מן אחת תיכונה מאי ורבי ולאחריה לפניה שיש

 תיכונרק כתיב מי נתן ורבי שבתיכונות התיכונה
 וריקא א״ר דרבי מ״ט כתיב. תיכונה שבתיכונות

 קיט מלר *חצורת אומר אחר כתוב ריב״ל אמר אמי א״ר
 וכתוב צדקך משפטי על לך להורות אקום לילה

 ושומע בכין חכה שאדם פעמים אחר קול יוצא קול אותו
 לכן שומעין. היו קול ואותו למרחוק מחכו היוצא איזו־ קול
 רב בשם כתוב מצאתי וכן . ע״כ קול בת אותו קורין היו

בית בתוך זה קילוס שהיה זמן כל אשרי ז״ל גאון סעדיה
:רש״י לשון זה . המקדש

 מפולת מפכי :שם לו מוכנת זוכה יאחרו שלא החשד מפניי
המוחה תפול פן הוא ומסוכן רעועה החורבה שחומת

:עליו
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 ד׳ כיצד הא אשמורות. עיני *קרמו אומר אחד ",ק מלי׳

 יהושע כרבי לה סבר נתן ור׳ הלילה הוי משמרות
 בג׳ לעמוד מלכים דרך שכן שעות ג׳ עד דאמר
 שתי לחו הוו דיממא ותרתי דליליא שית שעות

 נמו ופלגיה משמרדת אמר אשי רב משמרורה
לחו: קרי משמרות

 אומרין אין ריב״ל אמר אמי א״ר וריקא ר וא־ ה
 אבא א״ר מת של דבריו אלא המת בפני שם

 דעלמא מילי אבל בר״ת אלא אמרן לא כהנא בר
 כהנ<א בר אבא ר א" דאמרי ואיכא בה לן לית
 דעלמא: מילי וכ״ש כד״ת אפילו אלא אמרן לא

 רור וכי לך להודורה אקום לילה *חצות כתיב ו
 הורת מאורתא קאי הוה דליליא בפלגא שם

 משמע ומאי ואשוע. בנשף *קדמתי רכתיב תלי׳קיטקאי
 עומד דוד שהיה לילה קלות אלמא אשמורות עיני קרמו

 האי לך אמר נתן ורבי בהם: יש משמרות שתי
 מלכים לשאר קדמו דוד דקאקר אשקורות עיני קדמו

 שלישית: שעה בתקלת ביום שעות בשלש לעמוד שדרכן קאמר
 דיממא ותרתי :שעות שש הוו לילה קצות דליליא שית

 : שעות מ׳ של משמרות ב׳ להו הוו : ישיכים מלכים ששאר
 לספר קייביס שהכל לפניו לספר אסור הלכה לדבר אלא
מילי אבל עושהו קרף לרש לועו, וה״ל דומם והמת בהם

 : בה ל; לית בהם למקריש גנאי -אין ״עלמא
:הלילה מתקלת טאורתא



ו ברכוח ראשון פיק מאימתי
 י יי־זלי יום בערב *בנשף דכתיב הוא אורחא נשף דחאי

 לא מעולם קאמר הכי דוד אושעיא ר׳ אמר ונו׳.
 עד אמר וירא רבי בשינה לילה חצות עלי עבר

 היה ואילך מכאן כסוס מתנמנם היה לילה חצות
 היה לילה חצות עד אמר אשי רב .כארי מתגבר

ותשבחות. בשירות ואילך מכאן תורה בדברי עוסק
 שיירל □כ*וי דכתיב הוא צפרא נשף הוא אורחא ונשף

 ל 6 מצפרא לאו מאי למחרתם הערב עד מהנשף דור
 הכי אי אורתא. וער מאורתא לא לילתית וער

 הערב. ועד מהערב או הנשף ועד מהנשף לכתוב
 ואחא ליליא נשף הוי נשפי תרי רבא אמר אלא

 ידע היה מי ודוד :ליליא ואתא יממא נשף יממא
 הודח לא רבינו משה השתא אימת לילה חצות

 ;א שמוח מאי .עף הלילה כחצות ה׳ אמר *כה דכתי׳ ידע
 ומידיי כחצור־ז הקב״ה ליה דאמר אילימא כחצות
בחצו׳ למחר דא״ל אלא רקיע׳ קמיה ספיקא איכא

 הוהידע.כמהיש״א ודוד כחצות ואמר איהו ואתא השתא כי
ביונ^א בר חנא רב דאמר ליה חוה סימנא דוד

 האי קאמי הכי :כשף קרי יום בהערב יום בערב בנשף
 שקודם בשינה לילה מלות עלי עבר לא מעולם לילה למלות קרא

 מתנמנם כשהיא בתור׳ עוסק בסוס מתנמנם עומד: הייתי לכן
 : תמיד ובעור מתנמנם אלא לעולם נרדם שאינו הזה כסום

 להודות אקום קרא בההוא מפרש דהכי ותשבחות בשירות
 ולהעמיד השעה לכוין יודע היה שלא לסי כחצות ואמר • לך
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 למעלות תלוי הירה כנור חסיתית שמעון א״ר

 רוח לילה הצורה שהגיע וכיון דוד ממטתושל
 דוד והיה מאליו מנגן זהירה בו מנשיה צפונית

 וכיון .השחר עמוד שהגיע עד בתורה ועוסק יושב
 אצלו ישראל חכמי נכנסו השחר עמוד שעלה

 צריכין ישראל עמך המלך אדונינו לו ואומרים
 אמרו מזה זה ויתפרנסו ילכו להם אמר פרנסה

 רהבור ואין הארי את משביע הקומץ אין לו
 ידיכם ופשטו ליו להם אמר מחולייתו מתמלא

 בסנהדרין ונמלכין יאחיתופל יועצים מיד בגדוד

 ממטרי למעלה תלוי היה כנוי :המאורע בשעת דבריו
 יוה לילה חצות שהגיע כיון :לסינית רויז לצד ונקכיו

 בבל מנשבות רויןות ארבע מר דאמר בו מנשבת צפונית
 בהליך מזריזית רויז מנשבת יום של ראשונות שעות ו׳ . יום

 הלילה ובתיזלת .דרומית רוין איזררכות שעות ושש . היזמה
 הקומץ אין : צפונית רו? הלילה ובמצות . מערבית ריק

 איבו ממציר כף מלא קמצו מלא מלשון הארי את משביע
 במגביה בעינינו ונהי לשון קומץ פ״א .הארי את משביע

 ארי: ישבע לא אמד ממגב לומר רוצה כקומצין כדמתרגמיכן
 ברוייה מבור מול״א העוקר מחולייתו מתמלא הבור ואין

 אין אס באן אף בכך מתמלא אינו לתוכה ימשליב' ימהר
 לפרנהס יכולים אני אין אמר ממקום מזונות שבנו לעניים

 יציבו והאיך ילכו הדרך איזו באחיתופל יועצין .* משלנו
 בסנהדרין ונמלכין :מלקמה מארב וטכסיסי ומשמית חצב
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 * ד״ה *ואחרי מ״ק יוסף רב אס׳ .וחומים באורים ושואלין

 כז למלך צבא ושר ואביתר בניהו ק יהוידע אחיחופל
 מיאל8 *ועצרת אומר הוא וכן יועץ זה אחיתופנל יואב

 ייבניהו בן יהוידע .ההם בימים יעץ אשר אחיתופל
 יהוידעי בן *ובניהו אומר הוא וכן סנהדרין. *זה
 ותומי׳ אורים אלו אביתר .הפלתי ועל הכרתי על

 פלתיהגמ' דבריהם שכורתים כרתי שמם נקרא ולמה
 אורים שמם נקרא ולמה במעשיהם שמופלאים
 אח שמשלימיכש חומים דבריהם אח שמאירים

 רב אמר יואב. למלך צבא שר ואח״כ דבריהם
יי "לי׳ עורה כבודי *עורה קרא מאי אדא רב בר יצחק

 באורים ושואלין : עליהם שיתפללו כדי רשות מהם נוטלין
 בניהו אחיתופל ואחיי קרא מאי :יצליחו אס יתומים

 יועץ. זה אחיתופל .יואב ליזלך צבא ושר ואביתר יהוידע בן
 ובניהו וכח״א ; ב״ד אב שהיה סנהדרין זה יהוידע בן בניהו

 לה© וקוד© ראשון הפלתי ועל הכיתי על יהיידע בן
 ואביתר :יצליחו אס שואלין ואיז״כ רשות נוטלין שבתחלה

 עד באביתר כשאל היה דוד יחי שכל ותימים אורים אלו
 צדוק ושאל לו עלתה ולא אביתר ששאל אבשלום מלחמת
 הכהונה: חן נסתלק ואז עולם בסדר כדאחרינן לו ועלתה
 שלא וגמורים קצובים דברים דבריהם שכורתים כיתי
 :המלחמה אנשי להוליך צבא שי :יוסיפי ולא יפחתו

 עורה :ומעוררו חמטתו למעלה תליי היה דכנור קיא מאי
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 משה אמר וירא רבי שחר. אעירה וככוח הנבל
 וכיון ידע חוה נמי ודוד ידע הוה מידע רבינו
 .משנתיה לאיתעוריה ליה למה כנור ירע הוה רדוד
 כחצורת למימר ליה למה ידע הוה דמשה וכיון
 משה ויאמי־ו פרערת אצטגניני יטעו שמא סבר
 לאמר לשונך למוד מר דאמ׳ והיינו הוא בדאי
 אמר אשי רב ותאחז תחבררח שמא יודע איני

 קאי היה ארביסר נגהי דתליסר אורתא בפלגא
 כחצות למחר הקכ״ה אמר לישראל משה וה״ק

מצרים: בתוך יוצא אני השתא כי הלילה
 ורבי לוי רבי אני חסיד כי נפשי *שמרה לדוד ו
 הקמה לפני דוד אמר בך אמר חד יצחק שם

 מזרח מלכי שכל אני חסיד לא עולם של תלי׳הירבונו
 לילך־. *חצות ואני שעות ג׳ עד ישיניכם ומערב עקידה

 לפני דוד אמר כך ואידך לך. להודורה יידלאקום1׳5
 מלכי שכל אני חסיד לא עולם של רבונו ^הקמהנכשעי

 שאר שחר אעירה . מלכים כשאר בשיכ׳ תתעכב אל כבודי דע״ג
 שמא : השיור את מעורר ואני אותם מעורר השחר מלכיםיזיט שם

 הם .השעה לכוין יודע אני אס .פרעה אצטגניני יטעו
 סבורים יהיו לילה מצות שיגיע וקודם לכוין יודעים איכס

 הילכך היא בדאי משה ויאמרו החכה באה לא ועדיין שהגיע
 דרך במסכת מר דאמר :יודע איני לשון לאמוז לי טוב
 נגהי דתליסר : בדבריך ונכשל כאין! תהא ותאחז :ארץ

:י״ד יהיה ולממר י״ג שעבר ליל ארביסר
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 ואני בכבודם אגורות אגודות יושבים ומערב מזרח

 לטהר כדי ובשליא ובשפיר כדם מלוכלכות ידי
 עושה שאני מה שכל אלא עוד ולא לבעל' אשה

 מפיבשתרבי לו ואומר רבי במפיבשת נמלך אני
 טהרתי יפה זכיתי יפה חייכתי יפה דנתי יפה
 בדיה יהושע רבי אמר בושתי. ולא טמאתי יפה
 קיט תלי׳ ףנג בעדותיך *ואדברה קרא מאי אידי דרב
איש^׳^׳י אלא שמו מפיבשרת לא תנא אבוש. ולא

ח דל ?
 ׳/ע מבייש שהיה מפיבשת שמו נקרא ולמה שמי בשת

 כלאב. ממנו ויצא דוד זכה לפיכך בהלכה דוד פני
 שמו דניאל אלא שמו כלאב לא יוחנן רבי ואמר
 פנימפיבשת מכלים שהיה כלאב שמו נקיא ולמה

לראות כדה דם לו מראות שהנשים בדם מלוכלכות ירי
 טהורים כדה דם מראות שיש טהור אס טמא אם

 נוצרים ותבשר והגידים שהעצמות הולד עור בשפיר :באשה
 טוהר וימי טומאה יחי עליו יושבת שהאשה שפיר ויש בתוכו

 בלא שליא אין דתכן ובשליא ו לטמאו ולד משוב שאינו ויש
 : וישטיידור״ה לה וקורין בתוכו שוכב שהולד לבוש כעין והוא ולד

 שפעמי׳ לדוד כשת היה מפיו היוצאי' הלכה בדברי מפיבשת
 מקטין דוד שהיה בשביל לפיכך : טעית לו ואומר טועה היה

 במקום שמו דניאל אלא :כלאב ממנו ויצא זכה עצמו
 ובמקום הכרמלי נבל אשת לאביגיל כלאב ומשנהו אומר אמד
 שהיה :הימים בדברי לאביגיל דניאל והשני אומר אמר

 אב שהיה הרב פני מכלים אב כל מפיבשת פני מכלים
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 לבך חכם אם *בני שלמה אמר ועליו בהלכה משלי"

 לכי ושמח בני *חכם ואומר אני גם לבי ישמח כי שם
 לנפשירח קרי חיכי ודוד דבר., חורפי ואשיבה

 כטובה׳ לראות האמנתי *לולא כתיב והא "ל״סחסיד
 נקוד למה יוסי דרבי משמיה ותנא חיים בארץכ,

 מובטח רבש״ע הקמה לפני דוד אמר לולא על
 לעתיד לצדיקים טוב שכר משלם שאתה בך אני

 אם ביניהם חלק לי יש אם יודע איני אבל לבא
 בר יעקב כדרבי החטא יגרום שמא סבר לאו.

 אנכי *והנה כתיב רמי אידי בר יעקב דרבי אידי מכיא*
 יעקב *ויירא וכתיב תלך אשר ככל ושמרתיך ?עמך

 יעבור *עד כדתניא החטא יגרום שמא אמר מאד ”
 ה׳ עמך יעבור עד קנית וו עם יעבור ער ה׳ עמך פל?
 וו קנירה וו עבט יעבור עד ראשונרח כיאה וו חלק
 טרדוני כבר ה׳ בטוב לראות האמנתי לולא :בהוראה רש״א

 לאיור ה׳ בכמלת מהסתם? היום גרשוני כי שנאמר מיראתו
 הנקודה את דרשו לולא על נקוד : איורים אלהיס עבוד לך

 ברור דבר שלא לומר הכתוב משמעות את ממעטת שהיא
 אלהי לולי כמו לא אס ל' ל;לא :ה׳ בטוב לראות היה
 מומזק לעולם .הוא תרוצא החטא יגרום שמא :וגו׳ אבי
 לסי ה׳ בטוב יראה אס בידו שספק ומה מסיד שהוא בידו

 :ת' בטוב מלראות המטא לו ויגרום ימטא שמא ירא שהיה
 שהמטא וכדתניא מטאתי ההבטיזה אמר שמא יעקב ויירא
 לארץ שבאו ראשונה ביאה מתקיימת: ההבטמה שאין גורם
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 ישראל תיו ראויי׳ חכמי׳ אמרו מכאן שניית ביאת

להם שנעשה כדרך עזרא בימי נס להם ליעשות
תחטא: שנרם אלא נון בן יהושע בימי

שם יהא שלא כדי לדבריהם סייג עשו חכמים תניא
 ע״ב אלך ואומר בערב השדרה מן בא ארכב

 קימעא ואישן קימעא ואשתה קימעא ואוכל לביתי
 שינדה וחוטפתו ואתפלל ק״ש אקר<ה כך ואחר

 השרה מן בא אדם אבל הלילה כל ישן ונמצא
 ואם קורא לקרות, רגיל אם לבה״ב נכנס בערב
 פתו ואוכל ומתפלל ק״ש וקורא שונה לשנות רגיל

 מיתה חייב חכמים דברי על העובר וכל ומברך
 ומ״ש מיתה חייב קתני דלא דוכתא בכל מ״ש
 משוס אימא בעית אי מיתה חייב דקתני הבא

 ממ״ד לאפוקי אימא כעית ואי שינה אונס דאיכא
 קורא מר אמר :רחובה קמ״ל רשות ערבית תפלת

 רבי דאמר יוחנן לרבי ליה מסייע ומתפלל ק״ש

 :עזרא בימי ככל חגלות כשעלו שנייה ביאה :יהושע בימי
 ימה.אלא ביד לבא נם להם ליעשות ישראל היו ראויים

 חלכות יחי וכל .כורש כרשות אלא הלכו ולא החטא שגרס
 ע״כ: האחרון ודריוש ואחשורוש לכורש להם נשתעבדו פרס

דברי על לעבור התוקפו שיכה אונס משום מעט: קימעא
 בפרק לקחן ממ״ר יותר: להזהירו הוזקקו חכחיס

 תחלה ערבית של ק״ש קורא מר אמר . השחר תפילת
 ערבית דאמר יוחנן לרבי ליה מסייעא מתפלל ואח״ה
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 גאולה הסומך זה הבא ט העול בן איזהו יוחנן

 תפלו׳ אומר ב״ל יהושע יבי ערבית של לתפלה
 אימא בעית אי מפלגי קא במאי תקנום באמצע

 סברא אימא בעית אי סברא אימא בעית אי קרא
 אלא הוי נמי מאורתא גאולה סבר יוחנן הבי

 ורבי צפרא ער אלא הוי לא מעלייתה גאולה
 לא מצפרא אלא הוי רלא ביון סבר ב״ל יהושע

 ושניהם קרא אימא בעית ואי מעלייתא גאולה הוי
 רבי ובקומך *ובשכבך דכתיב דרשו אחד מקרא >

 ק״ש קימה מה לקימה שכיבה מקיש סבי יוחנן

 ודלא לתפלה גאולה שיסמוך כדי תפלה ואק״כ ק״ש כמי
 וכ״ש הסומך זה :ק״ש ואין״כ תפלה דאמר לוי בן כר״י

 מממרת כדכתיב היה בשיןרית מצרים גאולת דעיקר דשיזרית
 דוד רמזה לתפלה גאולה וסמיכת ישראל בכי יצאו הססיז
 ה׳ יעכך ליה וסמיך וגואלי צורי ה׳ דכתיב תהליס בספר
 גאולה סומך שאיכו מי ירושלמי בבי־כות ואמריכן צרה ביום

 על ודפק שבא מלך של לאוהבו דומה הוא למה לתפילה
 הפליג הוא אף שהפליג ומצאו המלך יצא מלך של פתיזו
 בתשביזות ומרצהו אליו להקב״ה מקרב אדם יהיה אלא

 קרוב ובעודו אליו מתקרב והוא מצרים יציאת של וקלוסין
 ק״ש שכי בין תקנום באמצע :צרכיו לתבוע לו יש אליו

 קודמת ערבית תפלת סבר דקא יום של תפלות כל תקנו
 דאורתא גאולה הילכך הוי לא מאורתא גאולה :לק״ש

 ק״ש קימה מה תפלה: סמיכת עלה לאהדורי משיבא לא
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 תפלח ואח״כ ק״ש נמי שכיבה אף תפלה ואח״ב

 מה לקימדח שכיבה מקיש סבך ב״ל יהושע ׳,י
 ק״ש נמי שכיבה אף למטתו סמוך ק״ש קימה
 בערב דרכינו ברירה מר מתיב למטתו סמוך
 אמרת ואי לאחריה ושתים לפניה שחים מברך

 דהא לתפלה גאולה סמך קא לא הא לסמוך בעי
 רבנן דתקינו כיון <המרי השכיבנו למימר כעי

 תימ<ת לא דאי דמיא אריכת׳ כגאולה השכיבנו
 יוחנן רבי אמר והא סמיך מצי חיכי שחיית הכי

 נא תלי׳ אומר הוא ולבסוף תפתח שפתי *ה׳ אומר בתחלה
 יט שם רבנן דתקינו כיון התם אלא פי אמרי לרצון *יהיו

 הכי דמי אריכתא כתפלה תפתח שפתי ה׳ למימר
כגאולדה השכיבנו למימר רבנן דתקינו כיון נמי

דמיא: אריכתא
 ח *תחלה האומר כל אבינא בי־ אלעור קבי אמי•

 שם לו מובטח יום בכל פעמים שלשה לדוד
 דכתר׳תלים משום אילימ׳ מ״ט הבא העולם בן שהוא

 מהיי דאתיא דרך תמימי אשרי לימא ביתא אלפא ביה
 שם את *פותח ביה דכתיב משלם אלא אפי בתמניא

 הגדול הלל לימא רצון. חי לכל ומשביע ידיך
 קלי שם מש^ אלא בשי. לכל להם *נותן ביה דכתיב
נאמר לא מה מפני ר״י אמר תרתי. ביה דאית

 : מהלוף דבעי מודו כולהו דבשיזרית חפלה ואח״כ
תרתי כיה דאית :תפלות שלשה כנגד פעמים שלשה



ברכות ראשיו פרק מאימתי !0
 עע״^ת של מפלתן בה שיש מפני באשת נו״ן

תוסיף לא *נפלת שנאמר ישראל של שונאיה׳ ה עמים
 הכי לה מתרצי במערבה ישראל. בתולת קום

 בתולדת קום עור לנפוול תוסיף ולא נפלרח
 דור חור אפ״ה יצחק בר נחמן רב אמר ישראל

לכל ה׳ *סומך שנאמר הקודש ברוח וסמכה קמה מלי
הנופלים:

 שנאמר מה גדול אבינא בר אלעזר רבי אמ^ ט
 דאלו בגבריאל שנא׳ ממה יותר במיכאל סן
 ואלו השרפים מן אחר אלי *ויעף כתיב במיכאל !׳.זי!יה
בחזון ראיתי אשר גבריאל *והאיש כתיב בגבריאל ט דניאל

 אחד דהאי משמע ומאי ביעף. מועף בתחלרח
 כתיב אחד אחד אתיא יוחנן א״ר כתיב כמיכאל

 התם וכתיב השרפים מן אחד אלי ויעף הכא
 בא הראשוניבם השריבס אהד מיכאול *והנד"! י 06

 אליהו בשתים גבריאל באחת מיכאל תנא לעזרני
 :באחת המגפ׳ ובשעת בשמונ׳ המות ומלאך בארבע

 בבהכ״ג ק״ש אדם שקרא אע״פ לוי בן יהושע א״ר
קרא מאי יוסי א״ר מטתו על לקרותו מצוה

 לכל חזון בהכנת שבח כה ואית ביתא באלפא דאיתא
 ולא שבה נפילה מפני נון שהפסיק אע׳׳פ אפ״ה :ידי

:לה תכף הכפילה סחיכת ורמז חזר לרוחזה אבה
 הרגיע לא אחת בטיסה .השרפים מן אחר אלי ויעף

 :ע״כ אחת בטיסה באחת :טיסאות שתי ביעף מועף : בכתיס



יא בריכות ראש? פרק מאימתי
 משכבככשיל־יד על בלבבכם אמרו תחטאו ואל *רגוז
 צריך אין הוא ת״ח אם נחמן וא״ר סלה ורומו
 פסוקא חד למימר לי׳ מבעי ח ת" אף אביי אמר

 לא לוי ר׳ אמר כר. רוחי אפקיד *בידך דרחמיכגון
 עלי יצ״ט אדם ירגיו לעולם ר״ל אמר חמא בר

 די .מוטב אזיל אי .תחטאו ואל *רגזו שנאמר יצ״ר
 ד'י'חאי בלבבכם. שנאמ׳אמרו בתורה יעסוק לא ואי

 .משכבכם על שנא׳ ק״ש יקרא לא אי מוטב אזיל
 המיתה יום לו יזכור לא ואי מיטב אזיול אי

 הקורא כל יצחק רבי אמר סלה. ודומו שנאמר
 בידו פיות כ׳ של הרב אוחז כאלו מטתו על ק״ש

 קייג שם םדרב פיפיות וחרב בגרונם אל *רוממות שנאמר
 מלים ארךק מרישיה זוטרא מר אמר משמע מאי

 תמט בתריה וכתיב משכבותם על ירננו בכבוד חסידים
 ואמר בידם: פיפיות וחרב בגרונם אל רוממות

 בדילי׳ מזיקין מטתו על ק״ש הקורא כל יצחק רבי
 אייכה עוף ואין עוף יגביהו רשף *ובני שנאמר ממנו
 משבבכם על :לבבך על שכתוב יזה אמרו בלבבכם אמרו

שרגיל הוא ת״ח אם : איז״כ בשינה ורומו : ובשכבך שנאמר
: בכך דיו תמיד גרסתו על ליזזור במשנתו

 סלה ורומו רע: יצר עס מליזמה שיעשה טוב יצר ירגיז
 המזיקיך את להרוג חרב אוחז עולמית: דומיה שהוא המות יום

 תכפיל אס עיניך הוזעיף שמע: דבקריאת סמך משמע מאי
 ובני :ממך משתכיזת היא ואיננו : בתורה עיניך וסגרת



ברכות ראשון פרק מאימתי !1
 ואין .ואיננו בו עיניך *התעיף שנאמר תורה אלא כג משלי
:מרירי וקטב רשף *ולחומי שנא׳ מויקין אלא רשף לכ יכיי׳

מאי לקיש ריש אמר חמא בר לוי רבי אמר יד
 והתור׳ האבן לוחות את לך *ואתנה דכתיב שם

 אלו האבן לוחות להורותם כתבתי אשר והמצוה כד שמזת
 זו והמצודה מקרא. זו והתורדה הדברורת עשרת

 להורותם וכתובי׳ נביאים יאלו כתבתי אשר משנה.
בסיני: למשה נתנו שבלם מלמד גמרא. זו

 הימנו בדילין יסורין כתורה העוסק כל ר״ל אמר יב
 עוף ואין עוף. יגביהו רשף *ובני שנאמר שס
 ואין .ואיננו בו עיניך *התעיף שנאמר תורה אלאה אך

 אמר רשף. *ולחומי שנאמר יסורין אלא רשףג׳ץ.מש
 יודעין רבן בית של תנוקות אפי׳ הא יוחנן "־רבי ייי

ה׳ לקול תשמע שמוע אם *ויאמר שנאמר ״י־ייאותו”י6
 כל אימא אלא וגו׳ תעשה בעיניו והישר אלהיך

 הקכ״ה עוסק ואיני בתורדה לעסוק לו שאפשר

 שד שם מרירי קטב :רשף את ממך מסלק העוף רשף
: פסיזיס במסכת הצהרים

 שיתעסקו משנה זו :בתורה לקרות שמצוה יזומש מקרא
 שממנו המשכיות טעמי סברת גמרא זו : במשנה

 כקראים המשכה מן הוראה המורים אבל יוצאה הוראה
:סוטה במסכת עילם מבלי

 ולאיזריו לפניו כדרש למזיקין רעב בין כתיב רשף ולחומי
 שהתורה יודעים תינוקות אפילו :ומזיקין יסורין



יב ברכות ראשון פרק מאימתי
 שנאמר אותו ועוכרין מבוערין יפורק עליו מביא

 לט מל־׳ ואין נעכר ובאבי מטוב החשיתי רומית *נאלמתי
 ד משלי לכם נתתי טוב לקח *כי שנאמר תירה אלא טוב

 בר חנינא רבי ואיתימא וירא רבי אמי• וגומר:
 בשר מדת הקב״ה כמדרה שלא וראה בא פפא
 לוקח עצב מיכר לחבירו חפץ מוכר אדם ידם.

 לישראגל תורה נתן כן אינו הקב״ה אבל שמח.
 ם* אמר וגו׳. לכם נתתי טוב לקח *כי שנא׳ ושמח

 באין שיפורק אדם רואה אם הונא רב אמר רבא
דרכינןאיכהו. *נחפשה שנאמר כמעשיו. יפשפש עליו

 תשוברח יעשה ומצא במעשיו פשפש ונחקורה.
 ג איכה יתלה מצא ולא פשפש ח׳ ער *ונשובה שנאמר
 צד מלים תיסרנו אשר הגבר *אשרי שנאמר תורה בבטול

 בידוע מצא ולא תלה ואם .תלמדנו ומתורתך יה
 ג משלי יאהב אשר את *כי שנא׳ הן אהבה של שיפורק

 כל וגומר תשמע שמוע אס מומש מספר שלומדים מגינה
 הגיעו שלא הקטכי׳ ואפילו וגו׳ במצרים שמתי אשר הממלה

 וכאבי התורה: מן מטוב החשיתי. למדו: כבר איוב לספר
 משוב דבי ממנו שפירש עצב המוכי־ :עכורה מכה נעכר

 היא ברוך הקדוש שהרי ושמח :מוכרו דומקו ומתוך כזה
 שנתנה אמרי טוב בלקמ להם ומשבמת אותה מלעזוב מזהירן

 יסורין שבשבילה בידו עבירה מצא ולא פשפש :להם
 שבשביל למדנו הא וגומר הגבר אשרי :לבא ראויים הללו

אהבה של יסורק :ת״ת לידי לבא אדם צריך היסורין
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 רב אמר סחורה רב אמר רבא אמר יוכיח. ה׳

 שנא׳ ביסורין מדכאו בו חפץ שהקמה כל הונא
 ■ מאהבה קבלן לא אפילו יכול החלי דכאו חפץ ״*וה׳ ישעי׳

אשם מה נפשו אשם תשים *אם לומר שהתלמוד
 מאהבה עליו קבלם ואם יסוריןלדעת. אף לרעת

אלא עוד ולא ימים יאריך זרע יראה .שכרו מה
 ה׳ *וחפץ שנאמר כירו מתקייט שתלמודו שה

 ורבי אידי בר יעקב רבי בה פליגי יצלח בידו
בהט שיש יסורין כל אמר חד הנינא בר חמא

 *אשרי שנאמר אהבה של יסורין אינן תורה בטול צד תלים
 ואידך תלמדנו ומתורתך יה חיסרנו אשר הגבר
אינן תפלדה ביטול בהט שיש יסורין כל אמר

 לא אשר אלהים *ברוך שנא׳ אהבה של ייסורין000
 אמית ר׳ ליה אמר מאתי. וחסרו תפלתי הסיר
 חייא רבי אמר הכי אבא בר חייא דרבי כריה

של יסורין ואלו אלו יוחנן רבי אמר אבא בר
 יוכיח ה׳ יאהב אשר את *כי שנאמר הן אהבה ג משלי

 1אר תלמדנו ומתורתך לומר תלמוד מה אלא
 מתורתך זה דבר תלמדנו אלא תלמדנו תקרי

 שהוןית ועין שן מה ועין משן וחומר קל תלמדנו

 שכרו להרגו׳ כדי עון שוס בלא בעה״ז חיסרו הקב״ה
 ,1רוחי דכאו חפץ וה׳ :זכיותיו חכדי יותר הבא בעולם

 :קרבן אשם :ביסורין אותו מחלה בו חפץ שהקב״ת חי
 תלמדנו :וגו׳ אשר הגבר שאשרי זה דבר :מדעתו נפשו
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 יסררין לחירות בחב יוצא אדם של מאבריו אחד

 והיינו שק כל לא אדם של גופו כל שממרקין
 ברית ונאמר במלה כרית נאמר לוי רבי דאמר

 ממתקת מלח כמלח האמירה ברית מה ביסורין
 יסורין ביסורין האמוררח ברירת אף הבשר את

אדם: של עינותיו ממרקין
 מתנורתיג שלש אומר יוחאי בן שמעין רבי תניא

שס אלא נתנן לא ויכלם לישראל הקב״ה נתן
 ישראנל. וארץ תיררח. הן ואלו יסורין ידי על

 צד תלים הגבר *אשרי דכתיב מנין תורה הבא. והעולם
 דכתיב מנין ישראל ארץ וגו׳: יה תיסרנו אשר

 ח דניי׳ בנו את איש ייסר כאשר כי לבבך עם *וידעת
 אלהיך ה׳ כי בתריה וכתיב מיסרך. אלהיך ה׳

 דכתיב מנין הבא העולם .טובה ארץ אל מביאך
 י משלי מוסר. תוכחו׳ חיים וררך אור ותורה מצוה נר *כי
 כתוררה העוסק כל יוחנן דרבי קמיח תנא תני

 כלשם לו מוחלין בניו את וקובי חסרים *ובגמילות
 3ע״ וגמילו׳ תורה בשלמא יוחנן רבי לו אמר עונותיו.
 יו משלי וו חסד עון. יכופר ואמת *בחסר דכתיב חסדים
 כא שם אמת .וחסד צדקה *רודף שנאמר חסדים גמילות

ביסודי! ביית נאמיה :אותו למדין אנו מתורתך כלומר
אף . תורה שנמשכה הקללות אקר הכרית דברי אלה דכתי׳

: אדם של עונותיו כל ממרקין יסורין
 :לא׳־ס מוסר תוכיזת ליה הרין הבא העולם יזיי חיים ודרך
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 קובר אלא תמכור ואל קנה *אמת שנא׳ תורה כהו משלי

 ר׳ משום סבא ההוא ליה תנא לן מנא בניו את
בחסר הבא כתיב עוץ עון יוחאי'אתיא בן שמעון

 אכורח עון *ומשלם התם וכתי׳ עון יכופר ואמת לב -ימיי
 אינן ובני׳ נגעים יוחנן א״ר .אחריהם בניהם חיק אל

 אהבה של יסורין הוו לא ונגעי' אהבה. של יסורין
 נגעי׳ מראו׳ מד׳ אחד בו שיש מי כל מר אמ׳ והא

 הוו כפרה מובח כפרה מוכח אלא אינן, הללו
 הא ל״ק אימא בעית ואי הוו לא אהבה של יסורין

 בפרהסיא. והא בצנעא הא ואב״א לחו והא לן
 ומיתו ליה דהרו לימא אי דמי חיכי לא ובנים

 ביר. דעשיראה גרמא דין יוחנן רבי ותאמר
 מראות ד׳ בכיו: את הקובר דעתיה סלקא קא ובנים
 תלמידים אלו לן הא ותולדותיהן: ובהרת שאת נגעים

 ומצורעים מקודשת קומתה שהרי ישראל ארץ בכי להו שבבבל:
 ובבבל אהבה של יסורין ואיכס לעיירות קוץ שלוק טעוכין
 אהבה: של ויסורין בפרה מזבק הוו שלוק טעוכין שאיכס

 שלוק כוהג היה לא יוקכן רבי דבזמן זה על הקשו יבתיספות
 ולא ישראל בארץ שכזהרין טומאה לעכין מפרשים ויש מקכות
 בן של עצם זה גרמא דין בגדיו: תקת בצנעא כבבל:
 שאיכו מכשעורה פקות עצם וצר בר במו ביר לו: שמת עשירי
 ומצאתי כפש. לעגמת בסודר קשור כושאו והיה במגע מטמא
 איכי המת ושן אקד שן היה העצם שזה ר״ק פי׳ בתוב
 מאהבה: שאיכס יסורין ליה באו לא כר״י רבה וגברא טמא
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 ומיתו: ליה דהוו והא כלל. לי׳ הוו הארלא אלא
יד לי׳ אט׳ חנינא רבי לגביה עאל חלש יוחנן רבי

 שם ולא הן לא ליה אמר יסורין עליך חביבין
 ואוקמיה ידיה ליה יהב ידך לי הב ליה אמר שכרן

 חייא רבי דהא אנפשיה יוחנן רבי לוקים ואמאי
 ליה ואמר יוחנן רבי לגביה ועאל חלש אבא בר

 שכרן ולא הן לא ליה אמר יסורין עליך חביבין
 ואוקמירת ידי׳ ליה יהב ידך לי הב ליה אמר

 אח מתיר חבוש אין אמרי אנפשיה איהו וליקום
 עאללגבי׳ חלש רביאלעזר מביתהאסורין. עצמו
 גליידת אפל בבית גני קא דחוה חזא יוחנן רבי

 רבי בכי קא דחוה חזייה נהור^ן ונפל לדרעיה
 תורה משום אי בכית קא אמאי ליה אמר אלעזר

 הממעיט ואחד המרבה אחד שנינו אפשת דלא
 לא מזוני משום ואי לשמיט. לבו שימין ובלבד

 דין בני משום אי שלחנות לשתי זוכה אדם כל
 דבלי שופרא להאי א״ל ביר. דעשיראה גרמא
 קןית ודאי דא על לידת אמר בכינא קא כעפר׳

 עונותיו: את שהאבלו׳מכפר אהב׳ של יסורין הרו ומיתו לי׳ דהוו
מבהיק כשרו שהיה נהורא נפל לדרעיה: יויזכן רבי גלייה

 הפועלים: את בהשוכר כדאמרינן מאד היה שיפה
 המרבה אהד :כרצונך הרבה למדת שלא חורה משום אי

 שאינך מזוני משום אי :מניזות בשלהי שנויה קרבנות לענין
 לבהות: לך יש ודאי זאת על בכית קא ודאי רא על עשיר:
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 חביבין ליה אמר והכי אדהכי תרווייהו ובכו בכית
 הב א״ל שכרן ולא הן לא ליה אמר יסורין עליך

 הוו חונא רב ואוקמידה. ידיה ליה יהב ידך לי
 יהודה רב לגביה עאל איתקוף דחמרא רני ת׳ ליה

 ליעיין ליה אמרו ורבנן. חסידא סלא דרב אדווה
 אמרי בעיניכו חשידנא להוומי אמר כמיליה מר
 רינ^ה דעביד הוא כריך קודשא השיר מי ליה
 מילתא עלי רשמיע איכא אי להו אמר דינא. בלא

 מר יהיב דלא לן שמיע הכי לידה אמרי לימא
 מידי לי שביק קא מי להו אמר לאריסי׳ שבישא

 היינו ליה אמרי כוליה ליה גניב קא הא מיניה
 אט׳ טעים וטעמא גנוב בתרגנכא אינשי דאמרי

 הדר דאמרי איכא ליה ריהיבנא עלי קבילנא להו
 ואודבן הלא אייקר דאמרי ואיכא חמרא והוה הלא

חמרא: בדמי
 הייתי רבריס ב׳ על אומר בנימין אבא תניא טי
 במעשיו: יפשפש במיליה מר לעיין הממיצו: תקיפו מביות: דני שס

 צריך שאכי דבר עלי ששמע בכס יש אס רשמיע איכא
 שמותכין הגפן בזמורות מלקו שבישא יודיעני: בי למזור
 מולקק כך ביין שמולקין כשם ותנא הזמיר בשעת מהם

 לי שביק טי שבישין: מתורגם שריגים ובקנים. בזמורות
 הרבה לי גונב שהוא בעיניכם משוד אינו וכי מיניה מירי
 הוא אף הגנב מן הגונב גנוב גנבא בתר ממלקו: יותר

גניבה: טעם טועם



 טו ברכות ראשון פרק מאימתי
 לפני שתה^ תפלתי עול ימי כל מצטער

 לדרוס צפון כין נתונה שתהא מטתי ועל מטתי
 ותאמר ממש .מטתי לפני אילימא מטתי לפני מאי
 במתניתא להריב״לואמרילה ואמרי רב ׳אמ יהוד׳ רב

 רבר יהא שלא למתפלל מנין אומר בנימין אבא תנא
 ישע־׳ פנין חזקיהו *ויסב שנא׳ הכותל לבין בינו חוצץ

 מטתי לפני תימא לא ה׳. אל ויתפלל הקיר אל
 שתה<א מטתי ועל למטתי. סמוך אימא אלא

 לה ואמרי חנינא בר חמא רבי ראמר ובו׳ נתונה
 לדרום צפון בין מטתו הנותן כל יצחק רבי אמר
 לים” בטנם תמלא *וצפונך שנא׳ זכרים בנים לי׳ הויין

 אין אף אמר יצחק בר נחמן רב בנים. ישבעו
 בטנם תמלא הכא כתיב נפלים מפלת אשתו
 אבאביאשי .תניא ללדת: ימירה *וימלאו התם וכתיב
 כהוקרס להתפלל שנכנסו שנים אומר בנימין

 לחברו המתין ולא ויצא להתפלל מהכס א׳
 יי אייכ באפו נפשו *טורף שנא׳ בפניו תפילתו לו טורפין

לעסוק ושלא מלאכה לעשות שלא נזהרתי ימי כל למטתי סמוך
 יכתבו .ואתפלל ק״ש שאקר׳ עד ממטתי כשעמדתי בתורה

 לדרום צפון :התפלה קוים בתורה לעסוק שמותר בתוספות
 שהשכינה בעיני ונראה .לדרוס וזה לצפון זה ימרגלותיה ראשה
 לרומות תשמישו דרך להסב נכון לפיכך במערב או במזרק

 תמלא בנים: ישבעו לקרא וסיפיה צפון לשון וצפונך אמרות:
אומר לך וגו׳ באפו טורףניפשו הריוכס: ימי תמלא בטנם
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לשכינה שגורם אלא עוד ולא ארץ תעוב הלמענך

 ואין ממקומו. צור *ויעתק שנא׳ מישראל שתסתלקח5
 המתין ואם תשי ילדך *צור שנא׳ הקב״ח אלא צור לב דכיי׳

לכרכו׳ דכה חנינא בר יוסי רבי אמר שכרו מה לו
 כנהר ויהי למצותי הקשברת *לו שנאמר הללומח

וגומר: ורעך כחול ויהי וגומר שלומך
 לעין רשורת נתנה אלמל<א אומר בנימין טזאבא

מפני לעמוד יכולה בריח כל אין לראות ר
 עלן וקיימי מינן נפישי אינהו אביי אמר המויקין

מינן וחד חד כל הונן> א״ר לאוני׳. כסל^יא כי
 *יפול שנאמר מימיניה ורבוות׳ משמאליה אלפא צא 0הלי

 רוחקא האי רבא אמר מימינך. ורבבה אלף מצדך ככ״ר
מינייהו דשלהי ברכי חני הוי מיגייהו ככלה דהוי

 כמו תפלה זו הכפש ותאי באפך נפשך לטרוף גרמת אשר אלן
 ארץ תעזב הלטעגך ה׳: לפני נפשי את ואשפוך לשיייישנאמר

 תסתלק מברך והכמת מב״ה שיצאת שבשבילך היית סבור וכי
 לשון הקשבת לו לפניו: המתפלל מברך את ויעזוב '^השכיבה9'

 מסד: לגמול שצויתי תצותי בשביל למצותי הוא: המתנה
 לאוגיא כסלא כי :לפניו העומדים השדים כל את לראות

 תמת שעושין העוגה את התקפת מפירה כשורות
 העוגה כל סביב התקפת התענה תלם היא כסלא :הגפנים

 כלה נקראת שבת רככה דוחקא האי בתל: בטועה והגפן
 לשתוע שבאים שבת ביום רוומיס יושבים אדם שבבי פעתיס
 ברכים דשלהי ברכי :דמוקים כיושבים להם ודומים הדרשה
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 חני דידחו מחופי׳ דבלו דרבנן מאני חני הוי:

 לחו למידע דבעי מאן האי מינייהו דמנקפין כרעי
 חוי ובצפרא אפורייה ונהדר נהילא קיטמא לייתי

 ליתי למחוינחו דבעי מאן האי דתרנגולא כרעי כי
 בוכרייתא אזכמתא בת אוכמתא דשונרתא שליתא

 ולמליה ולשחקיה בנורא וליקלייה בוכרייתא כת
 דפרזלא בגובתא להוולשדייה וחזי מיניה לעיניה

 מיניה גנבי דילמא דפרזלא בגושפנקא ולחתמיה
 בר ביבי רב דלאליתזק. חיכי כי פומיה ולחתום

 ואיתסי: עליה רחמי רבנן ובעו ואיתזק הכי עבד אביי
יו ארס של תפלתו אין אומר בנימין אבא תניא

 שס *לשמוע שנא׳ הכנסת בבית אלא נשמעת
 ח יי״א לפגרך מתפלל עבדך אשר התפלה ואל הרנה אל

 אמריקש תפלה: תהא שם רנה כמקום הזה בבית

 ם״א מהרה שבלים התלמידים בגדי דבלו דרבנן מאני הגי עיסים:
 דירהו מחופיא בגדיהם: שתבלה מלאכה בכי איכס ותם

 לשון חופיא בהם: ימתיוככיס אצלם ויושבים באים המזיקים
 בוכיוזא כקבה: יזתול של הולד שלית דשונרא שליתא מוסף:

 מיניה עיניה ולימלי :בכורה היתה אמה ואף לאמה הבכורה
 גמרא בלשון קורא בעין כתיכה לשון כל בעיכו מעט ממכו ישים
 מלול קנה דפרזלא גובתא :מלא הוא מועט שבדבר לפי מלוי

של במותם דפרזלא בגושפנקא לקכה. וליחתמי׳ :ברזל של
ע״כ: רשותא להו לית ימתיס דצייר דכמידי ברזל
ככעימות שירות אומרי׳ שהצבור הכנסת בית רנה כמקום
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 מצוי שהקב״ה מנין יצחק רבי אמר ארא בר רבין

לעשרה ומנין אל בעדת נצב *אלתי׳ שנאמר בכ״ה הל תלים
 נצב אלהים שנאמר עמהם ששכינה שמתפללין

 ששכינה בדין שיושבין לשלשה ומנין אל. בעדת
 לשנים ומנין .ישפוט אלהים *בקרב שנא׳ עמהם שס

 שנא׳ עמהם ששכינה בתורה ועוסקים שיושבים
 וישמע ה׳ ויקשב רעהו אל איש ה׳ יראי נדברו *או ל יילאני

 שמו: ולחושבי ה׳ ליראי לפניו דכרון ספר יזיי^ויכתב
 חשב אפילו אשי רב אמר שמו. ולחושבי ,^מאי
עליו מעלה עשאה ולא ונאנס מצוה לעשות יש״אאדם

 ועוסק שיושב לאחד ומנין עשאה. כאלו הכתוב
אשר המקום *בכל ׳שנ עמו. ששכינה בתורה כ שמית

 וכי וברכתיך. אליך אבא שמי את אוביר אשר
 מיליהו מיכתבן תרי מבעיא תרי אחד ראפי׳ מאחר
 דאפי׳ מאחר וכי .מליה מכתבן לא חד וכרונו׳ כספר

 בעלמא שלמא דינא דתימא מהו .מבעיא תלתא תרי
 תירה היינו נמי רדין קמ״ל שכינה אתיא ולא הוא
 עשרה מיבעיא. עשרה תלתא ראפילו מאחר וכי

 עדה וכו׳ לי׳ ומנין שלו: מועד בבית אל בערת קול:
 וגו׳ הזאת הרעה לעדה מתי עד שנאמר עשרה קרואים

 דין בית ואין ישפוט אלהים בקרב וכלב: יהישע יצאו
 שם: להם ממתין וישמע ה׳ ויקשב בג׳: אלא אלהיס קרויים

 :ודברי .מצותי ע״ס שמי יזכר אשר שמי את אזכיר אשי*
כדכתיב טילייהו מיכחבן הוא: ייזיד לשק אליך אבוא



יז בי־כוח ואשע פי־ק מאימתי
דיתבי: ער תלתא שכינה. ואתיא קדמא

 מנקיח יצחק רכי אמר אדא רב בר רבין אמר
שס בימינו ה׳ *נשבע שנא׳ תפלין מניח שהקב״ה

*מימינו שנאמר תורה אלא ימינו ואין עזו ובזרוע
 עיז^סכמ ׳ה* 'שגא תפיל? אלא ער ואין למו דת אש

 רבתי׳ לישראל הם עוז שהתפילין ומנין .יתן לעמו
 מ? דנרי׳ עליך• נקרא ה׳ שכם בי הארץ עמי כגל *וראו
.שבראש .תפילין אלו אומ׳ הגדול אליעזר רבי ותניא
 אבין בר לחיילת יצחק בר נחמן רב ליה אמר

 *ומיד״הא א״ל בהו כתיב מה עלמא דמארי תפילין
 " בשבחייהו קביה משבה ומי .אחד גוי ישראל כעמך

 וה׳דנרי׳כ> היום האמרת ה׳ *את דכתיב אין דישראל
 אתם לישראל הקב״ה להם אמר היום. האמירך
 אתכם אעשה ואני בעולם אחת חטיבה עשיתיני

 אחת חטיבה עשיתוני אתם בעולם. אחת חטיב׳

 כל שיהיו קודם ואתיא שכינה קדמא זכרון: ספר ייכתב
דיתבי ער :גזשחע מעיקרא אל בעדת כצב אלהיס העשרה.

המשפט: בשעת ישפוט כדכתיב
 עמי כל וראי דכתיב לישראל הם עוז שהתפילין וממן

כתיב מאי :ממך ויראו עליך כקרא ה׳ שס כי הארץ
 קדש שמוע אס והיה שמע כתיב דידן בתפילין בשלמא כהו

זכרון לשוס נהם שנצטוו פרשיות יביאך כי והיה בכור כל ל'
 אלא לישראל להס וזכרו; אות הוא ברוך הקדוש של ;מנותיו
יתאסרו כמו ישבין ל׳יזטיבה האמרת בהו: כתיב יזאי ;ביידיה
1 2
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 אחד ה׳ אלהינו ה׳ ישראל *שמע דכתיב כעולם ז שם

 ׳ דכתי׳ בעול׳ אחת הטיבה אתכם אעשה אני אף
אחא רב א״ל בארץ. אחד גוי ישראל בעמך ימי

 בשאר ביתא בחד תינח אשי לרב דרבא בדיה י
 *אשריך גדול גוי ומי גדול גוי בזי *כי א״ל מאי בתי ^7'

 הכי אי עליון *ולתתך אלהים הגסה *או ישראל שסד
 גוי ומי גדול גוי מי כי אלא טובא להו שסכ׳נפישו
 ישראל אשריך ביתא כחד להדדי דדמיין גדול
 ביתא בחד אלהים הגסה או ביתא בחד כעמך מי

 באדרעיה: כתיבי וכלהו ביתא בחד עליון ולתתך
 הרגיל כל יצחק רבאדאאמרר׳ בר רבין אמרט^

 הקכ״ה אחד יום בא ולא הכנסת לבית לבא ש©
בקול שומע ה׳ ירא בכם *מי שנאמר בו. משאיל ע״נ
 לדבר אם לו נוגה ואין חשכים הלך אשר עבדו3

 אין הלך הרשות לדבר ואם לו נוגה הלך מצוה
 דחוה משים טעמא מאי ה׳ בשם יבטח לו נוגה

 יוחנן רבי אמר בטח. ולא ה׳ בשכם לבטוח לו

 שהרי בהו כתיב מאי בתי בשארי ישתבמו: און פועלי בל
 המקראות אלו וכל באדרעיה כתיבי וכלהו :הם בתים ,ד

 בית אלא איכה יד של שאותה אמת בבית זריע בשל כתובים
בו: כתובות הפרשיות וכל במכמות כדאחריכן אמת
 שה ה׳ ירא :בא לא למה פלוכי של טיבו מת בו משאיל

■ נוגה ואין חשכים הלך אשר אליו: לבא רגיל
 י לב/ מלהשכיס עצמו ומנע משך למקו© הלך עתה אשר
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 בה מצא ולא הכנסת1 לבית בא שהקכ״ה בשעה
ואין באתי *מדוע שנאמר .כועס הוא מיד עשרה

עונה: ואין קראתי איש
 כ מקום הקובע כל הול רב אמר חלבו רבי אמר

שם וכשמת .בעזרו יהיה אברהם אלהי לתפלתו
 5ש מתלמידיו עניו אי חסיד אי עליו אומרין

מקום דקבע לן מנא אבינו ואברהם אבינו. אברהם
 יט אשריאשי׳ המקום אל בבקר אברהם *וישכם דכתיב ־

 תפלרה אלא עמידה ואין ה׳. פני את שם עמד
 ין, הליס זה בפרק להלן עוד .ויפלל פנחס *ויעמוד שנאמר

 מקובם הקובע כל רשב״י משום יוחנן ר׳ אמר
 שמיאל מקום *ושמתי שנא׳ תחתיו נופלי׳ אויביו לתפלתו

 > ב יוסיפו ולא וגוי תחתיו ושכן ונטעתיו לישראל לעמי
 כתיב הונארמי רב בראשונה. כאשר לעמתו עולה בני

י! א :רה לכלותו ולבסיף לעמתו בתחל׳ *לכלותו. וכתיב לענותו
 כא הכנסת מבית היוצא הונא רב אמר חלבו רבי אמר י

 שס אמרן לא אביי אמר .גסה פסיעה יפסיע אל

קדושת: דבר לעבות שיוכל שיעור עונה ואין הכנסת:
 שהית כדרך בעזרו לתפלתו: מקוס שקבע אביהם אלהי

 וכתיב שמואל: בספר לעמתו כתיב לאברהם: עוזר , .
על כבנה הבית כשנבנה בתחלה הימים: בדברי לכלותו

 נגזר שיזטאו ולבסוף לישראל אויבים עוד לעבות שלא ת
כאן: עד הכליון מן עליהם מגיבה ותפלתם עינוי יהס

בית שעמידת בעצמו שמראה לפי גסה פסיעה יפסיע ל -
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 ,שנאמר די־היטנא שפן כל למיעל אבל למיפק אלא

זביר רב אמר ה׳. את לדעדת ׳דפה“ני *ונרעדת י הסע
 רהיטי דקא לרבנן להד חוינא הורה כי מריש

 שבת^ת רבנן מהללי קא אמינא בשבתא לפרקא
 רבי אמר טרפין רבי דאמי" להא דשמעתיה כיון

 ואפילו מצוה לרבר אדם ירוץ לעולם לוי בן יהושע
אנא ישאג כאריה ילכו ה׳ *אחרי שנאמר כשבת יא חע

 דפרקא אגיא וירא רבי אמי־ רהיטנא. היה נמי
 רבא אמר דוהקא דכלה אגרא אביי אמר ריהטא

 אגראדכי פכא רב אמר סברא. דשמעתא אנרא
 דתעניתא אגרא ששת רב אמר .שתיקותא טמיא

 מילי: הלולא דבי אגרא דלויי. דהספדא אנרא צדקתא.

 תשמע מרינה לשון נירפה כמשי: עליו דומה הכנסת
 שבתאדאמר מהללי הדרשה: לשמוע לפי־״קא ק: שהרודף

 משבת תשיב אס שנאמר בשבת גסה פסיעה לפסוע אסור מר
 הי־ניה הבריות שכר קיבול עיקר דפיקא אגרא רגליך:
 איכס רובם שהר* המרוצה שכר הוא מכס מפי דרשה לשמוע

 שיקבלו זמן לאמר השמועה ולומר גרסא להעמיד מכינים
 נאספים שהכל הרגל שלפני שבת דבלה אגיא לימוד: שכר

 יגע שהוא סברא רשמעחא אגרא הרגל: הלכות לשמוע
 צרקתא רתעניתא אגרא :דבר של טעמו להבין וממשב וטריז

 דלי* :היום שהתענו העניים לפרנסת לערב צדקה שנותנין
 מילי השומעים: שינכו נפש ועגמת נהי בלשון קול להרים

ע״כ: בדברים המתן את לשמת
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 כב בית אחורי המתפלל הונא רב אמר חלבו יי א
 שם יתהלכון זרשעי *סביב ׳שנ רשע נקרא הכנסת

 מלים אלא אמרן לא אביי אמר .אדם לבני זלות ברום
 אפיה מיהדר אבל כנשתא לבי אפיה מיהדר דלא

 מצלי דקא גברא ההוא בה. לן לית כנשתא בי1
 כנשת׳. לבי אפיה מיהדר ולא הכנסת בית אחורי

 כרו ליה אמר כטייעא. ליה אירמי אליהו חלף
 אמרו וקטליה ספסירא שלף מרך קמי קיימת :ר

 לרב ביבי רב לרה ואמרי ביבי לרב רבנן ליה
 אלו ליה אמר אדם לבני זלות כרום מאי נחמן

 אדכס ובני עולם שנל ברומו העומרים *ברים ;
 דאמרי אליעזר ורבי יוחנן רבי ברחם מזלזליבם

 משתנות פניו לבריות אדם שנצרך כיון תרוייהו
 כרום־ מאי אדם: לבני זלות כרום שנאמר ככרום

הים בכרכי יש אחר עוף אמר דימי רב אתא כי
והכי במזרק תיו כנסיות בתי פתקי כל הכנסת כית >חרי ׳

 ואקוריהם ומשכן מקדש מעין דמגילה בתוספת' תניא
 לכית פניו מיזזיר ואינו הכנסת בית אמורי והמתפלל מערב

 דרב והא לפניו מתפללין שהציבור במי ככופר נראה הכנסת
 טייעא :כנישתא לבי אפי׳ מהדר בדלא אביי לה חוקים הובא
 כי ישית בר :שתי דו רשויו׳: כשתי בר כרו :ערבי סוקר
 סיפיה זלות כרום וכו': בבר דעיילו בסוכת דאמרי' ההיא
 כגון עולם של ברומו שעומדים דברים דלעיל: ׳•קרא
 זל הוא לבריות ארם שנצטרך כיון :למרום שעולה תכלה
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לכמה מתהפך עליו זורחת שחמה וכיון כרו׳ ושמו

 כאלו תרוייהו דאמרי אסי ורבי אמי רבי גוונין:
 אנוש *הרכבת שנאמר דינקאשומים. כשתי ייליססינדון

ובמים: באש באנו לראשינו
 ארס יזהר לעולם הונא א״ר חלבו רבי ואמר כג
 נענד~, לא אליהו שהרי המנחה בתפלת פס

המנחה בעלות *ויהי שנאמר המנחה בתפלת אלא יי׳ יי״א
 שתרד ענני .ענני ה׳ ענני ויאמר הנביא אליהו ויגש
 כשפים מעשה יאמרו שלא וענני .השמים מן אש
שנאמר ערבית בתפלת אף אומר יוחנן רבי הם.

 מנחר־ז•- כפי משאת לפניך קטרת תפלתי תלים*תכון
 שחרית׳ בתפלת אף אומר יצחק בר נחמן רב ערב.אתיי

 קולי: תשמע בקר *ה׳ שנאמר שסה
 מסעודת הנהנה כל הונא רב אמר חלבו רבי ואמר תך

שנאמר■ .קולות בה׳ עובר משמחו ואינו חתן ס7
 קול כלה וקול חתן קול שמחה וקול ששון *קולגי׳למיי

 רבי אמר ישכרו מה משמחו ואם הודו. אומרי׳
 קולורת בה׳ שנתנה לתורדה זוכה לוי בן יהושע

 וגח\ קולות ויהי וגו׳ השלישי ביום *ויהי שנאמר
 והאלהיכם וגו׳ השופר קוול ויהי וגו׳ שופר וקול
 את נם רואי העם וכול' והכתיב איני בקול. יעננו

 רבי הוו. תורה מתן דקודם קולות אותן הקולות

 כרשיא: כנושה דמתרגמיכן בכו נושה להיות לראשינו בעינית׳:
הוא ברוך הקדוש שבירך קולות בה׳ מזלזל קולות בה׳ עובר

 הנך הוו תורה מתן רקודם ותקול אותו ישראל: את__________
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 יימי׳לג *מביאים שנאמר תודה הקריב כאלו אומ!- אבהו
 בנה כאלו אמר יצחק בר נחמן רב .,דד, בית תודה
ש את אשיב *כי שנאמר ירושלים. מחורבות אחת

ה׳: אמר כבראשונה הארץ שבות
כה שיש אדם כל הונא רב אמר חלבי רבי אמר

 שס *סוף שנאמר נשמעים דבריו שמים יראת בו
 *נ מצותיויןהלמ ואת יחת האלהים את נשמע הכל דבר

 הארס. כל זה כי מאי .האדם .כל זה כי שמור
 כגל חחית ברוך הקדוש אמר אלעזר רבי אמר

 אבא רבי זה. בשביל אלא נברא לא כלו העולם
 .כלו העולם כל כננד זה שקול אמר כהנא כר

אלא נברא לא כלו העולם כל אומר עזאי בן ר״ש
לזה: לצוות

כו בחבירו שיורע כל הונא רב אמר חלבו רבי אמר
 שס שלום לו יקדים שלום לו ליתן רגיל שהוא

 לד תניס ול^ן לו נתן ואם ורדפהו. שלום *בקש שנאמר

 דכראיס וקאמר לעיל בהו דאיירי הנך דהיינו בתראי דולות
 תודה מביאים נראה: זה נראה איכו שהקול ואע״ס היו
 הוא. דלעיל קולות דה' דקרא סיפיה שבות את אשיב כי
 את רואים העם בוכל כאן רש״י שכתב מחה כאן. עד

 רואין התורה בפירוש שכתב מה השלמות על יובן הקולות
כאומר כוכתו וכו' לדבר יכולה הפה שאין מה הכשחע את

כס: בדרך ממש נראה שהיה כמשמעו פירושו
-----------------------.סוור?1)__זת 6הידה ?ה בשביל
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 חברם בערתם *ואתם שנאמ׳ .יגולן נקרא ההדר ג ישימה

בבתיכם: העני גזלת
 מנין זמרא בן יוסי רבי משום יוחנן רבי אמר בו
 אל *והביאותים שנאמר מתפלל שהקכ״ה ז

 ל^ן תפלתם תפילתי בבית ושמחתים קדשי הר מ שם
 מצלי. שהקב״ה מלמר תפלתי בבית אלא נאמר

 שיכבשו מלפני• רצון יהי רב^ אמר מצלי מאי
 ואתנהג מרותי על רחמי ויגולו כעסי את רחמי

 משורת לפנים להם ואכנס הרחמים במרת בני עם
 פעס אלישע בן ישמעאל רבי אמר תניא הדין.
 וראיתי ולפנים לפני קטורת להקטיר נכנסתי אחת

 ונשא רם כסא על יושב צבאות ה׳ יה אכתריאל
 רבונו לפניו אמרתי ברכני בני ישמעאל לי ואמר

 את רחמיך שיכבשו מלפניך רצון יהי עולם של
 בניך עם ותתנהג מדותיך על רחמיך ויגולו כעסך
 הרין משוררת לפנים להם והכיס הרחמי׳ במד׳
 הדיוט ברכת לן משמע קא מאי ראשו. לי ונענע

 רבי אמ׳ אליעזר רבי אמר בעיניך. קלה תהי אל
 בעיניך קלה הדיוט ברכת תהי אל לעולם חנינא

 ס הדיוטי שני ברכום הדור גדולי שני שדהרי

 אלא היא נזילת תעשיר נזילת אף והלא העני גזילח
 אלא ממנו לנזול כלוס לו שאין העני נזילת

:שלומו על השיב שלא
כאן: 7ע אמן. נהועו בבריתי ה7כמו
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 ׳ דוד ודניאל. דוד דין אלו ברכתם בדים ונתקיימה
 75 3״6אל ארונה דבתיב*ויאמר היבוסי ארונה דברכיה

 דריוש דברכיה דניאל ירצך. אלהיך ה׳ המלך
י דניאל בתדירא לידי פלח אנת די *אלהך דכתיב מלכא

:ישזבינך הוא
 כה מרצין שאין מנין יוסי רבי משום יוחנן רבי אמד

שס ילכו *פני דכתיב כעסו בשעת לאדם לו
 לג שימין לי המתן למשה הקכ״ה ליה אמר לך. והניחוחי

 איכ<> ומי לך ואניח ועם של פנים שיעברו עד
 !מלים *ואל דתניא אין הוא ברוך דקודשא קמיה ריתחא
 אהד רגע וכמה רגע. זעמו וכמה יום בכל וועבס

 מאירת ושמונדת אלפים ושמונת רבו<> מחמשת
 _כמ ואין רגע היא ווו כשערי ושמונדה ושמונים

 מבלעס חוץ השערה אותה לכוין יבולה בריח
 7■י7דעתיי השתא עליון. דעת *ויודע ביה דכתיב הרשע
 כדמאי ידע. היה עליון דעת ידע הוה לא בהמתו

 רכבת לא טעמא מאי לירי ראמיי בהמתו דעת
 אמרה מיד לה שדאי ברטיבא להו אמר אסוסיא

 רכבת אשר בעלמא בטעיגא אתונך אנכי הלא ליה
 וליין הוה היום עד מעודך בעלמא אקראי עלי
 בלילה אישות מעשה עמי עושה שהיית אלא עוד

 ־כ שם *ותהי התם וכתיב הסכנתי *ההסבן המית כתיב
 אוחדהמ״אא לכוין יודע שהיה מלמד אלא סוכנת. לו

בפ״ק. לה מפרש ע״ז במסכת *רע הוה לא בהמתו דעת
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 דאמר וחיינו .בה כועס הוא ברוך שהקדוש שעה

 בלק יעץ מה נא וכר *עמי לישראל נביא מיכהזלהו
 מן בעור בן בלעס אותו ענות ומה מואב מלך

 למען מאי ה׳ צדקות דעת למען הגלגל עד השטים
 הקב״ה להם אמר אלעזר רבי אמר ה' צדקות: דעת

 ת4של עמכם עשיתי צרקורה כמה ראו לישראל
 לא כעסתי שאלמלא הרשע בלעם בימי כעסתי

 והיינו ופליט שריד ישראל של משונאיהם נשתייר
 אל קבה לא אקוב *מה לבלק בלעם ליה דקאמר ;מדני
לא הימים שאותם מלמד ה׳ ועם לא אועום ומה:ג

 אבין רבי אמר רגע וכמה רגע. ועמו וכמה זעם.
 ררכע לן ומנא כמימריה רגע אבינא רבי ואיתימא

 ואי ברצונו חיים באפו רגע *כי שנאמר רתח ל מלים
 יעבור עד רגע כמעט *חבי מהכא אימא בעיות ־ז •שעי׳

 שעי תלית בהנך אביי אמר רתח ואימת ועט.
 אחד ורואי דתרנגולא כרבלחא חוורא כי קמייתא

 שעתא כל הכי קאי נמי ושעתא שעתא כל כרעא
 ביה לית שעתא ההיא סומקי שורייקי ביה אית

 בשיבבותיות דחוה מינא ההוא סומקי. שורייקי
 טומיה ליה מצער קא חוה לוי בן יהושע דרבי

 כרעיה בין ואוקמיה תרנגולא שקל חד יומא כקראי
 שעתא הדהיא מטא כי סבי־ ביה ועיין דערסא
יזייס כאפי רגע כי לכתיב כרגע הוי לאף קרא מאי
 ראשונית: שעות שלש מרגעי גא׳ קמייתא שעי בתלת ברצונו:
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 ש״מ אמר ניים שעתא ההיא מטא כי אלטיי/

 כל״^יך על *ורחמיו הבי למעבר ארעא אורח לאו
 ” ׳'מש תנא .טלב לא לצדיק ענוש *גם וכתיב כתיב מעשיו

 וכל זורחת שהחמרה בשעה מאיי־ דרבי משמיה
בראשיהם עטרותיהם מניחין ומערב מורח מלכי

הקב״ה: כועם מיד ומשתחוי׳לחמה
מרדודתכט טובה יוסי רבי משום יוחנן רבי יאמר

 מלקיו׳שס מכמה יותר אדם של כלבו אחת
 נ הישע אלכה ואמרה וגי׳ מאהביה את *ורדפה שנאמר
 מעתה. אז לי טוב כי הראשון אישי אל ואשובה

׳! משלי *תחת שנא׳ .מלקיות ממאה יותר אמר לקיש וריש
מאה: כסיל מחכות במבין גערה

 ל דברי׳ שלשה יוסי רבי משום יוחנן רבי ואמר
בקשש© לו. ונתן הקב״ה מלפני משה בקש

;חאליר לבו אל שם שאד© והכנעה רדד לשון אחת מרדות
 כ״פ ©,תש עוזר שאין וכשתראה וגר מאהביה את ורדפה

 במבין גערה תחת הראשון: אישי אל אשובה לאמר לבה על
 טעמו תמת מאה. כסיל חהכות טובה מבין באדם תמת

 שטעמו תמת ואל תירא אל כמו ולא התי״ו תמת למעלה
 ש© שהיא לומר ראשונה התי״ו תמת למעלה אלא במי״ת

 אלא האר© את תכניע לימר תפעל לשון לסותרו אפשר שאי דבר
 לבר: ש© שהיא לומר נקודתה את שיבה ולכך בעצמה היא תככע

שאלתו לסוף שהרי לו ונתן משה בקש דברים שלשה
:אעשה דברת אשר הזה הדבר את נ© כתיב
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 *הלא שנא׳ לו ונתן ישראל על שכינה שתשרה

 עובדי על שכינה תשרה שלא בקש .עמנו בלכתך
להודיעו בקש ועמך. אני *ונפלינו, שנא׳ לו ונתן בו״ם

 את נא הודיעני שנא׳ לו ונתן הקכ״ה של דרכיו שס
 יש מה מפני עולם של רבונו לפניו אמר דרכיך.

 וטוב רשע יש .,לו ורע צדיק ויש לו וטוב צדיק
וטוב צדיק משה לו אמר לו. ורע רשע ויש ^לוע

 .רשע בן, צדיק לו ורע צדיק .צדיק ,בן צדיק לו
 רשע לו ורע רשע צדיק. בן רשע לו וטוב רשע

 צדיק בן צדיק לו וטוב צדיק מר אמר רשע. כן
 *פוקד כתיב והא, איני .רשע כן צדיק לו ורע צדיק כ שמי״

על יומתו לא *ובנים וכתיב בניכם על אבות דכיי׳כדעון
 הא קשיא לא ומשנינן .אהדדי קראי ורמינן .אבות

 כשאין הא בידיהם. אבותיהם מעשה כשאוהזין סנהל
 קאמר הכי אלא בידיהם. אבותיהם מעשה פףאוחןין

 לו. ורע צדיק גמור. צדיק לו וטוב צדיק ^ליה.”
גמור. שאינו רשע לו וטוב רשע גמור. שאינו צדיק ' י:

 דא״ר מאיר. דר׳ ופליגא גמור. רשע לו ורע רשע
 שנאמר לו. נתנו לא ואחת לו נתנו שתים מאיר

 ורחמתי הגון שאינו אע״פ אחון אשד את *וחניתי
הגון: שאיני אע״פ ארחם אשר את

 וטע צדיק מה מפני בגין משפטיו מדת מכהג דרכיי להודיעו
 אחוין' אשר אח לי. וטוב רשע לו ורע צדיק לי ורע רשע לו

 ע״כ: אי.7כ שאיכר ואע״ם לשעה עליו רקמי יפקרו אשר את



בג ברכוה ראשון פרק מאימתי
 לא משמיה תנא פני. את לראות תובל *לא ויאמי־

 שס למשה הקב״ה א״ל קרחה בן יהושע דרבי
 רוצה.שמ)מלג איני רוצה שאתה עכשיו רצית לא כשרציתי

 יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל דרבי יפליגא
 ג׳ בשכר יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל דא״ר

 ג שם לקלסתר זכה. פניו משה *ויסתר בשבר לג׳. זכה
 אלין.עקל׳ מגשת לויראו זכה ירא כי בשכר פנים.
 נ נ? :בגמרא כאן עד יביט ה׳ לותמונת זכה מהביט בשכר

 ” ם יותר זה ׳ מאמר כתוב ג׳ פרשה רבה שמות ובואלה
 הושעיא ורבי קרחה בן יהושע רבי ודל. באורך

 כשהסתיר משה עשה יפה לא .אומר מהם אחר
 למשה הקכ״ה לו גלה פניו הסתיר לא שאלולי פניו
 שעתיד ומה שהיה ומה למטה מה למעלה מה

 נאשסלג "הראני שנאמר לראות בקש ובסוף להיורת.
 להראו׳ באתי אני למשה הקב״ה אמר כבודך את
 כי לך אומר אני עכשיו פניך והסתרת פנים לך
 וא״ר בקשת לא ■כשבקשתי וחי האדם יראני לא

 לו. הראוה אעפ״ב לוי רבי בשם דסכנין יהושע
 שס פנים משה אל ה׳ ודבר פניו משה *ויסתר כשכר

 ובשכר אליו מגשת ייראו ירא כי ובשכר .פנים אל

:פניו חשת ויסתי־ שנאמר רצית לא : בסנה בש־־ציתי
 כך על שהענישו קריזה בן יהושע דרבי ופליגא

 לקלסתר : זה על שכר קבל שאחר נחמני בר שמואל א״ר'
אחורים חרא׳ *ביט ה׳ לותמונת :פניו עור קרן כי פנים
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 אמר רבה חושעיא ורבי יביט ה׳ ותמונת מהביט

 באתי אני הקב״ה א״ל פניו. שהסתיר עשה יפה
 פניך והסתרת כבוד לי וחלקת פנים לך להראו׳

 יום ארבעים בהר אצלי להיות עתיד שאתה חייך
 עתיד ואתה לשתות ולא לאכול לא לילה וארבעי׳

 כי ידע לא *ומשה שנאמר השכינה מזיו ליהנות לי
 ראשיהט פרעו. ואביהוא נדב אבל פניו עור קרן

 בני אצילי *ואל שנאמר השכינה מויו עיניהם וזנו כי שם
 שעשו. מה על קבלו לא והם ידו שלח לא ישראל

 בפי את *והסירותי רבה. שמות ואלה לשון ע״כשםלג
 אמר ביזנא בר חמא רב אמר אחורי את וראית

 קשר למשה הקב״ה שהראה מלמד חסידא ר״ש
תפילין: של

 שיצא ודבור דבור כל יוסי רבי משוםג יוחנן וא״ר לב
 חור לא תנאי אפי'על לטובה הקב״ה מפי ש©

 ,ממני *הרף שנאמר רבינו ממשרה לן מנא ע״אבו.
אותך ואעשדה וגו׳ שמם את ואמחה ואשמידם ט דגל־"

 משרה רבעי גב על ואף ממנו. ורב עצוט לגוי
 בזרעיה אוקמיה אפ״ה ובטלה דמלתא עלה רחמי

 אליעזר בני ויהיו ואליעזר גרשם משה *בני שנא׳ מ א רה
 ותני וגו׳. למעלה רבו רחביה ובני וגו׳ הראש רחביה

 רביה. רכיה אתיא רבוא: מס׳ למעלה יוסף רב

 ואקרינן הוא קאקוריו תפילין של וקשר .בספר* שנויה ך5
ע״כ: תפילין קניין הקנ״ה לעיל



כד ברכות ראשיו פרק מאימתי
 * וישרצו *פרו התם וכתיב למעלה רבו הכא כתיב

וירבו:
 לג מיום יוחאי בן שמעין רבי משום יוחנן רבי אמר

פס אדם היה לא העולם את הקב״ה שברא
 3ע״ וקראו אברה□ שב<א עד אדון להקב״ה שקראו

 1כייאשי׳ט אדע במה אדניאלהים *ויאמר שנאמר ארון.
 בשביל אלא נענה לא דניאל אף רב אמר אירשנה.

 $ דניאל תפלרק אל אלהינו שמע *ועתה שנאמר אברהם
אל<> ליה. מיבעי למענך אדני. למען וגו׳ עבדך

אדון: שקראך אברהם למען
 לד הקב״ה שברא מיום רשב״י משום יוחנן ר׳ ואמר

להקב״דהשם שהורה אדם היה לא עילמו את
 יאשי׳כם אק אורח *הפעם שנאמר והודתו לאה שבאת ער
 מה ראו לאה אמרה אליעור רבי אמר ראובן ה׳.
 דמדעתיה גב על אף חמי בן דאלו חמי לבן בני בין

 כה שם ליעקב בכורתו את *וימכור דכתיב לבכירות׳ ובניה
 כז שם וכתיב יעקב את עשו *וישטום ביה כתיב מה חוי

 שם פעמים זה ויעקבני יעקב שמו קרא הבי *ויאמר
 יוסף שקלידה כרחידה רעל גב על אף בני ואלו

שיעקב הקודש במיז שראתה לפי ה׳ את אודה הפעם
 רביעי בן שילדה כיון .נשים ד׳ ולו שבטים י״ב מעמיד

 ראו לה: המגיע המשכון מן יותר שהוא מלקה על הודת
לקמן כדאמריכן שמו קראה העתיד ע״ש ובו׳ בני בין מה

:רות נמי נקט ונרה גרם שמא
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 ניתנה אביו יצועי *ובחללו דכתיב מיניה לבכירותיה ה ד״אא

דכתי^ ביה איקנא לא הכי אפילו ליוהף בכורתו ״יזפ נ"3
 א״ר רות מאי רות מידם ויצילהו ראובן *וישמע

להקב״ה שריוהו דוד ממנה שזכתה'ויצא יוחנן לאשי׳לז
 ר' אמי גרים. דשמא לן ומנא ותשבחר. בשירו׳

אשי" ה׳ מפעלות חוו *לכו קרא דאמר אליעזר מ> תלי׳
 שמית: אלא שמות תקרי אל בארץ. שמות שם

 בתוך רעה תרבות קשה רשב״י משים יוחנן ןא״ך הל
 ומגיג גוג ממלחמות יותר אדם של ביתו שס

כני אבשליבם מפני בברחו לדוד *מזמור הלי׳גשנאמ׳
 עלי קמים רבים צרי רבו מה ה׳ בתריה וכתיב

גויס רגשו *למה כתיב ומגוג גוג מלחמת גבי ואלו כ תם
 כתיב. לא צרי רבו מה ואלו ריק יהגו ולאמים
 מזמור בנו אבשלוכם מפני בכרחו לדוד מזמור
 יוחאי בן ר״ש אמי־ ליה. מבעי לדוד קינה לדוד
 חוב שטר עליו שיצא לארם דומה הדבר למה
 אף שמח שפרעו לאח׳ עצב היה שפרעו קודם

 עליך מקים *הנני הקכ״ה לו שאמר כיון דוד כאןב,ב״ש
 ממזי־ או עבד שמא אמר עצב היה מביתך רעה
 הו^א דאבשלום דחזא כיון עלי חיים דלא הוא

 בת־ת מתם אמר מזמור אמר הכי משום שמח
אכא: על דרהים

הוא קל דיבר אלחא להס תועלת יזה גויס רגשו למה
; ע״כ .בעיניו



כח ברבות ראשיו היק מאימתי
 לו ברשעי׳ להתגרד מותר רשכ״י משום יוחנן וא״ר

שם רשע יהללו תורה *עוזבי שנא' הזה בעולם
 כה משלי דוסתאי ר׳ הבי נמי תניא .בם יתגרו תירה ושומרי

 בעה״ז בישעים .להתגרות מותו". אומר מתון בי׳
 ארכה לחשך ואם רשע יהללו תורה עוזבי שנא׳
 ל! מלי אמור גד במרעים תתחר אל *לדוד והכתיב לומר

 במרעי׳ תתחר אל אלא כן אומי* נוקפו שלבו מי לו
 להיותה עולה בעושי תקנא ואל כמרעים להיות
 כימשליכג בחטאים לבך יקנא *אל ואימר עילה כעושי

 אם יצחק א״ר והא איני היום כל ה׳ ביראת אם
 בי תתגרה אל לו משחקת. שהשעה רשע. י־אית
 י מלי שזוכה אלא עוד ולא עת. בכל דרכיו *יחילו שנאי
 שם אלא עיר ולא ■ מנגדו משפטיך *מרום שנא׳ בדין

 לא בהם יפיח צורריו בל שנאמר בצריו שרואה
 ואי דשמיא במילי הא דידיה במילי הא קשיא

יופרש כן אומר :שבידו מעבירות הירא נוקפר שלבי מי
 אלא כן אינו והוא התקוטט אל במרעים תתיזר אל

 :אני גס כן אעשה לייזר במעשיהם להתאוות .תתמר אל
 כל ה׳ ביראת אם כי בחטאים לבך יקנא אל ואומר

 אס כי רשעים עם תתקוטט אל לומר אפשר ואי חיום
 יחילו : כמותם לעשות לבך יקנא אל ע"כ אלא ה' ביראה
 מנגדו משפטיך טרום :טובו ימיל לא כן על ומכירי יצלימו

הוא בכפימתו בהם יפיח :הימנו ברמוק דיניך מסולקים
: כ ע" . כקש אותם דומה
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 קשי^ית ולא רשמיא במילי והא הא אימא בעית

 שאין ברשע הא לו משחקת שהשעה ברשע הא
 ברשע והא הא אימא בעיה ואי לו משחקת השעה

 גמור בצדיק הא קשיא ולא לו משחקת שהשעה
 מאי הונא רב דאמר גמור. שאינו בצדיק הא

 רשע בבלע תחריש בוגדים תביט *למה יעיזתארכתיב
 לא *רו והכתיב צדיק יבולע רשע וכי ממנו. צדיק ל> תלי׳

 אלא און כל לצדיק יאונה *לא וכתיב בידו יעזבנו יישליע
 ואב׳יא בולע אינו גמור צדיק בולע. ממנו צדיק

שאני: לו משחקת שעה
 של שמושה גדולה רשב״י משום יוחנן ר׳ ואמר לו
 אלישע *כה שנא׳ מלמודה יותר תורה שם
 נאמר לא למד אליהו ע״י מים יצק אשר שפט בן ג

 מלמודה: יותר שמושה שגדולה מלמד יצק אלא

 הוא ת״מ שחוש שאכלו ג׳ בפרק רש״י כתב שמושה גדולה
 לדברי טעם כותכיס שהיו בסברא התלוי הגמרא

 דוגמת והוא בכך ועוסקים ייזד מתאספים והיו משכה
 הנזכר. בפרק רש״י לשון ע״כ האמוראים שסדרו הגמרא

 הרי מציה מת המוצא . זה לעכין דומה דנזיר ובירושלמי
 אבל לתמים מוץ שמצאו בזמן אימתי במקומו בו מיטפל זה

 הקברות בית למקום מביאו זה הרי התמים בתוך מצאו אס
 לפני תשמישי תמלת היתה כך עקיבא רבי אחר .וקוברו
 חציה חת ומצאתי בדרך מהלך הייתי אמת פעם מכחיס

 וקברתיו הקברות לבית שהבאתיו עד מילין בד׳ בו ונטפלתי



ם ברכות ראשון פרק מאימתי
 לח לא טעמא מאי נחמן לרב יצחק רבי ליה אמר

שם לא ליה אמר לצלויי כנשתא לבי מר אתי
 טריחא א״ל וליצלי. עשרה למר לכנפי א״ל יכילנא.

 דלודע דצבורא לשליח׳ מר ליה ולימא מילתא לי
 מלי מאי א״ל צבורא דמצלי בעדנא למר ליה

 יוחאי בן ר״ש משום יוחנן רבי דאמר א״ל האי.
 ח רצון עת אימתי רצון עת ה׳ לך תפלתי *ואני מ״ד

 סע מלי׳ אט׳ חנינא בר יוסי' ר׳ מתפללי׳ שהצבור בשעה
 מע ישעי־ אחא רבי עניתך. רציץ בעת ה׳ אמר *כה מהכא

 ימאס:אייכל׳ ולא כביר אל מהכא*הן אמר חנינא בר
 ברכיבסמלי׳נה כי לי מקרב נפשי בשלום *פדה וכתיב

 מניין אומר נתן רבי הכי נמי תניא עמדי. היו
 כל על לי אמרו יהושע ורבי אליעזר רבי לפני וכשבאתי
 שופך היית כאלו עליך חעלין פיסע שהיית ופסיעה פסיעה

 בשעה כתיזייבתי לזכות שנתכוכתי בשעה אס אמרתי דמים
 מלשמש זזתי לא שעה מאותה עאכ״ו לזכות ,כתכונת שלא
 ע״כ: .יזייב קטלא מכימיא ישמש אוחרדלא היה הוא ת״ת
של שהיא שעה יש אלמא רצון עת כתי: תש יכילנא לא

 :ימאס לא הרבים תפלת ימאס לא כביר :רצון
 עמדי היו ברבים כי :עלי הבאות ממלתמות לי מקרב

 דהיינו שלום בדברי שעסק זה בשלום פדה :עמי שהתפללו
 כמי תסדי' גמילות וכן 4 שלום נתיבותיה וכל דכתיב תורה
שהיא מכיר הוא לתבירו בגופו תסד שגומל שמתוך הוא שלום

ושלום אתוה ליד* ובא אוהבו



ברכות ראשון פיק מאימתי
 הן שנא׳ רבים. של תפלתן מואס הקב״ה שאין

 נפשי בשלוס פדה וכתיב ימאס לא כביר אל
 בתוררח העוסק בל הקמה אמר ונו׳. לי מקרב

 אני מעלה הצבר עם ומתפלל הסדים ובגמילות
עכו״ם: מבין ולבני לי פדאני כאלו עליו

 ואינו בעירו הכנסה בית לו שיש מי כל לוי א״ר לט
 שנאמר רע שבן נקרא להתפלל שם נכנס סש
 בנחלה המגעים הרעים שכני בל על ה׳ אמר *כה ע יימי׳

 שנא׳ ולבניו לו גלות שגורם אלא עוד ולא וגו׳.
אתוש יהודה בית ואת אדמתם מעל נותשס *הנני ש©

 ואמר תמה בבבל סבי איבא יוחנן לרבי א״ל מתוב׳
כתיב האדמה על בניכם דמי ימיכם ירבו *למען יא דכיי׳

 מקדמי ליה דאמרי כיון לא. לארץ בחוצה אבל
 כדאמר להו דאהני היינו אמר כנשתא לבי ומחשכי

 לבי ועיילו וחשיכו קרימו לבניו לוי בן יהושע ר׳
 ברכי אחא א״ר היי: דתוריכו חיכי כי כנשתא

 לשקוד לי שומע ארם *אשרי קרא מאי משליחחנינא
 וכתיב פתחי מוווות לשמור יום יום דלתותי על

 חסדא רב אמר חיים מצא מוצאי כי בתדירה
 פתחים כ׳ בכה״ב פתחים כ׳ אדם יכנס לעולם

ואחיםיתפלל: פתחים ב׳ שיעור אימא אלא ס״ד

 מקדמי :הוא יקרא סיפיה אדמתם מעל נותשם הנני
הכנסת; בבית מאריכי; כלומר . ערבית מחשכי שיורית:

 סמוך ישב שלא לפנים יככס רדוב פתמיס שני של שיעור



כן ביכרה ראש? פיק מאימתי
 מ א״ר מצוא לעת אליך חסיד כל יתפלל *זאת על

 אשהשס *מצא שנא׳ אשה זו מצוא לעת חנינא
 לב תליי אמרי אתתא נסיבאיניש כי במערבא טוב. מצא
 יח לי^ אשה *מצא דכתיב מצא .מוצא או מצא הכי ליה

 ,למ^ את ממות מר אני *מוצא דכתיב מוצא טוב מצא
 ',דכתיב' תורה וו מצוא לעת אומר נתן ר׳ ראשה.

 ״ משלי אמר יצחק בר נחמן רב חיים מצא מוצאי *כי
 סח תלי׳ נמי תניא תוצאות *למות שג׳ מיתה זו מציא לעת
 פ יבמות למות שנא׳ בעולם נבראו מיתה מיני תתק״ג הכי

הע״י שככול□ קשה הוה הכי בגימטריא תוצאות תוצאות
£ ויג י 1  כחיורא דמי אסכרא נשיקה. שבכולם ניחא אסכר׳

 בפי כפיטורי א״ד נשרא דלאחירי דעמרא אגבב׳
 רבי מחלבא. בניתא כמשהל דמיא נשיקה ושט.
 מ״ק חנינא א״ר קבורה מצואזו לעת אמר יוחנן

מזומן ויהא הכנסת בית עכוב כמשאוי עליו דכראה לפתיז
:כאן עד . לצאת לפתיז סמוך

 מיתה זו :כשיצטרך לו חצויים שיהיו מצוא לעת יתפלל
 סירין כענפי ובו׳ בחקרא :ונוחה יפה מיתה שיחות

 לאחוריו ומשליך בחזק׳ ניתק כשאדם הצמר בביזת תכסבכיס
 יש אוקיכוס ים בפיטורי :עמה הצמר יבתק שלא שא״א

 הספינה לויזות ומחברים ברזל מקבל שאינו מקומות ני
 בדוחק אותו ותוקעין בנקביו שתוחביס ועקלים חבלים 'יע

 ושט בפי :חבלים פיטורי :הנקב כמי־ת בסיס שהם לפי
 מחלב׳ בנית׳ כמשחל :ושט כפי עגול שהוא הנקב הוא



ברכות ראשיו פרק מאימתי 27
 אמר קכר. ימצאו כי ישישו גיל אלי *השמחים ג אייב

 אינש ליבעי ראמריאינשי היינו שילא רב בר רבא
 זוטרא מר .שלמא בתרייתא זיבולא עד אפי׳ רחמי
 במערבה אמרי הכסא בית זו מצוא לעת אמר

מכולהו: עדיפא זוטרא דמר הא
 מחני מו־ לץ לימא פפא בר לרפרם רכא מאא״ל

 חסדא דרב משמיה דאמרת מעליתא מילי שם
 חסדןיא רב אמר הכי א״ל כנישתא דבי במילי

 יעקב. משכנות מכל ציון שערי ה׳ *אוהב מי׳רזתלי׳פ
 מבתי יותר בהלכה חמצויינים שערים ה׳ =״שיי״יאוהב

 חייא רבי דאמר והיינו מדרשות. ומבתי כנסיותא״פ
 לו אין כ״ה שחרב מיום דעולא משמיה אמי בר

 בלבד. הלרה של אמות ר׳ אלא בעולמו להקכ״ה
 ומצלינא ביתי בגו גריסנא הוה מריש אביי ואמר

 בר חייא דא״ר להא דשמענא כיון כגישת׳ כבי
 אין המקדש בית שחרב מיום דעולא משמי׳ אמי

 בלבד הלכה של ר״א אלא בעולמו להקב״ה לו

 שלמא בתרייוזא זיבולא :המלב מתוך שער ממת כמושך
 השלכת עד .קבורתו ביו׳ אף יזייו ימי כל שלום לו שיה׳
 :בלע״ז פלאד״א זיבולא :קבורתו שבכסוי האמרוב׳ עפר
 לפי .לו סמוך בה״כ שיש במקום דר שיהא הכסא בית

 שם למסור יכולין ואין מיס מצולות בבל של קרקע שהיתה
;מאד ולהתרמק לשדות לצאת צריכין והיו מפירות

:וצבור ואסיסה ציון טצויינין



 כח ברכותיאשין פרק מאימתי
 אמי רב דגריסנא. היכא אלא מצלע׳ היח לא

 בי תליסר הו5 דחוו גב 5ע אף אסי ורב
 הים עמודי ביני אלא מצלו לא בטבריא כנשתא

 לעולם דעולא משמי׳ חייא רבי אמר .גרסי דהוו
 גרא בן ששמעי זמן שכל רבו במקום אדם ידור
 אל והתניא .פרעה בת את שלמה נשא לא קיים
 לי׳. כייף דלא הא לי׳ דכייף הא קשיא הא ידור

 מיגיעל הנהנה גדול דעולא משמיה חייא רבי יאמר
 כתיב שמים ירא גבי דאלו שמים מירא ייתר

 מיגיעומלי׳קע נהנה גבי ואלו ה׳. את ירא איש *אשרי
 יןכח שם אשריך לך. וטוב אשריך תאכל כי כפך *יגיע כתיב

ירןיא ולגבי הבא. לעולם לך וטוב הזה כעולם
לך: וטוב ביה כתיב לא שמים

 הביא והרמב״ס מלמעלה עליהם נכון המדרש שבית עמודי ביני
 המשכה לפירוש בסתימה וכו׳ בעולמו להב״ה לו אין זה מאמר
 נברא העולם שכל כוכתו וכלל בביאורו והאריך זרעים מסדר
 נבראו העולם בריות ושאר ובתורה במכח' השלם בשביל
 להקב״ה לו שאין אמרו וע״ז ומכריס שחשים לו להיות כלס
 שחצינו כמו אחות ד׳ הוא שהאדם הלכה של אחות ד׳ אלא
 יעויין לתמוס מוץ היוצא אמות לד' מכאן תמתיו איש שבו
 למיתת דסחוך וכו׳ קיים גרא בן ששמעי זמן שכל :שם

 :פרעה בת את שלחה המלך ויתמתן כתיב גרא בן שמעי
 אצלו ידור תיכמתו לקבל לרבו הוא כפוף אס ליה דכייף הא
ע״כ: מזיד. יהי ואל שוגג ויהיה ממני להתרקק טוב לאו יאס
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 לפרשייתא לאשלמינהו סבר אביי בר ביבי רב מב
 לי׳ תנא דכיפורא. יומא במעלי שתא דכולא שה
 נפשותיכם את *ועניתם כתיב מדפתי רב בר חייא ע״ב

 וכר. מתענין בתשעה וכי בערב. לחדש בתשעה כג יקיא
 הזהרו לבניה קלוי יהושע ר׳ א״ל המאמר 'וסיוםת^ם

 דאמריקלוחו׳ אונם־ מחמת תלמודו ששכח ^בזקן
בארון: מונחי׳ לוחות ושברי ״אשי

 אל בשר חותכים כשאתם לבניה רבא להו אמר־ מג
 ואייר סכנה משום הידא״ד גב על תחתכו שה

 ארמית מטת על תשבי ואל .סעידה קלקול משים
 שהצמר בשעה הכנסת בית אחורי תעברו יאל

 דאמרי איכא ארמית מטת על תשבו אל מתפללין
 וא״ד תנסבוגיורתא. וא״דדלא ק״ש. בלא תגנו אל

 פפא דרב .פפא דרב מעשה ומשים ממש ארמית
אמ׳ .שב לו אמרו מטה לו הוציאו ארמית לגבי אזל

 יו הזהרו חזונות בדוחק שנטרד או שחלה אונסו מחמת
 אשי דכתיב באיון מונחים לוחות ושברי :לכבדו

: ע״כ .בארון תשים השברים אף בארון ושחתם שברת
 אף סעודה קלקול משום :ידו יקוץ שלא סכנה משוס

 ויחאיס החאכל את וילכלך דם יצא קטנה בחבורה
 :עכו״ם לחטת דוחה מטתך שתהא ק״ש בלא :החסובין חת

 שאחרת פפא דרב מעשה : ארמית מטת על ממש ארמית
 רוצה והיתה עליה חוטל חת בנה והיה המטה על שב לו

: ע"כ והרגו עליו שישב ולומר עליו להעליל



כט ברכיה ראשון פיק מאימתי

 הגביהו המטה את שהגביהו עד יושב איני להן
 אמרי סבאן מת. תינוק שש ומצאו המטה את

 תעברי ואל' ארמית. מטת לישבעל אסור הבמים
וכו׳: מתפללין שהצבור בשעה הכנסת בית אחורי

מר המדיים את אני אוהב דברים בג׳ א״רעקיבא הגיא
 שס על אלא חותכין אין הבשר את כשחותכין

 היד. גב על אלא נושקין אין כשנושקין .השלחן גב
 ארא רב אמר בשרה. אלא יועצין אין וכשיועצין

 לר^יישי׳גא ראקןי בקוע חלש*ןו קרא מאו אהבה בר
 גמליאל רבן אמר תניא .צאנו אל השדה וללאה

 הם הפרסייבש את אוהב אני דברים בשלשרח
 וצנועים הכסא. בבית וצנועים באכילתם. צנועים
י!. ישעי׳ יוסף רב תנא .למקודשי צייתי *אני אחר. בדבר
לגיהנם: ומקודשים המזומנים הפרסיי׳ אלו

ט ממצרי׳ ישראל כשנגאלו מודים הכל אבא א״ר
 ,׳>;דברה׳ *הוציאך שנאמר בערב אלא נגאלו לא

אלז-> יצאו לא וכשיצאו לילה ממצרים אלהיך

הוא ?שיבות ודרך נושק הוא מבירו יד את היד גב על
 אזכיס איכשי דאמרי בשדה אלא : הרוק חסני זה

במפלת למקודשי צדתי אני : אחר ברבר :לכותל
 :ולהשמיתה לבא פרס מלכי את צויתי אני כתיב בבל

היתה ואילך ממצות שהלילה מודה גופיה ר״ע מודים הכל
נגאלו מבערב :הארז מן לשלמם דמצריס מפזון
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 ביר ישראל בני יצאי הפסח *ממחרת שנא׳ ביום לג

 ב״ע דר״א חפוון שעת על נחלקו מה על רמה.
 מאי סבר ור״ע דמצרים חפזון חפדון מאי סבר

 ן ה׳ הוציאך הבי נמי תניא דישראל. חפוון חפרן
 לא והלא יצאו בלילה וכי לילה ממצרים אלהיך

 בני יצאו הפסח ממחרת שנא׳ ביום אלא יצאו
להט שהתחילה מלמד אלא רמה. ביד ישראל

מבערב: גאולה
 ינאי רבי דבי אמרי וגו׳ העם באוני *נא מהדבר

 הקב״ה לו אמר בקשה לשון אלא נא אין שם
בכקשרה להם ואמור לך ממך בבקשה שמ׳״יאלמשה

 שלא והב וכלי כסף כלי ממצרים שאלו מכם
 בהט קיים אות׳ וענו *ועבדום צדיק *אותו יאט׳ שם
 אמרו בהם קיים לא גדול ברכוש יצאו כן *ואחרי ע״ב

 הבוש שהיה לאדם משל בעצמנו. שנצא ולואי לו טי יאשי׳
למחר אדם בני לו אומרים והיו האסירים בביתשס

 ממון לך ונותניץ האסורים מבית אותך מ־ציאין
 מיד הוציאוני מכם בבקשה להם ואומי־ הרבה
 מלמד אמי א״ר וישאילוט כלום. מבקש ואיני

דמצרי׳. כרחם א״דכעל כרחם. בעל שהשאילום

 בכירות חית . דחצריס יזפזין :לצאת רשות לה© נתנו
 להם שמעו לא דישראל. ?פזון : לשלין© למהר כיזפזו שע״י

: בקר עד לצאת
 -אברהם: צדיק אותו



ל בר־כוח ראשיו פרק מאימתי
 דמצרי׳ כרחם בעל מ״ד .דישראל כרחם בעל וא״ר

 סחמלי'בעל דאמר ומאן שלל. תחלק בית *רנות דכתיב
 כישר)ממצרי׳. את *וינצלו משוי. משום דישראל כרחם
 ע״ס פ׳ בה שאין כמצודה שעשאוה מלמד אמי רב אמר
 ׳£עדגים:י בה שאין כמצולה עשאוה אמר ור״ל דגן.

י! אמור לך למשה הקב״ה א״ל אהיה *אשר אהיה
 בשעבוד"־ עמכם הייתי אני לישראל להם

 לפניו אמר מלכיות. בשעבו׳ עמכם אהיה ואני וה
 ע אמור לך הב״ה א״ל בשעת׳. לצרה דיה רבש״ע

 ג שמזמ אמר ענני ה׳ *ענני אליכם. שלחני *אהיה .להם
 מלמדים, פעמי׳. ב׳ ענני אליהו אמ׳ למה אבהו ר׳

 ׳”עננייי"״ עולם של רבונו הקמה לפני אליהו שאמר
 המוכח. על אשר כל ותאכל השמים מן אש שתרד

 מעשרה יאמרו שלןייא כדי רעתם שתסיח יענני
 שס אחורנית: לבם את הסיבות *ואתה שנא׳ הם. כשפים
שס הנץ עם אותה גומרין היו ותיקין הכי נמי תניא

 ונמצא" לתפלה גאולה שיסמוך כדי החמה

 מצודות תמת דגן לזרות עופות ציידי דרך רגן בה שאין כמצודה
אליה פונה עוף אין דגן בת וכשאין וכלכדין עופות שיבואו כדי

 :ורוקיכו כתרגומו וינצלו . ממוכס מכל המצרים ריקני כך !
התהום בתוך כלומר ים מצולת כמו דגים בה שאין כמצולה

 מזון: דא'כא היכא הים שפת על אלא דגיס מצוין אין ן
 למה עליהם שתבא בשעה שיתאוככו בשעתה לצרה דיה

וממבבין עניים אנשים ותיקין : קשה בבשורה עכשיו תדאיבס



כחכוח ראשיו *רק מאימתי
 ■ייראוך יכתיב קיא מאי וירא א״ר ביום. מתפלל *י- ליה

 יוסי י׳ העיד דודים. דור ירח ולפני שמש עס
 1כי דבירושלים קדישא קהלא משום אליקים בן

 כולו: היום כל נזוק אינו לתפלה גאולה הסומך
 לכסוף משמע פי אמרי לרצון *יהיו האי מכדימן
 טעמא מאי למימי־ דבעינץ מעיקרא ומשמע שס

 לימרי כרכות עשרה שמונה לאחר רבנן י^תקיני
 פזי בן שמעון דרבי בריח יהודה א״ר -^■מעיקרא.

 עשרה שמונה לאחר אלא דיר אמרו ולא הואיל ילין י
 עשרה שמנה לאחר רבנן תקיני לפיכך פרשיות כ׳יםמ
 האיש אשיי .הויין תשסי״י סרי תמני הני .ברכות ־^,לי

 יהודר ר׳ דאמר היא. פרשתא חרא רגשו ^ולמה”'
 פרשיור" ישלש מאה פזי בן שמעון דרבי בריה4ט

 במפלתו שראה עד הללויה אמר ולא דוד אמר :חמלה
 ורשעי׳ הארץ מן חטאי׳ *יתמו שנא׳ .רשעים של וי*”מע

 מאח הני הללויה: ה׳ את נפשי ברכי אינם :עור "
 אשרי מינה שמע אלא - הייין וארבע מאה ושלש.
שמוא? דא״ר היא. פרש׳ הדא רגשו ולמה האיש

 שהיתרה פרשה *כל יונתן בי“י אמר נחמני בר י

 מאי, :הוא יום לד״ה התיזה דהנץ מום מתפלל :מצוה
 וגל ייראוד לכתיב :היזמה הנץ עם להתפלל דמצוה קרא
 עם : בק״ש עליהם מקבלים כשמוראך ממך מתיראין מתי

 ולפג[ :היזמה הנץ עם הייני יוצא כשהשמש כלומר שמש
 | : יזמה דמדומי עם מצותה המנקה תפלת אף ירח



לא כרכות ראש? פיק מאימתי
 .באשרי בה וסיים באשרי בה פתח דור על חביבה

א תלים באשרי וסיים האיש *אשרי דבתיב באשרי פתח
שסי. בו: חוסי בל *'אשרי דכתיב

מח קא והוו מאיר דרבי בשבבותי׳ דהוו "היוני הנהו
 שס רחמי ר״מ בעי קא היה טובא ליה מצערי

 ברורידה ליה אמרדת רלימותו היכי בי עלייתו
 חטאים יתמו דבתיב משים דעתיך מאי דכיתהו

 לסיפיה שפיל ועוד כתיב חטאים חוטאים כתיב מי
 ורשעי׳ חטאים דיתמו כיון אינם עור ורשעים דקרא

 בתשובה דלהדרי עלייתו רחמי בעי אלא אינם עיר
 בתשוב' והררי עלייהו רחמי בעא אינם עוד ורשעים

 נד עקי״תיש-' *רני כתיב לברוריה צדוקי ההיא לה אמר
 שטיא ליה אמר׳ רני ילדה דלא משום ילדה לא

 מבני שוממה בני רבים כי דקרא לסיפיה שפיל
 בנסרת רני ילדה לא מאי אלא ה׳ אמר בעולה.
בניבם ילדה שלא עקרה לאשה שדומה ישראל

כוותייכו: לגיהנם
 מט לדור *מזמור כתיב אבהו לר׳ צדוקי ההוא א״ל

שם מ״תם *לדוד וכתיב בנו אבשלום מפני בברחו
 נוסיימא^ ,מיס לכ דאשרי ייהי ז׳יא1 דלמא באשי״י וסיים

: הוא רגשו דלמה
 שיכלה'/ לזוטאיס ביה קרי כתיב רומאים פריכים: בי־יוני

“י כל היוקרא לסיף עצמך השפל שפיל :הרע יצר
: דבר של שפולי קרוי בסיף שהוא דבר
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 ברישא הוה מעשה הי במערה שאול מפני בברחו
 .ברישא לכתוב ברישא הוה דשאול מעשה מכדי

 אנו לכו קשיא סמוכים דרשיתון דלא אתון א״ל
 טמוכי׳ יוחנן דא״ר לן קשיא לא סמוכים דדרשינן

עשויים לשלם לער *סמוכים שנא׳ מנין התורה מן >ןיא תליי
 לפרשת אבשלום פרשת נסמכה למה וישר באמת

 עבד יש כלום אדם לך יאמר שאם ומגוג גוג
 בן יש כלום לו אמור אתה אף ברבו. שמורד

הוה: נמי הכי הוה. אלא באביו שמורד
 פתחה *פיה דכתיב מאי רשב״י משום יוחנן א״ר נ
 מי כנגד לשונה על חסד ותורת בחכמה שם

 דוד כנגד אלא אמרו לא זה. מקרא שלמה יישלילאאמר
 במעי דר שירדת ואמר עולמות בה׳ שדר ולאביו
וכל ה׳ את נפשי *ברכי שנא׳ שירה ואמר "^-*אמו

 ונסתכל העולם לאויר יצא קדשו. שם את 'קרבי
 ה׳ *ברכו שנא׳ שירה ואמר ובמזלות בכוכבים שם

 דברו בקול לשמוע דברו' עושי כח גבורי מלאכיו

 סחיכת סחוכין לעד סמוכים כתיב תורה בדברי סמוכים
 לדבר ולא לצורך וישר באחת עשויים פיקודיו כל

 דברי את להכחיש ויבא ברבו שמורד עבד יש כלום :רק
 הכא חזיכא והא וכו׳ בן יש כלום לו אמור :הנביא

:ע״כ להיות סופיה הוה נמי הבי :דהוה
 הקדש רוח לכששרתה שירה אחר כלס כבגד שירה אמר
:בתוכן שדר אמו קרבי שם על קרבי וכל :עליו



 לב ברכות ראשון פרק מאימתי
 ונסתבגל אמו משדי ינק וגו׳ צבאיו בל ה׳ ברכו

 תליהקג רף את נפשי *ברכי שנא׳ שירה. ואמר בדדיה
 אבהו ר׳ אמ׳ גמוליו כל מאי גמוליו כל תשכחי ואל

 אמר מאי טעמא בינה במקום דדים לה שעשה
 מתגרת רבי בערוה. יסתכל שלא כרי יהודה רב

 במפלתן ראה הטנופת. ממקום יינק שלא כדי אומר
 זי שם מן חטאים *יתמו שנא׳ שירה ואמר רשעים של

 הללויה. ה׳ את נפשי ברכי אינם עוד ורשעי׳ הארץ
 שם *ברכי שנא׳ שירדת ואמר המיתה ביום נסתכל

 לבשת. והדר הוד מאד גדלת אלהי ה׳ ה׳ את נפשי
 רברת אמר נאמר המיתה יום רעל משמע מאי
 שס *תסתיר דכתיב דענימית מסיפ^ת שילא רב בר

 .ישובון עפרם ואל יגועון רוחם תוסף יכהלון פניך
 הוח עוקבא מר לה ואמרי עוקבא בר שימי רב

 אגדתא מסדר וחוח פוי בן שמעון דר׳ קמיה שכיח
 קג שס נפשי *ברכי מ״ד א״ל לוי בן יהושע דרבי קמיה

 וראה בא א״ל .קדשו שם את קרבי וכל ה׳ את
 צורה צר כ״ו מדת ב״ו הקב״המדת כמדת שלא

 קרבי׳ ונשמה רוח בו להטיל יכול ואינו הכותל על
 צורה בתוך צורה צר והקב״האינוכן טעים. ובני

 והיינו מעים ובני קרבים ונשמה רוח בה ומטיל
 כ ואין בלתך אין כי כיי׳ קדוש *אין חנה דאמרה

 צייר אין כאלהינו. צור אין י מאי כאלהינו. צור

הוא וכו׳ וראה בא כאמל: המיתה יום דעל משמע מאי
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 בר יהודה רב אמר בלתך אק כי מאי כאלהינו

 לבלותך. אין אלא בלתך אין כי תקרי אל מנסיא
 ורם בשי ודם. בשר מדת הקמה במרת שלא

 מעשיו. מבלה והקמה אותו מבלק ידיו מעשה
 ברכי ה׳ חני לך אמתא קא הכי אנא ליה אמר
 כנגד אלא אמרן לא דוד אמרן מי כנגד נפשי

 העולם כל מלא הקמה מה נשמה וכנגד הקמה
 רואדח הקמה מה הגוף. כל מלאה נשמה אף

 מה נראית. ואינה רואה נשמה אף נראה ואינו
 את זנה נשמה אף כלו העולם כל את זן הקמה

 הקמה טהורה נשמה אף טהור הקמה הגוף כל
 בחדרי יושבת נשמה אף חדרים בחדרי יושב

 הללו דבריכם חמשה בו שיש מי יבא חדרים.
הללו: דברים חמשה בו שיש למי וישבח

 ומי כהחכם *מי דכתיב מאי המנונא רב אמה גא
 לעשו שיודע בהקמה מי דבר פשר יודע שס

 חזקיה לישעיהו. חזקיהו בין צדיקים ב׳ בק פשי־ההלמחז;
 באליהו אשכחן דהכי גבאי ישעיהו ליתי אמר

 להראו אליהו *וילך שנאמר אחאב לגבי ח״איחדאזיל
רהב גבאי חזקיהו ליתי אמר ישעיהו .אחאב אל

אליה ייעל כתיב7 אחאב לגבי אליהו ראזיל דאשכחן

 נפש ברכי חמשה כקט:7 קרביס שכא עימאי3הכי7 סבוי
: ע״כ .להו יושיב לעיל



 לג בחכות ראשה פיק מאימתי
אלישע. לגבי דאויל אחאב ק כיהורם אשכחן

 ואמר חזקיהו על יסורין הביא הקב״ה עשה ^מה
 לח ישעי־ *בימים שנא׳ .החולה את ובקר לך לישעיה לו

 בן יישעוהו אליו ויבא למות חזקיהו חלה ההם
 לביתך צו הי אמר כה אליו ויאמר הנביא אמוץ

 ול^> אתה מת כי מאי תחיה ולא אתה מת בי
 לעולם תחיה ולא הזה בעולם אתה מת תחיה
 עסקת דלא משום א״ל האי. א״למאיכוליה הבא.
 הקדש בריח לי דחואי משום א״ל ורביה. בפרי׳
 כבשי בהדי א״ל מעלי דלא בנין מנאי דלפקי

 למעבד .לך אבעי דמפקרת מאי לך למה י״רחמגא
 א״ל לעביר. הוא כריך קורשא קמיה דניחא ומיה

 דירי זבותא דנרמא אפשר ברתך לי הב השתא
 נגזרות כבר ל א" דמעלי בני מנאי ונפקי ידידך
 כך וצא נבואתך בלה אמוץ בן א״ל מתה עליך

 מ־נחת הרה הרב אפילו אבא אבי מבית מקיבלני
 הרחמים. מן .עצמו ימנע אל אדם של צואת על

 תרויהו דאמתי אליעזר ורבי יוחנן רבי נמי אתמה
 אלישע לגבי אזיל יהורם :איואב אל להלאות
 הילכיס' היו שלא ומתו־ ויהושפט היא מואב על כשללכי

 כבשי :אשת זא כ שלא על מוכייזי היה לא זה אצל ׳יה
 :האפר בהטמנת בכבשא רישא כמו דקב״ה סהר׳ס דרחטנא

 דוד אבא אבי מבית מקובלני :שתמות גזיה נגזרה
שמואל ספר בסוף בידו שלופה וארבו המלאך את שראה
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 אל אדם של צוארו על מונחת חדה הרב אפילו

איחל. לו יקטלני *הן שנא׳ הרחמים מן עציר ימנעיג
 1ורבשקה מנשה מיניה נפק ברתיה ליה יהב לסיף
 לבי לאמטויינהו אבתפירת רכבינהו חדא יומא

 ת4דאב ריש<א הוי מינייהו הד אמר מדרשא.
 דאבא רישא הזי אמר והד בי/גלדאני. למטוי

 בארע^ וחבטינהו לכו״ם קרבנ^א עליה לקרובי ;
 *וכלי אנפשירה קרי מת. ורבשקה היה ^מנשההע,

 החלומי׳ בעל אפילו נחמן רב *אמר רעים. :־כליו
 עצמו ימנע אל מת הוא למחר לאדם לו אימרב

 והבלי□ הלומות כרוב *כי שנאמ׳ הרחמים ^'^מן
*ויסב מיד ירא האלהים את כי הרבה ודברים גיהלח־שיי

 קיר מאי ה׳ אל ויתפלל הקיר אל כניו חזקיהו
מעי *מעי שנא׳ לבו מקירו׳ לקיש בן שמעון א״ר הד^ימ^

 עסקי על אמר לוי רבי וגומר לבי קירות אוחילה
 שונמירת ומה עולם של רבונו לפניו אמר הקיר
 ארה החיית קטנה אחת קיר אלא עשתה שלא
 וזהב בכסף כלו ההיכל את שהפה אבא אבי בנה

באמת לפניך התהלכתי אשר את נא *וכר עאכ״ו לח ישעי׳
 והטיב מאי עשיתי בעיניך והטיב שלבם ובלב

 שסמך רב אמר יהודה רב אמר עשיתי בעיניך
 רכוא־ת: ספר שגנו אמר לוי רבי לתפלה גאולת

 ההיכל את שהפה אבא אבי : הרקחיס חן עכחו מנע לא
:רקמים שיגקשו כדי רפואות □פר שגנז :שלקה
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שם הודו ר על המלך חזקיהו עשה דברים ר ת״ר
 רפואורה ספר גנז לו. הודו לא. ג־־ ועל לו

 גידר לו. והורו הנחושות נחש יתרת לו. והודו
 ועל לו. והודו הבלים של מטה על אביו עצמות

 וכר: לו הורו ולא גיחון מי סתם לו הודי לא ג׳
ני כל זמרא כן יוסי רבי משום יוחנן רבי אמד

 שם בזכירה לו רהולין עצמו בזבורה התולדה
 ע״ב חולין אחריכם בזכריה התולדה ובגל אחריכם.

 שנא׳ אחרים בזבזת תלה משה עצמו. בזכות לו
 כל שמית לי חלו י עבדיך ולישראל ליצחק לאברהם ^ר
 משחמ^סק) לולי להשמידם *ויאמר שנא׳ עצמו כזכית
 *זברישעי׳לש דכתיב עצמי בוכות תלה חזקיהו ונר בחירו

 בזכירה לך תלו לפניך. התהלכתי אשר את נא
 מ״ביט להושיעה הזאת העיר אל *ונמתי שנאמר אחרים
 דאריב״ל דריב״ל והייני עבדי. דוד ולמען למעני

לש ישעי׳ כשעה אפי׳ מר לי מי־ לשלום *הנה יכתיב מאי
לו: הוא מי שלום הקב״ה לו ששנר

ח״אנג ושמואל רב קטנה. קיר עליית נא £עשה

לף בקבורתו כבוד בו נהג ולא בזהו רשע שהי׳ לפי אביו עצמית גירי
 ל מ״כ ,ח ץיהן מי סחם . ףוכס 3ןה במטת .כהוג להוציאן

 לשתו׳: מיס וימצאו אשור מלכי יבואו שלא כדי לחה הימיס בדברי
יזזקיה כגון בזכותי לי עשה שאומר עצמו בזכות התולה

 מר :וגו׳ לפניך התהלכתי אשר את כא זכר שאמר
:עבדי דוד ולמען לו שאמר על לו הוא
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 ^זמר יחד וקיחדת. היתד־. פרוצר" עלייך־־.

 בשלמא לשנים. לקוח זח היתה גדולה אכסדרה
 אל^ה קיר דכתיב היינו אכסדרה דאמר למאן
 כשלמא שקירוה. קיי־ מאי עלייה דאמר למאן
 אלא ר קי עלייה דכתיב היינו עלייה דאמר למאן
 מעולדת קיר עליית מאי אכסדרות דאמר למאן

 וכס^ ושלהן מסח". שם לי *ונשיכם שבבתים.י
 הרוצה יצחק 'רבי תימא יאי אביי אמר וממרה
 אל לוהנורה רוצה ושאינו כאלישע נהנה ליהנות

הרמת׳ *ותשובתו שנאמר הרמתי כשמואל ליא־יהנה
 שהלך מקום שכל רבי'יוחנן ואמר ביתי. שם כי

 ידעתי נא הנה אישה אל *ותאמר עמה ביתו מ״נישם
חנינות בר יופי א״ר הוא קרוש אלהים איש כיהימ!

 האיש. מן יותר באורחי׳ מכרת שהאשרה מבאןש״כ”ה^
 בדבר: איסור ואזן ימנה :אחרים חשל ליהנות הרוצה יי"יפ"י־

 ש־לגית והרוצה :שנהנה באלישע שחצינו כמו כאלישע
 גסות משים לא בדבר ואין יהגה אל 1 אחרים חשל ליהנות

 שחציכי כמו ה־מתי כשמואל :שנאה חשוס ולא הרוח
 שיל ל ביתו שם כי : ליהנות רצה שלא הרחתי בשמואל

 וקמצס אל מת וסבב בשנה שנה מדי והיה כתיב מיניה
 בישו. שם כי הרמת׳ ותשובתו לי׳ וסמיך ישראל את ושסע

 דלעיל דקרא מקומות אכולהו אלא ביתר ששס יודע איני וכי
 כל נושא היה שם הולך שהיה מקים שכל קאי מיניה

: אחרים חשל ליהנות שלא חנייתו ואהל עמו ביתר תשחישי כצי



לח כוהתכ יאשט פיק מאימתי

 שלא אמי* חך ושמואל רב ידעת מנא היא קרוש
 של סדין אמר וחד שלחני על עובר זבוב 'אתה
 עליי. קרי דאתה ■לא מטחו על לו הציעה פשתן
 קרוש היא חנינא בי• ייסי רבי אמר היא לדוש

 להרפרה^עי ;יהד '־יגש ׳טנא' קדיש איי■ ימשרתו
 יפירה- בהוד שאחות תנינא כר יוסי רבי אמר

 שס משום קנינא בי־ יוסי י־בי אמר תמי- עלינו *עובר
 הבס תלמיד המארח בל יעקב בן אליעזר -כי
הכתיב עליי מעלדת מנכסיו ומתנתק ביתו ד ,בת

:תמידין תקריב באלו
יד יעקב. תן אליעזר רבי משים חנינא בר •יסי וא״ר

 שם אל<א ייתפלל גבי׳ במקום אדם יעמוד אל .׳
 *.קראתיךמליה 'ממעמקים שנא׳ ויתפלל נמוך במקום

 ד שי יוסי •־בי ׳אב*־ .יעטוף בי לעני -תפלת יכתיב .ה׳
 את שיכוין צריך המתפלל וכד משום חנינא בר

 יוסיעזותאל* ר׳ ואמר ישרה. רגל -ורגליהם שנא׳ רגליו
דכתיב מאי יעקב בן אליעזר ר׳ משום חנינא בר

 יע !יקיא שתתפללי קורם תאכלו לא .הדם על תאכלו *לא
 בר יוסי אמ׳ר׳ יוחנן א״ר יצחק א״ר דמכם. על

 האוכל כל יעקב בן אליעזר רבי משים הנינא
 יי• ״״* *ואותי אומר הכתיב עליו מתפלל ואח״ב ישותה

נאיך. אלא ניך תקרי אל גיך. אחרי השלכרה
:זי אכל זו רגליו את •כזין :עניות יך7 לעג־ זפלה

: ע*כ .אקד כרגל נראין ישרה יגל
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 עלי קבל זה שנתגאה לאחר ב״ה הקדוש אמר

שמים: מלכות
 מהעוס? יותר בעונתה ק״ש הקורא גדול מני א״ח שם

 הפסץ לא יאילך מבא] הקורא טדקתני בתור/
 :עדיף בעונתה דקורא מכלל בתורה הקורא באדם

 מציר בבל חייב אכל רב אמר וברא בר אבא א״י* יא
 כר שנאי התפלץ מן חוץ בתורה האמורות

עליך; חבוש פארך1' שנא* פאר ימקאלכד׳
 וקורי מטק וקורין יושמן וקורין עומדין כה״א שסודר

 וקורי במלאכתן עוסקץ וקורץ בדרך הולכים
עוריד בן אלעור ורבי ישמעאל ברבי ומעשה

 וראביק מיטה ר״י היה אחד במקלם מסיכין שחיל
 ר׳ ווקף אלעןר ר׳ הטה ק״ש ומן כשהגיע וקלף

 לך אמשול אחי ישמעאל ראב״ע א״ל ישמעאל
 לקנן לו שאמת לאחד דומה הדבר למת משל

אתת בך אף המשחיתי׳ כנגד יהיה א״ל מגודל

 שקורל כאדם היא שהרי ?.,תפס לא ואילך מכאן הקורא
 י| יצא שלא ואעי׳ס שבתורה הפרשיות חן אחד

: בתורה כעיסק שכר קביל לו יש ק״ש
 שנאי התפילין חן חוץ החצות ככל חייב בצערו שטרוד אבל

 דבע וכיון וגו׳ עליך חבוש פארך ליחזקאל פאר בהם
פאר: זה אין בעפר בצערו מתגולל ואבל פאר

 ה■ בפ׳יב; לה מוחסיכן לקמן וקורץ במלאכתן עוסקין
 ומגודל! גאה זקגד לו שאמת לאחד ;יכ״ש . דאכיתז________



לו ברכות י־אשין פרק מאימתי
 המתי שאני עכשיו מוטה אתה זקיף שאני ומן כל

 זאתרז ב״ה כדברי עשיתי אני א״ל זקפת. אתה
יראו שמא אלא עוד ולא ב״ש כדברי עשירת

 לדורות: הלכה ויקבעו התלמידים
 וכו׳:שס לאחרי׳ ואחת לפני׳ שתיבש מברך בשחר

אושעיאשס רבי אמר יעקב רבי אמר מברך מאי
 מה ישעי׳ אוף יוצר ,לימא חשך. ובורא אוח *יוצר

 שס *עושה מעתה אלא .קאמרינן כדכתיב נגה ובורא
 ע״ב כתיב אלא כדכתיב קאמרינן מי רע ובורא שלום

 *י נגדה לימא ה״נ מעליא. לישנא הכל וקרינן רע
 מדת להזכיר כדי רבא אמר אלא .מעליא לישנא

 לילה מדת בשלמא ביום. לילה ומדת בלילה יום
 בלילה יום מדת אלא חשך ובורא אור יוצר ביום
מפני איר גולל אביי אמר לה. משכחרת חיכי

אור: מפני וחשך חשך
 המשמיתיס כנגד ׳,יה הוא אף אותו וקלסתס הואיל א״ל והיא

 עליו שאביא ולמספרים לתער נתון יהיה הזה הגידול
מעשיך כמקלס אני הרי הטתי שאני עכשיו :יאשמיתכי

:נזקפת ואמ״כ מוטה שהיית
 אור מצר :מנהו מאי דשיזר לפניה שתיס מברך סאי

 מאי אידך מפרש לקמיה רע ובורא שלום עושה חשך ובורא
 פסוקי לאיזר שהיא המבין חן איבה דישתביז ברכה דאלו היא

 כרכחיב :ירצה אס ק״ש זמן קודם אותה ואומר דזחרה
רע: ובורא שלום עושה משך ובורא אור יוצר בקרא כתיב ,קאמרי׳
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 קרא שלא עי לשנית השכים שמואל אמר שם

 קהשני אשר מברך מאי לבי״ך. צריך ק״ש
תורה: ברברי לעסוק וצובר במצוותיו

 א׳ ברכה ביכו הממונרה להם אמר התם נהתק
 ורדה ^מע ה*בי־ו עשרת יקראו ברכו יהם שם

 אמת ברכית ג׳ העם את וברם ויאמר שמוע אם
 ! ברכה מיסיפין ובשבת כחגים. וברכת יעבודה ייציב
 הרברוה עשרת וקריין מר אמר היוצא למשמר אחת

 י בקשי בגבולין אף שמואל אמר יהודה רב ׳*אמ וכו׳. יב
 הכינין תרעומת מפגי בטלום שכבל אלא כן לקרות

 למקבעינה׳ סבר חגה בר בר רבה ובי׳ הכי גמי תניא
 !תרעומת מפגי בטלום כבר חסרא רב א״ל .בסירא
 כבי אשי רב א״ל בנהרדע^ן אמימ׳ יכן המינון

סגן■ היא הממונה להם אמי תמיד: במסכת התם תנן
 1 אמת מפרש בגמרא אחת ביכה ברכי :הכתכיס

 השמל עבודת סדר לכילי מסדר דהתס ק״ש שלפני מהברכות
 ירדו ומלמוס הכבש גבי על האברי' שסדרו דלאיןר וקאמר

 אמר תני והדר שמע את לקרא הגזית ללשכת להם ובאו
 היג שעשו העבידה בשביל ועבודה :וכו׳ הממונה להס

 ואשי ישראל עמך עבודת אלהיכו ה׳ רצה אמריה מברכין
 ישראל־ עמו עבודת המקבל ברוך ברצון תקבל ותפלתם ישראל
 כהגי&י וברכת :נעבוד ביראה לבדך שאותך א״כ ברצון

 זס| ואף פנאי להם היא לא תפלה וכשאר העם את רך5ל
 המיני! תרעומת מפני• : יומא כמסה׳ כדאמרי׳ אגיע לא א״ש



לן בריכות ראשון פיק מאימתי
 א״ר היא מאי וכר. מוסיפין ובשבת וכר. בטלום

 מי הנכנס למשמר איטר הייצוא משמי הלכו
 אהבה ביניכס ישכין הוא היה כבי׳ שמי אה ששכן

וריעות: ושלום ואהוה
 מיני כל די־ב משמיה סבא הנינא בר רבה אמרי

שס ואמונה ואמת שחרית ויציב אמת אמר שלא
 "ליי בבקר *להגיד שנא׳ חובתו ידי יצא לא ערכית

בלילית: ואמונתך חסדך

 שאין ותדעו אמת תורה שאר אין הארץ לעמי •אמרו שלא
המיכין .בסיני מסיו ושמעו הקב״ה שאמר מה אלא קורץ

: כ ע" . ס פו" עובדי
 אמת ופן שתקכוה פייי ויציב אמת אמי־ שלא טי פל

 מסדך בבוקר להגי׳־ שנאמר יכא לא בערבית ואמונה
 אבותינו עם שעשה מסד על פולה ויניב אמת וברכת וגות׳

 אמת וברפת והעבירם הים להם יבקע ממכרים שהוציאנו
 שיקיים מנפים שאנו העתידות על אף בפירוש מ׳־בר אמינה י

 ולשום עריצים ומי■־ מלכים מיד לגאלינו אמונתי הבטיןת ננו
 הנסים אלו יכל אויבינו במות על ולהדריכנו ביוייס נפשינו

 העתיד על מדבר פי' ואמונה ]תוספות :ע״כ תמיד התדירים
 המלכים ויגאלינגמיד ואמונתו הבטמתו שישמור מנפים שאנו

 ישראל לגאל לסמוך כד־ מפרעה לגאולה מתר ברכה ־בסוף
 מאמין אמונתך'שאדם רבה לבקרים קדשים המדרש ד״נעל
 בתומם׳ כתבו עוד . יגיעה בלא וחמזירה בידי רוקו ־מפקיד

אהדבר קאי אלא השכינה על קאי לא וכילי ויציג אמת
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 המתפלל דרב משמיה חנינא בר רבה ואמר שם

 ווקף וכשהיא בברוך מרע כורע כשהיא
 ,*ה הכתיב דרכה מ״ט שמיאל אמר בשש ,"?זוקף

 מי! הוא. נחת שמי *ומפני מיתיבי כפופים. זוקף ,3%״
לחייא שמואל א״ל כתיב. שמי מפני בשמי כתיב ג מלאכי

 מעלייתא מילתא לך ואימא תא איריין בר רב בר
 כירע כורע כשהוא אכוך אמר הבי אכוך דאמר
 כרע כי ששת רב בשם ווקף זוקף וכשהוא בברוך

כהיייא: זקיף זקיף כי כחיזרא ברע
 שאפשר כל דרב משמיה סבא חנינא *ת ואמה נז
 נק״א מבקש ואינו חכרו על רחמים לבקש שם

 מחט?יא לי חלילדת אנכי *גבם שנאמר ע״בחוט<?
רב<| אמר בעדכס: 5לחתפל מההול א״הלה׳

. ״ לו* כ5
 טימין ביה דלית מרגליתא האי הר״ס אומר וכן וכוי הזה כאן שח׳

 לקק כדאמ׳ לה מתגכה דמשביז מה כל שומא לה שאין ר״חממ׳סי׳
 מארק והיה והנורא הגבור הגדיל האל ואמר דפתיז

 כ כי דמיך לשבמיה סיימתי׳ תניכא רבי ליה ואמר ?הרבה”^
ע״כ[: שביזו. לספר מכל לא פה

 עצת וזוקף בברוך יורע ובהודאה באבות כורע כשהוא
כסופ;ס זוקף ה׳ ע״ש השם את מזכיר כשהוא

 , למטה וקובטו אל© שביד שבט כהמ״א : הימנה לשון גהוז
 , גוט ואמ׳׳י תתלה ראשי בכמת כחוייא זקיף :אתת כבת
!{ כשהו^ הזה ככמש כחוייא :כמשוי עליו כריעתו תראה שלא

 ן :מעט מעט ונזקף תתלה הראש מגביה עצמי זוקף



לח ברכות ראשה פיק מאימתי
 מ״ט עליו עצמו שיחלה צריך הוא חכם תלמיד אם

 כג ש״מ וגולה עלי מכם חולה *ואין דכתיב משום אילימא
 לה תלים *ואני מהב^ אלא שאני מלך דלמ^א אזני את

 משמיה סבא חנינא רב ואמר שק למשי בחלותם
 מיחלין בת ומתבייש עבירה דבר העושה כל ררב

 ”יחקאל וגומר ובשת תזכרי *למען שנאמ׳ עונותיו כל לו
 שאני צבור דלמא עשית אשר לכל לך בכפרי

 כה ש״א וגומר הרגזתני למה שמואל *ויאמר מהבא אלא
 ביד גם עוד ענני ולא וגומר לי צר שאול ייאמר

 לא ותומים אורים ואלו כחלומות גם !־נביאים
 ומנין הכהנים. עיר לנוב דקטליה משום קאמך

 ש>= שמואול *ויאמר שנאמר שמיא מן ליה יאהילו
 עמי ,יוחנן רבי ואמי עמי ובניך אתה ומהר וגו׳

 בגבעתש״ננה לה׳ *והוקענום מהבא אמרי ורבנן ׳במחיצתי
 :ה׳ בחיר ואמרה קול בת יצאתה ה׳. בחיר שאול

שיתלה צריך לרחמים שצריך זה הוא חכם תלמיד אם
 אומר הוא ואתיתופל דואג על בחלותם :עליו עצמי ידברו

 בכפרי דקרא סיפיה תזכיי למען :תכסיס תלמידי שהיו
 אורים הזכיר ולא בחלומות גם :עשית אשר כל את לך

 נענית שלא כרמת אתה לו יאמר ת של ממנו שנתבייש לפי
 אמרי ורבנן : הכהנים את שהרגת לפי ותותים נאיייס
 גבעונים והוקענום :ליה דאתילו שמעינן חהכא מהבא

 לכו יותן וגו' שכיס כ׳ רעב כשהיה יחיו בסוף לדוד אמרו
יצאה קול וגת שאול בגבעת והוקענום מבניו אנשיס ז'
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 । בקשי ובידא בר יהוהה א״ר דבקתי בן אבהי א״~ שס
 . קבעוה לא מר ומפני בק״ש בלק פ־ לקביע

 דכתי׳בהז משום אילימא מ״ט צבו-. מיי־ה מפני
 ופרשת בית“י פי־שת לימא .ממצרים מיציאס ;;*אל סדני

;א״י־ אלא מצי־יבם יציאת ברן דבתיב משקולית
 *ברע קרא האי בה הנתיב .משום אבין יוסי'בר כי ־ס

 פסוקא האי וליטא מייקימני. יבלביא באיי שבב
 פסקים מרע״ה דפסקה פ־־שה ביי גמ״י .לא יתי

פסקינו; לא מ-ע׳'ה פסקה דלא
 ביי־ק .מ! ים ׳ לחבמים דמא בן להם אמר הניא נח
בבי: יהלא המשיח לימית מצרים יציאת :ס

 עוק יאמרי ולא ר׳ נאם באים ימים *הנה "נאט-
 מצרי׳: מאי־ץ ישראל בני את העלה אש- ה׳ חי
 זרע את הביא יאש* רעלה אש- ה׳ הי אם בי

 אשיי׳ הארצויה ימבי צפונה מארץ 1ישרא בית
 מצרים[ יציאת שתעקי־ לא לי אמ- שם הרחתי׳

 ה' •זי' אמרו לא הס דודא• ה׳ ימיי אקריהס יסיים
; ע״כ . לכבודו ולא באים היי לגבותו שתר׳

 יציאת ליה וסמיך וגי' ותרבית נשך מאתי תקיז אל הכית
 יגומי וניק שלמה אבן משץלית פ-שח מצ"ים:

 דייק שכב כ~ע :וגי' אתכם הוצאתי אשר יקרא סיסיה
 לשכב ובקומנו בשכבני שומרנו שהקב״ה ובקומך לבשכבך

יליכא פסוקא הא• וליטא : ׳כלביא כארי ישקטיס שניים
:כבוי־ טורי!



לט ברכות ראשון פיק מאימתי

 0 א ד״ה הקב״ה שקראו חצינו שהרי ממקומו יעקב שיעקי־ יא
מורה אלהיס ויבא שנאמר למצרים ברדתו זאת אמרי יעקב

עושה הנני :הנני ויאחר יעקב ויאחר לישראל
ה : ע״כ . ראשונות תזכרו אל בתר

 ,״\ששנא׳ היה ארס שמארץ מדינתו לאנשי לארם אב “בתח/
 ארס אל יאוחר מעולם אבותיכם ישבו הנהר בעבר

ש"- ס:גוי המון אב העולם לכל אב כמור: עיר אל כהרים

 ויציאת עיקר מלכיות שעבוד שתהא אלא ממקומה
 *^6יקראייי *לא אומר אתה בו ביוצא לו. טפל מצרים

 יג *לא שמך יהיה ישראל אם בי יעקב עיר שמך
 ויעקב עיקר ישראל אלא ממקומו יעקב שיעקר

 ■4'"נשע־ ראשונורה תזכרו *אל אומי הו^ן וכן לוי. טפל
 שעבוד ד ראשונו׳ תזכרו ,אל תתבוננו אל וקדמיניות
 מצרים יציאת זו תתבוננו אל וקדמיניו׳ מלביות.

 זו יופף רב תני הצמה עתה הדשה עושה הנני
 מהלך שהי׳ לאדם משללמה״ד .ומגע נוג מלחמת

 והולך מספר והיה ממנו וניצול זאב בו ופגע בדרך
 מספר והי׳ ממנו וניצול ארי בו פגע זאב. מעשה
 שבח ממנו וניצול נחש בו פגע ארי. מעש׳ והולך
 אף נחש. מעשה והולך מספר והיה שניהם מעש׳

 הראשוטת: משכחות אתרוגו׳ צרות ישראול כך
גט לארם אב נעשה בתהלה אברהם. *הוא אב*ם

 שרישס בלו. העולם לכל אב נעשה ולבסיף
 פסיק ולבסוף לאומתה שרי נעשית בתהלה שי־ה היא

הוא

" ”״מ חרשה
1 מ פ׳
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 בלי קפרא בר תני בלו. העולם לכל שרה נעשית

"והיה שנא׳ בעשה. עובר אברם לאברהם הקורא “״'אשי
 שנא׳ בלאו עובר אומר אליעזר רבי אברהם שמך

הקורא מעתה אלא אכרם שמך את עיר יקרא *ולא שס
 לאברהם אמר הב״ה התם נמי הבי שרי לשרה

שרה כי שרי שמה את תקרא לא אשתך *שרי שה
 נמי הבי יעקב ליעקב הקירא מעתה אלא שמה.

*ויאמר הכתיב קרא אהדריה דרדר התם שאני מ! שם
יעקב. יעקב ויאמר הלילה במראות לישראל אלהים
 בר ייכי רב ואיתימא אבין בר יוסי רבי מתיב
כחרתבאברס אשר האלהים ה׳ הוא *אתה ממיהטזבירא

 א״ל אבי־הם. שמו ושמת כשדים מאור והוצאתו
 ירחמנ^ת לשבחיה מסדר דקא הוא נביא התם

מעיקרא: דחוה מאי

קורא היה
שגי פיק

 שמע כרשת קדמה למה קרחה רן יהושע א״ר שם
!עי^ עליו 'שיקבל כדי ישמיע. אם לוהיה

מצות. עול עליו יקבל ואה״כ תהלה שמים מלכות

 רמעיק״א שיהיה מסדר : שרתי משמע ימיל לשון
:,ע״כ - אברהם שמו ושמת אברס שקי בהיות בקרתו אשר



 מ ברכות שגי פיק קורא היה
 נוהג שמוע אם שוהידת לויאמד■ שמוע אם והיה

 ביום אלא נוהג אינו ויאמר בלילה ובין ביום בין
 ■ מענין מעלה של פרק בסוף כתוב עוד ע״ב. בלבד

 אמרר׳ בק״ש קבעוה מה מפני ציציה פרשת זה־
 דבריכם ששה בה שיש מפני חביבא בר יהודה
 הרהור ומינו׳ מצות עול מצרים יציאה ציצית מצות

 מפרשן. תלת הני בשלמא כרם והרהור עבירה
 1׳ע5לנמדב וזכרתם אותו *וראיתם דכתיב מצות על

 יציאת וגר ציצית להם ועשו רכתיב ציצית ה׳ מצות■•
 הרהור מינות אלא וגו׳. הוצאתי אשר דכתיב מצרים
 לבבכם אתרי דתניא .לי מנא כו״ם והרהיר עבירה

 יד תלים אחרי אלהים אין בלבו נבל *אמ~ וכה״א מ־נוה זו
 אל£!פטי׳יד שמשון *ויאמר שנא׳ עבירה הרהור. וו ע־ניבם

דוני׳ אתם בעיני ישרה היא כי לי קח איתה אביו
 שסח הבעלים: אחרי *ויזנו וכה״א כו״ם הרהור זו

ש© לו מאריבין בארד המאריך א\מר סימבוס הגיא
 3ע* ובדלי״ת יעקב קר אחא א״ר ושנותיו. ימיו

דמשתעי בלילה ובין ביום בין נוהג שמוע אם וחיה
 : במכס את אותם ולמדתם דפתיב תורה בתלמוד

 וראית© דכתיב ביום אלא נוהג איכה במצית דחשתעי “ויאמ
 :מצותי כל את ועשית© מצות עול : לילה לפשות סרט אותו

 :ע״כ יזייס אלתי© דברי ההוספיס כו״ס ,עיבד מ*גית זו
לא דל״ת בלא אין דאמר מה דכל בתי״ת ולא ובדלי״ת

■ יאריך בדל״ת ל אב בהארכתו בצע ימה ,מיד משתמע
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 ירמיה רבי בחי״ת. יחטוף שלא ובלבד אפי א״ר
 מאריך קא דהודה חדיר, דרבי קמיה יתיב חוח

 ולארבע ולמטה למעל׳ דאמליבתיה כיון א״ל טובא
צריכת: לא תו השמים רוחות

 קריא,-ה ק״ש יקרא לא פרקדן יוסף רב אמר שם
 דמי. שפיר מיגני הא ליקרי דלא הוא שמע

 מיגנא אמרי אפרקיד. דגני אמאן לייט ריב׳יל והא
 נמי דמצלי אע״ג מיקרי דמי' שפיר מצלי כי

 רבי שאני וקרי מצלי יוחנן רבי וה^ת אסיחית.
הוח: בשר דבעל יוחנן

 א״ר אמת ואומר חוור אינו או אמת ואומר חוזר יד
 חוור אינו אמי־ ורבה חוור יוחנן א״ר אבהו

 ראמר רבה שמעיה דרכה קמיה דנחירה ההוא

 כדמפרש רוחותיה ולד׳ יבארץ בשמים יחיד בלבו שיעשנו כשיעור
 הדלי״ח אריכות בשביל בחי״ת יחטוף שלא ובלבד :לקמן

 ואי פת? בלא בחטף יקראכה שלא בקריאתה ימהר לא
 שהוא בלב־ שתחשוב שיעור שהארכת דאטליכתיה : כלום זה

: רוחותיה ובארבע ובארץ בשמים אחד
 דגני אמאן לייט :למעלה ופניו גבו על שוכב פרקדן

 לרבים ונראה שנתו בתוך איברו יתקשה שקא אפרקיד
 מוטו כשהוא ש״ר מצלי בי :לישן מ־גנ׳ : גנאי דרך והוא

 אסו> כחי מצלי אפילו ק״ש מיקרי אבל ש״ד מעט צדו על
:וגאות שררה דרך שמיס מלכות עול עליו שמקבל



 מא ביכוח שני פיק קורא היה
 אמרה אמת בל רבה אמר זמני תרי אמת אמת

להאי: תפסיד־
 סא שיתפלל קודם לחברו שלים המתן בל רב איזה

יד האד׳ מן לבם *חדלי שג׳ במה עשאו באלו
 חקרייגעיהי אל הוא נחשב במה בי באפו נשמה אשר
 לזה חשבתו במה אמר ושמואל .במה אלא במה
 מפני שואל בפרקים ששת רב מתיב .לאלוה ולא

לפתחו. במשבים אבא רבי תרנמא ומשיב הכבוד
 שלוכב הנותן בל וירא רבי אמר יונה רבי אמר

 ליה אמרו במה. עשאו שיתפלל קודם לחברו
 מהרב * קאמינא אסור לא להו אמר קאמרת כמה
 א״ר אבין בד אידי ירב ראמר .אבין בר אידי
 לחברו שלום לידתן לאדם אסור אשיאן בר יצחק

 לזה: תפסתו אמת של ריהטא להאי תפסיד־ אמת אמת בל
המקום בכבוד לעסוק לכם כשיש הארס מן לכס חדלו

 ליה למת הכי לאו דאי האדם בכבוד תתעסקו אל
 במת כמשמעו אלא במה לשון לי׳ דריש לא ושמואל .לתדול

 הכבוד מפני שואל : לכבודי כבודו שהקדמת לזה משכתו
 רבי תרגמא : שואל וקתכי הוא תפלת קודם ק״ש והא

 פגע אבל לפתהו במשבים דאסרי ושמואל דרב לתא אבא
 יצמק רב אמר אבין בר אידי רב אמר ת״ג .שואל בדר־ בו
 שכא' שיתפלל עד חפציו לעשות לאדם לו אסור אשיאן בר

יישם יהדר לבורא שהצדיקו תפלתו צדק יהלך. לפניו צדק
ע״כ: תפצו לדרכי פעמיו
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 לפניו *צדק שנאמר שיתפלל קודם לדרך ולצאת פה מלי׳

 בר יצחק א״ר בר\אבץ אידי רב ואמר יהלך..
 לו עושת ה הקב" לר־ך ויוצא המתפלל בל אשיאן
 פעמיו: לדיך יישם יהלך לפניי צדק שנא׳ חפציו.

 תפילין בלא שמע קריאת הקורא בל עולא “אמ סב
 חייא ורבי “בעעמ שקר עדות מעיד באלו חס

 מנחה בלא עולה הקריב באלו יוחנן א״ר אבא בר
 עליו ש־קבל הרוצה יוחנן וא״ר נסבים. בלא וזבח

 ויניח ירין *יפנחויטול שלמה שמים מלבות עול סד
 שמים מלפית היא ווו ויתפלל ק״ש ויקרא תפילין

 הנפנה כל יוחנן א״ר אבא בר חייא א״ר שלמה.
 מעלת ומתפלל ק״ש וקורא .תפילין ומניח ידיו וניטל
קרק עליו והקריב טובח בנה באלו הכתוב עליו

 מובחךה׳. את ואסובבה כפי בנקיון *ארחץ שנא׳ יי
שפיר א׳ל טבל כאלו מר לה סבר לא רבא א״ל

ארחיץ: כתיב ולא ארחץ דבתיב קאמרת

 כאלו :מעליא לישנא בעצמו שקי־ עדות מעיד כאלו
 מנחת עמה להקריב הכתוב שחייבו וכו׳ עולה הק־־יב

 הוא נספים המצוה. את נוחר אינו הקורא זה אף כסמס
 כדכת־ב והזבח העולה אחר המזבח גבי על החתנסך היין

 עולה הקריב כאלו לחילז' דמצי הדין והוא ההק חצי ונסכיהס
 דקרא רליסנ׳ ׳,כספ טעונ׳ כמי עולה דהא וכשב•׳■ מכחה בלא
 א״חץ רכתיב לנקביו: יפנה ונספים: זבח ומנחה עולה נקט

אתא לדרשא כפי ארחץ כתיב ילא הגוף כל רחיצת משמע



מב ברכות שני פרק קורא היה
 ש© מרבנן צורכא האי מר חזי לרבא רבינא לי׳ אמר

מיס לו שאת מי ואמ~ ממערבא דאתא
 א״ל ובקסמים ובצרור בעפר ידיו מקנח לרחוץ
מ מלים כב כתיב *בנקיק במים כתיב מי קאמר שפיר

דמנקי: מירי
 סג ומדקדק ק״ש הקירות כל חנינא בר חמא א״ר

סש *כפרש שנא׳ גיהנם לו מצננין באותיותיה
 ע״ב אלא כפרש א״ת בצלמץ תשלג בה מלכי׳ שדי

 חמאברתלייפה וא״ר בצלמות. אלא בצלמק אית כפרש
 טז *כנחלי׳ דכתי׳ לנחלי׳ *אחלי׳ נסמכו למה חנינא

 כי מף׳ לך לומר ׳ןגומ אהלי□כ נהר עלי כגנות נטיו
 לטהרה מטומאה האדם את מעלים נהלים מה
 לנוצר :זכית לכף חובה מ:ף האדם את מעלים אהלים אף

 לחה לר״א גננא לי׳ קטרין קא הוו אסי ורבי אמי רבי
 !?'׳£ טפיז כל טבל כאלו כפיס רקיצת שכר עליי מעלה שהוא לומר

״א2ל ©;,שח מלכות של תיבות ותבדיל שדי תפרש אס שדי כפרש
 שם תשלג יחלוכו מלכים בה אשר התורה כה מלכים

 נט־ו כנמלים לנחלים אהלים : המות צל את לך ותצנן
 בשחי© דההוא זה פירוש על תקשה והרשב״א : נטע ,כאהל׳

 לכיןליס אהלים נסמכו אלא ואהלית מר מלשון כתרגומו היא
 כאן עד כטיו כנמלים ליה וסמך ",אהל טוני מה לכתיב

 מדרשות בתי אהלים אף לסרש״י כיזזור :הרשב"א לשון
 ז אפדכו אהלי ויטע שנא* בהם נופלת נטיעה לשון אהלים
:אשה להשיאו קונה לו קושרי© גננא ליד! קטרן



בדכרח שגי פרק קוהא חיה
 מלת! ואשמע איזגל והכי ארחכי לחן אמר
 לתג: אשכחי׳ אזיל לכו ואימא ואיתי מדרשא דבי

 תח ואינו יטעה קרא יוחנן דרבי קמי" דקתני
 ליד אמרו לחו ואמרו אתא כו׳ יחזול טעה להיכן

דיינו: זה דבר לשמוע אלא באמי לא אלו
 בשורו{ עליהם עומרי׳ אין ושפחות עבדים שם

 ולא אבליבם ברכת עליהם אימתכם ואין ״דע
 רבי של שפחתו ומתח מעשה אכלים. תנחומי
 אותם שראה כיון. לנחמו תלמידיו נכנסו אליעזר

 אחריו נכנסו לאנפילון נכנס אחריו ועלו לעליי׳ עלה
 לי כמדומךה א״ל אחריו נכנסו לטרקלין נכנס

 אפיי נכוים אתם אי עכשיו בפושרין נכוין שאתם
 ושפרזורת עברים לכם שניתי כך לא חמין בחמי

 עליהם יבם“אומי ואין בשירה עליהם עומדין אין
 אומרי מה אלא אבלי׳ תנחומי ולא אבלים ברכת

 ועל שירו על לארם לו שאומרים כשם עליהם
 אומרים כך חסרונך ימלא המקים שמתו המירו

 אותם מספירין אין ושפחו׳ עבדים אידך תניא יכו׳
הוי עליו אומר הוא כשר עכר אס אומר יוסי י׳

 ראשונה סעודת אותו שמברץ ריזבה ברכת• אבלים ברכת
 מפורשת והיא אבלים ברכת שם וחבי־כין אקרים משל

 נכוין טרקליןהגדול: שלפני קטן בית לאנפילץ ס״א: בכתוכית
 שראיתם מועט ברמז תדבר שתבינו הייתי סבור כלומר בפושרין

וצעקה: גכיקה לשון הר לאנפילון: ליכנם מעליכם סי־ אותי



מג ברכיה שני פי־ק קורא היה
 מה א״ב ליה אם׳ מינינו ונהנה ינאמן טוב איש

לבשרים: הנחה
 שם קורץ ואין לג׳ אלא אמרת קורץ אין '־בנן • ק;

דלא משים אילימא מ״ט לה׳ אלא אמרות
.אתינן קא משמעין אי אתינן קא מראובן אי ידעען

 אי )3אתי קא מרחל אי ירעינן לא נמי אמהות א״ה
 השיבי: לא טפי השיבי הבא ער אלא .אתינן מלאה
החרימה אברכך כן "כשב מאי אלעור רבי אקןר

 שס קל־יארת וי אברכך בן .■בפי אשא בשמך
 ק עשת ואם יתפלח ד בפי אשא בשמך שמע.

 32 מל^׳ נפשי. תשבע והשן חלב *כמו אימה הכתוב עליי
 והעולם העה״ו עולמים שני שמחל אלא עיר ילא

שש הללו רנני׳ ב׳ .פי יהלל רננות *ושפתי שנא' הבא
:בעה׳ב יאחד ו בעה אחר למה

 מה חלום בלא לילות שבעה הלן בל וירא י״בי אמי"
יפקדי־ע.שם בל ילין שנא׳'"־■ושבע רע יקרא

חייאלי-ב-ט רבי ליה אמ~ שבע אלא שבע תקרי אל
;המיי פ'

 6״עלאפוקי ויעקב ינמק אברהם לגי׳ אלא אבות ין“קו אץ
יש״א :ילאה למל רבקה שרה לארבעה א^א :שבטים

 היי״ע'־ רננות להדדי: דסמיבי קראי תר הלב ■במו אב־בר כן
 ' פ בשמך .בשכ"מלו במי• אברכך הי־שב״א יכתב . שתיס

עולמות ב׳ שניהל ארצם: דרך אליך והתפללו כסי אשא
 :ע״כ בתפלה הבא והעולם שמע בקריאת הזה העולם

השמים מן יפקד בל ילין שבע אלא שבע תק״י אל
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 המשביע כל יוחנן רבי אמר הכי אבא דרבי בריח
בשורות אותו מבשרין אין ולן תורה מדברי עצמו

רע: יפקד בל ילק ושבע שנא׳ רעית־
 יר״ם הבי אמר צלותיה דמסיים בתר אליעזר רבי יו
 ואהוד", אהבה כסורינו שתשכן אלהינו ה׳ ע״ב

 ותצליח בתלמידי' גבולנו והרבה וריעות שלום
 ותקננו עדן בגן חלקנו ותשים ותקוה אחרית סופג■
 ייחול ונמצא ונשבים בעולמך טוב ויצר טוב בחבר
 נפשנו קורת לפניך ותבא שמך את ליראה לבבנו

 חכי אמר צלותיה דמשיים בתר יוחנן רבי .לטיבה
 ברעתני ותביט בבשתנו 'שתציץ אלהינו ה׳ יר״מ

 ותתעטףבחסידותך בעוזך ותתכסה ברחמך ותתלבש
 טובךועטתנותך. מדת לפניך ותתאזרבחניניתךותבא

 יר״מה׳ הכי אמר דמסייסצלותיה בתר זירא ר׳
 מאבותינו: נכלם ולא נבוש ולא נחטא שלא אלהינו

אלהינו ה׳ יר״ט הכי אמר דמצלי בתר הייא רבי

 :לסוקדו משגיח־ין אין לבך רע הוא הרי בתליה
ונראה טובה אקריתנו שתהא ותקווה אחרית בגורלנו: כפירינו

 ונמצא ונשכי□ תקנה: לשין ותקננו :שקויכי מה
 יצת״ר עלינו יתגבר שלא שמך את ליראה לבבנו יחול

 בקר בכל כשנמכיס אלא ביוה מאמריך לסור הלילה בהרהור
 כלומר נפשנו קורת לפטך ותבא לך: סימל לבבנו נמצא
 לבך ותתן תדע ברעתנו תביט :ממינו וקורת צרכנו ספק

אלינו: הבאה ברעה



 מד ברכות שגי פרק קודא היה
 יחשכו ואל לבנו ידוה ואל אומנותנו תורתך שתהא
 אלהינו ח׳ יר״מ הכי אמר צלותיה בתר רב :עינינו
 חייבם שלום של חיים ארוכים חיים לני שתתן

 חיים פרנסה של חיים ביכה של חיים טובה של
 חטא יראת בהם שיש חיים עצמית חילץ של

 עישר של חיים וכלימה בושה בהם שאין חיים
:?ים ש ויראת תירה אהבת בנו שתהא חיים יכבוד

:לטובה לבנו משאלות כל לנו שתמ^א חיים
פו אלהי ה׳ מלפניך רצוץ יה; ׳אמ צלותיה בתי" חכי

 שם ומעוות פנים מעזי שתצילני אמתי ואלהי
 רע מיצר רע כ?חכר רע ומפגע רע מאדם פנים

 1ומבעד קשה מרין המשחית ומשטן רע משכן
 ברית בן שאינו ובין ברית בן שהוא בין קשה דין

 בתר ספרא רב דרבי. עלי׳ קצוצי דקיימי ואע״ג
 שתשים אלהינו ה׳ יר״מ הכי אמר צלותיה דמסיים

 מטחיז של ובפמליא מעלה של *בפמליא שלום
 עוסקים בין בתורתך העוסקים התלמידים ובין

עלי יוציאו שלא פנים ומעזות :בנו יתגרו שלא פנים מעזי
 ואע״ג :מהול שאינו ב״ית בי שאינו :ממזרות לעז

 במלו' עליו סריסים עוקלי׳ שהיו דרבי עליה קצוצי דקיימו
 בפמליא :עליו העומדים לכל ולהנקס להכות אנטונינום

 מתגרי' מעלה של שכשהשריס האומות שרי במנורת מעלה של
 להלמס עומד ואני כדכתיב האימות בין קטטה יש תכף

:המכסים מטרת .שלמטה ובפמליא :סרס שר עם
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 שלא העוסקק וכל לשמה שלא עוסקי׳ כין לשמה
 לשמה: עוסקין שיהיו מלפניך רצון ■יהי לשמה

 חצין יהי הכי אמר צלותי׳ בתר א^כסנירי בבי שם
 אירה בקךן שהעמידנו אלהינו ה׳ מלפניך

 ואל לכנר ידיה יאל חשכה. בקרן העמידנו יאנה
עינינו: יחשכו

 כל רמן הכי אמר צליהיה כתר אלכסנדראי רבי סז
 לעשות שרצוני לפניך יידוע גלוי העולמים שם

 מלכיות. ושעבוד שבעיסה שאיי מעכב רציגךומי
 מלפנינו שהכניעם אלהינו ה׳ מלפניך רצון יהי

 שלם בלבב רצונך חקי לעשות ונשובה ומאחרינו
 אלהי הכי אמר צלוהיה בהי הינא דרב בריח מר

יגואלי: צורי עד ינומר. מרע לשוני נצוי־
 של<א עד אלהי הכי אמר צלותיה בתר ייבא שם

 לא ־■אלו שנוצרתי יעכשיו כדאי איני נוצרתי
 אני הרי במיתתי וחומר 1קי בחיי אני עפר נוצרתי
 מלפניך חצון יהי יכלימה בושה מלא כבלי לפניך
 מרוק לפניך שחטאתי ימרח עוד אחטא שלא

:אורה זוית אורה כקרן
 •צר שבעיסה שאו' :רצונך עושק אנו שאין מעכב ומי

:המקמיצנו שבלבנו הרע
 ועכשיו נוצר: להיות והגון ?שוב הייתי לא כראי איני

 שבמיתת• ק״ו נוצרתי לא כאלו אכי הרי משיבות• יזה שנוצ־וזי
והתה: כלה מרוק אבי: עפר



 מה כחכוח שני פרק קוריא היה
 וחלאי׳ יסורים ירי על לא אבל הרבים ברחמיך

 :הביפירי׳ ביום זוטא המנונא דרב וידוי והיינו ^עים
שם מצלי ד בהר בתעניתו יתיב היה בי ששת דע

 בזמן לפניך גלוי העולמים רבו■ הבי אמר
 מקריבה ואין קרבן ומקריב חוטא א~ם קיים שב״המ

 ישבתי ועכשיו לו ומהכפר ירמו חלבו אלא ממנו
 חלבי שיחסית יר״מ ודמי חלבי ונתמעט בתענית

גבי על לפניך דחכךבהיו באלו שנתמעט ידמי
ותרצני: המזבח

 דאיובסח ספרא מאיי־ ר׳ מסיים חוה בי יוחנן “א״
שם לשחיט׳ בהמה וסוף למות אדם סוף הבי אמ׳

 בתור׳ שגדל אדם אשיי עומדים הם למיתה והבל
 כשם יגדל ליוצרי רוח נחת ועושה בתורה ועמלו

 שלמה אמי ועליו העולם מן טיב בשם ונפטר* טוב
 ןהלמ5מרגלות וגומר; טוב משמן שם ^טוב בחכמתו
 לדעת נפשך ובכל לבבך בבל גמור דר״מ בפומיה

 לשונך נצור יום יום דלתותי על ולשקוד דרכי את
 ונגד בלבך תירתי נצור מרמה מדבר ושפתיך מרע

 וקדש וטהר חטא מכל פיך שמור יראתי. תהיה עיניך
 :שעה בבל עמך אחי׳ ואני ועין אשמה מכל עצמך

 וחברי כריה אני דיבנה דרבנן בפומייהו מרגלא
בתורה העוסק אני :בפיו רגיל היה זה דבר בפומיה מתלא

 בריה הארץ עס מברי וכן כריה וחברי אני. בריה
בין להבמין כמוני לב לו יש כלומר בתוספות ופירשו הוא
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 מלאכרתו והחית בעיר מלאכתי ^אני ברירת.
 משכים וה<א למלאכתי מ משכי אני בשדה.

 במלאכתי מתגדר אינו שהוא כשם למלאכתו
 אני תאמר שמא במלאכתו מתגדר אני אין כך

 ואחד המרבה אחר שנינו ממעיט. והוא■ מרבה
 מרגלא לשמים: לבו את שימין ובלבד הממעיט
 ביראדת ערום ארם יהא לעולם דאביי בפומיה

 אחיו עם שלום ומדבר חמה ומשיב רך מענה
 בשוק עכו״ם עם יאפי׳ אדם כל ועם קרוביו ""?ועם
ומתקבל למטה ונחמד למעלה אהוב שיהא ^כדי
 שלא ובאי בן יוחנן רבן על עליו אמרו הכריח על

 בשוק. עכו״ם אפילו מעולם שלום אדם הקדימו
 תשוברת חכמה תכלירת דרבא בפומירה מי־גלא

 ושונדת קורא אדם יהא שלא טובים: ומעשים
 ממנו, שגדול במי או ברבו או ובאמו באביו ובועט

ה׳ ירארת חכמה *ראשית שגא׳ ובמנין בחכמה קיא מליט
 נוקה כלומר בעיר מלאכתי אני :תוססות ע״כ לרע טוב

 ושמא אומנתו לתפוש מתגדל מתגרי־ :ממלאכתו מלאכתי
 תופס היה שאלו במלאכתי מתגדר שאיני עמו הדין תאמ׳

 כמותי בתורה להרבות פתויז לב לו היה לא שלי אומנות
 כמו לממעיט שכר שיש שנינו :שכר לו ואין ממעיט והיה

 שנויה היא קרבנות ואצל כו' לבו שיכוין ובלבד למרבה
 מיני בכל להערים ביראה ערום :ע״כ .מנקות בסוף

תורה של עיקרה חכטה תכלית :בוראו ליראת ערקה



 מי כרכרת שני ■פרק < קורא היה
 לעד. עומדת תחלתו עושיהם לכל טוב שכל

 לשמה לעושי׳ לעישיהס. אלא נאמר לא ללומדיהם
 לשמה שלא חעושי׳ וכל לשמה שלא לעושים ילא
 לא דרב בפרמיה מרגלא נבראו: שלא להם נוח

 לא בו אין הבא העולם הבא העולם הזה כתעילם
 מש<ןעלןידה ולא ורביח פריה ילא שתית. .ילא אכילה

 שפ״י צדיקו׳ אלא תהרו׳ ולא שנאה ילא קנאה ולא ומתן
 השכינה. מדיר ונהנין בראשיהם ועטרותיהם יושבים

 ח־ד1”רבנף תני וישתו: ויאכלו האלהים את *ייחזו שנא׳
 5מש ^נשים הקב״ה שהבטיח הבטחרה גדולה

 לך׳*שי**״לכ רב ליה אמר י שאננות *נשים שנא׳ האנשים
 כנישתא לבי בנייתו באקרויי זכיין במאי נשים הייא

 עד לגברייהו ימנטרן רבנן בי נברייהו יבאתנויי
 אמי רבי מבי רבנן מפטרי כי רבנן. מבי דאתי

 עילמך הכי. לי׳ אמרי חנינא רבי מבי' לה ואמרי
 יתרףתך הבא העולם לחיי אחריתך בחייך תדאח

 שבעי וישתו ויאכלו :טוניס ומעשים תשובת עמה שיהא
 קראן שהרי הבטחה גדולה :ושתו אכלו כאלו שכיכה מזיר

 היו רכן בית של תכוקות כנישתא לבי : ובוטיוות שאננות
 רבנן בי : הכנסת בבית רבן לפני למדין להיותן רנילין

 לגברייה* ונטרן : ותלמוד משנה שונין ששס המדרש בית
 בעיר תורה וללמוד ללכת רשות להן ונותנות לבעליהן ממתינות

 ממכרו רשות נוטל שהיה מזה זה רבנן מפטרי :איזרת
צרכיך כל בחייך תראה עולמך ולביתו: לארצי .,שוב
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 חבמית ת5יי פיך תכונה יהגה לכך דורים לתר

 עיניך נגדיך יישירו עפעפיך רננות ירחיש ולשונך
 הר^ע בוחר יזהירו ופניך תירדה במאור יאירו

 מישריבס תעלוזנה וכליוחך דעת יביעו שפתותיך
 הזו בי .יומיא עתיק דברי לשמוע יריצו יפעמיך
 רבי מבי לה ואמרי חפדא י״ב מבי רבנן מפטרי

.,מסובלי *אלופנו הבי ליה אמרו נחמני. בר שמואל קמי יילי
 הי אדעזר ורבי יוחנן רבי לה ואמרי ושמואל רב

 א^ר וחד במצות ומקובלים בתורה אלופנו אמר
 *אץ מפורק ומסובל^ ובמצות בתורה אלופנו שס
שיצא שאול של כפיעתו סיעתנו תהא שלא פי״ץ ע״ב

 סיעתנו תהא שלא יוצאת ואין האדומי. דואג ממנו
 צורזה ואץ אחיתופל ממנו שיצא דוד של פסיעתו

 ממנו שיצא אלישע של כסיעתו סיעתנו תהא שלא
 תלמןד או בן בינינו יהיה שלא ברחובותינו■ גחוי.

לב .אבירי אלי *שמעי ברבים תבשילו שמקדיח מי ישעי׳
 יוחנן ר׳ לי׳ מחי יא ושמואל רב מצדקה הרחוקים

 בצדקה ניוונין בילו העולם בל אמר חד אלעור ורבי

 :אומרים היו כרכה בלשון חכמות ידבר פיך :תמצא
 זה ופי־ץ : כהלכה בתורה מביט שתהא יושר לשון יישירו

 דואג זה יוצאת : דוד בית במלכות פרצה שפרץ אהיתופל
 שהיה גחזי זה צוחה :במלק כדמפרש רעה לתרבות שיצא

 כל :צויזה והיינו יקרא טמא טמא בית יכתיב מצורע
: שבידם בזכיות ולא הקב״ת של בצדקתי ניזון כלו העולם



 מו ברכות - שט פרק קלר־א היה
 כולו העול□ כל אמר ואידך בזרוע ניזונין והם

 כררב ניזונין אינן בזכותן אפילו והם בזכותן ניזונין
 מיגג־מ קול בת ויום יום בכל א״ר יהודה דא״ר א״ר יהירה
 ניזון כולו העולם כל ואומרת חורב מהר יוצאת

 יש חרובין קב לו די כני וחנינא בני חנינא :שכיל
 דאמ׳ יהודה דרב ופלינא שבת לערב שבת מערב

 אמר טפשאה גובאי לב אבירי מאן יהודרה רב
 מנייתו־ חד אגייר לא מעולם דהא תדע יוסף רב

 לב אבירי מחסיא מתא בני והלין אשי רב אמר
יימני תהי דאורייתא בשבהא חזו קא רהא צינתו

מינייהו: גיורא מגייר ולא בשתא

 קרא משתעי ובצדיקים שבידם בזכות בזרוע נידנין והם
 שאין ניזונין אין :הקב״ה של מצדקתו רקיקים להר וקרי
 יהודה רהב ופלינא :בקושי ומתסרנסין צרכם כדי 'הם

 הס אומת שס גיבאי : רשעים היינו לב אבירי אמר דהוה
 בשבחא : הנתינים מן שהיו אמרינן קדושין ובמסכת בבבל

 שם נאספים ישראל שהיו בשתא זמני תי־י דאורייתא
 לשמוע ובאלול אשי דרב מדרשה פסק הלכות לשמוע בקדר

 מה תהיה לכל כעפר ונפשי ]תוספות :ע״כ הקו. הלכות
 .הכל את שאגלה רצין יהי אני אף הכל את מכלה ]נפר
 מסיים היה כי ע״ג: הארץ כעפר זרע־ והיה שאומר כמו

 שלא העושה טוב: בשם נפטר שאיוב שם על איוב ספר
 ייקום פרק ׳־"ל אמי הא וא״ת נברא שלא לו גוה רשמה

לשמה שלא אפילו ובמצות בתורה אדם *עסוק לעולם ןשכהגי



* ברכות שלישי פרק שמתו מי 47
שמחו מי

שלישי פיק
 בי־אק ותפילין הקברות בכית אדם יהלך לא תניא הח

 עום כן עשרה ואט יקיריה בזרועו וס״ת
עושהו: הרף לרש *לועג משים ייהלי^
 ק זה הרי למקום ממקום עצמ*ת המ*ליך ת״ד שס

 עליהן וירכב המיר .ע״ג ויתנם ברסקיא יתנם
 מת־ר< היה ואם בזיק. מנהג בהם שנוהג מפני
 שאמר וכדרך מותי• לסטים מפני או עבו״ם מפני

תורה: בספר אמרו כך בעצמות
המת את הרואה יהודה רב אמר רחבה סט
הון לרש *לועג משום עיבר מלוהו ואינו ש•

 ו *מלוה אסי א״ר שכרו מה לוהו ואם יעישהי”^ל
ואוו שקלי הוו יונתן ורבי חייא רבי דל. חעןמם,ט

 שא מ־ירי דהכא וי״ל ־ שמהש קב שמה>ל לקש שמתוך
 שיכבדוק ע״מ שלומד מיירי והתם מכריו לקנטר אלא לומד
 אמד יוס אלא שאיכר בעצרת אבל בשהא זמני הרי
 בו וראיתי לתו אתרמיש כיסא ושמא מתאמפי׳ כ״כ היו

 עא שהיה ששמע ברזילי בר יהודה ר' הרב שמכר העתים
 דאדר ובכלה דאלול בכלה עליהם השמים מן יורד אש של

 וצר מתירא היה ואם עור: של גדול מרצוף בדסקיא
:ולריץ הסום על לרכוב

שין מי המקום את מלוה ביה קרי דל חינו ה׳ מלוה



מח ברכיה ,שליש פרק שמחו מי
 יונתן דרבי תכלתיה קשריא הוה הקברות יבמת

 למחר יאמרו שלא כדי דלייה. חייא רבי א״ל
 ידעי ומי א״ל אותנו. מחרבין ועכשיו אצלנו באין
 ט קהלת מא*מה ,יודעי אינם *והמתי׳ כתיב והא האי ^ולי
 שלשת לא שנית ואם שנית לא קרית אם א״ל
 יודעין החיים כי יפה. לך פירשו לא שלשת ואם

 שנא׳ חיים קרויים שבמיתת! צדיקים אלו שימותו
 שמואל מקבצאל כעלים רב חי איש בן יהיירע בן לבניהו

 מ 3 והכה ירד והוא מ־אב אריאל שני את הכה הוא
 חישס איש *בן השלג. ביום הבור כתוך הארי את
 חיע״ב איש בן אלא נינהו. מתי בני עלמא מלי אטו

 טקכצאול פעלים רב הי. קרוי במיתתו שאפילו
 שני את הכה וה־א לת־רה. פעלים וקבץ שי־בה

 ראשון במקדש לא כמיתו הניח שלא מואב יאל“אי
הארי את והכרח ירד והוא שני. במקדשי ולא

 מלוה כאלי והמלוהו החת מן דל ל־ ואין להד
 . ע״כ יחככו ה׳ לחת לויה שעושה חי חלית החקי' את

 עליו שכית פעט חזרת לא שנית לא ♦ הנביהכו דלייה
 נותנים שימותו יודעים ומאי צדיקים אלו ♦בו שתתכיכן י7כ

 והרשעים העכירה מן ידיהן ומושכין המיתה יום לבס אל
 וקוטאיס: יידעיס כאינם עצמם עושים מאומה יודעים א'כס
 מקדשים משכי דורות של השכים את השפיל הכה והוא
 שנאמר המקדש בית זו אייאל :כמותו בהם היה שלא
לוד שבכאו שם על מואב : דוד יזכה קרית אריאל הוי



בייכרח שלישי פרק שמחו מי 48

 גף דתבר דאמרי איכא השלג. ביום הבור כתץ
 ה ספרא דתג׳ דאמי״י איכא וטבל ונחת דברדא

מאוב יודעים אינם והמתים דסיתוא ביומא רב
 *ואה שנא׳ מתים 6קרויי שבחייהם רשעים •מילי'אלו

מה: אימא בעית ואי .ישראל נשיא רשע חללכא
 המי יומת עדים שלשה או עדים שנים פי •על יי ׳,דני

 בפג חייא •רבי בני ;מעיקרא המת אלא הוא חי
 מצער ק<א הוו תלמורייהו לחו אייקר להרייתא

 בה< אבון ידע לחבריה חד ליה אמר לאדכוריה
בתי והא ירע טנא אידך לירה אמר .צ^־א

 כתי והא אידך■ ליה אמר ירע ולא בניו *יכבדו יד
ואט תאבל. עליו ונפשו יכאב עליי בשרו *אך ש©

 בבש, כמחט המת לבשר רמה קשה יצחק רבי
 דאחריג כצעי־א ידעי רידהו בצערא אמרי החי.

 שנה אחר בחסיד מעשה והתניא ולא .ידעי לא
 והקניטה בצורת בשני השנה ראש בערב לעני דינר

 שר ושמע' הקברורה בבירת ולן יהלך אשתו

 לעסו? כדי לקרע וטבל ונהיית המואביה: מרות דאתי
 שקורי והקרח ברד של חתיכות דבי־רא גזיזי :בתורה

 רב ספרא רקרא :השלי, ביום והיינו בלע״ז גילאד״ה
 ועדי אומר הוא כדקיהו על רשע הלל : כהכיס תורת רב

 בעבודי להתעסק לקרייחא :חלל וקורהר חי יחזקאל .בימי
 אייקר : מגרסתם למודם אשתכח למידייהו אייקר : אחוזתם

כוסם צער דידהו צערא :שכחה מחקת עליהם הוכבד



 פט ביכות שלישי פ*ק שמתו מי
 חברתי לחברתה חרא אבדה לוו. זו שמתפ^ו׳ ."וחי׳
 מה ד הפרג מאחירי ונשמע בעולם ונשוט בואי

 יבילה איני חברתי לה אמרה .לעילם בא פורענות
 ארח לבי אלא קנים. של במחצלת קבורה אני1

 ההיא הלבה לי ואמרי ביאי שימעת שאת מה
 שמעת מה חברתי חבהתה לה ואמ~ה ובאה ושטה

 הוורע שבל שמעתי לה אמרה הבתיד מאתרי
 ההיא הלך אותו. מלקה ברר ראשונה ת כרביע

 נלקדה בולו הע־לם בל של שניה. ברב-עה ^ע
 בבירת ולן ך1ה: ־דרת הא לשנה לקה. לא שלו

 עם ד שמשפחת רוחות שתי תן א ושמע הקברות
 ונשמע בעילם ונשיט בואי לחברתה חרא אמרה וו:

 אמ*רה לם לע בא פורענות מה הפרגיד מאחורי
 שאני יבולה איני לך אמרתי בך לא חברתה לה

 ומרה את לכי אלא קנים של במחצלת קמרה
 ובאה ושטה הלבה לי. ואמרי ביאי שימעת שאת

 : מתות ילדות שתי של רוחות :הרחת עקיצת כגון ממש
 בראש כדק שהעולם לעולם סורעכו' היוט גזרו חת ונשמע

 כ~ביעת השכינה: חקום בין תחבדלת חחיצה הפ־גור : השנת
 ושלישית. שניית בכירה הן רביעות שלש יורה ראשונה
 :כשליו בר״ח שלישית .בכ״ג שניה .חרחשון בי״ז ראשונה

 וחת שנית לרביעת סחו" ליפול שעתיד אותו מלקת כיד
 עדיין בשנייה והנזרע שוברו והברד נתקשה כבר שנזרעת

והפשתה שנאחר כעכין הברד בשביל כשבר ואיכו רך היא
.1 4



 ברכות שלישי פרק שמחו מי
 מאחורי שמעה מה חברתי חברתדח לה ואמרה

 ברביעח הזורע שבל שמעתי לה אמרה הפרגוד.
 ברביעדת וזרע הלך אותת מלקה שדפק שניה

 נשרף לא ושלו נשרף כלו העולם כל של ראשונה
 דעילם כל של אשתקד מה מפני אשתו לו אמרה

 העולם כל של ועכשיו .לקה לא ושלך לקה כלו
 רדברי׳ כל לה סח נשרף. לא ושלך נשרף כלו

 שנכלדח עד מועטים ימי□ היו לא אמרו הללו
 של אימא ובק הסיד אותו של אשתו בין קטטה
 שהיא בתך ואראך לכי לה אמרה ריבה אותה

 הלך האחרת לשנה קנים. של במחצלת קבורה
 שמספרור־ז רוחות אותן ושמע הקברות בבית ולן
 בעולכש ונשוט בואי הברתי לה אמרה זו עם זו

 לעולם בא פ״רענות מה הפרגוד מאחורי ונשמע
 לבינך שביני דברים הניחני חברתי לה אמרה

 אימש דילמא ידעי. אלמא החיים בין נשמעו כבר
 תעירי שמע תא להו. ואמר ואזיל שכיב אחרינא

 דאתא עד אושפיזכתידה לגבי זוזי מפקיד הוה
 אט׳ מות לחצר בתרה אזל שכיבא רב לבי ואזיל

 מתותי שקלינהו זיל לידת אמרה היכא. זוזי לה
 תשדר לאימא לה ואימא פלן ברוך דדשא צינירא

 חלקה שדפון :נכו לא והכוסמת והמטה ככתה והשעורה
 האמורים דברים ידעי אלמא :הקשה משדף ואינו הרך

דדשא בצינורא :הקברות לבית מות לחצר :הקייס נין



 נ ברכות שלישי פרק שמחו מי
 דאתיא פלניתא בהדי דכוחלא וגובתאי מסרקאי־ לי

 לחו. ומכריו קדים דומה דילמא ידעי. אלמא למחר
 וווי גביה מפקדי קא הוו דשמואל דאכוה שמע תא

 הווקא גביה שמואל הוה נפשיהלא כינה ריתמי.
 מית לחצר אבתריה אזל ריתמי. וווי אכיל בר לי׳ קרו
 א״ל הכא. איכא אבא טובא א״ל אבא. בעינא א״ל

 נמי אבא בר אבא טובא א״ל אבא. בר אבא כעינא
 דשמיאל אב־ה אבא בר אבא בעינא א״ל הכא איכא

 חזייה אדהכי דרקיעא למתיבתא סליק א״ל היכא.
 מ״טלא אבראי יתיכת אמאי א״ל ללוידיתיבאכראי

 סליקת דלא שני חנך כי כל לי ראמ״י א״ל סלקת
 מעלינן לא לדעתי׳ ואחלישתא אפס דר׳ למתיבתא

 חוייח אבות אתא והכי אדהכי דרקיעא למתיבתא לך

 :שלי מסרק מסרקאי :בו סיבב שהדלת הבית מפתן ביזור
 : נפש לעגמת הכי אחרה ילדה שחתה !בשביל קנה נוכתא
 חת ידעי אלמא :לקבור׳ למהר דאתי׳ פלניתא כהרי

 רומה דילמא : למות ונטתה גוססת שזו זו שידעה שעושים
 יבא עכשיו לתו ומכריז קדיס המתים על הממונה מלא־
 מבקש אבא בעינא : יודעים איבן דברים שאר אבל סלוני

 כאילו לו נגלו החתים א״ל :שמו היה כך אבא את אני
 ללוי שמואל חזייה : בעגולה ויושבים מקבריהם קוץ הס

 הנך כי כל : מתים שאר של לישיבה מוץ יושב שהיה מכירו
 במסכת אפם רכי של בישיבתו ככנסת שלא השנים מספר שני

: וידיך בכי דקא לאבות שמואל חזייה : הנושא בפרק כתובות



ברכות שלישי פרק שמתו מי 50
 דלעגל א״ל .בכית קא מ״ט א״ל ואחיך בכי קא דחוה
 .טובא עלמא בהאי דחשיבת אחיכת מ״ט לן. את־ת

 א״ל .ללוי ועיילוהו ללוי נעיילוהו השיבנא איי א״ל
 רריחיא באמתא שקלינהו זיל א״ל היכא ריתמי וווי

 עברת מ״ט א״ל ריתמי. דידןומציעי ותתאי עילאי
 אכלת! אי מרירן מיגנכו גנבי גנבי אי א״ל חכי

 שמואל שאני ידעי. אלמא מרירן אכלת ארעא
 רבי ואף מקים. פגו וסכתי מקדמי דחשיב כיון

 נחמני בר שמיאל רבי דאמר כיח הדר יונתן
 שנא! וה עם וה שמספרים למתים מנין יונתן א״ר

לאברהם נשבעתי אשר הארץ זאת אליו ה׳ *ויאמר לד דניי׳
 הקב״ר אמר לאמר מאי לאמר וליעקב ליצחק
 וליעקב ליצחק לאברהם להם אמיר לך למשה
לבניכבם. קיימתיה כבר לכם שנשבעתי שבועה

 מאי לחו אמר כי ידעי דלא דעתך סלקא יט*ואי
 לאחווקי להו. למימר לי׳ למה רידעי מאי אלא הוי

 בנין כן דריהייא באמתא תקבר: ביוהרה אתית רלעגל
 ?שוב חי ידעי אלטא : הרייוייס אמת קרוי הריחייס חושב

 ושלחה דוד ע״ש מואב אריאל שני ]תוספות היוייס בין
 אטו חי איש בן : המואביה מרות ובאו הבית את שבכו
 וחן חיל וקריכן חי כתיב חדוייקיס בספרים עלמא כולי

 דריש מהארי רב דבי ספרא :הכי דייק הכתיב
 הספרי׳ באמצע שהוא הכור בתיך : שבספרים חמור שהוא

ידעי לא ואס״ר כתיב; חשה נחיתת הארץ זאת ע״כ:[



נא ברכות שלישי פיק שמתו מי
 אחרי המספר א״ריצתקכל טיביתאלמשח. ליה

 דלא דאמרי אית האבן. אחרי מספר באלו המת
 ]אמר[ והא איני להו איקפיד ולא דידעי וא״ד ידעי.

 ונפל שמיאל דמר בתריה אשתעי ]הד[ פכא רב
צורבא שאני דמוחיה. לארנקא ובזעא מטללא קניא

ביקריה: תבע דקב״ה דרבנן
ע של מטתן אחר המספר כל לוי בן יהושע א״ח

 שם עקלקלות□ *והמטים שנא׳ בגיהנם מפל ת״ה
 אפי־מלי׳קבה ישראל. על שלום האין פועלי את ה׳ יוליכם
 פועלי את ה׳ יוליכם ישראל על ששלום בשעה

 שעבר ת״ח ראית אם ישמעאל רבי דבי תנא האץ
 עשה שמא ביום אחריו תהרהר אל בלילה עבירה

 אט׳ תשיבה. עשה ודאי אלא ס״ד שמא תשובה.
 בממ׳נא אבל שבגופו דברים אלא אמרן לא רבי׳

 ב״ד מקומו׳ בכ״ד ריכ״ל ואמר למתה דמהדר עד
 אחר המספי :דנופייהו צערא אלא כלים מביכים אין

 קנה טללא מן קניא :מיתתו אמר מת של בנכותו המת
כיס רמוחיה ארנקא :גג ללא ט :הגג מן נפל וכבד גדיל

:ע״כ בו מוכת שהחי?
 לטובים ה׳ הטיבה כתיב מיניה לעיל ם1 עקלקלה והמטים

את והמכריעי׳ עקלקלותס והמטים ליה וסמיך
 ה׳ יוליכם :?ובה לכף להטותם זכותם על יותר ?ובת'

 משמע השתא מקומות בכ״ר :לניהכם האון פועלי את
לפי הרב לכבוד חקוקות בכ״ד אדם בכי ?ז״ל שכדו מציכו
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 א״ל במשנתינו. שנינו וכלן היב ככור על מנדין

 ואשכח דק נפק תשכח לכי א״ל היכא אלעור רבי
 הכמים תלמידי של מטתן אחר המספד .תלתא

 כלפי רעתי את והמגיס ידים בנטילת והמולול
 היא דתנן היא. מאי מטתן אחר המספר שמים.”^*
 את ולא הניוררה את לא משקין אין אימר היהא״רש

מעשה א״ל משקין. אומרים וחכמים חמשיחררת ז
 והשקוה מרושלי׳ שפחה שהיתה אתת בברכמית

 ומת עדותו השקוה דוגמא א״ל ואבטליון. שמעיה ן
 בנטילת המזלול ארונו. את וסקלו ב״ד ושלחו בנדריו

שעקביא ח״ו ]יהודא[ )יוסי( א״ר דתנן .היא מאי ירים 1 •
 אדם כל על ננעלת העזרה שאין נתנדה מהללאל בן ן

בן כעקביא חטא וביראת ובטהרה בחכמה מישראל

•-'4
 במסית עקביא אומר היה הוא לרבנן: כבוד נהגו שלא

 לא :ונסתרה בעלה לה קנא אם משקין אין : עדיות
 לאשת פרט בפרשה אמור ישראל בני אל דבר הגיורת את
 :מקומה ע״ש או שמה כך בכרכמית :משוחרר ועבד הגר

 שמעיה שהיו ע״ש שהשקוה אותם היו לה דומים דוגמא
 לפירוש ראיה הביאו ובתוספות סניןרב. של בניו מבני ואבטליון

 ובערוך .דכוותה דוגמא מהו קטן דמועד מירושלמי רש״י
 ולא חמש מריס תיו לא אבל צבע חי השקוה דוגמא פי׳

 פליג יוסי רבי אותהע״כ: לירא אלא עליה התורה חמקו
 הפסחים כששויןטיס ננעלת : עקביא את שנדו דקתני אדלעיל

מישראל ארם כל על :גתות בג׳ נשיזט שהפסח וכת כת כל של



 נב ברכות שלישי פרק שמחר מי
 חנוך כן אלעזר ר׳ את נדו מי את אלא מהללאל
 והניחו ב״ד שלחו וכשמת ידים. בנטילת שפכפק

 שנתנדרת מי שכל ללמדך ארינו על גדולה1 אק
 דעתו המניס אי־ונו. את סיקלין ב״ד כנ״ויו ומת

 ש״ע :תענית במסכת המעגל תני כגין היינו שמים כלפי
 לש״א לפניהם מוטל שהמת בומן בהספד העוסקים ת״ר

 לפניהם מוטל המת אין וקורין אחד אחד נשמטין
 עימדין הם ודומכב יושב והוא וקורין יושכין הן

 וא־מר הדין את עליו ומצדיק עומד והיא ומתפללין
 נפרעת ולא לפניך חטאתי הרבה העולמים כל רבין

 אלהינו ה׳ פגיך1מ רצון יהי אלף מני אחד ממני
 ישראנל בית עמך כל ופרצ'ת פרציתינו שתגדור

 לאיניש ליה מיבעי^ת לא אכיי אמר ברחמים.
 דרבי משמיה תנא דאמררשב״לוכן הכי למימך

 רב ואמר לשטן פיו אדם יפתח אל לעולם יוסי
א ישעי׳ אהדר■ מאי היינו *כסדום שנא׳ קי־א מאי יוסף

סדום: קציני ה׳ דבר שמעו נביא לחו
 העזרה כשבתמלאה והיינו עליהם ננעלת כשהיא כלימר

 בתכמה ?שוב כלומר בישראל אדם היה לא לפה פה
 הרב כבוד במי והיינו זלזל שפקפק :כעקביא תטא ויראת
 לפניה׳ מוטל המת אין :הידיס על הנחרים ע״ס שעבר

 לצד שנתון וי״ס כאן אותו מספידין והם אתר בבית שהמת
נפרעת לא הכי למימר :האבל ודומם יושב והוא :אתר

ע״כ: הפרע משקע ממני
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 בבגדו כלאים המוצא רב אמר יהירה רב אמר עא
 ואין חכמה *אין מ״ט בשוק אפי׳ פושטו שס

 חלול שיש מקום כל ה׳. לנגד עצה ואין ע״בתבינה
 לאביי פפא *א״לרב לרב. חולקיןכבוד אין השם כא משלי

 שנא ומאי ניסא להו דמתרחיש קמאי שנא מאי כ
 בשני חנויי משום אי ניסא לן מתרחיש דלא אנן

 מתנינן קא ואגן היה כנזיקין תנויי כולי יהירה ררב
 בעוקצין יחידת רב מטי היה וכי סדרי. שית^א
 זיתיכה לה ואמרי בקדרה ירק שכובשת האשה
 אל ושט דרב הייות אמר רין יטה כטרפיהן שכבשן

 תליסר בעוקצין מתניכן קא ואנן הכא חזינא קא
 מסאנ<א חד שליף כי יהודה רב ואלו מתיבתא

 קא ומצווח נפשין מצערינן קא ואנן מיטר׳ אתא
 רגילין היו לא הוה כנזיקין :ה׳ ככד משובה חכמה אין

:שלנו בבי בתלתא אלא סדרים '7 של גמרא בכל
 יש טהורים עוקלין: במסה׳ וכו׳ ירק שכובשת האשה

 ענין להו והוו בהם לאויזזן כדי העלים עם זתיס שמוסקין
 טרפיהון עס כבשן ואם טומאה להם להביא לזתיס יד

 כלוחי ושמואל ררב הויות :כו׳ יד תורת בטלה במוחץ
 רמתי ב׳ שהיו הקושיות ככל עלי קשה הללו משכיות טעם

 יש בי״גסנים מתיבתא בתליסר :׳הגמ בכל בהן מתקשים
 היא גס עוקצין ומסכת סדרים ו׳ של ובריתא משכה ביכיכי

 ולוי קפרא בר ומשכת מייא ור׳ ר׳ משכת כגון פכים בי״ג
יש ישיבות י״ג י״מ בתוספות וכתבו :כו' שמואל דבי ותכא



נג ברכות שלישי פרק שמחר מי
 מסרי קא הוו קמאי א״ל .בן רמשגח וליה צווחינן

 נפשק טסרינן לא אנן השכב אקדושוח נפשייחו
 חזייה אהבה בר ררבארא הא כי אקדושתהשם:

 סבר בשוקא כרבלתא לבישת דהות ביתית לההוא
 מלתא אגלאי מינה קרעיה קם היא ישראל רבת

 א״ל שמך מה א״ל זוזי. בת׳ שיימוה היא דביתית
 :שויא זוזי מאה ארבע מתק מתון לה אמח מתק
עב בשערי ויתיב 1אויר־ דחוה רגיל הוה נירל י-ה
 טבילה.שם והבי טבילה הבי להו אמר טבילה "

 אמ׳ דדע מיצר מר מיסתפי לא רבנן ליה אמרו
 הוה יוחנן רבי חוורי. קאקי כי באפי דמיין להו

 כי אמר טבילרה כשערי ויתיב אזיל דחוה רגיל
 בי ליסתבלן נהרא מן יש^אל בנית ואתיין סלקן

 לא רבנן ליה אמרו ביתי שפירי זרעא להו דלהוי
 מזרעא אנא להו אמר בישא מעינא מר מסתפי
 בישא עינא ביה שלטא דלא אחינא קא דיוסף
 אבהולאשי׳מע וא״ר עק עלי פירת בן יוסף פורת *בן דבתיב

 בגמרא הרגיל לשון אלא דווקא לאו ותליסר שבקיאין בנו
 כמו משוב לבוש שם כר־בלתא :ע״כ סשיטי זוזי תליסר כמו

 מאות ארבע מאתן לשון מתון מתק :וכרבלתהון פטשיהק
מתון איזר לשון לי גרס השם כלומר ת׳ היו ר' פעמים ב׳

 :זוזי ת׳ משתכר הייתי המתכתי אס המתנה לשון מתון
מאד תאר יפה אדס יוחנן רבי : לבנים אווזין חיוי־י קאקי

;בהפועליס כדאמריכן היה
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 אט׳ הנינא בר׳[ ]יוסי רבי עין עולי אלא עין עלי א״ת

 שבים דגים מה הארץ בקרב לרוב *וידנו .'ד״מהכאאש,י
 ורעו אף בהם שולטת העין ואין אותן מכס־ם מיםש^הפ

 אימא בעית ואי .בהם שולטת העין אין יוסף של ׳א לש
 שלו שאינו ממה לידן רצתה שלא עין עין עלי

בי: שולטת הרע עין אין
 אמי דרבי משכדה א״ל וימנין עוירא רב עגדרש

 מלאכי אמרו אסי דרבי משמיה א״ל וומנין שס
 *אשר בתורתך כתיב רבש״ע הקב״ה לפני השרת ע״ב

 נושא אתה והלא שוחד. יקה ודא פנים ישא דניי׳ילא
 אמר אליך כניו ה׳ *ישא דכתיב לישראל פנים >מיני
 *ואכלת להם שכתבתי לישי־אל כני׳ אשא ילא להם ח דניי׳

 כוירה ער עצמם על דקדקו והם וברכת ושכעת
כביצה: ועד

 מן לאהריה חמדן לבי־כת מנין יהודה רב כאאמר
 מנין וברכת ושבעת *ואכלת שנא׳ התורה ח דגלי׳
 שם *כי שנא׳ התירה מן לפניה התורה לברכת לב $ם

לאלהינו: גודל הבו אקרא ה׳

 רצתה שלא : בתם שולטת שאיכה העין חן משולקין עין עולי
:אדוניו מאשת וליהנות ליוון

 יהודה לרבי וכביצה חאיר לרבי כזית כביצה וער כזית ער
 ורבי כזית עד אומר מאיר רבי חזמנין כמת עד דתנן

:ע״כ כביצה עד אומר יהודה
לסתות משת כשבא .לאלהינו גורל הבו אקרא ה׳ שם כי



נר ברכות שלישי פרק שמתו מי
 שם אומר היהיר שאין מנין אהבה כר אדא רב אמר

ע״ב כל ישי־אל בני כתוך *ונקדשה׳ שנא׳ קדושה
 נג יקיא משמע מאי מי׳. בפחית יהא לא שבקדושה דבר

 אתיא אבא כר חייא דרבי אחוה רבינא דתנא
 ישראול בני בתוך ונקדשתי הבא כתי׳ חיך חיך

 י> מלכי עשרה להלן מה העדה מתך *הבדלו התש וכתיב
עשרה: כאן אף

 כב מקבלין ד״ת אין אומר בתירא כן יהודה ר׳ תניא
מגמגם שהיה אהד בתלמיד מעשה טומאה

 בני א״ל בתירא בן יהודה ,מרבי למעלה וקורא
 טימאה מקכלין ד׳ית שאין דבריך ויאירו פיך פתח
 אינהיימי׳כג מהאש נאבה׳ כאש דברי כה *הלא שגא׳

 ט;מאה: מקבלין אינם ד״ת אף טימאה מקבלת
כג לנקביו הנצרך יונתן א״ר נחמני בר שטואל א״ר

 י לקראתכם *הבון שנאמ׳ משוס יתפלל לא ה״ז
:ישראל אלהיך

 ער *שמיר מ״ד יונתן א״ר נחמני בר שמואל וא״ר
ש© וקרוב האלהים בית אל תלך כאשר רגליך

 7 קהלת לעשות יודעים אינם כי זבח הכסילי׳ מתת לשט־ע
האלהים. כית אל תלך כאשר רגליך שמור רע

 אמן אתרי עכו ואתם תתלה אגרך אני לישראל א״ל בד״ת
 באמן לאלהינו גודל הבו אתם בירכה אקרא ה' שם כי

יומא: במסכת לה מפרשי הכי
:היה קרי בעל ♦ וקורא מגמגם



בריכות שלישי פרק שמתו מי 5*
 קרבן הביא תחטא ואם תחטא שלא עצמך שמור
 הוי רבא אט׳ הכסילי׳זבח: מתת לשמוע וקרוב לפני.
 קרק מביאי׳ חוטאי׳ שאם חכמי׳ דברי לשמוע קרוב

 וטביאין שחוטאין בכסילים תהי ואל תשובה ועושק
 לעשות יודעים אעם כי תשובה עישין ואק קרבן

 בכסילים תהי אל אלא נינהו. צדיקים א״ה רע
 טובה על אם יודעי׳ ואינם קרבן ומביאין שחוטאין

 אמ׳הקב״ה מביאי׳: הם רעה על או מביאי׳ הם
 א״ר לפני. מביאין קרבן מבחינק אינן לרע טוב כין

בשעה נקביך שמיר פפא כר חנינא ר׳ ואיתימ׳ אסי
לפני: כתפלה עומד שאתה

 אילימא למאי ערוה באשה טפח יצחק ר׳ אמח כד
 למה ששת רב אמר והא בה לאיסתבולי

 שבפני׳ תכשיטין עם שבחוץ תבשיטין הכתוב מנה
 אשת של קטנה באצבע המסתכל כל לך לומר

 בית אל ללכת רגלי־ ותצטרך תחטא שלא עצמך שמור
 תשובת לשמוע קרוב הוי ;יזטאת להביא האלהיס

 נקביך שטור תשובה: בלא ככסיליס אותי קרבכןחתת בהבאת
 ע״כ: תפילו שלא כקב•־ שתור רגליו את להם־ כתו רגליך שבין

 שבפנים תכשיטים :היא איש אשת אס בה לאסתכולי
 לבנותיהם עושין שהיו הריזם בית של דפוס כותז

 ותולזבין האזכיס את שכוקבין כדרך הריוס בית כותלי ונוקבין
 שבחוץ תפשיטין עם : הזכרים להם יזדקקו שלא כדי אותו

עבירה הרהור כפרת על אותם הביאו והס וצמיד אצעדה



נח ברכיה שלישי פיק שמתו מי
ולק״ש. באשתו אלא התירף במקום מסתכל באלו
 ח! שיקישעי׳ *גלי שנא׳ ערוה כאש׳ שק חסדא רב אמר
חרפתך. תראה גם ערותך חגל וכתיב נחתת עכרי
 כ שיי קולך *כי שנא׳ עתה באשה קול 1שמא אמר
באשת שער ששת רב אמר נאוה. ומראך ערב

שסי העזים: כעדר *שעי־ך ערוהשנא׳ ,
ס ש אמרו חמות׳ דורשי חייו. לו תפיליויתלו ההילה

 ־ח ׳,יני התולה זח מנגד לך תלואים חייך *והיו
הפיליו:

 שם יהירה דרב מעיה מישתמיט קא הווה אכא רבי
ע״כ רב דאמר ישראל לא^ץ למיסק כעי דחיה

 שג׳ שה בע עוכר יש^אל לארץ מבבל ל׳ הע כל יהוד׳
 יכ^׳ימ^ נאם תםוא פקיר יום עד יחיו ושמח *כבלחיוכאי

 ׳ע אזל ואחי מילתא מיניה ואשמע איזיל אפר ה׳.
 א״שעימרי היה יהודה דרב מיה ק דקתני לתנא :חיה אש

 לא מגולה טפץ אס ולק׳ש לאשתו :חיי! בבנות שנסתכלו
 להסתכל איש באשת עתה כאשת שיק כנגדה: קי׳ש יקרא

: ערותך הגל בתריה יכתיב שיק גלי : לק״ש באשתו יכן
: א ה תאוה ש״מ בכוה קרא לה ז חשב מד עתק קילך
 קשרים רישומיה דורשי :חייו יתלו ביתד הפיליו ההילה

 היא: והיא גרסיכן ממורות ודש׳ בתורה: הכלולים ורשומים
אבא רבי שהיה לסי אליו בראה היה לא מיניה טישהמיט

 לא לפיכך לו אוסר יהודה ורב לא״י לעלות מפץ
חבה״ח: קבמוץ מלהא מיניה ואשמע לב״ת: נכנס היה
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 וחוזר הרוח שיכלה ער ממתין ונתעטש בתפלה
 וכקש בתפלה עומד יהיה דאמרי איכא ומתפלל

 וממתין ומתעטש אמו׳ ד׳ לאחריו מרחיק להתעטש
 רבונו ואומר ומתפלנל והוור הרוח שיכלה ער
 חלולים חלולים נקבים נקכים יצרתנו עולם של
 בחיינו וכלימתינו חרפתינו ר־יפניך וידוע גלוי

 שפסק ממקום ומתחיל ותולעה רמה ובאחריתנו
 דיי: זה דבר לשמוע אלא באתי לא אילו א״ל

 במבואירת מהלך היה חסדא דרב כותיח שסחגיא
 אלא עוד ולא ק״ש יקרא לא המטונפורת

 א״ר מאי פסק לא פוסק. ובא קורא היה שאם
 הכתוב עליו לוי בן יהושע דרבי בריח בר מיאשה

 טוביבם לא חוקיבם להם נתתי אני *וגם יחזקאלכאומר
מושכי *הוי ר׳אסיאמר בהם. יחיו לא ומשפטים ת>שעי׳

 מדכא ׳אמ אהבה בר אדא רב השא בחבלי העון
 א״ראבהו שכרו מה פסק ואם בזה. ה׳ דבר *כיט)מדני

ימים: תאריכו הזה *ובדבר אומר הכתוב עליונדניי;ל

 מאותו שנודף מגופו הרוח שיכלה עד :מלמטה ונתעטש
 דהא התפלה בתוך ואומר : שפסק למקים לתפלה וחוזר רו?

 כמי להפסיק יוכל לפיכך הרוח ע״י כבר ועומדת מופסקת
:באמצעו זה דבר ולומר

 להנתק כויזים אלא חזקים שאינם בחבלים השיא בחבלי
 הוא בעלמא דבור ע״י זה אף עצמם על היגון מושכין הן

ימים: תאריכו שנזהרתסעליו זה דבור בשביל הזה ובדבר :נענש



ט ברכות רביעי פרק השחר הפלת
השחר תפלת
רביעי פי־ק

עת אבות תפלות אמר חנינא ברבי רסי ר׳ איתמר
 כו תמידי׳ כנגד תפלות אמר 'ריב״ל תקנום

 ע״כ ותניא הנינא ברבי יוסי דרבי ביתית תניא .תקנים
 יוסי דרבי כותית תניא לוי ב; יהישע דרבי ביתית
 שנאמר שחרית תפלת תקן אברהם חנינא ברבי

 יט ^י׳ל0ש עמד אשר המקום אל בבקר אברהם *וישכם
 קי חלים *ויעמיד שנא׳ תפלה א'7א עמידה ואין ה׳ פני את

 תפלות תקן יצחק המגפה ותעצר ויפלל פנחם
 לכגו׳יאשי׳כד בשדה לשוח יצחק *ויצא שנאמר המנחה

 קג מלים לעגי *תפלה שנאמ׳ תפלה אלא שיחת ואין ערב
 תפלת תקן יעקב שיחו. ישפוך ת׳ ולפני יעטוף כי

 ב<תראשי׳כמ בי שם וילן כמקים *ויפגע שנאמר ערבית
 !יימ״ה 1*ואל־ שנאמ* תפלח א־^א פגיעת ואין תשמש

 תנתית בי. תפגע ואל ותפלת וינה בעדם תשא
 ער תשחר תפלת אמרו מה מפני דריב״ל כותית
חצות עד והולך קרב שחר של תמ־ד שהרי חצות

:וסלי אימר יהודה ורבי
 מ רבי אחורי המתפלל <תומר אליעור רבי תניא

 ע״ג לרבו שלובם והמחזיר לרבו שלום והנותן

היא: יוהרא רבו אחורי ככה״ג: אנשי תקנים תמירים כנגד
רגי: עליך שלום אתר ולא אדם כל כשאר לרבו שלום
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 ת4של דבר ודאומר רבו של ישיבתו על והחולק

 ;מישראל שתסתלק לשכינה גורם רבו מפי שמע
 רבי לפני שבא אחד בתלמיד מעשה רבנן הנו עז
 <תו י־שות ערבית תכלת רבי א״ל יהישע שס

 ערבית תכלת א״ל ר״ג לפני בא .רשות א״ל חובה
 יהושע רבי והלא א״ל חובה א״ל חובה או רשות
 תריסין בעלי שיכנסי עד חמרן א״ל .רשות לי אמר
 השאל עמד לב״ה ת^יסין בעלי שנכנסו כיון לב״ה
 .חובה ר״ג א״ל חיבה או רשות ערבית תכלת ושאל
 שחילק ארכב יש כלום לחכמים ר״ג לרן אמר
 והלא א״ל לאו. יהישע רבי א״ל וח. בדבר עלי

 רגלך על עמוד יהישע א׳יל רשית אמרו משמך
 אלמלא ואמר רגליו על יהושע רבי עמר בך ויעידו

 המת את להכחיש החי יכיל מת והוא חי אני
 להכחיש חחי יכול היאך הי והיא הי שאני ועכשיו

 ירכי ודורש יושב גמליאל רבן הירח החי אח
 יאמרו העם כל שרנני עד רגליו על עימד יהושע

 כמה עד אמרו ועמד עמיד המתרגמן להוצכית
 אתא צעריה אשתקד בר״ה אחא וליזיל ניצעריה

 היאך :בהלכת זה את זה המכציזיס יזכחיס תריסין בעלי
 צריך אני כי׳זי על החי אח להכחיש ההי יכול

 רבן לפני עומד שהיה המתורגמן רשות: לו שאמרתי להודות
 עמוד גמליאל: רבן מפי הדרשה את לרבים ומשמיע גמליאל

השנה ראש במסכת כר״ה :שעבר' בשנה אשתקד :שתוק



מ ברכות רביעי פרק השחר הפלת
 נמי הכא צעריה צדוק דרבי כמעשה בבכורות

 תא וליויל. ליצעריה דאי כילית ליה מצער קא
 ליה תות יהושע לרבי נוקמיה נזקים מאן ונעכריה

 זכורה ליה לית עקיכא לרבי נוקמיה .דבר בעל
 בן אלעור לרבי ניקמיה אלא ליה. ועניש אכות

 לעזרא. עשירי והוא עשיר והוא חים דהיא עזריה
 עשיר הוא .ליה מפרק ליה מקשי דאי הכם היא
 ביתית, מכלה מצי נמי תאי קיסר לבי מפלח דאי

 ול:יא אבית זכית ליה דאית לעזרא עשירי והיא
 למר ליה נירא ליה ואמי־י אתו .ליה עניש מצי

 באנשי ואמליך איויל א״ל מתיבתא ריש למתיי
 כח *רלמא ליה אמרה כ־ביתיה ואמליך אזל .ביתאי

 רלמא רידין מ ולא כקדש מעלין א״ל לך מעבירין
 יומא לשתמיש אינשי אמרי לה אמר לך עניש

 ביום ובמעותך במקלך אצלי שתבא עליך גוזרני לו שאמר
 במסכת בבכוריח :במשבונך להיות הכפויים יום שיזל

 רבן וא״ל בוכרא ליה הוי צדוק דרבי מעשה היה בכורות
 : הכא כי בך ויעידו רגלך על עמוד יהושע לרבי גמליאל

 דבר בעל : הנשיאות מן אותו ונעביר בואו נעבי״י׳ תא
 זכות ליה לית טפי: כערא גמליאל לרבן ליה והייא הוא

 לך מעבירין ידו: על וימות ר״ג ליה עניש ודילמא אבות
 מעבירין דילמא גרסינן הכי אמר. בשביל הנשיאות מן יור״־וך

 וליתבר דמוקרא בכסא מדא יומא לישתחיש לה אמר לך
קורידין: ולא בקדש קעלין גרסיכן ולא
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 ליה אמרה .ליתכר ולמחר דמוקרא בכסא חרא
 שגי סרי תמני בר יומא ההוא חוורחא לך ליה
 סרי תמני ליה והדרו ניסא ליה אתרחיש רדה

 עזריה בן אלעזר רבי דקאמר והיינו חוורתא. דאי־י
 שנה. שבעים בן ולא שנה שבעים כבן אני הרי
 ונתגרה הפתח לשומר סלקוהו ם הי .אוהו תנא

 ואימר מכריו ר״נ שהיה ליכנס לתלמידים רשית
 )משום לב״ה יכנס אל כברו תוכו שאין ת״ח כל

 כאלו הגון שאינו לתלמיד השינה כל דאמרינן
 אימת עזריה בן אלעור ורבי .למרקוליס אבן זורק
 אלעזר: ורבי היין שאינו לן דקים היכא מילי הני

 וכמצית בהורה .אדם יעסוק לעילם דרש עזריה בן
 לשמה.( בא לשמה שלא שמתוך לשמה שלא ואפילו
 אר״י בבה״מ. ספסלי כמה אתוספו יומא ההא
 ורבנן דוסתאי בר יוסף[ ]אבא יוסי( )רבי בה פליגי

 מארה ן׳ אמר וחד ספסלי ת׳ סף אה׳ אמר חד
 דלמא אמר דר״ג דעתיה חלשא קא הוה .ספסלי

 ערג בלשון לו וקורץ יקרה זכוכית של כים דמוקיא בכסא
 ישתה א׳ יום הדיוט חשל אינשי דאמרי והיינו סר״קא;

 ן ישבר: ישבר אס כך ואמר בעליי בו ויתכבד יזשוב בכים
 להיות לדרשן ינאה לבכות שערות לך אין חיוי־תא לך ליה

 קא הוה זקנה: של שורות י״יז דרי סי״י תמני זקן: לו
 תלמידים היום אותו שכתוספו כשראה דר״ג דעתיה חלשא

חלבא: בימיו שמנען יעכש שלא דואג והיה רבים



נח ברכיח רביעי פיק חפלתהשחר
 חצבי בהלמא ליה אחזו מישראל תורה מנעתי ח״ו

 ליתוביה אלא היא ולא .קיטמא דמליין חיוארי
 ביום בו עדיות תאנא ליה. דאחזו היא דעתיה
 יומא ההוא ביום בו דאמרינן היכא ובל .נשנית

 שלא ככ״ה תלויה שהיתה הלבה היתה ולא היה
 מביו-ן עצמו מנע לא גמליאל רבן ואף .פירשוה
 לפניהם עמוני גר יהודה עמד ביום בו רתנן המדרש

 .בקהל לבא אני מה להם אמר המ״רש בכית
 אתה. מיתר יהושע ר׳ א״ל .אתה אסור ר״ג א״ל

 ״ דבלי׳ עמוני יבא *לא נאמר כבר והלא ר״ג לו אמר
 ומואב עמין וכי יהושע רבי א״ל .ה׳ בקהל ומואבי

 סנחריב עלדה כבר והל<ת .יושבין הם במקומן
 י ישעי׳ עמים גבולו׳ *ואסיר שנא׳ האימות כל את ובלבל
 גמליאל רבן א״ל .כריש מרובא דכריש וכל וגומר
 מט בגיירחי׳ שבות את אשיב כן *ואחרי נאמר ככר והלא
 נאמר כבר והלא יהושע רבי א״ל שבו. וכבר עמק

 ט עמום אלא שבו לא ועדין ישראל עמי שבות את *ושבתי
 טהןכ .בקהל לבא התירוהו “מי .דהדרי נמי הבא דהדרי

יהושע לרבי ואפייסיה אידיל השתא איכו ר״ג אמר

 ״איש הגיכיס איכס שנתוספו תלמידים הכי כלו׳ בחלמיה ליה אחזו
 ראויים: איכס אלו אך כלומר דחליןקיטמא מיורי מצבי כהכי אלא

 , המדוד רב התלמידים שרבו חתוך פירשוה שלא ספק תלויה
 נ!^,'ני, חעלחא ריבא ליכא ועמק פריש מיובא רפי־יש )כל והפלפול:

נ״ו׳ והכי הואיל השתא איכו :(בלבל© שסכמריב סבור הוה ולא
 לית>
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 דביתיה לאשיתא חונהו לביתיה מטא כי אזל

 אתת שפחמי ניכר ביתי מכותלי א״ל דמשחק
 לספינת לה ואוי פרנסו שאתת לדור לו אוי א״ל

 תלמידי של בצעק יודע אתת שאין קברניתה שאתת
 א׳נל ניוונין. הס וממת עסוקין הן במה חכמים

 בשביל עשה ביה אשנה לא לי מהול לך נענתי
 לתו ולימא ליויל מאן אמת .איפייס אבא ד כב

 שלח אוילנא אנא כובס ההוא לתו אמי־ לרבנן
 מיא ילבוש מ״א דלביש מאן לב״ת יהושע רבי

 מדא דלביש למאן יימר מרא לביש דלא ומאן
 עקיבגית רבי א״ל .אלכישיה ואנא מ־ייך שלח

 וליצער דרי׳ג עבדי ליתו דלא גלי טרקו לרבנן
 אנא ואתיל דאק־ם מיטב ית־שע רבי אמ" רבנן

 לתו ואמר אדשא טרף יהושע רבי אתא לגבייתו.
 מזרת כן ולא מות י ת4ל שאינו יוה מזה כ; מזה

 אפר ואתרך מערת מי מימיך בזזה בן יאמרלמזת
 נתפייסת ידרשע רבי עקיבא רבי ליה אמ~ מקלה

 אסייסית: אמיל צערתיה וביזנס יהושע כרבי שהלכה הוא
 יהושע רבי של ביתו כותלי דמשת״י י־ביתיה לאשיתא

 ויש כפיז י״א פיזם. עושה אתה שפחמי שמורות: היו
 מן יותר לחול־ דברתי לי מקול לך נענתי חיזטין: עישה אוחרי׳
 את ללבוש תרגיל מדא דלביש שורפרלדו״ץ: כענתי הראוי
 מזה בן מזה כשיא: יהיה בנשיאות הרגיל כלומר המעיל

אפר מקלת אפר מטאת: מי הזאות יזה כהן בן כהן



 נט כיכות יביע; פרק העתר הפלח
 נשכים ואהה אני למחר לכבודך אלא עשינו כלום

 עזריה ק אלעזר לרבי עבריה לא ואפ״ח לפתחו
 ר״א ודריש שבתא תרתי גמליאל רק דריש דחוה

 שבת “מי דאמר והיינו .שבתא חרא עזריה בן
 היתרה עזריה ק אלעזר רבי של היתה ג?י של

רבי חובה או רשות ערבית ששאל תלמיד ואותו
:הוה יוחאי ק שמעון

 שם אזיל הוה מגירסיה הליש הוה כי וירא רבי
חלפי כי אמר נתן רבי דבי אפתהא ויתיב

 את<ת נפק .אגרא ואקבל מקמייהו איקים רבנן
 הלכרה אמי־ מאן ליה אמר טיביה בר נתן רבי

 יכו׳: יוחנן אמי־,רבי הכי ליה אמ~ מדרשא בי
שם תר לא מספין ,של תפלה המתפלל כל אריב״ל

 4 צפניה גי *נ אימר הכתוב עליו יהודה לר׳ שעות ז׳

 נוגי דהאי משמע מאי היו ממך אספתי ממועד
תברא יוסף רב כדמהרגם הוא פרא דת לישנא

 :דבירושלים מועדיא זמני דאחרו על אתי
 שם בכניסתי מתפלל היה הקנה בן נחוניא רבי ׳,מחג
 ב״עביןרבן ויזלקו סתם: אפר כלו׳ ובהירות בתנורים הקלוי

 לר״ג שבתות ב' ונתנו עזריה בן אלעזר רבי ובין גמליאל
 שבת דאמי־ינן והיינו :עזריה בן אלעזר לרבי אמד ישבת

?גיגה: במסכת היתה מי של
 אמר מאן נתן: ר' מבית היוצאים תלמידי׳ רבנן. חלפי כי

וכר: א?ר הישיבה מבני חי .מדרשא בי הלכה
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 מקום מת ליה אמרו קצרה הפלה וביציאתו לב״ה

 יארע שלא מתפלל אני בכניסתי להו אמר וי לתפלה
 :חלקי על הודאת נותן אני וביציאתי ידי על תקלה

 רצץ יהי א־מר מהו בכניסתו רבנן תנו גמרא
 תקלה דבר יארע שלא אלהי ה׳ מלפניך

 חברי בי וישמחו הלכה בדבר אכשל ולא ידי על
 טמא טהיר על ולא טהור טמא על אומר ולא

 בחכם ואשמה הלכה כדבר חברי יכשלו ול<ת
 ןיתלהי ה׳ לפניך אני מודה אימר מהו וביציאתו

 חלקי שמת ולא המדרש בית מיושבי חלקי ששמת
 הם משכים ואני משכימי׳ שהם קרנית מיושבי

 לדברי משכים ואני בטלים לדברים משכימים
 שכר ומקבל עמל אני עמלים וחם עמל אני תירה
 והכם רץ אני שכר. מקבלים ואינם עמלים והם

 שחת: לבאר רצים והם העה״ב להיי רץ אני רצים
 תלמידיו נכנסו אלעור רבי כשהלה רבנן תנו עז
 חייבם א־רחות למדנו רבי לו אמרו לבקרו שם

 בכבוד הוהרו להם אמר העה״ב לחיי בהם ונוכה
 אתם מי לפני דעו מתפללים וכשאתם חבריכם

 בין והושיבום ההגיון מן בניכם ומנעו מתפללים

על תברי וישחקו אכשל. ולא טיבה: מה מקים. מח
 להם שאגרום ידי על שיבואו רעות ב׳ הרי כשלוכי

 :שיתה בדברי שעוסקי׳ ע״ה או קנוני' .קרנות מיושבי :שיעכשו
שלא ההגיון מן וכונה: ניראה שתתפללו כדי וכו׳ מי לפני רעו



 ס ברכות רביעי פרק השחר תפלח
 לחיי תזס כך ובשביל חכמיכם תלמידי כרכי

 תלמידיו נכנסו זכאי כן יוחנן רבי וכשחלה העה״ב
 אמרו מכה והיה התחיל אותם שראה כיין לכקרו

 החזק פטיש הימיני עמיד ישראל נר רבינו לו
 מלך לפני אלו להם אמר מכה אתת מה מפני
 ומחר כאן שתיים אותי מיליכין תיו ודם בשר

 ואם עילם כעס כעסו אין עלי כעס שאם בקבר
 אין ממיתני יאם עילם איסור איסירו אין איסי־ני
 בדבריכם לפייס׳ יכול ואני עילם מיתת מיתתי

 שמיליכין ועכשיו הייתימכה בממיןיאעפ״ב ולשוחדי
 הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך לפני אותי

 כעס שאם עולמים ולעולמי לער וקים חי שהיא
 איסור איסורו יאסרני ואם עולם כעס כעסו עלי

 אני ואין עולם מיתת מיתתי ממיתני ואס עולם
 אלא ד ע ולא בממין ילשיחדו ביברים לפייסו ימל
 של ואחד גיהנם של אחר דרכים שני לפני שיש

 אבכה. ולא איתי מוליבין מתן באיזה יידע ׳איני ג״ע
 מורא שיהא י״ר להם אמר ברכנו רמנו לו אמרו

 לישנא .אמריהם דמשכא משים מדאי יותר במקרא תרגילים
 פשוק שפותרין הג בער־ פי׳ ובערו־ הילדים חשייזת אמרינא
 העמיד עמודים ב׳ הימיני עמיד ממנו: בניכם מנעי כצורתו

 משיב: לעיל' הימיני בועז הב' ושם יכין הימיני שם באילס שלמה
 מיתת אותי: מיבש איסי־ני בלע״ז: פיקו סלעי׳ המפוצץ פטיש
 אותי חוליכין לדין אס משפטו מאימת בוכה הייתי לעה״כ. עילם
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 רבעו לו אמת ורם. בשר כמורא ע״יבם שמים

 עובר בשארם דעו ר להםולואי אמר לא. ע״כזתו
 פטירתו בשעת .א־־ם יראני שלא אומר עבירה

 כסא והכינו הטומאה מפני כלים פנו להם אמי*
:שבא יהודה מלך להזקיהו

 הכי .י״ח אדם מתפלל ודם יום בבל אומר רע
 שאמר אזכרות י״ח כנגד הלל א״ר מי כנגר י״ח

 י״ח כנגד אמר יוסף רב .אלים בני לה׳ *בהבי דוד כט תלים
 א״ר היוין תשכרי תמניסת הני שבק״ש. אזכרות

 הלל לה׳ מי כנגד תקנוה ביבנה הצדוקים ברבת לוי
 שכק״ש: אהד בנגד יוסף לרב הרעים הכביד אל כנגד
 לפני ברכיה הס־ירי״ח הפקילי שמעין רבנן עחהנו

לחכמים ר״ג לתם אמר .ביבנה הסדר 1ע רי׳ג
 ירד המעין ברכת לתקן שיורע א*ם יש כלום

 *והשקיף שבחה האחרת לשנה יתקנה הקטן שמואל כט
 העלוהו לא ואמאי העלוהו. ולא שעיתי וג׳ ב׳ בה

 כמו שיהא ולוא' ב״ו: ממורא יותר ולא כלו' בהמיה ע״כ לפניו:
 עוברי כשהוא הרבה: מעבירות תיזדלו שא״כ ב״י מורא

 גלוי שהכל הוא ויודע הבריות מן מתכסה בסתר עבירה
 טומאת הטומאה מפגי בכך: מנייזו ואינו הקב״ה לפני וידוע
 ע״כ: ללווהי אלי שבא לחוקיה! הבית: בכל המת אהל

 כמו הסדר על :קוטוי׳ן שקורץ צמר פקרלי חוכר הפקרלי
 מרובה זמן לאיזר ובו׳ להם אמר חתפללין: שאנו

לשון אותת לזכור משב והשקיף : צדוקים של לזמנו קרוב
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 הברכות בבל טעה רב אמר יתדה רב אמר והא
 אותו מעלין המעין כברבת אותו מעלין אין סלן

 דאיהו הקטן שמואל שאני היא. מין חיישינןשמא
 טבא גמירי אביי אמר ביה חרר ודילמא . תקנה

 יחזקאל מצדקתו צדיק ב *ובש והכתיב ולא . בישא הוי לא
 ׳” מעקרו צדיק אבל מעקרו רשע ההיא עול ועשה
̂ ,מ־תךי יום ער בעצמך תאמן אל והתנן ולא לא.

 כזבששנה, פ׳ גדולה בכהונה שמש כ״ג יוחנן שדרי
 צדיק הוא ינאי הוא אביק אמ~ צדוקי: נעשה ולבסוף

 שש: ץשר ועא ןךחל קחון ךחןל עאר ףמא רבא יוחנן
 לי־בא^', אלא ניחא לאביי מעקת. צדיק יוחנן מעק־־ו
 ,״ןמהרדלמא' נמי מעקת צדיק רבא לך אמי .קשיא
 שאנישמיאלז״ל אסקיהו לא אמאי הבי אי ביה. הדר

 אכתרב יהירה דאמררב בה אתחיל דהא הקטן
שלא אלא שנו לא לוי בן יתשע רבי ואיתימא

גומרה: בה התחיל אבל בה התחיל
 עט חלפתא רבי אמר מי. כנגד דשבתא שבעה חני

שם על דוד שאמר קולות שבעה כנגד שאול כן

 ושב מעקרי רשע :ואסתכי מתרגמינן אבימלך וישקף סוכה
 ששנינו ינאי היא :רשע ונעשה שקוזר העמיס מרשעתו
 צדיק ונעשה מעקר רשע ינאי :ישראל יזכמי שהרג בקדושין

 וטעה לאומרה התיזיל בה התחיל דהא :לרשעו וק־ר
 ע״כ: אותת מעלץ יהודה רב דאחר הא שנו לא כאליצעיתא:

המיס: על ה' קול במזישור קולות שבעה
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 דמן אבא א״ר מי. כנגד דר״ה תשע דני המים.

 בתפלתה הנה שאמי־ה אזכרות ט׳ כנגר קרטגגא
 וחני וחנה. רחל שו־ה נפקהה בר״ה מר דאמר

 כנגד חלבו רבי אמר בזי. כנגד דתעניתא כ״ד
 ארון שהכניס בשעה שלמה שאמר ת רנני כ״ר

 נמי יומא בכל חכי אי .הקדשים קדשי לבית
 ביץמא שלמה אמרינחו אימת )א״ל( נמרינהו
 :לחו אמרינן דרחמי ביומי נמי אנן אף דרחמי

י״ח מעין מאי .י״ח מעין אומר יהושע רבישס
 והתועים וכו׳ ה׳אלהינו הביננו אמי ,שמואל

ירך: תניף הרשעים ועל ישפטו דעתך על
 מאי וכו׳. קכע תפלתו העושה אומר אליעזר רבי

 ר׳ “אמי אידי כר יעקב רבי אמי קכע :ג״ב
 ורבנן כמשאוי. עליו דומה שתפלתו כל אושעיא

 רכה תחנונים. בלשון אומרה שאינו כל אמרי
 לחדש יכול שאינו כל תרוייהו דאמרי יוכף ורב
 לחרושי יכילנא אנא וירא רבי אמר דבר. כה

 ויעמוד בפרשת רננות כ״ד :לבי עלץ בפרשת חנה שאמר״
 דרחמי ביומא :איכא כ״ד ותמכה תפלה רכה להתפלל שלמה

 מכימים היו ולא בזה זה שערים שדבקו רממיס לבקש שהוצרך
 קטן: במועד כדאחריכן הקדשים קדשי בבית ארון להכניס

 לצאת אני וצריך עלי קבוע יזוק קבע לשק והיינו כמשאוי
לשאול לבו לנוין יכול שאינו מי מובתי; ידי

כיום קבע לשון והיינו בבקשתו דבר כה לחדש צרכיו:
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 בר אביי מטרידנא דילמא ומשתפינא מ״לתא בה

 כל תרוייהו דאמרי אבין בר ]חנינא[ )חייא( ור׳ אבין
 מאי וא״רחייא חמה. דמדומי עב מהכלל שאינו
 דודים:תלי׳ענ דור ירח ולפני שמש עש *ייראיך קראה
דמדומי עש רמצלי אמאן במערבא עלה לייטי

:שעתא ליה מיטרפא דילמא מ״ט .המה
 שם מתפלל סבנה בטקים המהלך אימד יהושע רבי

את עמך את ה׳ הושע ואימר קערה תפלה
 פרשת מאי וכר. העכור שת“פו בכל ישראל שארית
 אפילו עוקכא מר אמי חשדא רב אמי־ העכור.
 עיברה כאשה עברה עליה׳ מתמלא שאתה כשעה

 חסרא רב אמר דאמרי איכא לפניך צרכיה□ יהיו
 ולא אטעה שמא מטרידנא דלמא :'חיזר כן אתמול כן

 דמדומי עם מתפלל שאינו שפסקתי: למקים למזור אדע
 י״מ לצאת קבוע מק עליו תפלתו קבע לשון והיינו חמה.
 דמדומי עת רצון: ועת מלוה שעת אמר למזור מקפיד ואינו
 שקיעת עם מבמה ותפלת הממה הנץ עם יוצר תפלת חמה

 :מכמה זו ירח ולפני :יוצר זה שמש עם ייראוך :הממה
דמדומי עד החכמה תפלת שמשהא חי על במעי־בא לייטי

:הזמן ויעבור אונס ע״י השעה לו תטרף שמא מחה
 בשעה אפילו העיבור: פרישת כמו ־1העיבו פי״שת ככל

בכל זע יש והכי עכיה עליהם מתמלא שאתה
 ערכיהם כל יהיו בעברה: עברה העכור פרשת עניני

ול׳ עוכרים שהם בשעה אפילו :עליהם לימם לפניך לייסג
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 - ד״ת על עוברי׳ שרם בשער אפי׳ עוקכא מר אמר

לפניך: צרכיהם יהיו
 רי״א ובו׳ רצונך עשר אומר ר״א קצרה תפלר

שמע אומי־ ציוק בר׳ ר״א ובו׳ שועה שמע
 מיובין ישראל עמך צרכי אומרים אחרים יכו׳ צעקה

־ וכד א׳ לכל שהרן אלהינו ר׳ יר״מ קצרה( ]ודעתם
 סל^א דרב אחיה יהודה לרב אליהו ליה אמר־ פ

ולא הירוי לא תחטא ולא הרהר לא חסידא
 .וצא בקונך המלך לדרך יוצא וכשאתה .תחטא

 רב אמר יעקב רבי אמר וצא בקונך המלך ,מאי
רב לרה. מצלי *והיכי הדרך 'הפלה וו לחפדא
 מהלך: אפי׳ אמר ששה רב מעומד אמר חסדא

 קם כאורחא אולי קא הוו ששה ורב חסדא רב
 ששתלשמעיח רב ליה אמר וקאמצלי רבחסדא

 .ומצלי קאי ליה אמר .חסדא רב עכיד קא מאי
 רעי הקרי אל טוב מהיות ואצלי לדידי אוקמןנמי א״ל

הרוחירח לכוין יכול שאינו ומי סימא רבנן תני ש©
1 : לעבירה פורשים שהם העכור פרשת

 קטא: לידי בא אתה הכעס שמתוך תכעיס לא תחזה לא
 רב רשות: טול המלך ביין: תשתכר לא תרוי לא

 יכיל ואני הואיל טוב מהיות : היה עיכיס מאור ששת
 רע אקרא לא עומדת: קבורתי שהרי מעומד להתפלל

ע״כ: שמותר ואע׳יס מהלך להתפלל
בי|| פונים שהכל תל למימר כדבעי א״י לצד המהות לכוין



סג ס״כות רביעי פרק חפלחהעחי־
 ח מ״א *והתפללו שנאמ׳ שבשמים אביו כנגר לבי יכוק
 שנא׳ א״י כנגד יכוקלבו בח״ל עומר היה ה׳. אל
 למקים לבם את ממונים ישראל כל נמצאו עד ום׳

 מאי אבינא רכי ואיתימא אבק רבי אמר .אחד
 י ׳י61תר־ לתלפיות בניי צוארך דוד *כמגדל קראה

:בו פונים שהכל
 שם ורב הונא רב .לתפלה תפלה בק ישהה כמה

 עליוע״ב דעתו שתתחונן כרי אמר הד הסדא
 כדי מ״ד עליו דעתי שתתחולל כרי■ אמר וחד

 ג ומ״ן-יכרי׳ ה׳. אל *ואתחנן דבתיב עליו דעתו שתתהונן
שומאלל משה: *ויחל דכתיב עליו רעתו שתתחולל בדי

עומדק אין
חמישי פהק

 פא .ראש כובד מתוך אלא להתפלל עומדק אק מחגי׳
שם אתרה שעה שוהק היו הראשונים חסידים

 :שבשמים לאביהם לבם שיכונו כדי ומתפללק

 ליזזור עליו שיש עי לתפלה תפלה בין ישהה כמה
כמת מיספין משוס אי שטעה משים או ולהתפלל

 לערוך מיושבת דעתו שתהא שתתחונן לזו: זו בין ישהה
 אלא היא והיא יולוי לשון שתתחולל תיזכה: בלשון דבריו

:סלעי בעלמא נלישנא
להתפלל: שבאו במקום שעה שוהין הכנעה: ראש כובד
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 קרא דאמר אלעור ר׳ אמ* מילי הגי מנא ,גמ

הנדת שאגי ודילמא ותתפלל. נפש מרת ש״אא״ותיא
 בר יוסי רבי אמי" אלא .טובא לבא דמרירא

וגומר ביתך אבוא חסיך ברוב *ואני מהבא חנינא ה מלים
 ברחמי נפשית מצער דתות שאני דוד ודילמא

בהדרת לה׳ *תשתחוו מתכא ריב״ל אמר אלא טובא כע שם
 בחי־דתקדש אלא קדש בהדרת תקי״י אל קודש
 הא כי ממש הדר לך אימא לס לע דילמא ממאי

 אמר אלא מצלי והדר נפשית מציין יהודה דרב
ביראה ה׳ את *עבדו מהבא יצחק בר נחמן רב כ מם

 בר אדא רב אמי־ ברעדה וגילו מאי ביעדה וגילו
 רעדות תתא שט גילת במקום רב אמ~ אהבת

 דחוה הדיה ררב קמיה יתיב הירת ירמיה רבי
 א״ל כתיב ברעדה וגילו ליה אמר טובא. ברח

 חזייה דרבה קמיה יתיב הוה אביי מנחנא תפילין
 לדת ,סבי לא א״ל .טובא ברח וקא יתיב דהוה

 מנחנא: תפילין א״ל מותי"• יהיה עצב *בכל מר יד משלי
לרבנן הזנתו לברית הלולא עבד דרביגא ברית מר פב

 מציין יראה: מתו־ ביראתך קדשך היכל אל אשתחוה
 תפלת ביראה ה׳ את עבדו בבגדיו: עצמו מקשט נפשיה

 ט־בא ברח ביראה: אותה עשו עבודה במקו׳ לכר שהיא
 עדות ובהם מגחנא תפילין :עול כפורק שנראה מדאי יותר

 כשאדם גזותר יהיה עצב בכל :עלי ושררתו קוני שמחשלת
:שכר לו יהיה עצב עצמו מראה
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 לא דמוקרט כסא *אייתי טובא בדהי קא דר,וו

 עבד אשי רב ואעציבו. קמייהו וחכר זוזי ת׳ בת
 טיבא בדחי קא דהיו לרבנן חזנהו לברית הלולא
 ואעציבו. קמייהו ותבר חיירהא דזוניתא כסא אייתי
 דמר בהלולא ויטי המנונא לרב רבנן ליה אמרי
 לן ווי להו אמר מר. לן לישרי דרבינגית כריה

 נענה מה אנן ליה אמרי דמיתנן. לן ווי דמיתנן
 מינן. בטלי ר מצות ואי תורה )אי לחו אמר כתרך
 מצוה והי תירה הי להו( קאמר הכי דאמרי איכא
 לאים אסור רשב״י משום יוחנן א״ר עלן. דמגנו

 קכ, מלי׳ ק, שח ימלא *או שנא׳ בעה״ז פיו שחוק שימלא
 הגדיל בגוים שיאמרו בומן אימתי רנה ולשוננו פינו

 שמימיו ר״ל על עליו אמרו אלה. עם לעשות ה׳
 רכיה: יוחנן מרבי שמעה מכי פיו שחוק מלא לא

 שם עצבית מתוך לא להתפלל עימדין אין רבנן *חנו
 מתיך ול<ת שתוק מתיך ולא עצלות מתוך ולא

 דברים מתיך ולא ראש קלות מתוך ולא שיחה
 יפטר לא וכן מציה של שמחה מתוך אלא בטלים

 שחוק מחוך ולא שיחה מתיך לא מחברו ארם

:שיר מרי לן לישרי :לבנה זכוכית של כוס דטוקייא כסא
 עסקנו תורת איזה עלן דמגנו מצות והי חורה הי

 :גיתנס של עדינת עלינו שיגינו מקיימים שאנו חצות והיכן
 ראש: כובד של חלוף ראש קלות מחוך ליצנות: שיחה
תורה של תנחוסין דברי כגון שלמצות שמחה מחוך א^א
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 אלא בטלי׳ דברי׳ מתוך ולא ראש קל*ת מתיך ולא
 גי׳ הראש בנביאים מצינו שבן הלבה דבר ך מת

 חני ובן שבחותנחומים. בדברי דבריהם שסיימו
 אבא בי־ ירמיה דרבי בריח ה־נא דרב בריח מיי
 ־ח הלב דבר מתיך אלא מחברו א־ם יפטר אל

 ל~ב האדרבבתנאאלו־יה בי ויוכרחו כך שמחך
 דבבל צ׳יניתא בי ע~ נהרא מפום טי א בר שימי

 הני אינשי דאמ~י ודאי מ־" א׳יל לחתם מטא כי
 השתא. ועי חי־אשן מאדם איתנה׳ דבבל ציניתא

 דאמר חנינא כד יוסי דרכי מילתא אדכי־תן א״ל
 איש כת עבי־ לא *בארץ מ״ד חנינא בר יוסי יימי׳נר׳

 היאך עבר שב״א מאח- וכי שם. אדם ישב ולא
 בם“'א עליה שנור אי־ץ כל לך לומר אלא ישב

 עליה גור אטש אי־ץ וכל נתישבה ליש־ב הראשון
נתישבה: לא לישוב הראשון אדם

 שבין של שהוא לדוד לה לתה סמוך או מצרים לגאולת סמוך כגון
 אוהביו כל את ה׳ שומר יעשה יראיו רצון כגון ותניזוחין

 את ה' יטוש לא כי ערבית בתפלת הסדורות מקראות וכגון
 אדכי־תן דקל■׳: צתיתא בדרך: ליווהו אלויי' בהן: וכיוצא עמו

 גזר שהוא הם הראשון אדם מימות שאומרי׳ וזהו וכל מלת'
 ובו׳ גילה במקום ]תוספות. דקלים: לישוב מקו׳ אותו על

 רעדה יום וכשיבא ביראה ה׳ את עבדו מקרא של פשוטו
 דאקרי תפצה היינו ה' את עבדו בירושלמי מפורש והכי תגילו

ע״כ;[ תפלה: זו לבבכם בכל !לעבדו בספרי כדתכיא עבודה
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 פג אבא לשמי׳ לכו את שימין צריך המתפלל ודר

ש© תקשיב לבם *תכין לדבר סימן אומר שאול
 י תלי© רבי של מנהגו היה ,כך יהודרת א״ר תניא אזנך

 מקצר היה .הצמר עם 4מתפלל- כשהירח עקיבא
 לבין בינו מתפלל וכשהיה צמר טורח מפני ועולה
 אחרית בזוית ומוצאו זו בזוית מניחו ארם עצמו

 יתפלל יכול והשתחויו׳: מפניכריעו׳ למה כך וכל
 י *וזמנין דניאל ע״י מפורש כבר כילו היום כל אדם

 נאט׳ ככר הוחלה לגולה משבא יכול וגו׳. תלחא
 66למל יתפלל ימל דנא. קדמת מן עבד היא *די
 שם כוללן יהא יכיל ירושלים ־*נגד ת״ל שירצה מח

 נ? תלי׳ ובוקר *ערב דכתיב דוד ע״י מפורש ביר אחת ככת
 ע״י מפורש בבר ,בתפלת קולו ישמיע ]יכול וצהרים

 * פ״א צרכיו אדם ישאל יכול ישמע[ לא *וקולה שנא' חנה
 י! *לשמועיי"* שנא׳ שלמה ע״י מפורש ככר יתפלל ואח״ב

 זו תפלה תפלדח זי רנה התפלה ואל הרנה אל
 גברוותא הלכתא כמה המנונא רב אמר בקשה:

 * מדברת היא *וחנה דחנה קראי מחני למשמע איבא

שיורית תלתא ומנין אזכך: תקשיב אז לבס תכין אס תכין
 התפלה הוחלה לגולה משבא יכול וערבית: מנקה

 רגיל היה לא לכן קודם אבל נתקלה כמי הוקלה הזאת
 יכול אקת: בשעה הללו תפלות לשלש כוללן יהא יכול נק":

 ל יתפלל ואק״כ ש״ת עד קונן דאתה ברכות כגון צהכיו 'שאל
בקשה שביז: של תפלה וו רנה שביו: של שהן ראשיכות ניסת

1 6



בחמת חמישי פיק אקערמדין ט 3
 לבו. את שיבוץ צריך 5למתפל מבאן לבה על
 שיחתיך צריך למתפלל מכאן נעות שפתיה רק

 שלא מבאן.למתפלל ישמע לא וקולה בשפתיו.
 מבאן לשבירה עלי ויחשבה בתפלתו. קולו ישמיע

עדן עלי אליה *ויאמר• להתפלל. אס־ר ש״אאשהשכור
 1הג שאיני *דבר לרוארח מכאן תשתכרין מתי שס
 ל< ותאמר הנדה *ותען להוכיחו שחייב בחברו ע״ב

ביבר אתה ארון לא ליה אמ*ה מולא אמר אדניאא״ש
 חושרנ שאתה עליך שורה הקירש רוח ולא זה

 אדו לא לי׳ אמ-ה הכי דאמ־י איכא הזה כרכר
 גבן הקודש ורוח שכינה איכא לא זה( )ברבר אתה

 י־ער לא מי זבות לכף דנתני ולא כת ח לכף שדנתני
 ]א״ר שתיתי לא ושכר ויין אנכי. רוח קשת ראשה

 שצריך בו ואין ברבר איתו לחושדין מכאן אלעזר[
 א״ר בליעל בת אמ~ךלכנן אלתתןאת להידיעו:

 כתיב כרים עובר !1בא■ שמתפלל לשכיר מכאן אלעור
אנשימ *יצא־ התם וכתיב בליעל בת לפני הבא ע דבי"׳

 עבודת באן אף בי״ם עבירת להלן מת בליעל בני
לחושד מבאן לשלום. לכי ויאמר עלי *ויען ״אאס״ם.ש

 איכורא אע״גדליכא בתוספות פירש הגון ]שאינו צרכיו: שאלת
 ע״כ:[ כתיב תיכייז הוכ׳ז סשיטא איסורא איכא דאי דאוריתא

 ולהידיע קהיושד עצמו לנקות צריך הנמשד להודיעו שצ~יך
 י אל בליעל ברז לפני :מגונה דבר אותו בו שאין קושדו את

:בשכרות לקשדכי בליעל ככת תתכצי
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 בדבריכם לפייסי שצריך בו שאין בדבר בהכירו

=׳אא ישראל *ואלהי שנא׳ לברכו שצריך אלא עד ולא
שאלתד: אה יהן

 כד לא עילמו את הקב״ה שברא מיום אלעזר א״ף
שס שבאה עד צבאית להקב״ה שקראו ם א־־ היה

 רבעו הקב״ה לבני הגה אמרה צבאות וקיאה* דגה
 קשה למך בע שביאה צבאות צבאי מכל עולם 1ש

 ב״ו למלך .משל ז מהם ו אהד בן לי ליהן בעיניך
 עני בא עירו בני כל וזימן גדולה סעודה שעשה

 פרוסה לי חנו להם אמר הפתח על וצמד אהד
 מבל המלך אתני אמר עליו. השגיחו ולא אהה

 ליהןלי)כהאהד( בעיניך קשה שעשית גדולה סעודה
* א^עזר א׳יר .תראה ראה *אם אחת/בינירם {פרוסה
 מומי ראה אם רבש״ע הקב״ה לפני חנה אמיה

 בעלי אלקנה בבני ואסרתי אלך היאה לאו ואס
 רחך ת עישה אחה יאין סיטה מי וישקני יי ויקנא

 מיבלה למיד הניחא ורע. ונזרעה *ונקהה שנא׳ פלסתר
 יולדת למ״ד אלא שפיר. נבקית עקרה היהה אם

 יולדות קצרים זכרים יולדות נקביה בנחה יולדת כצער
 .תראה ראה אם מאי לבנים יולדות שהורים ארוכים

 וזכרתני אמתך בעני אדם: בני כלשון תירה דברה
 )אלעזר( א״ר לאמתך. ינתח אמתך אה תשכח ולא

חנה אמי־ה למה חללו אמתית שלש ]יוכיברחנינא[

שקר: פלסתר בעלי: וייזשדכי איןריס עם אתייזד ואסתתי
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 בראת מיתה בדקי ג׳ עולם של רבעו הקמה לפני

 ואלי באשה בראת מיתה דבקי ג׳ לה ואמרי באשה
 אחת על עברתי ..לום הנר והדלקת חלה נרה הן

 .אנשים וי־ע מאי .אנשים ורע לאמתך ונתת .מהן
 שימשה ורע אמר ושמואל בגוברין נברא רב אמר
 אמר יוחנן ר׳ ורוד. שאול ומאןנינהו אנשים. שני
 שנ׳ן ואהרן משה נינהי ומאן כב'אנשים ששקול ורע

אמרי ורבנן שמו בקוראי ושמיאל בכהניו ואהרן *משה צט תלי׳
 לא אמר דימי רב ביאתא אנשים כיו, שמובלע ורע

 ולא חכם ולא גיחור ילא צחור לא גוץ ולא אתך
 ריב׳-ל׳ אמר .בוה עמבה חנצבה האשה אני ע״!טפש:

 .תפלה של אמית ארבע בתוך לישב שאסור מבאן ׳היכמ
 שמואל אלעזר *׳ אמר התפללתי הוה הנער אל י',”:נ

 ארת *וישחטו שנא׳ היה רבו כפני הלכה נע״אמורה
רוישחטו משוס עלי אל הנער את ויביאו ש״אאהפר

 1בה ימצא שאס סככה בשעת בהם כבדקת שהאשה מיתה ברקי
 ג׳ על שבת של נד והדלקת וחלה נדה תמות: מהן אמד

 שבת: במסכת יליף וטעמא מתות נשים הללו עבירות
 ילא ארוך לא לה מפרש דיחי רב אנשים בין שמובלע

 :מדאי יותר לבן שהוא ניחור :.בלע״ז רוש צחור :וכו׳ גוץ
 הבריות בעיני תימה יהיה שלא מדאי יותר חכם ולא

 שאפשר •אמר )ואולי .הרע עין בו ישלוט בו שמדברי׳ ומתוך
 הזה הנער אל :אמר( כאלישע באמונה יבעט מכמתו שלרוב

ולהתפלל להענישו ורצה לעלי שמטא מכאן אמר על לא י ע״ז
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 אמר אלא עלי. אל הנער את הביאו הב:" את

 שמואל חזנהו ולשחוט ליתי כהן קראו עלי להם
 למרת להו אמר למשחט כהן כתר מהדרי דהוו
 כשרה. בזר שחיטה למשחט כהן כתר לאהדורי לכו

 מי א״ל הא לך מנא א״ל דעלי לקמיה אייתוהו
 א יחיא את ־־"ושחט אלא הבקר בן את הכהן ושחט כתיב

 מקבלות כתיב הבחנים והקריבו והדר הבקר כן
 בור. שכשרה לשחיטה מכאן כהונה מצות יאילך

 הלכות מורה מיהו אמרת קא שפיר מומר א״ל
 חייב רבו בפני הלכה המורה וכל את. רבך כפני

 א האשת *אני קמיח צווחה וקא חנה אתיא מיתה
 לי שבקי לה אמך וגומר כוח עמכדת הנצברת

 מיניות רבה לך ויהיב ^חמי ובעינא דאעגישיה
 פס וחנה .התפללתי הזה הנער ך־אל לא ליה אמרה

 יוסי ר׳ משום אלעור א״ר לבה על מדברת היא
 של רבעו לפניו אמרה לבה. עסקי על ומרא בן

 אחד דבר בראת לא באשה שבראת מה כל עולם
 להריח חוטם לשמוע ואזנים לראות עינים .לבטלה

 להלוך רגלים מלאכה בהם לעשות ידים ־■דבר פה
 על שנתת הללו דרים בהם. להניק דדים בהם.

 כהן: ואניק בן לי תן בהם להניק לא למה. ־כי
 פה כל זמרא 'בן יוסי רבי משים אלעזר רבי ואמרי

שם דיזגיגת בפ״ק אחריי הכוזבים והקריבו איזר: בן לה שינת;
:ע״כ הדם קבלת זו והקריבו
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 של דינו נזר לו קורעין בשביה בתענירת היושב

 עונג דין ממנו ונפרעין חוזרין ואעפ״כ שנה שבעים
 יצחק כר נחמן רב אמר תקנתירת מאי שביה

:לתעניתא תעניתא ליתיב
 מעלה כלפי דברים הטיחה חנה אלעור רבי ואמר פו
 שהטיחה מלמד ה׳ על *ותתפלל שנאמר שס

 הטיח אליהו אלעור !־בי ואמר מעלה כלפי ם דברי א ש״א
את הס־בות *ואתה שנאמר מעלה כלפי דברים יי״איח

 יצחק רב בר ]שמואל[ )ישמעאל( א״ר .אחורנית לבם
 *רכתיב לאליהו לו והורדה הקב״ה שחור מנין לך5

שלשה אלמלא חנינא בר חמא א״ר הרעותי. *ואשר י מינה
 ישראל. של שונאיהם רגלי נתמוטטו הללו מקי־אית

 ביד כחימר *רנה דכתי׳ והד הרעיתי ואשר דכתי׳ יחחר יימ>־
*והסירותי דכתי׳ וחד ישיאל־ בית בידי אתם כן היוצר יחוקאל

 רב כשר. לב לדם ונתתי מבשרכם האבן לב ליאת

 לסי מנעוריו עליו כגזר אפילו כלומר שנה שבעים של
 והוא בו מתענגים שהכל לפי" בשבת קשה שתענית

:למיור יתענה לתעניתא תעגיתא :מתענה
 בנבואת זמן לאיור הודה לדבריו לאליהו והודה שחזי

אוספה דקרא רישא *עותי ה ,ואש* איורים: איס כב
 להם גרמתי אני הרעותי יאשר אקבצה והנדמה הצולעת
 שיש המעידים הללו מקראות ג׳ אלמלא ר יצה שבראתי

 נתמוטטו :ממנו יצה״ר ולהסיר יצרכו לתקן הקב״ת ביד
 שהוא גרס שהוא פת סתקון ע עכשיו אבל במשפט רגלינו



סח ברכות חמישי פיק אקערמדין
 יחקאל ועשיתי כקרבכם אתן רוחי *ואת אמי-מהכא כפא
 ל,משה אלעור רבי ואסר תלכו. בחקי אשר את

 יא מדני משח *ויתפלל שנאמר מעלת כלפי דברים הטיח
 רבי דבי שכן ה׳ על אלא ה׳. אל תקרי אל ח׳ אל

 אלפין: ולעיינין עיינין לאלפין קיריץ יעקב בן אליעזר
 א דניי׳ .ודי מאי זהב *ודי מהבא אמרי ינאי רבי רבי
 עקייה )לפני משה אמר כך ינאי רבי דכי אמרי והב

 4 שכ להם שהשפעת וזהב כסף בשביל רבש״ע הקב״ה
העגל. את שעשו גרם הוא די שאמרו עד לישראל

 קופדה מתך ניהם ארי אין ינאי רבי דבי אסרי
 רבי אמר בשר של קופה מתוך אלא תכן של

 כהושרה כרה לו שהיתה לארס משל אושעיא
 מכעטת והיתה כרשינין האכילה איכרים ובעלת

 אלא בי מכעטת שתהא לוך גרם מי לה ואמר בו
 אמר אכא כר אמרר׳חייא ש־׳אכלתיך. כרשינין

 הרחיצו בן לי שהיה אהד לאדם משל יוחנן רבי
 צ־ארו על כיס לו ותלה והשקהו והאכילו וסכו

 הכן אותו יעשה מה דנות של פתח על והישיבו
 הינ^ן דרב כריה אחא רב אמר .יחטא שלא
 כריסיה מלי אינשי דאמרי היינו ששת רב אמר

 4* הסע וירם שבעו וישבעו *כמרעיתם שנאמר בישי וני

 ארי אין קשת; כמטקוי לשק זרק הטיח יצה״ר: כרא
 מלי ומזיק: ומשתגע. שמין חכן של קופה מחוך נוהם

■ הרעים היזטאים ממיני היא הפרס מלוי בישי זני כריסי׳



ב^כוח חמישי פרק עומדין אין 88
 אמרן יצחק( )בר נחמן רב :שכחוני כן על לבם

ורבנן') אלהיך. ה׳ את ושכחת לבבך *ורם דבייחמהכא
 | מהבא ואמלא[ וכנח ודשן ושבע ואכל ]מחכא אמרי

ן אמר נחמני כר שמואל א״ר ויבעט ישורון *וישמן לב שם
 למשה לו והודה הקב״ה שחור מנין יונתן רבי

: לבעל עשו וזהב לה חרכתי *וכסף שנאמר כ הסע
 אמר רד לך מאי רד לך משה אל *ה׳ וידבר פו
 כלום מגדולתך רד לך למשה הקב״ה לו שם

שישראל, עכשיו אלתיש בשביל אלא גדולה לך נתתי לב שממי
 משה' של כהי תשש מיד גדולה לך למה חטאו

ן ממני *הרף לו שאמי־ כיון לרבר כח בו היה ולא ע יניי׳
 נתחזק מיד בי. תלוי זה דבר משה אמר ואשמידם

 כשרן למלך משל עליהם רחמים ובקש בתפלה
 והחץ לפניו יושב אוהבו והיה בנו את שהכה ודם

 אוהבי פלוני אלמלא שאמר כיון .להצילו מתירא
 מיר בי. תלוי זה דבר אמר הרגתיך לפני היושב

]אבריו[ )אלעזר( א״ר לי הניחה *ועתה והצילו עמד לנ שמי"
 'משרי שתפסו מלמד לאמרו כתובא״א מקרא אלמלא

 ואמי בבגדו לחברו שתופס כאדם כביכול להקב״ה
של לעונותיהן ותסלח שתמחול עד מניחך איני לו

אלעזר אמרה גדול לגוי אותך *ואעשה שםישראל.

:ע״ב .לזכוהי חתרגיזיכן למינו מיני זכי
 .ידי על בידו לעיוות כיז בו שיש הראהו וכו׳ ממני חרף

בו: אויןז שהיה משקע לי הניחה תפלה:



 סט ברכוח חמישי פרק עומדין אין
 ש^עיזייה כפא ומה רבש״ע הקב״ה לפני משה אמר
 ג״שככסא כעסך בפגי לעמוד יכיל אינו רגלים שלש

 ולא כעסך בפני לעמוד יכיל היאך אחר י*גל של
 יאמרו שלא מאבוחי פנים בושת לי שיש אלא עור
 לע^מו גדולה בקש להם העמיד פרנס מה ראו
 אלעזיפמומלכ א״ר משה *ויחל עליהם. רחמים בקש ולא

 עד( אמ׳ אביי )שהוחלה עד משה שהתפלל מלמד
 נדרו לו שהתיר ער אמר רבא להקב״ה. שהחלהו

 במדלל דברו יחל *לא התם וכתיב משה ויחל הכא כתיב
 לו מיחלין אחרים אבל מיחל אייו הוא מר יאמר

 עליהכם למיתה עצמו שמסר עד אמר ושמואל
 עיממימלו אמר יצחק רב נא. מחני אין *ואם שנאמר
 ]מלמד אמרי רבנן .רחמים מדת עליהם שהוחל
 לך הוא חולין רכש״ע[ הקב״ה לפני משה שאמר
 מלמד אומר הגדול ר״א תניא הוה כדבר לעשות

 אחילו מאי אחילו. שאחותו עד משה שהתפלל
 של אש מאי עצמורח של ^תש אלעזר ר׳ אמר

 שס לאברהם *זכור דגרמי אישא אכיי[ ]אמר עצמות
 עיין בך להם נשבעת אשר עבדיך ילישראל ליצחק

 ״ששמ:£ן, הפציר שהחלחו ויעקב: יציוק אברהם רגלים ג׳ של
 לשון וייזל למיתה עצמו התיר ואכלם: שאמר דבורו גררו
 ראש על ימולו כמו רחמים מרת עליהם שהוחל עד מלל:
 להם נשבעת גרם־כן: אמילו מאמזתו הכיח. לשון ייאב
נשבעתי: בי ויאמר יציוק בעקידת שנאחר כד



ברכות חמישי פיק עימדין אין 69
 רבש״ע • לפניו אמר אלעור רפי אמר בך מאי

 איימר הייתי לחת נשבעת ובארץ בשמים אלמלא
 עכשיו בטלה שבועתך אף בטלים יאיץ שמים מה

 וקיס חי הגדול שמך מה נשבעת הגדול שבשמך
 לעולם קיימת שבועתך כך עולמים ולעולמי לעולם

 אמרתי אשר הזאת הארץ וכל עולמים. ולעולמי
 דברי כאן ער אלעור א״ר ליה מבעי אמרת אשר

 בר שמואל רכי .הרב דברי ואילך מכאן תלמיד
 קאמר והכי הן תלמיד דברי ואלו אלו אמר נחמני

 בשמי לישראל להם אמור לך לי שאמרת דברים
 מה עכשיו משמך לישראל להם ואמרתי הלכתי

להם: אומר
 ר״א אמר לי׳ מבעי ה׳ יכול ה׳ *יכולת מבלתי פח
 עכשיו רבש״ע הקב״ה לפני משה אמר שם

 להצילן יכול לאינו כנקבה כהו תשש העכו״ם יאמרו יד מדכי
 נסים ככר ראו והלא עמרם בן הקב״ה לו אמר

 עולם של רבינו לפניו אמר הים על להם שעשיתי
 לפני לעמוד יכול אחד מלך לפני יאמרו עכשיו

 א״ריוחץ לעמוד: יכיל אינו מלכים ואחד שלשים
 הי *ויאמי־ שנאמר לו יהודה ה הקבי שחזר מנין שם

 כדבריך ישמעאול ר׳ רבי תנא כדבריך סלחתי

 אעשה א״ל הרב דברי ואילך מכאן :השתים כככבי ע״כ
 תעני אתכם אעלה אמרת בסנה לי רבריסישאמרת כדבריך:

: ע״כ וגו׳ טובה ארץ אל מצרים



ע חמישי קפל עומדק אק

 שרבו תלמיד אשרי ]כן[ שיאמרו עברם עתידן
 יצחק רב אמי אמררבא אני חי ואולם לו. מודה
 בדבריך; החייתני משה למשה הקמה שא״ל מלמד
פט של שבחו ארם ;סיר לעולם שמלאי רבי דרש

 שם ממשרה לן מט> .יתפלל ואח״ב ה הקב
 ג דכיי׳ אלהים ה׳ וכתיב ההיא בעת ה׳ אל *ואתחנן דכתי׳
 "יז0 ?י ואראה נא אעברה בתריה וכתיב ונו׳ החלות אתה

 תפלה*"/ גדולה אלעזר *א״ר וגו׳: הטובה הארץ את
 ׳ 5ש במעשיכם גדול לך שאין טובים ממעשים יותר

 ע״ב אלא נענה לא אעפי־־יכ רבינו ממשה יותר טובים
 עלה לי׳ יסמיך אלי דבר תוסף אל שנא׳ בתפלה

 הצדקה מן יותר תענית גדולה ׳א ואר הפסגה; ראש
 גדול׳ אלעזר ר׳ ואמר בממונו ווה בגופי זה מ״ט

 0 ישעי׳ רוב לי *למה שנאם׳ הקרבנורה מן יותר תפלה

 כל יוחנן א׳יר כפיכם. ובפרשכם וכתיב זבחיכם
 שנאמ׳ כפיו את ישא לא הנפש את שהרג כהן

 שם שחרב מיום אלעור וא״ר מלאו. דמים *ידיכם
 כיפ׳מהג *גם שנאמ׳ תפלה שערי ננעלו המקדש כית

 א״שתפלדה- ששערי ואע״פ תפלתי סתם ואשוע אזעק
 תפלתי *שמעה שנא׳ ננעלו לא דמעה שערי ננעלו

העמיס: בפני החייתני
 להראותן כתרציתי זו תפלה בדבר הפסגה ראש עלה

 דאמר כיון תפלה דגדול׳ לאו אי וכפ־שכם אותה:
כפיכם ובפישכס לחימר תו לי למה זגיזיכס רוב לי למה



ברכות חמישי פיק אקערמדין סז
 רבא תחרש. אל דמעתי אל האזינה ושועתי ה׳

*שפות שנא׳ משום דעיבא ביומא תעניתא גור לא ג הנה
 שחרב מיום אלעזר וא״ר תפלה מעבור לך בענן
 1ישי־אר־ בין ברול הימרת נפסקה המקדש בית

מחברת לך קח *ואתה שנא׳ שבשמים לאביהם י יחיקאל
 א״ר העיר. ובין בינך ברזל קיר אותה ונתת ברזל
תפלתו אין בתפלתו המאריך כל חנינא א״ר חנין

 *ואתפלל שנא׳ רכינו ממשה לן מנא ריקם חוזרת ט דבלי׳
 בפעם גם אלי ה׳ *וישמע בתריה וכתיב ה׳ יאל£ס

 יוחנן א״ר אבא בר חייא א״ר והא איני ההיא:
 לידי בא סוף בה ומעיין בתפלתו המאריך כל

 מאי לב. מחלה ממושבה *תוחלת לבשנא׳ לשליכאב
באה תאיה חיים ועץ שנא׳ בתורה יעסוק תקנתיה

 היא חיים *עץ שנא׳ תורה אלא חיים עץ ואין ג ־ס
 הא ומעיין דמאריך הא קשיא לא בה למחזיקים

 אבם חנינא בר חמא מעייןא״ר ולא דמאריך
 ויתפלל יחוור נענדה ולא שהתפלל אדם ראה

 כתיב מדלא תחרש אל :ליה נימא לא זביזיכס אפילו הא
 צריך ואין לפניו היא נראית ש״מ תראה דמעתי את

 למיזיכת סימן בתל קיר :לפניו שתתקבל אלא להתפלל
 שתעשה מצפה בה ומעיין י לבינס בינו שמפסקת בתל

 תוקלל ונמצאת נעשית שאיכה סוף הארכתו ע״י בקשתו
 תאותו ואין מצפה שאדם לב כאב והיא מכם ממושכה

 סוסי תאוה חיים ועץ ותמנה: מלוי לשין תוחלת באה:



עא ברכות חמישי פרק עובדיי אין
 ,ץהליס־>ד אל הוקו לבך ויאמץ חזק ה׳ אל *קוה שנא׳
צ ,׳טוב ומעשר׳ תורה הן אלו חדק ד׳יצריכין ת״ר

ט טובי ומעשים תירה ארץ ודרך תפלה
 ולעשות׳הסע* לשמור מאד יאמץ הזק *רק שבאי■ מנין
 טובים. במעשים ואמץ בתורה חזק התורה בבל

 אל וקוה לבך ויאמץ הזק ה׳ אל קרה מנין תפלה
ונתחזק *חזק שנאמר מנין ארץ דרך ה׳.

:וגומר עמנו
 עזובדהצא היינו שכחני וה׳ ה׳ עזבני *ציון ותאמר

שם כנסת אמרה ר״ל אמר שכוחה. היינו
 מט ישעי על אשת משא אדם הקב״הרבש״ע לפני ישראל
 עזבתני אתה הראשונה מעש׳ וזוכר ראשונה אשתי

 הקכ״ה לה אמר עילה(. אשה )התשכח שכהתני.
 כל ועל ברקיע בראתי מזלות עשרה שתים בתי
 חיל כל יענד חיל שלשים לו בראתי ומזל מול
 ולגיון לגיון כל ,ועל לגיון שלשיט בראתי וחיל

 ורהטו רהטון כל ועל רהטון שלשיט בראתי
 וקרטון קרטון כל ועל .קרטון שרשים לו בראתי
וגסטרא גסטרא כל יעל .גסטרא שלשים לי בראתי

 מזור אלא ידיך תמשוך ואל והתקזק קוה הוי!: מקרא של
 : כמו נכל תמיד בהס אדם שיתמזק חדק צו־יכין :וקוה

הוא סומר אם לאומנותו הוא אומן אס ץדא ךדר
;5ע״ למלממתו מלממה איש אס לסמורתו

וקרטון לגיון מלוקות: ומנורות גייסות ראשי דיל שלשים



בחבות פ^המישי איןעומדץ —
 רכוא אלפי וחמשה וששים מאות שלש בה תליתי
{ית!א' אתי”בי לא וכלן הה:יה ימות כנגד ככבים

 *התשכח ושכחתני. עזבתני אמית ואת בשבילך מט *פעי׳
 עולורת אשכח כלום הקב״ה “אמי עולה. אשה
 אמרה במדבר. לפני שהקרבת רחמי׳ ופטרי אלים
 כבודך כפא לפני שכחה ואין הואיל רבש״ע לפניו
 גס לה אמר העגל מעשה לי תשבח לא שמא
 עולם של רבונו לפניו אמ־ךת תשכחנה. אלה

 תשבה שמא כבודך כסא לפני שכחה ויש הואיל
 והיינו אשבחך לא ואנכי לה אמר פיני מעשה לי

 גס כ דשתי מאי אושעיא א״ר אלעזר ר׳ דאמר
אשכחך לא ואנכי׳ העגל. מעשה וה תשכחנה אלה

סיני: מעשה זה
 ובו׳. אחת שעה שיהין היו הראשונים חסידים צב
*אשרי ק״א דאמ׳ ריכ״ל אמ ה׳מ מנא שס

 ריב״ל ואמר כלך־־,. יהללוך עוד ,ביתך יושבי פד תלי׳
 תפלתו לאחר ז אח שעה שישהא צריך המתפלל

 את ישרים ישבו לשמך יורו צדיקים *אך פסקתשנא׳
 שעה שישהא צריך המתפלל נמי.הכי תניא פניך.
 שעה תפלתו. אהר אחת ושעה תפלתו קודם אחת

 עולה ופתה*. ו׳־וכוס והגחון שלטון כגון שררה. ל ש שחות וגסט״א
 אלה בו שנאח׳ העגל מעשה אלה גם וקרבכות: עולות כחו

 !":,אלה ה׳ אנכי בו שנאי סיני מעש* זה ואנכי ישראל: חלהיך
ישנו ואק״כ לשמך יורו :סלה יהללוך והדר ביתך יושבי



עב ברכות חמישי פיק עומדק אין
 פד "לי׳ ביתך. יושבי *אשרי שנא׳ מנין הפלתו קוים אחת

 לשסך=םקמ יורו *צדיקים דבתיבאך מנין תפלתו לאחר
 דרו הראשוני□ הסירים ת״ר ונו׳. ישרים ישבו

 והוזיין אחת שעה ומתפללין אחרה שעה שוה־ן
 שעורה ט׳ ששוחק מאחר ובי אח׳ שעה ושוהין

 ומלאכתן משתמי־רה היאך תורתן לתפלה ביום
תורתן הן שחסידי□ מתוך אלא נעשית. אימתי

מתברכת: ומלאכתן משתמרת
 צג בירך מתפלל שהיה אחר בחסיד מעשה ת״ד

שם החזיר ולא שלום לו ונתן אחד הנמק ובא
 לאחר תפלתו. שסיי□ עד לו המתין שלים לו

 בתורתכם כתיב והלא ייקא לו אמר תפלתו שסיים
 דבייסד *ונשמרח׳ וכתיב מאד. נפשך וכמור לך השכר רק!י

 שס ל^ין למה שלום רך כשנתתי לנפשותיכם. מאד
 בסייף ראשך את חתכתי אם שיום לי החזרת

 עד לי הכת'ן לו אמר מידי. דמך תובע מי
 ודם בשי- מלך לפני אלו א״ל בדברים שאפייכך

 לג *מחזיר היית שלום לך ונתן אח־ ובא עומר היית
 מה לו מחזיר היית ואם לאו. לו אמר שסם ;ו

 בסייף ראשי את חותבין יו ה א״ל לך עושים היו
 שה״רת אתה מה וחומר קל דבריכם והלא א״ל

 בקבר ומהר באן שהיום ודם בשר מלך לפני עומד

משתמרת תוחקן תפלות: לג׳ שעות תשעה אתפניך: ישרים
ע״כ: קשתכקת לקודם שאץ לבס בתוך
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 שהייתי אני ]כך[ כסייף( ראשך את חותכין )היי

 הי שהוא הקב״ה המלכים מלכי מלך לפני עומד
 וכמה. כמה אחת על עולמים ולעולמי לעד וקיים
 לביתו הסיד אותו ונפטר הנמק אותו נתפייס מיד

 ערוד כי שהיה אהד במקום מעשה ת״ר לשלום: עקיף
חנינא לרבי והודינו באו הבריות את מדק והיהט"מע

 והראוהו הלכו חורי את הראוני להם אמר .דיסא בן
 אותי ומת ונשכו יצא פתחי על עקבו והניח הורו
 א״ל המדרש לבית והוליכו כתפו על נטלו ערוד

 ממית. חטו-ת אלא ממיוה עריד שאק ראו כני
ואיי ערוד בי שפגע לאדם לי איי אמרי שעה כאותה
דוסא: כן חנינא רבי בו שפגע לעריד9 לו

 שהוא אמרי'מתוך רבנן מ״ט הדעת בחונן הבדלה צד
א״ר חול. בכרכרה קבעוה חול'לפיכך שם

 בתחלרה שנאמרה דעה גדילה ]אמי[ )אלעור(
 , דעה גדילה ]אמי[ )אלעור( וא״ר חול. של ברכות
ה׳ דעות אל *כי שנא׳ אותיית שתי בין ש״אנ^עא

 ויוצא לזה זה כזקקין כשהן בא הוא והצב הכחש חן ערוד
י יוצא שהוא חורו אח כחש(: חין )והיא ערוד משניהם

 בחערבא •אמרי גדולות בהלכות מצאתי העתר ומת : חש©
 האדם את קדם הערוד אס האדם את נושך כשהערוד

 י חת למיס הערוד את קדם האדם ואס האדם חת לחים
 | :עקעיי מתחת מעיין לו ונקבע חכיכא לר׳ כס ונעשה הערוד

הזכרות: שתי בין איחייח שתי כץ



עג ברכות חטישי פ-ק עומדין אין
 ” הימה וכ* שנא׳ עליו לרחש אסיר דעה בו שאין מי וכל
 עושהו. ירחמנו לא כן על הוא בינות עם לא

 אותיר שתי בין שניתן מקדש נדול אלעור )ו(א״ר
 ר׳שמזמטי ואמר ידיך: כוננו ה׳ מקדש ה׳ '■פעלת שנא׳

 בריח נבנה כאלי רעה בו שיש אדם כל אלעור
 בית אותיות שתי בין ניתנה דעה בימיו. המקדש
 רב לה מתקיף אותיורח. שתי בין ניתן המקדש

 שנתנה נקמה גדולה מעתה אלא קרחינאה אחא
 צי תלי׳ לי׳ אמר ה׳ נקמות *אל דכתיב אותיות שתי בין

 דאמר כדעולא היא גרילה מיהא למילתיה אין.
 יאחר לטובה אחד למה הללו נקמות שתי עולא

 4ל דכיים פארן מהר *הופיע דכתיב .לטובות לפורענורת

 היפיע: נקמות אל ה׳ נקמות אל דכתיב לפורענות
 המבדיל חיננא דרב קמי׳ אריכא אחא ר׳ תני

 ואם הכוס על שיבדיל •ממי יותר משובח בתפלה
 וביו״ט ראשו. על ברכות ינוחו ובזי בוו הבדיל

 ש© בכבל מרגניתא לן *תקינו שבת אחר להיות שחל
 וחגיע״נ וכו׳ צדקך משפטי את אלהינו ה׳ יתידיענו

קדשת המעשה ימי מששת השביעי יום יאת נדכה
וכי׳: יקדשת הבדלת

 לבר כקמה שצריכה במקום היא גדולה מיהא למילת"
 לעמן ולכשיגיע לני ותתן במקום לימר ותודיעני :הוא גדול

מקדש ומסיים וכי׳ לנו ותתן יאמר בקדושתן ישראל
והזמנים: ישראל



 ברכות חמישי פיק אקעומדין ז3
 טוב ועל רחמיך יגיעו צפור קן על האומר משנה צה
אוחו. משתקין מודים מורים שמך יופר שם

 משום אוחי משחקין מודים מודים כשלמא גם׳
 נמי שמך יופר טוב ועל רשויות כשתי דמיחזי
 אדם חייב ות:ן הרעה על ולא הטוגה על משמע

 אלא הטובה על שמפרך בשם היעה על ך לפר
 אמר )לא טעמא מאי רחמיך יגיעו צפור קן על

 ייפי רבי במערבא אמוראי חרי פה פליגי עולא(
 . מכני אמר חד ופידאח בר יופי ורבי אב־ן ביי

 1 מכני אמי והד בראשית במעשה קנאה שמטיל
 אל<א ואינן רחמיכם ה הקם׳ של וחיו מי שעושה

 ן חפת אחה אמר דרכה מיה ק דנהיח ההוא גורות
 ירע במה רברח אמר עלינו ורחם חום הקן על

 והא אפיי א״ל למריה. לרצויי דרבנן צורפא האי
 רבעי: הוא לאמי להדורי נמי ירבה חנן. אוחו משתקין

 | בלשון להעמיק כחתכיכי׳ עצמן שמרא־ן אנשים וכי׳ האומר
) צפור קן ועל אתה וקנון רקום ואומרים תקנונים

 ' שאתת טוב ועל שאומר או האס לשלק שאחרת רקמיך יגיעו
 אותו: ן משתק מידים מודים שאומר או שמך יזהר לנו עושה

 לא בריותיו שאר ועל קם אלה על לוקר קנאה שמטיל
 עשה לרקמיס לא והוא רקחים עושת מלותיו טדיתיו : קם

 עבדיו שהם להודיע גזירותיו קקי ישראל על להטיל אלא
 ולעפו״ם לשטן שיש ׳,בדבר אף קקיתיו וגזרות קצותיו ושומרי
 ן להדורי נמי ורבה :זו במצות צורך מה ולומר עליהם להשיב



ש טת □ ערמדין אין
 צו הגדול האל אמר הנינא דר׳ קמיה תהית ההוא

שס והעוון והאמיץ והאתר והנורא הגמר
 רו־ית דס־ים עד לו המתין והנכבד החוק והיראוי תאמתי

למר־. רמרך לשכהירה □יימתינהו א״ל סיים כי
 ■ תגבור הגדול תלת הגי ומה השתא האי כולי לך

 ל! אב פ׳ באורייתא דמנו משה דאבתיגהו לאו אי והנורא
 אקיג״ש בתכילה ותקנינתו הגדולה כגסת אנשי ואתו

 יא לש ^ש0 האר שבהתוה ןאת אמרען תות לא
 ה^ד” בסף דינרי אלפין באלף אותי משבחין שהיי למלך

 לו: הוא גנאי והלא זהב רינרי אלבין אלף לו והו
צו שמים מיראת חוץ שמים מת הלל הניגא רא״ר

 שם שואל אלהיך ה׳ מה יש־אל ועתה־; שנא׳
 * די.ייפ זוטרתי מלתא יראה אטו וגר ליראה אם כי מעמך

 יוחאי בן שמעון ת משום הנינא רבי ותאמר היא
 יראלת של אוצר אלא גנזיו בבית להקמה אין

שישיב לאביי למדודי נתכוין שקלסו רבה רבעי הוא לאמי
: ע״כ שישיב מה לו ז

אשר והנורא הגבור הגדול האל משח דאמהינהו לאו אי
 עזרא כשהתפלל בחפלה ותקנינהו וגו': פנים ישא לא

 :והנורא הגבור הגדול ל הא אלהיט ועתה עזרא בסי הגילה מעל על
כגון בא היא שתים בידי האדם על הבא כל וכר חבל

 בידי הכל שקור לבן שוטה יזכה עשיר עכי וקצר ארוך
 הקב״ה מסר זו את שמיס ע״י בא אינו ורשע צדיק אבל שמיס

;שמי׳ ביראת לי יבמי והוא דרכים ב׳ לו ונתן אדם של בידו
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 משה לגבי אין אוצרו היא ה׳ *יראת שנא׳ לגשמים ישעיה

 טמנו שמבקשים לאדם משל היא זוטרתי מילתא
ואין קטן קטן בכלי עליו דימה לו ויש גדול כלי

:גדיל ככלי עליו חמה לו
 א״ל יכו׳: מגונה ה״ז וכופלה שמע הקורא מיחיבי שס

 כיון לא מעיקי־א ודילמא לאביי פפא רב
לא אי איכא מי שמיא כלפי *חברותא א״ל ה דעתי לד

 דנפחא במרזפתא מחיקליה מעיקרא דעתיה כיין
דעתיה: דמכיין עד

 שאור הן ואלי יפה ומיעוטן קשה רובן ג׳ ת״ד שט
שירד א׳ כתלמיד מעשה ת״ד וסרבנות. מלה

 יותל מאריך והיה אליעזר רבי לפני התיבה לפני
 זהא״ל היא אתכן רבינוכמה תלמידיו ׳ל א מדאי

*את ביה דכתיב רכינו ממשה ייתר מאריך כלו׳ ט דנלים
מעשה שוב ונוי הלילה ארבעים ואת היום ארבעים

 | רש״י כתב ושס זה מאחר הביאו אחרון פרק מגילת חםכת3|ו
 שיהא האדם ביד מסר אותה שמים מיראת חיץ זה לשון

 אליו לבבינו להכין בידו שיכולת ואע״ם לכך לכו את מכוין
ישראל בית בידי אתם כן היוצר ביד כחומר הכה שנאחר

 :(ע"כ מבשרכם האבן לב את והסירותי ואו-חר
אכל ינהג כחבירו אדם שנוהג מנהג שמיא כלפי חברותא

 , כלוחי ליה מחנן :בתפלתו יזהר ולא המקים
 ׳ מתפתא בכך. ירגיל אס אותו ומכין שיכוין אותו חלחדין

חרזסמא: מתרגחיכן המקבת את ותשס קורנס



 ער* ברכות חמישי פרק עומדין אין
 אליעזר ר׳ לפני התיבה לפני שירד אחד בתלמיד

 קצרן במה תלמידיו א״ל מדאי יותר מקצר והיה
 דכתי׳ בינו ר ממשה יותי־ מקצר בלו׳ א״ל זה הוא
 3*מדני אירי )בר יעקב א״ר לה. נא רפא נא *אל ביה

 על רחמים המבקש בל חסדא[ רב ]אמר אר״י(
נא רפא נא אל שנאמר שמו להזכיר א״צ חברי

דמרים: שמח קמדכר ולא לה
שס תחלה •באבות בהם שוחה שאדם ברבות אלו ח״ל

 לשוח בא ואם וסוף תחלה בהודאה וסוף
 וברכה כרכה כל ובתחלת וברכה ברכה כל בסוף

 אריב״ל פזי[ ]בן אי״ש ישחה. שלא מלמדקאיתו
 שס בסוף *כ״ג שאמרנו כמי הדיוט קפרא בי משום

 ע״ב ברכה כל וסוף ביכה כל תחלת והמלך ברכה כל
 דריב״ל מיניה לי מפרשא לדידי נחמני בר אר״י

 המלך ברכה כל בתחלת כ״ג שאמרני כמו הדיוט
 מ מ״א שלמה כבלו׳ *ויהי שנא׳ ווקף איני שוב שכי־ע כיין

ברכיי על מכרוע ה׳ מזבח מלפני קס וגו׳ להתפלל
פרושות; וכפיו

 ש© אפים שבע בת *וחקור שנא׳ אפים על קרה ח״ר
ירא* על מכרוע שנאמר ברכים על כריעה ארץ

 כל בסוף כ״ג :להודות נאה ולן ומודים וסיף קהלה
עצמו; ולהשפיל להכניע צריך ביותר גדול שהוא מה כל ברכה

רישיה מכתע ה׳ מזבח טלפני קם :שיגמור עד זוקף אינו
קם יהדר להתפלל שלמה בכלות ויהי דקרא



ב^כרח חמישי פיק עוצרץ
 שנאמר ורגלים ידים פשוט וו חשתחואח ברכיו

 ארצח; לך להשתחר ואחיך ואמך אני נבא *הבאזיאשי׳ל
 אמרו לו דע סימן וטעה המתפלא משנה צח
 מתפלל שהיה דוכא בן חנינא ח על עליו ז ש©

 מנין לו אמרו מת ווה הי זה ואומי החולי□ על
 יורע בפי תפלתי שגויה אם לחם אמי■ יורע אתה

 .מטורף שהוא אני יודע לאו ואם מקובל שהוא אני
 משום ספיא רב אמי חייא א״ר אהייא גמו־א

 מנא ויו׳. עליו אמרו באבות: רבי דבי חך
 :שלום שלום שפתי׳ ניב *בורא קרא אריב״לאמ׳ ה״מ נ!

לא הנביאים כל יוחנן א״ר אבא בר רדיא א״ד
 כרקמטיא ולעושה אלאלטשיאבתולת״ח נתנבאו

 חכמי׳ תלמידי אבל מנכסיו לת״ח ולמחנה לת״ח
בר חייא וא״ר זולתך אלחים ראתה לא *עין עצמן סד ישעי׳

:משמע קשתטק לשון א'צה
 נכשל יאיכי במרוצה בפי תפלתי סדורה אם שגויה א□

 להאריך קפץ שאני יזה כל סי אל חלבי נובע׳ ותקנתי
 תפלתו לו טורפין ל׳ אקר נ׳ הקול' מטירף שהיא בתקנוניס

 מחנו וטרודה חטירסת עליו שהתפללו התפלה כלומר בפניו
 טעות הוי הברכות מן זו ובא בהיכא אהייא : מקובלת ואינה
 שאין היא רמז התפלה תקלת שהוא באבות רע: בסימן

 האד© על בריא כשהניב שפתים ניב בורא בה: מפץ שאין
 והנקמות הטובות נתנבאן לא : השלום על לו מובטק אז

:נביא לשי© נגלית ונא נראית לא ראתה לא עין



 עו בייכוח פרקהמישי עומדין אק
 נתנבאו לא הנביאיס כל יוחנן רבי אמר אבא
 ראתה לא עין לעה״ב אבל המשיח לימות אלא

 אין שמואל דאמר דשמואל יפליג׳ זולתך אלה־׳
 מלכיו׳ שעבוד אלא המש־ח לימות הזה העולם כין

 '",.דני הארץ כ מקי־ וין אב יחדל לא *כי שנאמר בלבד
 הנביאים כל יוחנן רבי אמי־ אבא בר חייא וא״ר
 צדיקי׳ אכל תשובה לבעלי אלא נתנבאו לא כלם

 דר׳ ופליגא זולתך אלהים ראתה לא עין גמורים
 חשוברה עלי ש" במקום אבהו רבי דאמר אבהו

 מ ישעי׳ שלוט54׳ שנא׳ עומ־־ין גמורים צדיקים אין עומדין
 לקרוב. והדר ברישא לרחוק ולקרוב לרחוק שלום
 קרוב מעיקרא מעבירה רחוק רחוק מאי ואידך
 מאי .השתא ממנו ונתרחק מעיקרא לעבירה קרוב

 המשומר יין זה לוי בן יהושע א״ר ראתה לא עין
 ערן זו אמר ר״ל בראשית. ימי מששת בעוביו

 הדר. ה היק וא"תאים מעילם עין ראתה שלא
 ראשית *ונדר־ לומר תלמוד עדן זה גן תאמר ושמא בגן

 קננ'” להוד: וערן לחוד גן הנן את להשקות מעין יוצא
 5 £אר,פכ ושגר גמליאל רבן של בוו וחלה מעשה ת״ד

 צט רחמים רוסאלבקש בן חנינא ר׳ אצל ח ת׳ ז
 רחמי׳שס ובקש לעליה עלה אותם שראה כיון עריו
חמה. חלצתו שבבר לכו להם אמר בירידתו עליו

 מעיקרא: צדיק דהיינו העבירה חן יחיו כל ריזייק שהיה הוק“
יזלצתו הקודקו. הק־רלי הוא חטה וכיטל׳סגוסי: שלסתו חטה חלצתו
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 אני נביא לא להם אמר אתה נביא וכי לי אמרי

 אבי מבית מקיבלני כד אלא אני נביא ק ולא
 שהמית אני יודע בפי תפלתי שגורה אם אבא

 כתבו מטורף. שהוא יורע אני לאו יא□ מקובל
 להבת אמר ר׳ייג אצל וכשבאו שעה אותה וכוונו

 שעה באותה הותרתם ילא חסרתם לא העמדה
 מעשה ושוב לשתו׳ מים לנו ושאל חמה חלצתו

 אצל תורה ללמוד שהלך דוסא כן חנינא ברבי
 חגינא א״ל רימו של בנו וחלה !כאי כן יוחנן רבן
 ברכיו בין ראשי הניח ויחיה רחמים עליו בקש בני

 זכאי בן יוחנן רבן אמר .וחיה רחמים עליו שקש
 היו׳ כל ברכיו בין י־אשו את ב״ן הטיח אלמלא

 ממך גדול וכי'הוא אשתו א־־׳ל עליו ? השגיחו לא
 ואני המלך לפני כעבד דימה היא אלא לאו א״ל

המלך: לפני כשר דומה
 יתפלול לאל אר״י[ אבא בר ]חייא )חנינא( א״ר ק
 שנאט׳ חלונות בה שיש בבית אלא אדם • שם
 אמר ירושלבם. נגד בעליתיה ליה פתיחן ׳*ומק -נתל

 ואמי־ בבקתא דמצלי מאן עלי חציף כהנא רב
 ויוצא :כנם בית בן בעבד :שעה חסרתם לא :מהם מלץ לשון
 ע״ב: לפניו לבא רגיל שאינו המלך לפני כשר רשות: בלא

 השמים כנגד מסתכל שהוא לבו שיכוין לי שגורמין חלונות
 במקום שכשהוא בבקעה כבקתא רמצלי :נכנע ולבי
.5ע״ כשבר ולבי המלך אימת עליו מלה צניעות



 ברכות ישיחט קפי ערמדין אין

שנא׳ חטאיה דמפרש מאן עלי הציף כתנא
מלים-נ חטאה: כסוי פשע נשוי *אשרי

מכרם; כיצד
ששי פרק

 לה מילי הגי מנא וכו׳ חפירות על מברכין כיצד
שטעונקייקיא^ מלמד לה׳ הלולים *קדש דת״ר

אפור עקיבא א״ר מכאן ולאחריהם לפניהם צרכה
שיברך: קידם כלים שיטעום לאדם

 ש© שאין מנין יונתן ר׳ אמר נחמני בר שמואל א״ר
־י פיפטי׳ *החדלתי שנא׳ היין על אלא שירה אומרים

 אנשים אם ואנשים אלהים המשמח תירושי את
אומרים שאין מכאן משמח במה אלהים משמח

היין: על אלא ,שירה
 בל^קא הזה העולם מן שיהגה לאדם אסור ת״ר

ש© ברכה בלא הוה העולם מן הנהנה וכל ברכה
 ת״ח חכם תלמיד אצל ילך תקנתיה מאי מעל
 אמי־* אלא לאיסוריה עבד הא ליה עכיד מאי
 כרי ברכות וילמדנו מעיקרא חכם אצל ילך דכא
אמר יהודה רב אמר מעילרח. לידי יבא שלא

 טעון הלולים ב׳ ומשמע כתיב רבעי בכטע הלולים קרש
:באכילה מותר שהוא הרביעית בשנה כשתאכלנו באכילתו

ומלואה הארץ לה׳ לכתיב ההקדש מן שנהנה כמו טעל
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 ברכת־! בלא היה העילם מן הנהנה כל שמואל

 ומלואה הארץ *לה׳ שנא׳ שמים מקדשי נהנה כאלו =י חליס
אדם. לבני נתן והארץ לה׳ שמים *השמים וכתיב ?ט׳ עם

 .כרכרה לאחר *כאן בי־כה קורם כאן קשיא לא שם
הורה העולם מן הנהנה כל פפא כר הנינא א״ר ע״ב

 ישראנל וכנסת להקב׳יה גודל כאלו ברכה בלא
 הוא חבר פשע אין ואומר ואמו אביו *גוזל שנא׳ משליכי׳

הוא *הלא שנא׳ הקביה זה אכיו משחית. לאיש לב דני"׳
 שגאמ׳ ישראל כנסת אלא אמו ואין קנך. אביך

 לאיש הוא חכר מאי אמך. חוררה חטוש א"ואל משל"
 לירבעם הוא הבר כפא בר חנינות א״ר משחית

 שבשמים: לאביהם ישראל אה שהשחית נכט בן
 ולקחתי אשוב *לכן כתיב רמי כפא בר הנינא רבי קכ
 ותרושך דגנך *ואספות וכתיב בעתו דגני שם

 רצונו עושין שישראל כזמן ראן קשיא לא ויצהי־ך. נ הישע
רצונו עושק ישראל שאין בוטן כאן מקובם של,אי'דני

 נהל :אדם לבני היא הרי בי־כה לאחר :לקמן כדאמרי׳
 הסירות שבחטאו אל“ישי ולכנסת ברכתו: את להקב״ה

 האיורים רואין מיקל שהוא ולפי פשע אין ואומי־ :לוקין
 לכך ברכה בלא העה״ז מן ליהנות כן לעשות ממנו ולימדין
 נבט בן לירכעס משחי׳: לבעל הוא מבר המיקל זה כקרא

: ומקטיא חוטא הוא כך ישראל את והחטיא שחטא
 עושין וכשאין שלהם הדגן מקוס של רצונו שעושין כזמן

שלו: שהוא להם ומראה נוטלו ינוכו



 עח כחכוח ששי פיק כיצדמברכק
 לומר תלמוד מה וגו׳ דגנך ואספת ת״ר מקום: של
 א *הסע למל מתיך הוה התורה ספר ימוש לא י• שנא׳ לפי

 מנהג בהם נהוג דגנך ואספת ת״ל ככתבן דברים
 אומר ב״י שמעון ר׳ ישמעאל ר׳ דברי ארץ דרך

 כשערת וזורע חרישה בשעת חורש ארם אפשר
 רישרח כשעת ודש קצירדת בשעת וקוצר זריעה
 אלזית עליה תהא מה תורה היות בשעת וזורה
 מלאכתן ־ מקום של רצונו עושק 1שישראל־ בזמן

 הא צאנכםישע>׳ ורעו זרים •ועמדו שנא׳ אחרים ע״י נעשית
 אכהן1 מ מקום של רצונו עושין ישי־אל שאין ובזמן

 אלא עור ולא דגנך ואספת שנא׳ עצמן ע״י נעשית
 מכ דנרי׳ *ועבדת שנא׳ ידם על נעשית אחרים שמלאכת

 ישמעאל כרבי עשו הרבה אביי אמר אויביך. את
 בידם עליה ולא כרשב״י עשו והרבה בידם ועלתה

 תיתו )רלא מיניים נא בע במטותא לרבנן רבא א״ל
 לבי ואף תשרי ביומי ולא מסן ביומי לא קמאי

 תתחזו לא תשי־י וביומי ניסן ]כיומי תיתו( לא רב
 .שתא מלה במזונייכו תמרדו דלא היכא כי קמאי[

 פ׳ יגי׳ אלעאי בר ר״י משים יוחנן א״ר הנה בר בר רבה אמר
 ןע, אחרוני׳. לדורו׳ ראשונים דורות בין מה וראה בא

 אהא עס בהם הנהג :ארץ בדרך יעסיק שלא ככתבן דניים
 סיפך^!?,/ בריות צורך לידי תבא שאס ארץ דרך תורה לברי

 שזה-ן היי ןנים ביומי • ?דברכ אפשר בתמיה “אפש מד״ת: ליבטל
יש׳ : והבדים הגתות דריכת תשר* ביומי :הקציר יקי
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 עראי ומלאכתן קבע תורתן שעשו ראשונים דורות

 י שעשו האחרונים דורות בידם נתקיים ווה זה
 נתקיים לא ווה זה עראי ותורתן קבע מלאכתן

 משום יוחנן א״ר חנה בר כר־ רבה ואמר בידם
 דורות בין מה יראם בא אלעאי בר יהודה בי“י

 הראשונים דורות הראשונים לדורות האחרונים
 ! לחייבן בדי טרקסמון דרך בירותיהן מכניסין היו

 דרך בירותיהן מכניסין אחרונים .דורות במעשר
 מן לבטרן כדי קרפיפות דרך הצתת דרך גגות

 דאמר בירותיהן(. נתברכו לא )לפיכך המעשר
בני שיראה עד במעשר חייב הטבל אין ינאי י־בי

 נתחיו ונם הבית מן הקדש *בערתי שנאי הבית כי ־־יי
 שנאמ׳ קובעות חצר .אפילו אמי" יוחנן ורבי ללוי.

ושבעו: בשעריך *ואכלו שם
 ערלתו *וערלתם שנא׳ ממשמע אומר ר״ט דדה לו
 אלא הוא מאכל שעץ יורע איני פריו את . ע״ב

שוה ופריו עצו שטעם עץ להביא מאכל עץ יחיאיטמת״ל
 בערלה■ חייבין שהפלפלין ללמדך הבלפלין זה ואיזה

אשר *ארץ שנא׳ כלוה הפיה א״י שאין וללמדך ח יניי׳
:בה בל תחסר לא לחם בה תאכל במסכנות לא

 כלומר בית וסמון שער טרק ולי טרוקי )לשון טהקסמון דדך
 פתיז הבית פגי :והבית המצר שערי דרך (,סימון מקמי

 אבל התורה מן במעשר מתחייב הטבל אין :ויציאה כניסה
:ע״כ מדרבנן לאכול אסור קבע אכילת



 עט כרכות ששי פיק כיצדמבר־כין

 לז בעליידה מסובין שהיו והוקניכם בר״ג מעשה
 ואכלי כותבות לפניהם והביאו ביריחו

 כרכה ר״ע יברך קפץ לברך לר״ע רשות ר״ג ונתן
 ראשך מכניס אתה מתי עד ר״ג א״ל נ׳ מעין אחת

 יהבירך כן אומי־ שאתה אע״פ רבינו א״ל המחלוקת כין
 . ;כרבים הלכה ורבים יחיד רבינו למדתנו כן אומרים

 לה נחמי׳ ר׳ הארץ מן להם המוציא אומר מהו ת״ר
 ל<ח כ״ע כמוציא רבא אמר מוציא אומי־

 במדדי:'.ממצרי׳ מוציאם *אל דכתיב משמע דאפיק פליגי
 דאכיק המוציא סכרי רבנן ח4בהמוצי פליגי כי

 ־! -כיי׳ יר׳ החלמיש מצור מים לך *המוציא דכתיב משמע
 ו שמזת *המוציא שנא׳ משמע דמפיק המוציא סבר נחמיה
 קאמר הכי ההוא ירבנן מצרים סכלות מתחת אתכם

 כי מלתא לכו עבידנא לכו מפקינא כד ה קב" לחו
 ממצאים יתכון דאפיקית הוא דאנא דירעיתו חיכי

 :התמרי׳ חן זב שהדבש המינין בז׳ האחור דבש והן תמרי׳ בוחבות
דלשעבר הגונה ברכה ודאי והא כבר שהוציא משמע דאפיק

 שהוא הארץ מן הזה הלחם הוציא כבר שהרי בעינן
 יכשכאחרה ממצייים מוציאם אל דכתיב :■הימנו ליהנות בא

 : הוציא וכבר מים לך המוציא :יצאו כבר בלעם פרשת
 דכתיב להוציא שעתיד משמע דמפיק סבי־ נחמיה ורבי

 יצאי לא עדיין למשה זה פסוק וכשנאמר אתכם המוציא
:במדבר הייתם ימי כל מוציא היה עדיין מיס לך יהחוציא

:אתכס שהוצאתי הוא שאני יהכון דאפיקת
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 ונו: אתכם המוציא אלהיבם ה׳ אני בי *וידעתם דבתיב 1 שמ!מ

 קפרא דבר קמיה יתבי דהוו תלמידי ת״י ה:הו ,קג
 ופרגיותנהן ודורמסקין כרוב לפניו הביאו רץ ר

 קבץ לברך מחבב לאחד רשורת קפר<א בד
 קפרא בר כעם חברו עליו לגלג הפרגיות על ובירך
 המלגלג על אלא כועס אני המביך על לא ואמר

 טעם טעם שלא רמי דומה חברך אם כועס אני
 ואמר ה!ר עליו לגליה מה על אתה מעולם כשר

 אני המברך על אלא כועס אני המלגלג על לא
 כאן אין וקנדה כאן אין חכמרה אם ואמ* כועס

שנתם: הוציאו לא ושניהם תנא
 הפרוסרה מניח יצחק בר דר״נ קמיה הגא חני שס
 שמך מה א״ל ומברך ]ובוצע[ השלמה כתוך 3ע״

 והכרוב והן בס״הא עליהם שחכרכי׳ עשבים חיכי רורמסקיץ
 שלוקות שה; שחפני בגח' מ״ד ואיכא שלוקות היו

 בשר פי־גיות שנשתנו: כיון שהכל אלא עליהם מברכין אץ
 טעם טעם שלא :שהכל עליו מנרכין פרדי״ץ שקורץ עוף
 הלא ויה בת כאן אין זקנה עליו: חביב הבשר ונעשה “כש
 את לפטור יברך מהן איזה על מחני לשאול וה״ל אני זקן

 מחמת שלא אלא ללפת באו לא הללו דברים .המיכין שאר
 במאי לפרש האריכו ובגמרא פוטרתן הפת ואין באין סעודה

:ע"כ תלמידי תרי ה.הו מפלגי קא
 או משתיהן ובוצע בידיו שתיהן ונמצאו ובו' פרוסה מניה

:השלימה מן



 פ כוח”ב ששי פיק כקתמב כיצד
 ששמת משנתך ושלמה אתה שלום א״ל שלמק א״ל

יס התלמיד בין שיום
 שם ריפת^א להו מתרמי הוה ׳ כי אמי ורב אמי רב

הארץ מן להם הוציא ה עליה מכרכין רערוב׳
 כיה נעכיד חרא מצוה ביה ואתעביר הואיל אמרי

אהריתי: מצוה
 מ שיאכל לאדם אמור רב אמר יהודה רב אמר

 ',*ונתתידני שנאמ־ לבהמתו מאכל שיתן קודם
ושבעת: ,ואכלת וחדר לבהמתך בשדך עשבי

 שס הייא דר׳ משמיה שמואל כר ]הבא[ )רבה! אמה
 כגל ואחר מלח אבול אכילתך כל אחר

 נמיהכי תניא ניזוק אתה ואי שתה,מים שתייתד
 שתייתך כל ואחר מלח אכול אכילתך כל אחר
 כל אכל אידך תניא ניזוק אתה ואי מים שתה

 שהה ולא משקין כל שהה מלח אכל ולא מאבל
 אסברה. מבני. ובלילה הכה מריח ידאג ביום מים
 חולי לידי בא אינו כמים אכילתו המבכה ת״ר

 רב אמר לכת. קיתון הסיא א״ר וכמה מעיים
 מונע יום לל׳ אח־־ בעדשים הרגיל יוחנן א״ר י מ־

 דקשה משו׳ מ״ט לא יומא כל אבל מביתו אסכי־ה

 : מצירות עירובי י אתמול בו שערבו ־ובא דע היפתא
עד אכילתו אזר הרבה חים שותה במים אכילתו המקפח

 :פרזלא וקפא מתרגמי׳ הברזל ויצף במים שצפה
והעדשים מעיס כני עיצור מיזמת כא שהקולי אסכרה ^.י.ע



ברכות ,שש פיק מברמן כיצד 80
 בחרדל הרגיל יוחנן א״ר מרי רב ואמר הפה. לריח

 לא יומא כל אבל מביתו חלאים מונע יום לל׳ א׳
 רב אמר .דליב^א לחולשא דקשה משום מ״ט
 איט קטני׳ בדגים הרגיל רב יאמר אשי ברזחייא

 קטני׳ שתים אלא .עור ולא מעיים חולי לידי בא
 המ<א א״ר אדם. של גופי ומברין ומרביץ מפרין

 לב כאב לידי בא אינו בקצה הרגילה חנינא בר
 מור־ן סמני מס׳ אחד קצח אומי רשב״ג מתיבי
ה^ קשיא לא בראשו דמו גרני במורח והישן

בטעמו: הא כריחו
 בורא אומר יהודה ר׳ בפ״הא אומר הוא הירקו׳ ועל קד
פפא בר ר״ח ואיתימא וירא א״ר מיני'דשאי׳. שם

אותו' מכרכין ביום וכי יום יום ה׳ *ברוך קראה מאי סח הלי׳
 יום בכל לך לימד אלא אותי מברכין אין ובלילה

 ימין מין כל נמי הבא ברכותיו מעין לו תן יירם
ברכותיו: מעין לו תן

 וראה בא פפא בר חנינא ר׳ תימא ואי וירא וא״ר קה
שמעתי אני אכל בלעז כיל״א מפרשים רבותינו קצה : משלשלים שם

 קצין של גורנו למזרח :ישמעאל בארץ שזורעים זרעים מין
 בתוך׳ הריין ומכניס היא ומתונת׳ למה רויז מערבי שרויז

 טוב^ והטעם קשה שהריין בטעמו הא בריחו הא הגוף:
וזרעים! דשאים יש ס״הא שבכלל לפי דשאים מיני בורא

 ומיןין מין לכל ברכה היכר בעי ור״י קטניות כגון
ן טוב: יום מעין טוב ויום שבת מעין שבת ויום יום כל



פא ביכורז ששי פרק מברכין כיצד
 בשר מדת ירם בשר מדת הקב״ה כמדת שלא 4

 ומרת מחזיק. אינו מלא מחזיק ריקן כלי וורם
 *אכןשמומטי שנא׳ מחזיק. אינו ריקן מחזיק מלא הקב״ה .

 תשמע שמוע אם אלהיך. ה׳ לקול תשמע שמוע
 בישן שמוע אם אתר דבר תשמע לא לאו ואם

 תשמע: לא שוב לבבך יפנה ואם בחרש תשמע
שס בר נחמן רב אמר פשיטא ובו׳. הארץ פירות 1עי

 דאמר יהודה לרבי אלא נ^ירכה לא יצחק
 אדם ממנו שאכל אילן דתניא היא 'אילן מין הטה

 שמביא דבר לך שאין היה גפן אומר ״מ“\ הראשון
 ט ראשי׳ וישבר. היין מן *וישת שנא' יין אלא אדם על יללה

 שנתקלקלו שבדבר היתה תאנה אומר נחמיה רבי
 ג שם יהודה רבי תאנה עלה *ויתפרו שנא' נתקנו בה

אבא לקרות יודע התינוק שאין היתה חטה אומר
רגן: טעם שיטעום עד ואמא

 קו אינה השם הזכרת בה שאין ברכה כל רב אמר
שם שאין ברכה כל אמר יוחנן ורבי ברכה.

 דרבע״ב כותיה אביי אמר כרכה. אינה מלכות בה
 כי דכלי' שכחתי ולא ממצותיך עברתי '*לא רתניא מסתברא

 סופך איות פעם שמוע אם : יזכם אדם מחזיק מלא
ששמת בישן תשמע אם אמרת: פעם אוזן שתטה

: ע״כ אשתקד ששמעת ושלשת
לקרות יורע התינוק שאין :מיתה הניא וזה יללת שמביא

;הדעת עץ כקרא וזה ואמא אבא



ברכות ששי עץ ע□ ג -1
 1 שמך מלהזכיר שכחתי ולא מלברכך עברתי לא

קתני: לא עליו ומלכותך שמך ואלו עליו.
 אייתי בסעודתא יתבי הוו המנונא ורב חסדא חב מא
כריך המנונא רב שקל ורמוגי תמרי לקמייהו ע״ב

 להא למר ליה סבר לא ר״ח א״ל ברישא אתמרי
 המוקדם כל יצחק הבי ואיתימא יוסף רב דאמר
 חמישי וזה לארץ שני זה א״ל לברכה קודם זה כפסוק
 ונשמעינך לא דפר! ערי לן יהיב מאן א״ל לארץ

 תכף נאמר[ ]אנו תנינא( נמי )אנן אף אביי אמי־ קז
 ידיהם( )במעשה ברכה חכמים לתלמידי מב

 מהבא אימא בעית ואי בגללך. ה *ויברכני יאשיתלשגא׳
יוסף: כגלל המצרי בית את ה׳ *ויברך סלט8

 הדרי כי בתריה תלמידיי אזלו דרב נפשיה נח כי שס
רכדיכו בתר דגק אנהר לחמא וניכול ניוול אמרי ע״ב

ישבו אבל תנן דוקא הסבי להו מבעיא וקא יתבי
הפסיק לקרא בסיפיה דכתיב ודבש שחן זית ארץ לארץ שני זה

 חרחוכיס משוביק, ותמרים זתיס לעשות וחזר הסדר את ארץ
 לארץ שכי ודבש המקרא בראש הכתובה לארץ מחישי שהרחון

של ]רגלים דפי־זלא ערי לן יהיב מאן :בסופו הכתובה
:תמיד אקריך ונלך ונשמשך ונשמעינך ברזל;[

בביתו; ברכה בביתו: וחאריקו אליו המקריבו לת״ח תיכף
 דגק נהר :אמרת בעיר דקברוהו בתריה תלמידיו אזלו

 הזמנת בלא יושכין היו דקתכי דוקא רישא . שחו כך
הוי לכך שהזמנכוהו אנו אבל קביעות הוי דלא הוא חקוס ׳מע י



פ: ביכרה ששי פרק כיצדמברכין
 א4ריפה ונימל גיזיל דאמרי מיון דילמא או לא

 בידייהו הוה לא דמי חסכו פי כלנית בדוכתא
 מג לאחוריה קרעיה *אהדר אהבה בר אדא רב קם

 וברכת ררב נפשיה אחרינאאמרנח קי־יעה וקרע
 רטילהו סבא ההוא דאתא עד גמרינן לא מ;ונא

וניבול ניויל דאמרי פיון להו ושני אברייתא טתניתא
דמי: בהסבו כלן בדופתא לחטא

 ש© לברכה מזומן הוא באחרויה תחלה ידיו הניטל
 דרבי קמירח יתבי הוו היי<א ורבי רב

 הזיית יריך משי קום לרב רבי ליה אמר כסעודתא
 בברכת עיין פחתי בר ר״ח ליה אמר מרתת דהוה

לך: קאמר מזונא
 קח כל על שמברכין מנין א״ר טוביה כר זוטרא א״ר

 :!ס קרע לאחוריה קרעי" אהדר :לכלן מברך יאחד קביעות
 3ע" לפנים שלאיוור ומה לאחיריו החלוק החזיר ר□ בהספד שקרע

 על החיתה כביום עכשו אבל להראות אחר קרע לקרוע כדי
 וכו׳ להו רמי : להורות יודעין ואין להוראה צריכין שהיו

וקתכי בהכי בריתא לאוקמי ליה קבעיא וע״כ לעיל כדרחיכן
;הוא ־קביעות לכולם חברך אחד

 לברכת מזומן הוא אחרונים במים תהילה ידיו המטל
ראה שמא מרתת דהוה לרב קייא ר' חזייה :המזון

 עיין מדאי: יותר באכילה האריך שמא או מלוכלכות ידיו
ברכת לבר" רשות לך כתן כאן לך קאטר מזוני כברכת

קברך: תקלה ידיו שהנוטל הקזון
*5>



 הללויה יה ההלל הנשמה *כל שנאמר טוב ריח קכ מלי׳
 נהנה הנוף ואין ממנו נהנית שנשמה דבר זהו אי

 בר זוטרא רב ואמר הריח: זה אומר הוי טמנו
 טעמו שלא ישראל בחורי כל עתידין רב אמר טוביה

 ויהי יונקותיו *ילכו שנא׳ כלבנון ריח שיתנו חטא טעם יד הסיג
 טובי׳ כר זוטרא וא׳יר כלבנון לו וריח הודו כזית

 מלמד בעתו יפה עשה הכל רכתיב*את קהל״גא״רמאי
 בפניו. אומנותו הקכ״ה לו יפה ואחד אחר שכלה״ס,

 קור^ן תלי אינשי דאמרי היינו פפא רב ,^אמר
 ]בר זוטרא וא״ר עביר דידיה ואיהו אחר רש״אלדכר
 משוםרשב״י יוחנן[ א״ר לה ואמרי וכו׳ א״ר טובי׳

 ילבין ואל האש כבשן לתוך עצמו שיפיל לארם לו נוח
וגו׳: מוצאת *היא שנא׳ מתמר מנ״ל ברבים חברו פני ל" יאשי׳

 כשהוא יצא אל לת״ח לו גנאי דברים ששה ח״ר קט
המטולאי׳. במנעלים יצא ואל . לשוק מבושם שם

 בשוק אשה עם יספר ואל בלילה. יחידי יצא ואל
 במסיברח יסב ואל לבה״ט. באחרונה יכנס ואל
 גסה. פסיעה יפסיע אל וי״אאף הארץ. עמי של
 מבושם כשהוא יצא אל :זקופה בקומה יהלך ואל

 בפניו אומנותו לו יפה :ופרחיו עליו שחריחין כלבנון
 כדי כן הקב״ה יעשה בעיניו באה בורסקי ואפי׳

 תולין אס וכי׳ ליה תלי :העולם חן אומנות ימסר שלא
 באשפה יגלגלכו הוא בקי לאכלו כדי בצוארו לחזיר הקורא
 :טהור שאינו חזיר אחר דבר :אוקכתו לו יפה כ״כ



 שחושדי׳ במקום אר״י אבא בר חייא א״ר לשוק
 בבגדו אלא אמין לא ששת רב אמר זכור משכב על

 גמל ושערו פפא רב אמר - לי׳ מעבר׳ ויעא בגופו אבל
 במנעלים יצא אל דמי. כגופו ליה ואמי־י דמי בבגדו

 נפיק אבא בר חייא רבי והא איני המטולאיבם
 גב על בטלאי נחמן ררב כריה זוטרא מר אמר

 לית בגילדא אבל בפנתא אלא אמרן ולא טלאי.
 1אכל־ באורחא אלא אמרן לא ובפנתא בה. לן

 החמה בימות אלא אמרן ולא .כה לן לית בביתא
 יחידי יצא ואל בה לן לית הגשמים בימות אבל

 קבע דלא אלא אמרן ולא חשרא. משום כלילה
 לעידנירה אמרי ערנא ליה קבע אבל ערנא ליה

 חסתייין א״ר בשוק אשה עם יספר ואל קאויל.
 אשה עם אדם יספר )אל תנ׳־ה אשתו. היא אפילו

 ואפילו בתו היא ואפילו אשתו היא ואפילו בשוק(
 בקרובותיו. כקיאין הכל שאין לפי אחותו היא
 ואל .פושע ליה דקרו לבה״מ כאחרונה יכנס ואל
 לאמשוכי דאתי הארץ עמי של במסיבה יסב

 להם: שיתאוו כדי עצמן שמבשמין זכור משכב על שחושדים
 בפנתאאיסכי׳ זיעה: בה שכייזא דלא דמי שערוכבגדו

 הגשמי׳ בימות סול״ה: שקורין עקב גילדא הרגל: שע״ג בלע״ז
 עדנא ליה קבע רלא זכות: של חשרא משום מכסהו: הטיט

 אשתו היא אפי׳ :בלילה ללמוד עת רבו לו קבע שלא
מתעצל; פושע ליה דקרי אותו: וקושדין בה מכירין הכל שאין



 יאמר גטה פסיעה יפסיע אל אף וי״א כתרייהו.
 ממאור מאות מחמש אהד נוטלת גפה פסיעה מר

 בקידושא ליה להדר תקגתיה ומאי אדם. של עיניו
 אירה )רלאו וקופה בקומה יהלך ואל שמשא. דבי

 אפי׳ וקופה בקומה ההולך כל מי* דאמו" ארעא(
1 *מלא דכתי׳ השכינה רגלי דוחק כאלו אמות ארכע י ישעיה

כבודו: האיץ כל
 למיכל יוחנן דר׳ בתי־י׳ אולינן הוה כי רבב״ח אמי" מד

 דלא ומשתבע לחו ואכיל וכו׳ גגוסר פירות
 אחרה עיר אמר דימי רב אתא כי מוונא. טעים
 מוציאין שהיו המלך בהר המלך לינאי לי היתד.
 תאניס לקוצצי טרית ספלי רבוא ששים ממנה
 היה אהד איל] אמר רבין אתא כי לעי׳ש מע״ש

 ממנו! מויידין שהיו המלך כהר המלך לינאי לו
 ־ רבי אתא כי בחרש בריכות מג׳ גדולות סאה מ׳

 וגופנית ישראל בארץ היחד. אחת עיר אמר יצחק
 נשואין כחגים אחים ווגות שמונים בה שהיו שמה

 מסורא רבנן ובדקו בהגות אחיות דוגרת לשמונים

 בלילה:| בשנת קדוש של כוס ששותה שמשא דבי כקדושא
 'טוכי״כא: שקורץ ?תוך דג מתיכות מלאים ספלים טרית ספלי

 והיו תאנים שקוצצים פועלים למאכל חאנים לקוצצי
 אש”קיב״ כריכות למאכל: להם אלהצריכין שכל עד מרובין
 כך: חסכו קורידין במדש פעמים ג׳ בחדש בריכות מג׳ בלעז:

נשותיהם: וכן כלן תיו אקים שכיס שכיס אחים זוגות פ׳



 פד בייכוח ששי פית כיצרמביכין
 חסדא דיב מברתיח בר אשכחו ולא גהרדעא יעד

 ברחמא עוקבא חמאולמר כר לרמי נסיק "תור
כהני: הוו לא אינהו כהנה׳ הוו דאינהו ואע״ג

שס מוכרת ביצה כביצה שהוא כל ר[ ]א ינאי א״ר
 3ע״ מגולגלתא ביעה׳ טכא אמר רבין אתא כי ממנו

 טבא אט׳ דימי רב אחא כי □ולתא קייסי משיתא
 מבושלהא מר׳ מטויתא משיתא מגולגלהא :יעתא

 :מבשרא לבר הימנו טובה ביצה בריצה שהוא כל
ש© כרישין מעי׳ לבני וקשה שינים ל יפה טהול ח״י־

 חי ירק כל טעים לבני ויפים לשיני□ קשיו
 וכל הנפש משיב נפש וכל מקטין קטן וכל מוריק
 לרפואה והררי׳ למורן ברוב הנפש משיב לנפש קרוב

 ומר אמימר בתוכו. עוברת שהלפת לבית לו איי

 מאכל מין לך אין הימנו טובה ביצה בביצה שהיא ר
 מגילגלתא לנוףממנו: טובת ביצת תהא שלא כביצת שיער

 ממזיקות מדות קייסי : אותה ששורסק ורכה למה צלויה
 קשה צלויה מטויתא :קייסי חשיתא טובה משיתא :לוג

ינאי רבי אמר עלה במים מבושלתא : קייסי© מד׳ טובה
:הימנו טובת ביצה

הפנים תואר ניטל מוריק חי ירק בל .* כרתי כיישין
 כל כמה מפרש ולקמן צרכי כל גדל שלא קטן וכל

 קטנים דגים כטן שלם הנאכל מי דבר נפש וכל :צרכי
במקום הבהמה מן האוכל לנפש הקרוב צרכן כל שגזלו

:לפת האוכל לכיס לבית :שלה מיוה
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 חי ירק קמייהו אייתי יתבי הוו אשי ורב ווטרא
 ומרדטרא אכיל אשי ורב אמימר שעות. ד׳ קורם

 יצחק ר׳ ראמר דעתך מאי לי׳ אמרו אכל. לא
 הימנו לספר אסיר שעות ד׳ קודם ירק האוכל כל

 משתעית וקא אכלינן דקא אנן והא רע ריח משים
 דאמ׳ לי סכירא דר״י כאידך אנא להו אמר בהדן

 שעות: ד׳ קורם חי ירק שיאכל לאדם אסור ר״י
אחא רב אמר הנפש את משיב לנפש קרוב וכל

עונקא: יעקב בר

שאכלו שלשה
שביעי פרק

 רב אמר טנה״מ וכר. חייבין כאחד שאכלו שלשה מה
 ונרוממה אתי לה׳ *גדלו קרא “דאמי אסי לד 'מלי
 ה׳ שם *כי מהבא אמר אבהו רבי יחדו שמו לג ׳,דני

 מנין אכא בר חנין א״ר לאלהינו גודל הבו אקרא
 שנא׳ המביך מן יותר קולו יגביה שלא אמן לעונה

 ולקיש( כן אר״ש יחדי שמו ונרוממה אתי לה׳ גדלו
 יותר קולו להגבי׳ רשאי המתרג׳ שאין מנין ]פוי[

 בקול יעננו והאלהים ידבר *משה שנא׳ הקורא מן יט
 אין הכי נמי תניא משה של בקולו בקול ת״ל מה

 יכן ג׳ הרי אתי גדלו :צירוף לברכת צריכין דג׳ מח״מ
:לב׳ אומר היקיד גודל הבו אקרא



פרי ברכות שביעי פרק שאכלו שלשה
 ום הקורא מן יותר קולו להגביה רשאי המתרגם

הקורא ימעך הקורא עם קולו להגביה למתרגם א״א
ויקרא: קולו

 מו אי עליה׳ קביל אבהו רבי לגביה על חלש וירא רבי
 טבא יומא עבידנא שקי הריך קטינא מיתפח

 מטא כי רבנן לכולהו סעורתא עביר איהפח לרבנן
 ס״ל לא א״ל מר לן לישרי זירא ]ל[ר׳ א״ל למישהי

 כי להו: בוצעשרא ב״ה יוחנן דאמררבי להא מר
 להא מר ס״ל לא א״ל מר לן נכריך א״ל לברוכי מטא
 כי ס״ל כמאן ואיהו מברך בוצע בבל דמן הונא ררב
 ואירח בוצע ב״ה רשכ״י משום יוחנן ר׳ ראמר הא

 ואורח יפה בעין שיבצע כרי בוצע הבית כעל מכרך
 יבוש שלא י״ר מברך מאי .לב״ה שיברך כדי מכרך

 בה מוסיף ור׳ לעה״ב יכלם ולא הוה בעולם כ״ה
 ונכסינו נכסיו ויהיו נכסיו בכל מאד ויצלח דברים

 במעשה שטן ישלוט ואל לעיר וקרובים מוצלחים
 לפנינו ולא לפניו יזדקר ואל ידינו ובמעשה ידיו
 :עולם וער מעתה ועבירה חטא הרהור דבר שום

 מטא כי :זירא לרבי קורץ תיו כך שקי חייך קטינא
 המוציא ברכת לסרום כלומר דשירותא לישכא למישהי

 שעכשיו ולפי סתחא ר״ת היינו דמבבל הונא רב :ולאכול
 מבבל עלה והוא אבהו רבי במקום בא״י זירא רבי היה

ולדעת תמיד כ״ה לראותן שיכול לעיר קרובים :הכי קאמר
; קרקעות נכסיו :צריכין הס מה
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 *ולא בגשרים ולא בדרכים לא מכבדק אק ת״ר שס
 א כאורח קאולי חוו ואביי רבק מזוהמו׳: בידים ע״ב
 ■מי גיןיל א״ל ילא לראביי דרבי] חמריה ח • קדט מז

 לי׳דעתיה גס ממערבא מ״־בנן האי מדסליק אטר
 טרא״ל ניעול כנישתאא״ל דבי לפחחא מטא כי

 אק ר״י אמר הכי א״ל אנא מר לאו השתא וער
 מורות כה דאית מזוזה כה שיש כפתה אלא מככדין

 דליית ובה״ט בה״כ מעתה אלא לא מזוזה בה דלית אי)
 כפתר אימא אלא מכברק דאק ה״ג מזוזה בהו

למזוזה: הראוי
 תי' .טועה אלא איני מדאי יות^ אמן העונה כל שס

 קטופדח אמן ולא חטופה אמן לא עונין אין
 עואי כן ו: מפ ביכה יזרוק ולא יתומה אמן ולא

 יתומיכם בניו יהיו יתומה אמן העונה כל אומר

 הולכי בריבית לא :קודם אתה היה לוטי מכבדץ אין
 בידים ולא :לפני לך הימנו לגדול לומר דרכים

 רגיל רבץ שהיה לפי ממע״־בא :אמרוכיס כמים מזוהמות
 בפתח שלר׳יויזנן: משמו דבריו הוא ולומר ,לא" מבבל לעלות
 יפרצות: דרכים למעוטי פתלויס כל בכניסת כלומר למזדה הראו*

 אמן ואומר בפת? ילא בקטף האלף את שקורץ הטופה
7קריאת שממסר קטופה אמן: לומר צריך והוא

 שמע שלא יתומה ככרת: שתהא7 בפת מוציאה שאץ הכו״ן
 מסיו ברכה יזרוק ולא :אמן שעוכין שמע אלא הברכה

:לו הוא קבוע שמוק אלא כמשוי עליי שדימה במהירות



פו בייכות שביעי פיק שאכלו שלשה
 )ושנותיו( ימיו יתקטפו קטופה ימיו יתחטפו חטופה

ושנותיו: ימיו לו מאריכין באמן המאריך יכל
 שם חוליו אוכל שאיני כל הארץ עט איזהו הגיא

3כלע״ אומרים וחכמים ר״מ דברי בטהרה
 עשורי כותאי והני כראוי כירותיו מעשר שאינו

 זהירי מוהר באורייתא דכתיב דבמאי כדחזי מעשרי
הרבה ביתיים בה שהחזיקו מצוה כל מי ראמר

יותר'מישראל: בה מדקדקים '
 קי שחרית ק״ש קורא שאינו כל הארץ עם איזהו ת״ר

שם אומר יהושע ר׳ אליעזר ר׳ דברי וערבית
 שאקלוהיטת כל אומר עזאי בן תפילין מניח שאין כל

מזוזתי לו שאין כל אומר נתן רבי בבגדו. ציצית
וון ן
 כלמי";,^ אומר יוסף בר׳ ]נתן[ ]יונתן( ר׳ פתהו על

 אומרי׳ אחיי□ לת״ת. מגדלן ואינו בנים לו שיש
 הרי חכמים תלמידי שמש ולא ושנה קרא אפילו

 הלכתא תנא תהליפא בר מנשיא קב הארץ. עם יה
 שכיב המא בר רמי עליה אזמין ולא וספרי ספרא

 בר רמי דאיענש האי יבא אמר חמא בק ־־מי
תהליפא. בר מנשיא דרב עליה אזמין דלא חמא

שמש שלא :מקים ככל יזכמיס שדגרו האי״ץ עם איזהו
 לדכרי כותכין שהיי כסברא התלויה הגמרא הוא ח״ה

 דוגמת הוא נכך ועיסקיס יקד מתאספים ותיו טעם משכה
משניות: הלכחא ת״כ: ספרא האמוראים: שסדרו הגמרא
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 ולא ושנה קרא אפילו אומרים אחרים והתניא

 דמשמע מנשיא רב שאני הארץ. עם זהי ת״ח שמש
 .אבתריה דק דלא הוא חמא בר ורמי לרבנן להו
 וגרים דרבנן מפומייהו שמעתתא דשמע כיון ל״א

דמי: מרבנן בצורבא להו
 מעשרה מיתיבי מצטרפין ועבד תשעה שסאריב״ל

 מצא ולא לב״ה שנכנס אליעזר ברבי
 אין שחרר לעשרה והשלימו עברו ישחרר עשרה

 בהד ונפיק חד שחרר אצטריכו תרי לא. שחרר לא
 עבדו המשחרר בל יהודה רב והאמ׳ הכי עביר והיכי
מציה לדבר תעבירו בהם *לעולם שנא׳ בעשה יייויאכהעובר
 שאני: דרבים היאמצוה בעבירה הבאה מצוה שאני

 שיזכה כרי לכ״ה אדם ישכים לעולם ריב׳יל ואמה־ שם
 מאה שאפילו הראשונים עשרה עם וימנה

 ס״ד כלם שכר כלם שכר עליו קבל אחריו באים
כלם: בנגד שהר לו נותנים אימא אלא

 מזמנין מברבין למי היודע קטן נחמן רב אמח קיא
 א״ל דרכה קמי׳ יתבי הוו ורבא אביי עליו מח

 ורחמנא לרחמנא ליה אמרי מברכין למי יבא
 לברא נפק אביי טללא לשמי אחוי רכא יתיב היכא
 הויתו רבנן תרוייכו רבה להו אמר שמיא כלפי אחוי

:מנשיא 3ר מדת לשאול בדק לא דק דלא :משמש דמשמע
:לקדושה י״ק רבים להוציא שאגי דרכים מצוה
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יריע: מקטפיה מצין מצין אינשי דאמרי הייני
 קיב ומדקטל הדרי רפתאכהדי כריכו ומלכת׳ מלכא ינאי

שם .להו לברוכי איניש ליה הוה לא לרבנן להו
 לן דמברך גברא לן יהיב מאן לדביתהו לה אמר

 נבר׳ לך מייתינ׳ דאי לי אישתבע רביתהו ליה אמרה
 שמעון לרבי אייתיתי׳ .לה אשתבע ליה מצערת דלא

 חזי א״ל לדידה דידיה בין אותביה אחוה שטח בן
 אלא לי מוקרת את לאו א״ל לך עבידנא יקרא תמה

 י משלי ותרוממך *סלסלה דכתי׳ לי דמוקרה היא אורייתא
 מקבלי דלא חזית קא א״ל תושיבך( נדיבים )ובין

 ברוך אבריך היכי ׳אמ לברוכי כסא ליה יהבו מריח
 יהמ כסא לההוא שתייה משלו. וחבריו ינאי שאכל

 דרבי בריח אבא ר׳ אמר ובריך אחריתי כסא ליה

 מקטפיה דגרסי ואית דלעת בוצין מקטנותו: שלו לזקן מקניה
 מתוך ויוצא יזוכט שהוא משעת כלומר האיל! שרף הוא וקטף
 מקיניה קטנה: קרא )בוצין טוב: ־היה אס כיכר הוא השרף
:לשבת כגדלת אס ככרת קטנה כשהיא כלוחי יריע

ע״כ:( צפור קן כמי מקיניה
 ישראל חכמי והרג היה חשמונאי בית ממלכי מלכא ינאי

סלסלה :קדושין במסכת הכהונה חן לפסלו שבאו
 לה אמר :תחבקנה כי תכבדך דקרא סיפיה ותרוממך
 שוס רבנן מכירין שאין חרותא מקבלי דלא חזי למלכתא

נהכתי ולא הואיל אבריך חיכי :להם עושה שאדם טובה
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 שטח ק שמעון יוחנן( רבי )אמר אבא בר *׳מיגיאחייא

 רביחייאבר אמי רחבי הואדעבד לגרמיה י״;דעכר
 הרבים את מוציא אינו לעולם יוחנן רבי ד^אבאאמר

יגן: כוית שיאכל עד הובחן ירי הדפים
 ישעה הון ביכח לישראל להם תקן משה ר״נ אמח

 ביון הארץ ברכת חקן יהושע המן להם שירד נ״מהי,
 דוד ירושלים בונה תקנו ושלמה דור לארץ שנכנסו שס

תקן ושלמה עירך ירושלים ועל עמך ישראל על תיקןב ע
 תקנוה ביבנה והמטיב הטוב והקדוש הגדול הבית על

 שניתנו היום אותו מתנא רב דאמ ביתר הרוגי כנגד
 והמטיב הטוב ביבנה תקנו לקבורה ביתר הרוגי

לקבורה: שניתנו והמטיב הסריחו שלא הטיב
 ושבעת *ואכלת שג׳ התור׳ המוהמן לברם מנין ח״ד קיג
 אמרת מניין לפניו לאחריו אלא לי אין וכו׳ וגו׳ שם
 וכו׳ רעבלאכש״כ כשהוא מברך שבע כשהוא ייק״ו מיי׳
 *בכאבם אומר הוא הרי צריך אינו אומר נתן רבי ט ש״א

 לאכול הבמתה יעלה בטרם אותו תמצאון כן העיר
 אחרי הוכח יברך הוא כי בואו עד העם יאכל לא כי
 שהנשים לפי למה כך וכל הקרואים יאכלו כן

 א׳ כוס בשביל חעתן ידי להוציאם שברך רעבד שטח בן שמעון
 עשה: לדעתו מודהלור״ל אדם אי; רעבד הוא לגרמיה ששתה:

 למדת הקרואים יאכלו כן אחי־י הזבח יברך הוא כי
 בא״י אומר שהוא הזבח על אכילה לפני לברך שטעין

 למרי וכ״כ האכל: יהבשר ציונו והיכן הזבח לאכול אקנ״ו



סח ברכות שביעי פיק שאכלו שלשה
 של כיסיו להסתכל כדי אמר. ושמואל .הן דברניות

 ם ש"* ורבי .העם מכל גבוה ומעלה *משכמו רבתי׳ שאול
 אפי׳ בחברתה מלכות^נוגעת שאין לפי אמר יוחנן

 התורה ברכת המזון ברכת אלא לי ואין נימא כמלא
שעה חיי ,על וחומר קל ישמעאל רבי אמר מנין

,שבן: כל לא עוה״ב חיי על מברך
 ש© כך הטובה על שמברך שכשם, מנין אומר ר״מ

דיינך אלקיך ה׳ נתן אשר ת״ל הרעה על מכרך
פורענות. מרת ובין טובה מרה דיןשדנךבין ככל
טובה הטובה טובה ההייא אומרא״צ בחירה בן ר״י

 י משלי זו הטובה לכם נתתי טוב לקח *כי וכה״א תורה וו
 '*,דכל והלבנון: הזה הטוב *ההר וכה״א ירושלים כנין

 מט אומר והוא בג׳ נכרך או׳ בג׳ מזמנין כיצר מתני׳
 אלע״ג לעולם שמואל אמר גמ׳ וכי• ברם

הכלל: מן עצמו את אדם יוציא
 קיר הוא חכם תלמיד אם ניכר ארם של מבי״כותי*

ג זה הרי ובטובו אומר ח כיצר לאו אם
לרב אכיי א״ל בור. זה הרי ומטובו חכם !תלמיד

 ששמואל לסי נוגעת מלכות שאין :בדבריהם מאריכות היי
 משדבר השררה את נוטל היה ושאול ישראל את מנהיג היה

♦שעה לכי עכב דברים ואורך אליו שמואל
היא: טובה חדה והתורה טובה מרה כין
טוב ברכו לל לומר רשאי הוא שבל אע״ס עצמו יוציא אל

:המברכים מכלל עצמו יוציא ואל נברך שיאחר לו
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 לעולם. עבדך בית יבורך *ומברכתך כתיב והא מי די ש״נ>

 פיך *הרחב כתיב נמי בשאלה שאני בשאלה פא מלי׳
כתיב: תורה בדברי ההוא ואמלאהו

 שבמעי עובייין שאפי׳ מנין אומר מאיר רבי היה קטו
*במקהלות שנא׳ הים על שירה אמרו אמן שם

 דברים ד׳ ת״ר ישראל. ממקור ה׳ אלהים ברכו ם"הלי׳
 ואין הפרת על הי בשר מניחין אין בפת נאמרושס

 הפת את זורקין ואין הפת על מלא כוס מעבירין ב״ע
 זוטרא ומר אמימר בפת הקערה את סומבין ואין
 לקמייהו אייתו הדדי בהדי ריפתא כריכו אשי ורב

 דרב לקטיה פתק זוטרא מר> שקל ורמוני תמרי
 אין רתניא יהא מר ס״ל לא א״ל דסתנא אשי

 שאין כשם והתני׳ .תניא בפת ההיא האוכלי׳ מורקין
 א״ל האוכלים מורקין אין בך הפת את מזרקין
 את מזרקין הפת את מזרקין שאין אע״פ והתניא

 במידי הא דממאיס במידי הא ל״ק ]אלא[ האוכלים
 חתן לפני כצנורלת יין ממשיכין ת״ר ממאיס דלא

 שאינו הסת? על כעני שואל שהשואל שאב* שאלה :תייו ,כ?
 תאותך: כל לשאול פיך הרחב :גדולת שאלה לשאול ראש סריס

 ותהא הסת על ישפך שלא הפת על טלא כוס מעבירין אין
 מבושל: בשר של מכה דיסתנא זרק: פתק בזויה: הסת

 :צרכן כל שבשלו תאכיס כגון בזריקתו שמתסעך דממאיס מידי
 יין ממשיכין :קשה דבר וכל ותגוז רסק ממאיס דלא

 לפי והפסד בזיק משוס כאן ואין טוב סימן משוס □צמרות
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 החמה כימות ואגוזים קליות לפניהם וזורקין וכלה
 לא גלוסקאות לא אכל הגשמים בימות לא אבל

:הגשמים בימות ולא החמה בימות
 גא לבני וכ״ש לעינים וטוב ללב יפה איספרגוס תר

 הימנו והמשתכר גופו לכל יפה בו והרגיל מעים
גופו: לכל קשה

 טה,םג;דכךים אלישע בן ישמעאל רבי אמר )תניא(
 ע״ש חלוקך תטול אל הפנים שר □וריאל לי סח

 ממייש״א ידך תטול ואל ותלבש השמש מיד שחרית
 למי אלא אספרגוס כוס תחזיר ואל .ידיו נטל שלא

 איסתלגנית לה ואמרי שתכסיפת מפני לך שנתנו
 ואומרי׳ לאדם לו ומצפין יושבין חבלה מלאכי של

 וילכד. הללו מהדברים אחד לידי אדם יבא אימתי
 מלאך לי סח דברים ג׳ לוי בן יהושע רבי אמר

 ותלבש השמש מיד שחרית חלוקך תטול אל המות
 תעמוד ואל ידיו נטל שלא ממי ידך תטול ואל

 שאני מפני המת מן שחוזרות כשעה הנשים לפני
 בדרכי׳: טיט שאין החמה בימות :בכלי הצנור פי בראש שמקבלן

 לרפואה: ריקכא אליבא בקר בכל שותין שהיו כיס איספיגוס
חלוקך תמול אל :המלך לפני לבא קשוב מלאך סוייאל

 שם שהיא ממקום טלהו בעצמך אתה אלא וכו׳
 ש© איסתלגניח ;שדים קבורת שס חכסיפת :ותלבשכו

 מן אחר לירי אדם יבא אימתי קבלה: מלאכי קבורת
 שם ידי על לרקיע עלה ישמעאל ורבי וילכד הללו הדברים
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 רשות לי ויש בירי וחרבי לפניהם ת4וב מרקד

 מדובתיו לינשוף תקנתיה מאי פגע ואי לחבל.
 איט ואי ליעבריה נהרא איכא אי אמות. ארבע
 ליקוב גודא איכא ואי בה ליויל אחרינא דרבא

 או ח׳ "ויאמר וליטא ליהרראפיה לא ואי אחורה
 :מיניה רחלפי ער וגו׳ השטן בך ה׳ יגער השטן
 ודל. שדים ענין מברכין כיצד בפרק למעלה כתוב
 כב אבוקה רב אמר טוביה כר ווטרא רב אמר
 או דיריה בהדי כב׳ אבוקה להו איבעיא כג׳ וירח

 כג וירח ת״ש מדידיה. לבר כב׳ אבוקה דילמא
 אמרו אי אלא שפיר דירי׳ בהדי בשלמא אמרת אי

 נראו לא׳ מר והאמר לי למה ר׳ מדידיה לבר
 כל נראה אין לג׳ . מויק ואינו נראה לב׳ ומויק
 כהרי כב׳ לאבוקה מ־נה שמע לאו ז>לא עיקר

:מינה שמע דידיה
 לקטו תנא במתניתא לה ואמרי אבהו א״ר וירא א״ר שם
 טעון ברכה של בכוס נאמרו דברים עשרה קטו

 בשתי נוטלו ועטוף עטור ומלא חי ושטיפה הדחה
 :בו עיניו ונותן טפח הקרקע מן ומגביהו בימין נו רבות ידיו

 בני כשני אבוקה :כותל גודא :מרכבה דחעשה בברייתא
 ן בלילה ימידי יצא אל מר דאחר בלילה היוצא לעכין אדם
 ומזיקו: השד נראה לאחד כדלקמן: לג׳ ב׳ בין מלוק ויש בג־ וירח
 גבי על אס הקרקע טן ומגביהו בהס״ז: ברכה של ככוס

השולק: סן מגביהו שלמן ע״ג ואס הסב קרקע
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 שם מתנין מלא כוס על המברך כל יוחנן רבי אמח

ל! דני*׳ ברבת *ומלא שנא׳ מצרים בלא נהלה לו
ונוחל זוכה אום׳ חנינא בר ירשה.ר״י ודרום ים ה׳

:והעה״ב העה״ן עולמים שני
 קטו וברך ריכתא כרוך נחמן רב לבי איקלע עולא

שס לר״נ דברכתא כסא ליה יהיב מזונא ברכת
 3"עדברכת<א כסא מר לשדר נחמן רב ליה אמר

 בטנה פרי ;אין יוחנן רבי אמר הבי א״ל לילתא
 שנא׳ איש של בטנו מפרי אלא מתברך אשה של

 1 סי״דכ פרי אלא נאמר לא בטנה פרי בטנך פרי *וברך
 של בטנה פרי שאין מנין אומר נתן רבי תנ״ה בטנך
 מטעם נחמן דרב דביחהו לילהא שדר ולא וכו׳ אשה

 בויהי־א קמה ילתא שמעת אדהבי זאת ברייתא
 א״ל רחמך׳ דני מאה ד׳ ה והכי־ המרא לבי ועלתה

 לה שלח אהרינא כסא מר לה נשדד נחמן רב
ממהרורי ליה שלחה היא דברכתא נבנא האי כי כל

:כלמי ומסמרטוטי מילי
 בזיהי־א קמה :ברכה של כוס לה ישגר שלא ילתא שמעה

ברכה הכיס שביזבי' יין כל נבגא :בכעס עמדה
 בעיירות חחתזירין ממהדורי :טס נבגא :מקני שתי היא

 בלוים בגדים חשמקי מסמרטוטי :דברים תמיד ירבה
 )'כוונתה .כנמתא חתרגחין כניס : כניס ירבו וממורטים

דמילי יצילו ולא יועילו לא דבריו כל כי זה נחשל לרמוז
:ע"כ( חססרטוטי לכלחי דוסין הם ממהדורי
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 וא״ר ברכה של סס על מסיחין אק אסי רב אמר שס

 מאי פורענות. של כוס על מברכק אק אסי
 השיחה תנא תני שני. כוס ארנב״י פורענות. של כוס

אלהיך לקראת *הכק שנאמר משום יברך לא כפלים י עמים
מתוקן: לא והאי ישראל

( דברים אלו
שמעי פריק

 פליני לא כ״ע בברא רבא אמר וכו׳ שכרא בש״א נב
כורא כש״א בבורא פליגי כי משמע .רברא ע״ב

 .משמע דברא נמי בורא סכרי וב״ה למיברא דעתיד
 הרים *יוצר חשך יבור׳ אור *יוצר יוסף רב ישעי׳מהמתיב

 אמר אלא .ונוטיהם השמים *בורא רוח ובוראד0'^
משמע דברא פליגי לא כ״ע ובורא בברא יוסף רבמכ ישימ

 נהורא חד סכרי כ״ש ומאורי במאור פליגי כי
 בנורא. איכא טובאנהורי סכרי וב״ה בנורא איכא

זוגות של שהוא שני כום :שיברך עד חשאיוזו מסיחין אין
 :השדים מן ניזוק זוגות ושותת שליזכו על והעומד

 פורענות: בדברי ולא נאים בדברים לקראת הכון זוגות: כפלים
שברא האש בריית שעל לאומרו ויפת לשעבר משמע יברא

 שבת שבמוצאי לפי אותו משכיזין בראשית ימי בששת
 תמיד בורא שהוא דבר בורא :בפסמים כדאמרינן נברא



צא ברכות שמיני פ-ק אלרדבריס
 :באור יש מאורות הרבה לב״ש ב״ה א״ל הבי נמי תניא
 נג לפניהם אור והביאו המדרש בבית יושכין היו ת״ת

אומרים ב״ה לעצמו מברך אחד בל בש״א
 יד משלי הדרת עם *ברב שנא׳ משום לבלם מברך אחד
 מ״ט כ״ש אלא טעמא מפרשי ב״ה בשלמא מלך

 לא ר״ג בית של הבי נמי תניא כ״ה בטול מפני סכרי
 :המדרש בית ביטול מפני בב״ה מרפא אומיי׳ היו
קיז אומרים שמאי בית בירך ולא ישבח שאבל מי

 שם יברך אומרים הלל ובית ויברך למקומו יחוור
 ע״ב בשוגג עבד חד תלמידי הנהותרי שנזכר: במקום

 עביר וחד דדהבא ארנקא ואשכח שמאי בבית
 בר בר רבה אריא. ואכליה הלל בכית במזיד

 ולא ואשתלי אכל בשיירא באורחא אזל הוה חנה
 דאנשאי להו אמינא אי אעביד חיכי אמר בריך

 רמברכת היכא רכל הבא בדיך לי אמרי לברוכי
 אנשאי להו דאמינא מוטב מברכת קא לרחמנא

 יונה דאנשאי לי אנטרו להו אמר דרהבא. יונה
צריכין הס לכלס חברך שאמד שבזמן ב״ה בטול מפני

 אמן: דעכו אליו וישמעו שיתמכו כדי מגרסתם לשתוק
אסותא: לומר שרגילין המתעטש לאדם סיפא

 שכמה ע״י המקום מן וכעקר ששגג אע״ס כב״ש בשוגג עבר
חד :וכריך שאכל למקום ויזזר כב׳־ש עצמו על הממיר

במקום לברך כדי במזיד שאכל ממקום כעקר במזיד עכיד
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 ־הבא ח יונה ואשכח ובירך ואויל הדר דדהבא

 כנסרת דאמתלא משום )דנקט( יונה שנא ומאי
בכסף. נחכה יונה *כנפי שנאמר כיונה ישראל סח מלי׳

 ישראל אף בכנפיה אלא נצולת אינה יונה מה
 כנפיה וו יונה מה )ל״א במצר. אלא נצולין אינן

 עליהם( מגינות מצות ישראל אף עליה מגינות
 תנא במתניתא לה ואמי־י רב אמר יהודה א״ר

 והייתם ראשונים מים אלו *והתקדשתם ייקיא״א
 אני שמן זה קדוש כי אחרונים מים אלו קדישיס א״שיי■'י

ברכה: אלהיכסוו ה׳

ח א ר ר ח
השיעי פ״ק

 ברוך יתרו ־■ויאמר דאמרקרא יוחנן א״ר גדמה״ם
ררביבם אניס׳ וגר אחכם הציל אשר ה׳ יי׳ שחי"

 א4ההו והא מכרכינן לא דיהיד אניסא מברכינן
 אי־יה עליה נפל ימינא בעבר קאזיל דחוה נברא

 לקמיה את^ת מיניה ואיתצל ניסא ליה איתעכי׳
 ברוך כריך לחתם דמטית אימת בל וא״ל דרבא

 ריבינא כריה ומר הוה במקום נס לי שעשה המקום

 :גפיה בראשי נלחמה אי בורחת אי בכנפיה אלא :זהב
 יתרו ויאחר קרא אחר יוחנן א״ר אכיסא דחברכין מכ״ל ה״ג

יתיוא רמריר אתרסוגל? הציל אשר ה׳ ברוד



צב בריכות תשיעי פרק ה^יאה
 איתעביד למיא וצהא דערכות קאוילבפקתא הוה
 ומנא ותו ואישתי דמיא עינא ליה איברי גיסא ליה

 נמלא עלי׳ ונפל ברסתק׳דמחווא הוהקאדל חרא
 מטא בי לגוה על אשיתא ליה איתפי־ק׳ פריצא

 ובגמל בערבות נס לי שעשה ברוך בדיך לערבות
 גס לי שעשה בריך דמחיוא לריסתקא מטא כי

 מברכי כ״ע דרבים אניסא אמרי ובערבות כגמל
:לברוכי חייב איהו דיחיד אניסא

 קירו הירדן ומעבדות הים מעברות הרואה ."בנן תני
שס בית במורד אלגביש אבני ארגון נחלי מעברו׳

 ישראל על הבשן מלך עוג לדרדק שבקש ואבן חורון
 מלחמה יהושע שעשה בשעה משה עליה שישב ואבן

 שנבלעה יריחו והומת לוט של ואשתו כעמלק
 והודאה שבה שיתן צריך אותם הרואה כל במקומה

 יי שמ>מ *ויבאו דכתיב הים מעברות כשלמא המקום לפני
 הירדן מעברות ביבשה. הים בתוך ישראל כני

 ג יה״יג עוברים ישראל וכל וגו־ הבחנים *ויעמדו דכתיב
 בי־־יסתק' נחי׳: צמא למיא וצחא בקע׳: בפקתא :פרת של בדרומי
 אשיתא ליה איתפ־קא משוגע: גמל פריצא גמלא בשיק:
 :הגמל מסכי הבית לתוך וכינס לו סמוך שהיה בית חומת כסלה

ומעביות :סיף בים ישראל שעברו מקום הים מעביות
לקח! ארנין נהלי !מעברות יהושע: בימי ה׳ידן

 בססי היה יהושע בימי חותן בית כמורד : כיסא מאי מפרש
:מפרש לקמן עוג שזיק ואבן :יהושע
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 רכתיב*על מ״ל ארנק נחלי מעברות אלא בחרבה מדניכא

 וגו׳ בסופה והב את ה׳ מלחמות בספר יאמר כן
 מהלבין והיו היו מצורעין שני כסופה והר את תנא

 *יחתו ישראל חלפי הוו וכי ישראל מחנה בסוף
נקירתא לחו *עבדי ארנון בנחלי להו טשו אמוראי שם

 עלייהו חלפינן ישראל חלפי כי אמרי בהון ויתבי ע״ב ■
 קמייהו מסגי קא דארון ידעי הוי ולא להו וקטלינן

 ראתא כיון מקמייהו. טורי מאכי קא והוה דישראל
 דמייהו ונחת וקטלינון הדדי בהדי טורי אדביקו ארון

 רקאנפיק דמא חזו והב את אתו כי ארנון לגחלי
 שירה ואמרו לישראל להו אמרו אתו טורי מביני

 לשבת נטה אשר הנחלים *ואשי דכתיב והיינו נא מדכי
 גב על שעמדו אבנים תנא אלגביש אבני וגו׳ ער

 משה[ ]זה איש גב על עמדו .איש גב על וירדו איש
 והברד הקולות *ויחדלו וכתיב משה *והאיש דכתיב •כ שם

יהושע זה איש גב על ירדו .ארצה נתך לא ומטרט ח,מ5
 עמוק עמק ארנון נהלי מעברות מערות: נקירתא להו עבדו

 עמק כאותו לעבור צריכין ישראל ■והיו גדולים הריס שכי בין
 כלובאו: טשו בהם: וכיזבאו ההרים בצדי מערות אמוריים ועשו

 זה לצד זה ומתפשטים ההרים משפיל טורא מאיך עובר: מסגי
 ואשר :למקומם ההרים כשיזזרו רמא הזו שוה: שהעמק עד

 העמק שבעבר ההר ער לשבת נטה אשר ושפך: מתרגמיכן
 ושם מואב עבר לצד אשר ההר יזברו לצד ונתפשט נטה
 לארץ הגיע לא נתך לא :באויר שעמדו :ער מואב ארץ



צג ברכוח תשיעי פרק הרואה
 דכתיכ(מדי.יכי חורון )בית בו רוח <אשר *איש דכתי׳

 י יההי! בית במורד תם ישראל מפני בנוסם ויהי ]וכתיב[
 שבקש אק גדולות. אבנים עליהם השליך וה׳ חורון

 נמירי גמרא ישראל על לותק הבשן מלך עוג
 פרסי תלתא הוי במה ישראל מחנה אמר לה.

 ואשרי פרסי תלתא בר טורא ואיעקר איזיל אמר
 ארישיה ואותביה פרסי ג׳ בר טורא עקר אזל עלייהו
 אצואריה ליה ונחית ונקבוה קומצי עלי׳ הקב״ה אייתי

 ולהאי גיסא להאי ■ שיניה משכוה למשלפיה בעא
 ג מלים רשעים *שיני דכתיב והיינו למישלפה מצי ולא גיסא

 שרבכת, אלא שברת תקרי אל תל ואמר שבתז
 עשר בת נרג׳ שקל אמין עשר הואי כמה משה
וקטליה. בקרסולי׳ ומחייה אמין עשר ושווי אמין
יי שמי" בבדים משה *וירי דכתיב משה עליה שישב ואבן
 במה ישראל מהנה :בלבו עוג אמר ;באויר עקדו אלא
 אבל עד הישימות מבית וימנו דכתיב פרסאות תלתא הוה

 דוכתא ההוא לי מזי לדידי מנת בר בר רבה ואמר השטים
 קמצי :פותיה ■פרם* ותלתא אורכה פרסא תלתא והוה

 משה :למטה וגדלו ירדו אישתרבובי לשון שרכבת : במלים
 ויקס שנא׳ המשכן הקים הוא שהרי אמין עשר הוי כמה
 המשכן לקומת עצמו את הקים ודרשיבן המשכן את משת

 :למעלה קפץ שוור : הקרש אורן אמות עשר בית יכתיב
 ואינו כבדים משה וירי :בלע״ז קביל״א בקרסולי מחייה

אבן רקמו בזרועותיו תימכן אא״ב היום כל לפושטן יכול
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 של ואשתו .עליה וישב תחתיו וישימו אבן ויקהו

 מלח נציב ותהי מאחריו אשתו *וחבט דבתיב לוט יט לאשי׳
 החומה רכתיב*ותבול •:מקומה שנבלעה יריחו הומת י ■הישע

 לוט של אשתו אלא גיסא בשלמאכלהו תחתיה.
 וה<א האמת. דיין ברוך דאמי היא פורענותא

 מברמן אשתו ועל לוט על תני קתני. ושבח הודאה
 לוט ועל האמת דיין ברוך אומר אשתו על שתים.
 אפילו יוחנן רבי אמר הצדיקים. דפר ברוך אומר

 רכתיב הצדיקים ווכר הוא הב״ה של כעסו בשעת
 אלהים ויופר הכפר־ ערי את ם אלה בשחת ■ויהי יאפ״׳יט

 נפלה והא שנבלעה יריחו וחומת ונו׳. אברהם את
 ורומה רבותיה כיון תחמה. ההומה וחבול ׳"כתיב
:בלועי אבלעה הפי משום כינהו הדדי כי

 להודות צריכין ארבעה רב אמר יהודה רב אמי־ קיט
שהיה ומי מדברות והולכי דרס הן.יורדי ואלו שס

 ויצא האסורי׳ כפית חבוש שהיה ימי ונתרפא חולה
 המה ונו׳ באניות הים *יורדי י־כתי׳ מנלן ים ה יורדי ק! מליט

 וגו׳ סערה רוח ויעמד ויאמר וגו׳. ה׳ מעשה ראו
 ויצעקו וגו׳ וינועו יחוגו וגו׳ תהומות ירדו שמים יעלו

 זה אפשר ואי במקומה מש־זע תחתיה :וגו׳ תיזתיו וישימו
 היא: תירוצא האמת דיין בחץ דאמר בליעה: ע״י אלא

 כי ורומיה רפיתייה כיון אברהם: את שזכר הצדיקים
:ע״כ כזו למימה נפילה ואין הוו הדדי

הסככה: מן כשיוצאין להודות צדיכין



 וישמחו רגו׳ יוציאם וממצוקותיהם ה׳בצ^להם אל
 מגלן מיברות .הולכי וגו׳ חסדו לה׳ יורו וגו׳ ישתוקו בי

 ז> וגומךתלים צמאים גם רעבים וגו׳ במדבר *תעו רבתי׳
 יודו וגו׳ ישרה כריך וידריכם וגו׳ ה׳ אל ויצעקו

 רבתי׳ מגלן ונתרפא חולה שהיה מי .וגו׳ חסדו לה׳
 שם נפשם תתעב אבל כל וגו׳ פשעם מדרך *אוילים

 יודו וגו׳ וירכאם דברו ישלח וגו' ה׳ אל ויזעקו וגו׳
 האסורים בבית חבוש שהיה ומי וגו׳. חסדו לה׳

 שם המרו כי וגו׳ וצלמות חשך *יושבי דכתי׳ מגלן ויצא
 ה׳ אל ויזעקו וגו׳ לבם בעמל ויכנע וגו׳ אל אמרי

 וגו׳. חסדו לה' יודו וגו׳ וצלמות מחשך יוציאם וגו׳
 כגיו׳ מרבים לחייבים גומל ברוך יהודה א״ר מביך מאי

 "פדים עשרה לאןףף יךצר אביי ואט׳ טוב כל שגמלני
 ותרין אמר זוטרא מר עם בקהל *וירוממוהו רבתי׳

 מתקיף^,ס יהללוהו. זקנים ובמושב דכתי׳ רבנן מינייהי
 לחייבים בקהל כתי■ מי רבנן כעשרה ואימא אשי רב לה

 עמאטימה שאר בעשר׳ ואימא כתי׳. עם בקהל זקנים
 על״י' ואתפה חלש יהודה רב קשיא. רבנן רבתרין
 שם רחמנא בדיך לי׳ אמרי ורבנן בגרתאה חנא רב לגביה
 , יתי פטרתון להו אמר לעפרא. יהבך ולא לן דיהבך

 ,",רבי׳^ ]דהוו עשרה. באפי אורויי בעי והא מאורויי
 דעניעלי\> צר־ך[ לא מודה קא לא איהו והא עשרה

 !”ואיוזפח^^ איזרוכהכתיב: פרשה בסוף עם בקהל וירוממוהו
שבבבל התשובה העיר והיא בגדד עירו כגדתאהשם נתרפא:



 !הן אלו שמור צריכין ג׳ יהודה א״ר אמן. בתרייהו
 חתן חיה חולה תנא במתניתא ובלה חולה חתן

:בלילה ת״ח אף אומרים ויש אבל אף וי״א וכלה
 'מאריבין בהן[ ]המאריך דברים ג׳ יהודה רב ואמר קב
.בתפלתו המאריך הן ואלו אדם של ימיו נה
 המאריך הכסא בבית והמארי׳ בשלחנו והמאריך אין

אבא כר חייא ר׳ והאמר היא מעליותא בתפלתו ז7מ׳ע
 סוף בה ומעיין בתפלתו המאריך *כל יוחנן ,ר׳ אמר

לב מחלה ממושכת *תוחלת שני לב כאב לירי בא גי לימש
 אדם של עונותיו מזכירין דברים ג׳ יצחק ר׳ ואט׳ י"?

:חברו על דין ומוסר תפלה ועיון נטוי קיר הן אלוש"עז״,
 הבא ומעיין דמאריך התם קשיא לא הא לשמים

 1 .ברחמי מפיש עביר וחיכי .מעיין ולא דמאריך
 השד מזלו שהורע חולה המזיקים: מן שמור חשמרבהבבל:

ותלמיד וכלה וחתן :אבל וכן שילדה אשה חיה וכן בו: מתגרה
:בהם מתגרה חקכאתן חכם

 ומתפרנסין: באים עניים כך שמתוך השלחן על והטאריך
ומעיין :לו היא רפואה הכסא בבית המאריך

 כאב :בכוכה שהתפלל לפי בקשתו שיעשה בלבו אומר בה
 משה: וייזל כמו תפלה לשון תוחלת בקשתו: נעשית שאין לב

 במעשיו למעלה מפשסשין ידו שעל ארם של עונותיו מזכירין
 מקום נטוי קיר :הן מה נראה בזכיותיו זה בוטלו לומר

 נענש יהיה שמכרו בזכיותיו הוא בוטמ דין מוסר :סככה
 בה: מעיין דלא הא בה דקעיין הא ה״ג ידו, על



 מידי ליה ויהיב עניא אתי דילמא שלחנו על ומאריך
 יחזקאל אלי *וידבר וכחי׳ גבוה אמו׳ ג׳ עץ *המוכח רבתי׳

 מא בשלחן. ומסיים כמזבח פתח ה׳ לפני השלחןאשר זה
 שבית.", בזמן תרוייהו דאמרי אלעזר ורבי יוחנן ר׳

 הלחס שלחנו ועכשיו ישרא׳ על מכפר מזבח קיים המקדש
 ש״ע מעליותא בכהכ׳ס והמאריך עליו: מכפר אדם של
 ״אשי ידלו האף□ את מביאין דברים עשרה והתניא הוא

 גפנים ולולבי גפנים ועלי קנים עלי האוכל תחתוניות
 מבושל שאינו מליח ודג דג של ושדרו בהמלז ומוריגי

 ובחרסית כסיד והמקנח יין שטרי והשותה צרכו כל
 התולה אף וי״א חכרו בו שקנח בצרור והמקנח

 ותלי רמאריך הא ל״ק מדאי יותר בכהכ״ס עצמו
 דברים ג׳ יהודה ואמ׳רב תלי: ולא דמאריך הא

 ספר לו שנותנין מי שלאדם ושנותיו ימיו מקצרין
 ואינו לברך כרכה של וכוס קורא ואינו לקרות תורה
 שנותנקלוספר מי ברבנות. עצמו והמנהיג מברך
 דניישל ואורך חייך הוא *כי דכתי׳ קורא ואינו לקרות תורה
 דכתיב מברך ואינו לברך ברכה של וכוס ימיך׳

 כי ראשי׳ ומעצ והמנהיג .אאור( )ומקללך מברכיך *ואברכה
 מת מה הנינאמפני בר רבחמא דאמר כרבנות.

 לחורג דוחה אלא יולק שאינו שבבהמה בשר כל בהמה מוריגי
 התולה הכוסות: ובית הפנימי והכרס והלשון החיך כמו קרוץ
 מדאי: יותר כךנפתיזין שמתוך ברכיו על אלא יושב שאינו

:הבית לבעל מברך המזון ברכת והמברך מברכיך ואברכה



 1 בהבנות; עצמו שהנהיג מפני לאחיו קודם יוסף
 הן. ואלו רחמים צריכין ג׳ ]א׳ר[ יהודה רב ואמת קכא
 הלום טוב. ומלך טובה ושנה טוב הלום שס

 דכתי׳ טובה שנה והחייני. *ותחלימני רכתי׳ טוב לח ׳שיניה
 אחריה עד השנה מי־שית בה אלהיך ה׳ עיני *תמיד יא דני*׳

 ה׳, כיד מלך לב מים *פלגי דכתי׳ טוב מלך שנה. יישליכא
 הן ואלו בעצמו עליהם מכריו ה הקב׳ ג׳ יוחנן א״ר
 ה׳ קיא *כי רבתי׳ רעב טוב. ופרנס ושבע מ״בחרעב

 אוהו. והרביתי הדגן אל *וקראתי רבתי׳ שבע לזלרעב. יחזקאל
אמר בצלאל. בשם קראתי *ראה דכתי׳ טיב פרנס לא שמי"

 נמלכין א״כ אלא הצבור על פרנס מעמירין אין ר״י
קרא ראו ישראל בני אל משה *ויאמר ׳שנ כצבור שם

 הגון משה למשה הקב״ה א״ל בצלאל. בשם ה׳
 הגון לפניך אם עולם של רבונו א״ל בצלאל עליך
 להם אמור לך אעפ״ב לו אמי שבן כל לא לפני

 בצלאל עליכם הגון לישרא׳ להם ואמר הלך לישיא׳
 הגון ולפניך הקב״ה לפני אם רבינו משח לו אמרו

 א״ר נחמני בר שמואל א״ר שכז. כל לא לפנינו
 שאמר כשעה נקרא חכמתו שם על 1בצלא; יונתן

לי עשה 'לבצלאל לו אמור לך למשה הקכ״ה לו

 איזיו: וכל ייסף וימת דכתיב לאחיו קודם מת יוסף
 בידיו שהן לפי שיבאו ריזחיס לבקש צריכין רחמים צריכין

 ראה :ברשותו אלא לבא רשות להם ואץ הקב״ה של
 עיני© תן לבבך את הכן משקע ראה בצלאל בשי קראתי
!וכלים ארון סשכן עשה לבצלאל לו אסור לך נדגיי:



ביכחזצי------*!יי^מי------
 עשה להפך ואמר משה הלך וכלים ארון :ן
 של מנהגו רבינו משה לו אמר ומשכן ארון וי

 כלים לתוכו מכניס ואח״כ בית בונה אדם ן
 שאני כלים ומשכן ארון כלים עשה לי אומר ;
 ש,ביהקכ׳ה לך אמך כך שמא אכניסם להיכן ה

 כמיכז׳ וידעת הייה אל בצל א״ל .וכלים ארון משכן
 לש"* יב אותיות לצרף בצלאל היה יודע א״ר יהודה

 לי שמזין אותו *וימלא דיכא כתיב וארץ שמים בהן ־או
 נ משל> *ה׳ התם וכתי׳ ובדעת בתבונה בחכמה אלהים

 ש© *בדעתו וכתיב בתבונה שמים כונן ארץ יסד מה
 הכמה נותן הקכ״ה אין יוחנן א״ר נבקעו .זזת

 י דניאל לחכימץ חכמתא *יהב שג׳ חכמה בו שיש למי
 קמיה אמרה אזל מערבא בר תחליפא רב שמע
 מהבא אנן לה מתניתו מהתם אתון א״ל אבהו
 ל* שמזת :חכמה נתתי לב חכם כל *ובלב לה תנינן

 ב7רבק ואמר טוות. ולא חלום כל חסרא יב •

 שם ואתו וט׳ בשם קראתי ראה תשא בכי סדורין הס
 לעדות הארון ואת מועל אהל את ונו' אמיסחך בן כ
 שלק כגון וכלים ארון עשה א״ל ומשה הפרשה :ל

סדורין שהם שבסדר יומנן לרבי דסכירא משכן ״כ1ואי י
 שמים בהן שנבי־או אותיות :לו נאמרו תרומה לי

:להו תני יצירה וכספר צירופן ע״י וארץ
 יראה ולא אדם יראה המלוחות כל טווח ולא 'לום

לשון עוות .טוב שאינו בתענית שרוי שהוא אותם
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 טיקריא דלא כאגרתא מפשר דלא חלמא חסרא
 כוליות מתקיים טבא חלמא לא הסדא רב ואמר

 חלמו חסרא רב ואמר כוליה. מתקיים בישא חלמא
 כי״שן חלמא חסדא רב ואמר מטבא. עדיף בישא

 מסתייע חדויה טבא חלמא מסתייה. עציבותיה
 בדיחיתן לרירי אפי׳ טבא חלמא יוסף רב אמר

1בי׳ ]הסדא[חלמא רב)יהודא( ואמר מפכח׳ליה:
מלפניו. שייראו עשה *והאלהים שג׳ מנגדא קשה ג קהלת

 ר| חלום זה יוחנן א״ר חנה בר בר רבה ואמר
מהלו■ וגו׳ חלום יספר חלום אתו אשר *הנביא יימי׳"

 חל• אצל ותבן ענקיכר מה וכי ה׳ .נאום הבר את
 הק׳ן בלא לבר שא״א בשם רשב״י משום יוחנן א״ר
 ברכיה א״ר .בטלים דברים בלא לחלום א״א כך

מתקיים אין כולו מתקיים שרובו ע״פ אף חלום
 ואחיך ואמך אני נבוא )היבוא דכתיב מיוסף מנ״ל 6 יאפי׳

 ואלו והירח[ השמש ]והנה ארצה( לך להשתחוות
 שלא מפשר רלא : בדריוש האחור טוות ובת כמו תענית

 הוא רע ולא טוב לא מקרייא רלא כאגרתא :פתרוהו
 בא ט מחלמא עריף הפתרון: אחר הולכין החלוקות שכל

 לי די מסתייה עצימתיה תשובה: לידי האדם את שמביא
 אפילו : החלום את מבטל עליו מתעצב שאדם מה עצבינו
 טבותי׳ ליה מפבחא כריתותיה :עיכים מאור שאני לרירי

 קשה מחלקות מנגדא :כלל עליו מתקיים דלא חבטלתו
 רע חלום זה :ממנו שדואג לפי ממלקות יותר האדם לגוף



עז ברכות פרק׳תשיעי הרואה
 לחלום אדם יצפה לעולם לוי א״ר הויא לא אמיה

 לי ליעי׳ בן *ירסף שנאמר מיוסף מנ״ל שנה כ״ב ער טוב
 יי* שם חמבע שנה שלשי׳ בן *ויוסף ובתי׳ שנה עשרה שבע
 וו תליסר היי כמה שלשים ועד מי״ו פרעה לפני

 גי׳ עיץ כר אמר :ותרין עשרין הוי דכפנא ותרתין דשבעא
 0מרע^ חלום לו מראין טוב לאדם ליואי בר הונא

 ■ י־ כל הכי נמי תני׳ טוב חלום לו מראין רע ולאדם
 שנותיו וכל טוב חלום ראה לא דוד של שנותיו

 א5אמצי׳5• ו'כתוה איני רע חלום ראה לא אחיתופל של
 ק בר ירמיה רב אמי חסדא וא״ר רעה אליך תאונה

 רעים והרהורים רעים חלומית יבהלוך שלא אבא
 נדה ספק אשתך תמצא שלא באהלך יקרב לא ונגע

 אבל הזי לא איהו הדרך מן בא שאתה בשעה
 הוא מעליותא חואאיהו 'לא וכי ליה. חזי אחריני

 :הות לא אמיה דיזלם שעתא וההיא ;ויכנע ישוב מיראתו
 כ״ב עד השתמואות נתקיימו שלא טיוסף :שיתקיים יצפה

 לכתיב שכיס שתי רעב היה שכבר למצרי' יעקב כשירד שכה
 לו מראין טוב לארם :הארץ בקרב הרעב שכתיס זה כי

 לארם עצבוכו: לו ושיכפר ימטא ילא שידאג כדי י־ע חלום
 ודוד עולמו. שיאכל לשממו כדי טוב חלום לו מראין רע
 וגו׳ רעה אליך תאונה לא והכתיב טוב מלים ראה לא

 קשיא וגו׳ רעה אליך תאונה לא והכתיב גרם אלא הכי
 איהו ומשכי רע מלוס לו מראין טוב לאדם דאמר הונא ,רב
איהו חזא לא וכי :רע מלוס ליה מזו אמייני מזי לא

1
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 11 הלן כל זעירא[ ]א״ר וירא( א״ר ינאי )א״ר והא

יפקון בל ילין *ושבע ,שנ רע נקרא חלים בלא ימים יט ,יישל
 כגון קאמרינן כי שבע. אלא שבע תקרי אל רע

 ]הונא )חנן■( רב אמר חזא. קא מאי ירע ולא דחזא
 רנפע חסם הרואה יוחנן א״ר פרת א״ר אמי בר׳

 יפתרנווהאאמו ג׳. בפני ויפתרנו ילך עליי עגומה
 מקריא דלא כאגרתא מפשר דלא חלמא חסדא רב

דמרחט תלתא ליתי שלשה בפני יטיבנו אימא אלא
וכר: חזאי טבא להוחלמא ולימא ליה

 הרו בהדי יתכי הוו אשי ורב זיטרא ימר אמימר קכג
דל מלתא לימא מינן יחד חד כל אמרי שם

 הו יאמר מינייהו חד פתח .לחבריה ליה שמיע
 כה קמי ליקום חזא מאי ירע ולא חלמא דחוי מאן

 של אני רכש״ע הכי. ולימא ידיהו דפרסי בעידנא
 הו מה יידע ואיני חלמתי חלום שלך וחלומותי

 ולשלוב )לשמחה עד וגי׳ לעצמי אני שחלמתי בין
 וו אמן צבורא דעני כהני בהדי וליסיים ]לטובה[

 ש> כדקאחר רע ?לו© ?זי דלא כיון הוא מעליותא
 ימ כל קתכי דהא ?זי דלא שכן כל טיב ומליס .יגה׳לוהו

 כלל חלום ליה ?זי לא א״כ טוב ?לוס ראה לא יוד של
 הי ?לוס בשום יפקד שלא ילין לילות שבע שבע אלא
 ול דחוי ומשכי :כלו© לו מראין ואין לו ושוכאין רע היא
יק שלא ועד טוג ?לוס רואה טוב אד© חזי מאי ידע

יש??: שלא כדי יימכר משתכת



צח ברכות תשיעי פיק הרואה
 פתח .וגו׳ בגבורה שיכן במרום אדר הכי לימא לא

 מעיר ודחיל למתא דסליק מאן האי ואמר אידך
 ..דשמאליה בירא רימיניה דירא וקפא לינקוט כישא
 הכי דימיניהולימא כירא רשמאליה דידא יוקפא

 דלא אתינא קא ריוסף מורע׳ פלניתא כר פלוני אנא
 קיאשי׳מט יוסף פורח *בן רכתי׳ בישא עינא כיה שלטא
 אלא עין עלי תקרי אל רב ואמר עין. עלי פורת
 *וידגוש&מח מהבא אמר חנינא בר יוסי ור׳ עין. עילי

 מכסין מים שבים דגים מה הארץ. כקרב לרוב
 אין יוסף של זרעי אף בהם שולטת העין ואין אותם

 דיליה בישא מעינא דחיל ואי .בהם שולטת רעה עין
 ואמ׳ אידך פתח דשמאלא דנחיריה אטרפי׳ ליחזיה

 חיכי כי מידי לימא לא קמא יומא דחליש מאן האי
 בא“רי הא כי ליגלי ואילך מכאן מוליה ליתרע דלא

 גלי טרוקו לשמעיה א״ל קמא יומא הליש הוה כי
 בשוקארבא ואכריזועלי פוקו א״ל למחר תגלו ילא

 רחמי עלי ליבעי לי מאןדרחים חלש רבא חלש
 ני משלי תשמח אל אויבך וכתי׳*בנפול לי לחדי לי רסני ימאן

 והשיב בעיניו ורע ה׳ יראה פן לבך יגל אל יבכשלו
בישאאמר כיהוהחואחלמא שמואל אפי. מעליו
השמאלי דופן דשמאלא דנחיריה ז אטרפ׳ :גולל וקפא

 עולה העין ולא העין על שולטין עין עולי מוטמו: של
 קמא ייחא לגלי )לא שמלה מי דחליש מאן האי עליהם:

מרון ישוב כך מתוך לי לחדי לי רסני :מזליה( יתרע שמא
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 טבא חלמא חזא היה לכי ידברו תשוא *החלומית * *ייה

 כתי׳ והא ידברו שוא חלומית וכי ואמ׳ מתמה היה
 כי אדבר כחלום כתי׳ רמי רבא בו אדבר *בחלום ע יייכי

 מלאך כאןע״י ל״ק ידברו. השוא החלומית יכתי׳
 פנדא א״ר אר״ע ובדא בר ביונא א״ר שד ע״י וכאן
 אחד וקן משים בירים רבי אמר תנחים רבי אמר
 היי חלומות פותרי ידי עשרים בנאה רבי ימני

 אצל והלכתי חלים חלמתי אחת פעם כירושלים
 נתקיימי וכלם וה לי פתר לא זה לי שפתר מה כלם

 הפה אחר הולכין החלומית כל ׳שנ מת לקיים בי
 אין הוא קרא הפה אחר הולכין החלומית כל אטו

 החלומות שכל מנין אלעור דא״ר אלעזר בדרבי
.היה כן לני פתר כאשר *ויהי שנ׳ הפה אחר ^׳ייאהילכין

 *איש ׳שנ חלמית מעין ליה דמפשי־ והוא הבא יאמר 06
 מנא פתר טוב בי האופים שר *וירא פתר בחלומו יי 0?

 תראוהו ואחד אחד שכל מלמד אלעזר א״ר ידע
 השכים יוחנן א״ר חברו של חלומו ופתרון חלומי

 וא״ר קטנה. נבואת וה הרי פיו לתוך פסוק לי ינפל
 שחרית של חלום תם ואלו מתקיימין חלומית ג׳ יוחנן

 חלומו בתיך שנפתר וחלום חכרו לו שחלם יחלום
 )אמ׳ החלום השנות *ועל ;שנ שנשנה הלום אף וי״א אמ ס3

 מנין יונתן[ א״ר נחמני בר שמואל ]א״ר רבא(
 *אנת שנ׳ לבו מהרהורי אלא לאדם לי מראין שאין נ יגיאל

:ביום מהרהר שהוא מה לבו הרהורי ;מעלי ה׳ אף



 צט ברכרח תשיעי פיק הרואה
 אימא בעית ואי סליקר משכבך על רעיונך הלכא
 ]רבא[ יוסף( אמר)רב תגדע. לבבך *ורעיוני מהבא

 דדהמיץ דקלא לא בחלמיה איניש הזי דל<ת תדע
 גו לרבי קיסר *א״ל .דמחטא בקופא דעייל פילא ולא

 לי אימא טובא חכימיתי אמריתו חנניא ק יהושע
 דמשחרי פרסאי ראתו חזית א״ל בחלמאי חויב׳ מאי

 כוליה הרהר רדהכא בחוטרא שקצי בך ורעו לך
 מלבזיתלשמואל א״לשבור הוא. ולאורת<ת דמןית

 בהלמאי חזינא מאי לי אימא טיבא חכימיתו אמריחי
 קשיאתה כך וטחנו לך י״ומאיושבו דאתי חדת א״ל

 חלמין מפשר הדיא בר .וחזא הרהר רדהבא ברחיא
 למעליות׳ ליה מפשר אגרא ליה יהיב דחוה מאן הוה
 לגריעות׳. ליה מפשר אגרא ליה יהיב הוה דלא 'מאן
 אגרא ליה יהיב אכיי חלמא חוו הד ירכא אביי

 לשון אינו שבמקרא רעיון ל׳ כל יכן חמשבותיך. "עיונך
 יכי יכהלוכי׳ ורעיוכוהי יופיין וזה ממשנה לשון אלא ןרצי

 לא אותו: חבהילין ממשבותיו אלא מבהילו אדם של רצון
 • קי הרהר ולא לראות הרגיל שלא דבי רדהבא דקלא
 רומי מלך קיסר :הממט כקב רמחטא בקופא :מעולם

 הלילה אראה מה חזינא מאי :הפרסיים עם תגר לו היה
 כמי המלך עבודת בך עושין פרסיים לך משחרי ביזלוס:

 לשיןוור הדבק יזכמיס ולשון שמרית מכהו; דיזל ממרא לא
 ישללוך לך ושבו :פרס מלך מלכא שכור :לך וישתיזוו

:תמרים גרעיני לטמון אותך יכופר קשייתא בך וטחני בשני:
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 בחלמין אקרינן א״ל אנרא ליה יהיב היה לא רבא

עסקך פסיד א״ל לרבא וגי לעיניך טבוח דכיי׳כא*שורך
 א"? ביי לא דלבך מעוצבא למיכל לך אהני ילא

 מחדות ושתי׳ אכלת א6ו וטבחת עסקך נפיש
 לרבא .תוליד ובנות בנים אקרינן ליה אמרי .דלבך

 ימנסבן נפישין ובנתך בנך א״ל לאביי כבישתיה א״ל
 אולןבשביא כדק^א באפך. ודמיין לעלמזיא בנתך

 א"? לאביי .אחר לעם נתונים ובנותיך בניך אקרינן
 לחון יהיבנ^ן לקריבי אמרת ואת נפישין יבנתך כנך
 לקריבר לחון ויחבת לך ואכפח לקריבח אמרח יחיא
 שכיבוי דביתהו א״ל לרבנית אחי. בעם לך יחוו

 ראמח אחריתי איתת<ת לידי ובנתיה בניה יאתו
 רכתי מאי רב אמר אבא בר ירמיה רב אמר[ ]רבא

 אשוז ד ריאית ועיניך אחר לעם נתינים ובנותיך *בניך שס
בלב ושתה לחמך בשטחה אכיל *לך אקרינן טהאב. ^ליי

 ואכלת וטבחת עסקך מרווח א״ל לאביי .יינך טוב
 פסיזי אמר לרבא רלבך מחיוא פסוקא וקרית ושתית
 לפכות פסוקא וקרית ושתית אכלת ולא טבחת עסקך

 א״ל* השרחלאביי תוציא רב אקרינן*זרע .פחדך כ״ י-ניי׳
יחיו *זיתים אקרינן מסופיה. לרבאא״ל שסמרישיח.

 לך אהני ולא :שלך סרקמטיא תתקלקל עסקך פסיד
 עסקך מרווח :מאכל שוס ילך יטעם לא כער מתוך למיכל
 והיא ;בשמיןתך תשבע כי לאכילה תיזוש לא שמיזתך ומתוך

 זרע לקרא מרישיה דאגתך: להסיג פחדך לפכיחי אשתך:



ק ברכות תשיעי פיק הרואה
 א״ל לרבא מרישיה א״ל לאביי גבולך בכל לך

 ה׳דכיי׳כח שם כי הארץ עמי כל אקרינן*וראו מסופיה.
 דריש שמא לך נפיק א״ל לאביי עליך. נקרא

 א״ל לרבא קלמאמינך. כולי ודחיל הוית מתיבתא
 עלמא כולי וראין רמלכא זינא בי בגנבי מיתססת

 ותפשוה דמלכא זינא בי איתכר למחר .מינך ק״ו
 לא אנן אתפס רבא ואמרי ׳עלמ כולי )דחיל לרבא
 לאביי דני. פום על חסא חון ליה אמרי כ״ש(
 עסקך מריר אמר לרכא כחסא עסקך עייף אמר

 בר חזינן ליה אמר כאלה(. רבות )ועוד כחסא
 ליה אמר כיי לא ונוער אאיסדן דקאי חמיא
 ליה אמר לרבא עלך. אמוראה הויתוקאי מלכא
 ליואיתיה. חזאי לדידי מתפילךא״ל חמורגהיט פטר
 )עיין מתפילך. גהיט ודאי חמור דפטר וא״ו א״ל
בתפילי׳( גהיט חמור דפטר וא״ו ואשכח רבא

 ישב׳ שם המלך שתכשיטי אוצר דמלכא זינא בי :,גו רב
 ק״ומינךא© גנבתם: שאתה לאמד לך ויעלילו גנבים ע״י

 חסאמזרת: :חמך ויראו וזהו שימשדונו אנו כ״ש נמשד רבא
 מריר וכפולה: רמבה שהיא כמסא בריומ כפול עסקך עייף

 דקאיאאיסדן שלך: הסמור׳ תהיה ומרה לכל שכוי עסקך
 הדורש ישיבה ראש הוית מלכא :איסדוהי מתרגמי׳ מראשותיו

 ר© בקול להשמיע כאמורא עליו עומד והמתורגמן דרשו׳
 כוזפילך גהיט המור דפטר וא״ו :הנוער ממור כקול ,רבים

מסר והוא כו׳ ממור סטי יכל כתי׳ יביאך כי והיה בס׳
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 ברייתא דשא חואי א״ל לגבי׳ לחודיה רבא אזל לסוף

 ושיני ככי חואי א־׳ל שכבא. אחתך ליה אמר דנפל.
 חזאי ליה אמר שכבו ובנתך בנך ליה אמר רנתור.
 אמר' מגרש׳ נשי תרתי ליה אמר דפרחן יוני תרתי

 תרין ליה אמר דלפת<ת גרגלידי תרתי הואי ליה
 מדרשי בי ויתיב יומא ההוא רבא אזל בלעת. קולפו

 קא דהוו נהורי סגי תרי הנהו אשכח יומא כולי
 לרבא ומחיהו לפרוקינהו רבא אול הדרי בהדי מנצי
 הואי. תרין משתייה אמר אחריתי למחייה דלו תרי

 אשיתא חזאי א״ל אגיא ליה ויהיב רבא אתא לסוף
 חזאי א״ל קנית. מצרים בל?^ נכסים א״ל רנפל.

 שכיב אביי א״ל .אכקיח וכסיין דנפל דאביי אפדנא
 דנפל דירי אפדנא חזאי א״ל לגבך. אתיא ומתיבתיה

 מבדרן שמעתתך א״ל לבינת׳ לבינת ושקול כ״ע ואתו
 א״ל מיקרי׳. ונתר רישי חזאידאבקע א״ל בעלמא.
 מצראח הללא אקריון א״ל .נפק סדיא מבי אוררא

 מתקו כך ואתר מלא הכותב כתבו רבא של ובתפילין וא״ו
 שבביתי תיצון דלת ברייתא דשא : מתוק מתפילך נהיע והיינו
 * הפנימיות שיכים ככי :הבית את השומרת מחה אחתך
 דכתיב יוכה קרויה אדם של שאשתו מגרשת נשי תרתי
 כראשי בראשו עב מקל חכות בלעת קולפי תרי תחתי: יונתי

 ורבים: יתבים קרקעות כלוחר מצרים בלא נחלה :לפתות
 ונתר התועה: חחפולת הפורת עפר כסוני אבקיה וכסיין

 מן יוצאין הסובין פדיא מבי אודרא מותו: כשר מוקריה
פםת3 קויין שאנו הלל מצראה הללא שבמראשותיון הכר
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 בהדיה אזיל קא הוה לך, מתרחשי ניסי א״ל בחלמי

 למה ניסא ליה דמתרחיש גברא בהדי אמר בארבא
 רבא אשכחיה מיניה ספרא נפל סליק דקא בהרי לי

 אחר הולכין החלומות כל ביה כתיב דחוה וחוא
 האי כולי וצערתן קיימ^ח בדירך רשע אמר רפה
 רעו^ יהא דר״ח מברתיה בר לך מחילנ^ח כלהו

 מרחמו דלא דמלכותא לידי גברא ההוא דלימסי
 אפילו חכם דקללת גמירי אעביד מאי אמר עליה
 אמר לייט קא דברינא רבא וכ״ש באה היא לחנם
 גלי קם עץ מכפרת גלות מר דאטר ואיגלי איקום

 דמלכא טורוינא דריש אפתח׳ יתיב אזל רומאי. לכי
 דעייל חלמא הואי א״ל חלמ^ח הוא טורזינא ריש

 לא לי יהב ולא ווזי לי הב א-ל כאצבעותי. מחטא
 בתרתין תכלי^ דנפל חואי א״ל מידי. ול<ח א׳יל

 חואי א״ל. ולא ליה יהב ולא וווי לי הב א״ל אצבעותי

 ♦המצרי הלל לזה קורין הגדול הלל קרוי אייר שהלל לפי
 צרה כל ועל ניסן כקרא כסיס ידי שעל לך מתרחשי נסא

 אזיל קא הוה :גאולתן על אותו אומרים לישראל הבאה
 בהדי ואמר בהפיכה: בארבא דרבא: בהריה הדיא: כר

 הנס לי יארע כאן שמא לי למה גיסא ליה דמתיחיש
 תלוי הוא כך קיימא בדידך :יכצל והוא הספיכה שתטבע
 אשתו .• לרעה לי והפכת לרעה אם לטובה אם הפתרון

 אוצי שומר רמלכא טור־זינ׳ היתה: יזפדא רב בת, רבא של
:תולע תכלא נפל :המלך
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 אפקדוך מאי עילוי )א״ר ידא. בכולא תיכלא דנפל

 בכוליה תיכלא נפל א״ל דמלכא(. שיראי עילוי א״ל
 .קא טורזינא לריש ואתיות מלכא בי ,שמעת שיראי

 ידע דתות לתאי אתיות אמאי אנא א״ל ליה קטלו
 דידך ותא אמטו א״ל הדיא לבר אתיות אמר ולא

 אסרו בחבלא ארזי תרי כפיתו רמלב׳ *שיראי חרבי שם
ושרו ארוא להד כרעיה והד ארוא לחד כרעיה חד 3ע״

 ליה טחילנ׳ לא רבא אמר דאסתליק. עד *"ןגי׳לחבלא
\ וקסארוכתי וחד חד כל אזל רישיה. דאסתליק יגיי׳עד

:בתרין ונפל רישיה ואסתליק
 שנא׳ שלים רואה כחלום באר הרואה הנינא א״ר

באר שם וימצאו בנחל יצחק עבדי *ויחפרו יאשי׳כי
 ויאמר ישכים בחלום קדירה תרו^ח חיים. מים

 זיתחר פסוק שיקדמנו קודם לנו שלום השפות *ח׳ מ ישעיה
יצפרה בחלוס קנדה הרואה ת״ר הסיר. ־ד*שפורהיחזקאל

בחלום גמל הרוותה חכמה. *קנח שנאי לחכמה י
 חמא א״ר ממנת. והצילוהו השמים מן לו נקנסה מיתה

אעלך ואנכי מצרימה עמך ארד *אנכי מ״ק חנינא בר׳ מ! ,י^
 ׳י הבא לו. נעשה נם בחלום תונא *חרואה עלה. נס נז

לבינת אם *כי שנא׳ לבינה יצפה כהלום אמו על נ משלי
 שנאי לתורה יצפה מאורסת נערה על הבא הקרא.

אלא מורשה תקרי אל מורשה משה לנו ציה *תורה לג דניי׳
 . עונותיו סרו כהלום שעורים הרוארה מאורשה.

| :לשנים כיולק דאסתליק :מלך של מעילים דמלכא שיראי



קב ברכות תשיעי פיק הרואה
 י ישעי׳ עונותיו תמו כחלום. תמרים הרואה עונך. *וסר שנא
 י איכה בחלו□ ביצים הרואה ציון. ברת עינך *תם שיא־
 ש© בהלום עואי בן הרואה הם ת״ח *גי בקשתו. תלוי

ע״ג ידאג אחר לחכמה יצפה זומא בן לחסידות יצפה
הפורעניות: מן

 ש© גרגרניות מהן נהנה הגוף ואין לגוף נכנסין שלשה
לגוף נכנסין אין ג׳ תמרה. יפני וכפניות

 מעין ל ותשמיש. רחיצה סיכה מהם נהנה והגוף
 דמאי תשמיש ותשמיש. שמש שבת הן אלו העה״ב

 אלא כחיש. מכחיש והלא המטה תשמיש אילימא
 קווה אדם של דעתו משיבין ג׳ נקבים. תשמיש
 דירה ארם של דעתו מרחיבין ג׳ וריח. ומראה

 ואלו מס׳ א׳ חמשה .נאים וכלים נאה ואשה גאה
 מששים אחד אש .וחלום ושינה שבת דבש אש הן

 מששים א׳ שבת למן מששים א׳ דבש לגיהנם
 מששים אחד חלום למיתה מששים א׳ שינה לע״הב

עטוש הן אלו לחילה יפה סי׳ רבי״ים ו׳ :לנבואה
:וחלום שינה קרי שלשיל ויעה

 קכד אפים ארך שנתן ברוך אומר מרקולים הרואה רז״ר
שס עכו״ם ממנו שנעקרה מקום רצוני. לעוברי

 וכשם הוה המקום מן עכו״ם שעקר ברוך אומר
 ישראל מקומות מכל יעקור כך הזה ממקום שעקר

 קול או זמר מיכי של קול :רעיס תקריס חין כפגייות
אשה: של ערב
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 צריך אק לארץ ובחוצה לעברך. עובדיהן לב והשב
 אלעור בן שמעון רבי עברם שרובן מפני כן לומר
 שעתידין מפני בן לומר צריך לארץ בחוצה אף אומר

שפה עמים אל אהפוך או *כי שנאמו־ להתגייר ג ^פניה
 אימר! בבל ראה ה׳. בשם כלם לקרוא ברורה
]כן ירמיה רבי *אמר וכו׳ בבל שהחריב גחברוך

*ושמתיה רבתי׳ שכניה נתקללי בבל נתקללה אלעור[ יד עי׳8>
 נתברכו! שומרון מיסנתקללה ואנמי קפור למורש

 :כרם למטעי השדה שומרוןלעי *ושמתי דכתי׳ שכניה א מיכה
 חככו! בתך אומר ישראל אוכלוסי הרואה ת״ד קכה
ואקן לוו וו דומות דעתם שאין )לפס הרזים. ש©

 אוכלוסין ראה זומא בן לוו. וו פרצופיהם,דומות
 חרזי! חכם ברוך אמר הבירה בהר מעלה גב על

 זאימר היה הוא לשמשני. אלה בל שברא וברוך
 לאכול פת שמצא עד הראשון ארם יגע יגיעות במה
 ,והרקיד וטחן ובירר וזרה ודש ועמר וקצר וזרע חרש

 1 שכניה נתקללו :מתפלל ישראל פושעי על עובדיהם לב

ן ועופות רעות יזיות אלא בה שאין לשכנו ואוי לרשע אוי
 ,שומרון נתקללה לשכנים: הנאה בהם ואין ומזיקין יעי©

שנתקללו אע״פ כר© ומטעי השדה עי אבל שכניה נתברכו
:לשכנים הוא הנאה ישראל ערי בה©

 שיודע הרדם חכם רבוא: ששי© של גדול מיל אוכלוסא
קור-שיס שה© לשמשני :אלו כל שבלב מה

:מוכן מוצא ואני וזורעים
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 אלו כל ומוצא משכים ואני אכל כ ואחי ואפה ולש

 שמצא עד ־חד א יגע יגיעו׳ וכמת לפני. מתוקן כשהוא
 ותפר וצבע וארג וטוה ונפץ ולבן גוו ללבוש בגד

 דל שוקדות *אומות כל וכו׳ משכים ואני לבש ואח״כ
 "”ניייא אומר היה הוא וכו׳ משמם ואני ביתי לפתח ובאות
 בע״הב טרח טרחות כמה אומר הוא מה טוב אורח
 לפני הביא בשר ובמה לפני הביא יין כמה לפני

 שטרח הטורח כל לפני הבי^א גלוסקאורת ובמה
 הוא מה רע אורח אבל בשבילי אלא טרח ל<ת

 הביא יין מה זה הכית כעל טרח ט.י־חות מה אומר
 שטרח מה כל הביא גלוסקאות מה הביא בשר מה

 טוב אורח על ובניו אשתו בשביל אלא טרח ל<ה
 ל>3אורחרעא>) על וגו׳ ©עלו תשגיא כי *זכור אומר מהו

 לי שם שאול בימי *והאיש יגי׳; אנשים יראוהו *לכן כתיב
 יי ״אש זה אבהו ר׳ ואיתימא רב אמר וגו׳ באנשים בא זקן
 2£באוכלום^ר נכנס1 באוכלוטא שיצא דוד אבי ישי

 אוכלוסא אין עולאננהיטינן[ אמר באוכלוסא ודרש
 ע״> ת״ר .רבוא מם׳ פחות׳ אוכלוסא אין תג^ כבבל

 מכבודו שחלק ברוך <*ומר ישראל מלבי •הרואה
 לבשר מכבודו שנתן ברוך אומי• עברם מלכי ליריאיו.

 מחכמתו שחלק ברוך אומר ישיאד^ חכמי ורם.
 מחכמתו שנתן ברוך י^ומי־ עברם חכמי ליראיו.

 אצלו באים והכל היה עשיר לפתחי ובאות שוקדות אומניות בל
אוכלוסא(: גה להיי׳ זוכה היתה לא כבבל אוכלוסא )אין לסיןור׳:
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 לצאת אדם ישתדל לעולם יוחנן א״ר ודם. לבשר

 ישראל מלכי לקריאה ולא ישראל מלכי לקראת
 שאם עכר□ מלכי לקראת אפי אלא אמרו כלבד
 רב .עכו״ם למלכי ישראית מלכי בין יבחין תכה

 לקבולי עלמא כולי קאזלי הוו הוה נהור כני ששת
 אשכחיה ששת. רב כהדייהו אזל וקם מלכא אפי

 א״לתא לייא. כגני לנהרא חצבי א״ל מינאה ההיא
 קא כי קמייתא גונרא חליף מינך טפי דידענא חזי

 אל אחריתי וחליף לאו א״ל מלכא חליף א״ל אושא
 שתקא. דחוה תליתאח אתאי לאי א״ל מלכא חליף
 א־׳ל ידעת. מנא א״ל אין. א״ל מלסת אתא א״ל

 *ואחר דרקיע׳רכתיב מלכותא כעין דאדעא מלכותא
 דקה. דממה קול האש ואחר חי כאש לא אש הרעש

 יכי אי׳ל ברוך. וקאמר ששת רב פתח מלכא אתא כי
 מינאה. דההוא עליה הוה ימאי מברכת חיכי הזית לא

דאמרי ואיכא לעיניה כחלינחו חברוהי ראטרי איכא
 :עצמות של גל ונעשה בו עיניו נתן ששת רב

 אכל אזל גוי׳ דבעל גברא לההוא נגדיה שילא רבי קכו

 כמה יבחין המשיין: מלך ככבוד ויראה הבא לעולם יזכה שאם שם
 העכו״ם כבוד שהיה ממה יותר מצות שכריבעל כבוד יותר גדיל

 לשאוב לנהר הולכים שלמים הכדים לנהרא חצבי הזה; בעולם
 הילכיס הס לחה להיכן השבורים כדים לייא בגני חים:
 : כת גונדא :תלך היכן תראה ולא אתה שסימא יאמר

 עיניו: )(ח נקרו לעיניה כחלינהו
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 דראין ביהודאי חד גברא איכא אמר מלכא בי קורעי
 כי פריסתקא עליה שרי דמלכא הורמנא בלא דינא
 לחו אמר גבר^ לההו^א נגדתיה מ״ט א״ל אתא
 אמר סחרי לך אית ליה אמרו .חמרתא רבעל משו׳
 ואסהיר באיניש אתדמילהו ז״ל אליהו אין.אתא לחו

 מיומ׳ אגן אמר .הוא קטלא בר הבי אי ליה אמרו
 מאי אתון למקטל. רשותא לן מארעיןלית דגלינן

 פתח בדינא דמעייניביה עד ביה. דבעיתוןעבידו
 כט והתפארתד״הא והגבורה הגדולה ה׳ *לך ׳יאמ שילא י׳

 ליה אמרו ובארץ. בשמים בל בי וההוד והנצח
 רחמג׳ כריך קאמינא הבי להו אמר קאמרת מאי

 ויתיב דרקיעא מלבותא כעין דארעא מלכותא הב די
 עלייכו והשיבן הואיל רינא.א׳יל ורחמי שולטנא לכו

 ליה יהב דינא לכולי האי לירון דמלמת^ת יקרא
 .ריגא ורון דרומי אפתחא תיב א״ל דפרזלא קולפא

 גיסא רחמנא עבד גברא ההוא א״ל נפק הוה בי
 *אשרימ^ל איקרודכתי׳ חמיא ולאו רשע א״ל לשקרי

 כג למימר אזיל קא דחוה חזייה בשר׳ חמורים בשר
 והתורה היא רודף האי אט׳ המרי דקרינהו לתו

בקולפא מחייה להרגו השכם להרגך הבא אמרה

התודה לרדות: מקל קולפא משפט: אוהבי דינא ורחמי
 אס שנאמר להרגו השכם להרגך הבא אמרה

 שיודע נפשית עסקי על שבא לפי וגו׳ הגנב ימצא בממתרת
והוא ממונך מהציל עצמך תעמיד לא מותר תמצאנו שאס



כרכות פיקחשיעי הרואה 104
 קרא בהאי גיסא לי יאיתעבד הואיל אמר וקטליח
הגדולה ה׳ לך ודרש מדרש<א לבי נפק ליה דרשינן

 חקר, אין ער גדולות *עושה וכה״א בראשית מעשה זה ט 3א*ו
ישראל *ויר^ין וכה״א מצרים יציאת זו והגבורה יד מזמ6

 שעמדו ולבנה חמה זו והתפארת .הגדולה היד את
ד והנצח עמד. וירח השמש *וידום שג׳ ליהושע יועילו

 וההוד .וכו׳ על נצחם *ויז וכה״א אדום של מפלתה פג
 בספר יאמר בן *על שג׳ ארנון נחלי מלחמת זו א5 מיני

בשמים בל בי וגו׳. בסופה והב את ה׳ מלחמות
 .נלחמו השמים *מן וכה״א סיסרא מלחמת זי ובארץ ה פטי׳>6

כי *ויאמר עמלקשג׳ מלחמת זי הממלכה ה׳ לך י! ?מייי
 וכח״א ומגוג גוג מלחמת זו והמתנשא יה בס על יד

 לראש לכל .ותיבל משך ראש נשיא גוג אליך *הנני יי״קאל
שמיא מן גרגותא ריש אפי׳ אבא בר חנן רב אמר לי׳

 הגדיל׳ ה׳ לך רר״ע משמיה תנא במתניתא מוקמי.
 והתפארת בבורו׳. מכת זו והגבור׳ סוף. ים קריעת ד
 בנין זו וההוד ירושלים וו והנצח תורה. מתן זו

 ן :להרגו אתה השכם ויהרגך עליך שיקום כן לדעת בא
 מלכות כסא בית דכתיב ועמלק יהושע מלחמת זו הממלכה

 תעלה בעמלק לה׳ שמלממה ע״י כלו׳ יה כס על יל כי
 כשיא על משמע נשיאות לשין מדכתיב המתנשא כסאו:

 הוא ראש להיות הקמים לכל לראש לכל ותובל: משך ראש
 אותם על הממונה גרגותא ריש :ומעמיד גוזר שהוא מתנשא

 השדות: בהן להשקות כדי מיס למלאתס מסירות המוסרים
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 בימינו: במהרה שיבנה רצון יהי המקדש בירי

קבו מציב ברוך אומר בישיבן ישראל בתי הרואה ח״ף
 ש© נאים *בית אומר עכו״םבישוכן בתי אלמנה נבול

 ע״ב באירחא קאולי היי חתרא ורב עילא :וגו׳ ה׳ יסח
 עי מעלי רב ננד חנילאי בר הנא רב דבי אפתחא מטו כי

 והאמר מתאנה׳ קא אמאי עולא א״ל ואתנה חסדא
 יחייןאל *ואתה שנא׳ אדם של גופי הצי שיברת אנחה רב
 *5יוחנן ורבי וגומר מתנים בשברזן האנח אדם בן

 עם אליך יאמרו כי *והיה שנא׳ אדם של גופו כל אמר
 א״ל יגו׳ ריח כל וכהתה וגו׳ נאנח אתה מה על

 אפייתא שיתין בה דהוו ביתא אתנח לא היכא
 מאן לכל יאפיין בליליא אפייתא ושיתין ביממא
 אתא דילמא דסבר כיסא מן ידא שקיל ילא דצריך

 מכסיף. קא לכיסא ליה יאדמטי טובים בר עניא
 דעלמא רוחתא לד׳ בבי ד׳ ליה פתיחין. הוו יתו
 ליה שדי והיה שבע כי נפיק כפין עייל דהוה יכל
 דכסיפא מאן דבל אבראי כצירת בשני ושערי חטי

 השתא בליליא ושקיל אתי ביממא למשקל מילתא
 ייחנן רבי אמר הכי א״ל אתנח ולא בתלא נפל

 בתיהן על גוירה נגזרה המקדש בית שחרב מיום
 ה ישעי׳ רבים בתים לא *אם שנא׳ שיחרבו צדיקים של

 יוחנן וא״ר .יישב מאין וטיבים גדולים יהיו לשמה
 *הבוטחיבסמלי׳קכה שנא׳ לישובן להחזירן הקב״ה עתיד

:תל שנעשה בחלא שני: בית בישוב כגון מציב בחך
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 הקב״רה עתיד ציץ הר מה וגומר ציין בהר כה׳

 עתיד־ צדיקים של בתיהן אף לישיבו להחזירו
 דעתיה מיתבא דלא חזייה .לישיבן להחזירן הקב״ח

כרבו: שיהא לעבד דיו א״ל
 יצר אשר ברוך אימר ישראל קברי הרואה שם

 ןיאומר עכו״ם קברי יכו׳ בדין ^תכם
 ל׳ לאחר חברי את הרואה אריב״ל .אמכם *בושה נ •ימיי

 הזה, לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו ברוך אומר יום
 המתים. מחיה כריך אימר חדש עשר שנים לאחר

 י״ב לאחר אלא הלב מן משתכח המת אין א״ר
 ככלי הייתי מלב כמת *נשכחתי שנאמר חדש לא *לי׳

 הוי יהושע דרב כריה הונא ורב פפא רב .איבד
 איקא דרב בריח בר״ח ביה פגעו באורחא אזלי קא

 שחלק ברוך תרתי עליך ברכינן דחזינך בהדי א״ל
 נמי אנא א״ל ושהחיינו ליריאיו ]מחכמתו[ )מכבודו(

 ישראל רביון כס׳ עילויאי השבתון דחותינכו ביון
 א״ל הרזים. חכם וברוך ב׳ הנך ג׳ עלייכו יבריבנא

ושכיב: עיניהו ביה יהבו האי מלי חכימת
 הרוחות הרעמי׳ועל ועל הזועו׳ ועל הזיקים על משנה קבה
 ]וגבורתו[ שכחו כריך אומר הברקים ועל שס

 :הקב״ה של ביתו שהוא ?רב ב״ה שהרי בר׳ לעבד דיו
 3הל מן חשתכין מלש י״ב לאמי־ כלי וסתם אובד ככלי

 אלו בפרק כדאמרינן מודש 3י״ לאמי בעלים דיאוש
 היה: יום שלשים לאמי ושהחיינו חלק אשר מציאות:



קו ברכוח תשיעי פרק הרואה
 כוכבא שמואל אמר ויקים מאי ׳גמ עולם: מלא

 בשבילי דרקיע שבילי לי נחירי שמואל ואט׳ רשביט
 מאי ידענא דלא דשביט מכוככא לבר דנחרדעא

 חרב בסלא עבר ואי כסלא עבר דלא וגמירי ניהו
 דעבר הוא ויהרא דעבר. חזינן קא והא עלמא.
 יהושע די־ב כריה הונא רב איהו. כדעבר ומחזי
 רב דרקיע. נהור׳ ומחזי דמקרע היא וילון אמר
 גיסא מהאי דעקר היא דשביט כוככא אמר אשי

 ומחזי ומבעית גיסא מהך חבריה ליה וחזי דכסלא
 ט אי!כ כפיל עש *עושה כתיב רמי שמואל רעבה. במאן

 ? 0עמ> אלמלא כיצר הא וכסיל כימה *עושה וכתיב .וכימה

 של צנח מפני עלמא מתקיים לא כסיל של חמתה
 עלמא מתקיים לא כימה של צנח ואלמלא כימה
 דעקרבא עוקצא לאו אי וגמירי כסיל של חמתה מפני

למקו© ממקום ברקיע כיזץ המרה כוכב דשביט כוכבא
 רקיע: שפותין כתי ונראה יורה שהוא כשבט אריך

 כשהוא כסיל מזל מעביר שאיני כסלא עבר רלא וגמירי
 וילון :זיקק מאי אמר הונא רב :כפיל כפלא :שביט
 כתיב :כרומיז הקריעה דרך רקיע ומתיזזי דמקרע הוא

 הא ( :לכימה כסיל ליה דקלמא וכימה כסיל עש עושה
 וכו׳ כסיל של חמה שאלמלא :שוין ששניהם מלמד כיצר
 שולט כימה קרא. אקדמיה להכי היזמה בימות שולט כסיל

 קשרי׳ כימה מעדנות :קרא אקדמיה ולהכי הנשמים בימות
 דינור נהר הוא: טלה ממזל כימה היינו עקרבא כימה: של

העקרב: זנב רעקרכא עוקצא עקרב: של כיוה מתשת
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 עקרבא לי׳ טרקא דחוה מאן כל דינור בנהי נזנח ד

 לאיוב רחמנא ליה אמר רקא והיינו חיי הוה לא
שמואל אמר בימה מאי כימה. מעדני׳ לח*התקשר

 דמיכדרן. לה ואמרי דמיכנפן לד, אמרי כיכבי כמאה
 אמרי יותא מאי יותא יהודה רב אמר עש מאי
 ומסתברא רענלא רישא לה ואמרי טלה זנב לה

 אלמא תנחם בניה על *ועיש רבתי־ טלה זנב במ״ד36
אזלא דקא והא דטריף *כטרפא ומתחזי נטחסרא
 שבקש שבשעה בני לי הב לה דאמרה אבתר׳
 מכימה בבכי׳ ב׳ נטל לעולם מבול להביא הקב״ה
 ב׳ נטל לסתמה וכשבקש לעולם מבול יהביא

 כימה! של כתה שהן כימה של הככבי׳ בין יש ככבי כמאה
 למיבדרן: וא״ל כימה של כתה שהן אותן דמכנפי א״ל
 רקיימא וא״ל טלה בזנב דקיימא א״ל מתא מאי מתא

 מזל והיינו עכל של ראשה דעגלא רישא ענלא בריש לח
 טלה לזנב סמוך השור ראש טלה מזל אתר נמשך והוא שיר
 היינו כמ״רעש מסתברא תאומים: שור טלה הסדר שכן

 אלחא תכתם כניה על ועיש כלכתיב כזנב העשויס ככבים
 רטריף כטרפא דטריף: לטרפא מתתזי זנב והאי תהרה

 כחכה וחתתזי כבוס שעשאוהו מגופו וסתמוהו תסר שהוא דבר
 בהכאות לטריףחוכה טירפא ולהשוות. לתרתיב הברזל על בקורנס

 7ית נדבק חיטרף כטירפא לחתתזי ל״א .טרופת ביצה כמו
 ז כימה אתרי עיש דאזלה והאי :תבור כמין סניפין יעשאו

שלי: ככבים שבי בני לי הב לח "אמרה
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 אין מדיליה לה ולהדרינהו וסתמה עש מן ככבים

 נעשה קטיגור אין גמי אי מחוליתו מתמלא הביר
 כל אין אחריני מכבי תרי ליה וליברי סניגור.

הקמה עתיד יצחק בר אר״ג השמש תחת חדש
 איוכלח תנחם: בניה על *ועיש רבתיב לה להחזירן

טרו- קטינא רב .גוהא קטינא ר א״ דעות מאי הדעות וטל
 דבי אסתחא מטא כי באורחא אייל קא הוה

 טטי^ת אובא ידע מי אמר גוהא גנח טמיא אובא
 קטינא קטינא קלא ליה רמא מהו דגנח גוהא האי

 בניו את זוכר שהקמה בשעה ידענא אמאי
 דמעות שתי מוריד כביכול עכרם בין בצער ששחים

 סופו ועד העולם מסוף נשמע וקולם הגדול מ לי
 וטליה הוא כריב טמיא אובא קטינא א״ר גוהא והיינו
 גוהא היא ולא ליה מבעי גוהא גיחא הכי אי כדיבן
 לטעו דלא חיכי כי ליה אורי דלא והאי עביד גוהא

 ועג־׳ו סופק כפיו אמר דידיה קטינא, רב בתריה. כ״ע
^יח( ר׳ חמתי והניחוחי כפי אל כפי אכה אני *וגם שג׳

 נא _ :ממכה שנטל עצמן ככבים אותן לכימה וליהרר
טמיא אובא :גוהא ארעא רעידת קורין כלשונם גוהא

 טמיא .המת בעצמות כשוף שעושה עצמות של אוב כעל
 הארץ נזדעזעה כלומר ותרעש ותגעש גוהא גנח :ענמות

 גוהא הלשון: וכן הוא מלתא ?דא גוהא גנח מאד: מאד
 שתי כנגד להזדעזע לו היה פעמים שתי ליה מיבעי גוחא

 שמצינו הארץ נזדעזעה קול ומאותו כפיו סופק :למעות
כפי: אל כסי אכה אני וגם שנאמ׳ סופק שכפיו
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 *והניחוחי שב מתאנח אנחרה אומר ננתן[ ויונתן( י״קאל
 שני ברקיע בועט אמרי רבנן והנחמתי בם חמתיה

אחא רב הארץ יושבי כל אל יענה כדורכים *הידד כה יימי׳
 שנא כסה״ב תחת רגליו את דוחק אמר יעקב כר

 .רגלי הדום והארץ כסאי השמים ה׳ אמר *כה סי
 *ה׳ שנאט עולמורה ומרעיש בקולי שואג יימלכהטי"^

:וגו׳( ישאג ממרום
 דאתיא ענני שמואל אמר רעמים מאי הרעמים ועל שם

 האירו בגלגל רעמך *קול שנאמיי בגלגלו עי תלי׳
 ענני אמרי ורבנן הארץ ותרעש רגוה תבל ברקים

 מים המון תתו *לקול שנאמר להדדי מיא דשפכי י יימיה
 תקיפ<א ברקא אמי יעקב בר אחא רבי כשמים.

 ענני אמר אפי רב .דברוא גויוי ומתבר ענניא דבריק
 ודמי אפומייהו ומנשב זיקא ואתי מחלחלי חלחולי

 שנאמר שמתאכח: ומכינו הרקיע מרעיד אנקה ומאותת מתאנח
 ומתאכין מימה לו שיש כאדם כביכול בם חמתי והניחותי
 על אנמם והנהמתי :רו? נמת לו ועושה דעתו ימתכמס

 ימעט שדורך יענה כדורכים הידר :להם עשיתי אשר הרעת
 כסא תמת רגליו שדומק כיון רגלי הדום והארץ :ברקיע

:רגליו הלום שהוא לארץ עד ביעוטן ומגיע הכבוד
 הקול: וכשמע ומתמככים מתמופפיס עככיס בגלגלא ענני

 ואותו דברזא גזיזי ומיתבר :אש של ברקיא ברקא
 מחלהלי חלחולי :ברד של מתיכות וגזיזי רעמים הייכו הקול
:רעמים והיינו עלייהו זיקא ומנשב עככי



קח כרכור. תשיעי פיק הרואה

 הבריק יעקב בר אחא ברב ומסתברא רני ע״פ כדקא
מטרא: ואתי ענני ומנהמי ברקא

 שם אביי ואמר ועפא אמי אמר רוחות מאי הרוחות ועל
חוינן ק?^ ותא הוי לא בליליא דועפא גמירי

 גמירי אביי ואמר ביממא דאתחולי חחו<א דחוי
 א ?אס תקום *לא שנאמר מה לקיים קאי לא שעי ב׳ דועפא
 בינת ביני רמפסיק רקאי קתוינן והא צרה פעמים

ש© עולם מלא וגבורתו׳ שכחו ברוך אומר הברקים ועל
 ברקא רבא ואמר ברקא אמררבא ברקים מאי

 דסלקן וענני ירוקתי וברקא חיורא וברקא יחידאח
 דסלקן ענגי יב׳ דרומית מקרן ואתיין מערבית בקרן
 למיבעי מ נ" למאי קשיין כולהו חבירתה לאפי חדא

 מששא: בהו לית בצפרא אבל בליליא וה״ט רחמי
 בהו לית דצפרא ענני הני יצחק בר שמואל א״ר

 ז הישע פפא רב א״ל וגו׳ בקר כענן *וחסדכם דכתיב מששא
כר מטר׳ בבי כדמפתח אינשי אמדי הא לאביי

:וגני שקיך מוך חמרא
:בלע״! סופטורב״ייל זעפא ;העננים הומות ענני ומנהמי
קשיץ בולהו איות: פעם אלא הבריק שלא יחידאה כרקא

הביתה לגבי אחת רסלקן : ברכה של שאינם
 כר מטר׳ בבי כדמפתח :זו את זו פוגעים עננים שב'

 לך ירד בבקר דלתיך כשתפתין אם וגני שקיך מוך חמרא
תבואה להביא למקום ממקום ההולך יומר אומר אני לך מטי
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 :בעננא רקטה הא בעיכא הקטר הא קשיא לא

 לא לוי בן יהושע רבי אמר אלכסנדרי רביז אמר קל
 עקמומיות לפשוט כדי אלא רעמים נבראו שה

 ואמר מלפניו שייראו עשה *וחאלחים שנאמר שבלב י תהל*
 קשרת הרואה לוי בן יהושע א״ר אלכסנדרי רבי

הקשת *כמראה שנאמר פניו על שיפול צריך בענן ׳י״יזאל
 לייטי פני על ואפול ואראה ונו׳ בעין יהיה אשר6

 סגירלקשתא דקא כמאן משוסדמחוי במערבא עלה
 ברוך אומר מברך מאי מברך ודאי ברוכי אכיל
 של בנו ישמעאל רבי תנא במתניתא הברית ווכר
 וקייס בבריתו נאמן אומר ברוקית בן יוחנן רבי

 לתרוייהו לחו ואמררבפפאחילכךנמרינהו במאמרו
 במאמרו: וקיים בבריתו נאמן •הברית־ זוכר כרוך

 עושה ברוך אומר בטחרתח רקיע הרואה אריב״ל
 מיטר׳ אתא כי אביי אמר אימתי בראשית

 לשמיא לחו וטגליא אסתנא אתי ובצפרא ליליא כולי
 פפ^ת בר רפרם דאמר פפא כר דרפרם ופלינא

 בטחרתה רקיע נראית לא ב״ח שחרב מיום חסדא א״ר
 כסותם: אשים ושק שמים־קדרות שנא׳*אלביש

 אכה תלך ולא עליו ותישן תיותיך שקיך כפול וגני שקיך מוך
 ה״ג : הגשם מפני בזול המטין שיהיו לפי תבואה להביא יאנה

 גשם ירד כי טוב אז עבה בעב השמים נתקשרו בעינא דקטר הא
 :ממש בו שאין בוקר ענן הוא קליש ענן בעננא רקטר הא :רב

:ה׳ כבוד מראה שהוא לפי פניו על שיסול צריך



קט ברכות תשיעי פרק הרואה
 כגכורתדתש© לבנת בתקופתדח חמה הרואה ח״ר

 3ע״ ברוך אומר כסדרן ומזלות במסילות□ וככבי׳
 שנין כ״ח כל אביי אמר הוי ואימת כראשית עושה
 באורתא בשבתאי ניסן תקופת ונפלה מחזור והדר

 וכו/ הים הרואה אומר יהודה רבי ר׳: נגהי רתלת
 יצחק א״ר אבא בר רמי אמר כמה עד לפרקים

 הרואה ר״י אמר אבא כר רמי ואמר יום ל' עד
שעת היא היקפה לתמלת שס מחרת שהיא מקו© בתקופתה

 :ולשמש להקיף התמילה ומאז המאורות תליית
 כל שנים כ״ח כל :קאי בתקופתה איומה הוי ואימת

 להיות יומה של גדול ממזור שמוזר כ״מ שבסוף ניסן תקופות
 תמלת היא בשבתאי המאורות תליית בשעת נופלת תקופה

 קמיימא בשמעתא בפסמיס כדאחר ר׳ ליל נגהי :יי ליל
 ראשונה שעה שם שבתאי נגהי: ליליא דקרו דוכתא דאיכא

 ומוזרות הן שעות וז׳ המאורות נתלו שעת שבאותה ד' ליל של
 שעות סימני שלעולם סדרן בהיקף תמצא מנכ״ל שצ״ס מלילה
 ׳3 ליל תמלת ככב שבת מוצאי מל"ס כצנ״ש הלילות תמלת

 ה׳ ליל תמלת שבתאי ד׳ ליל תמלת נגה ג׳ ליל תמלת צדק
 תמלת ופדר מאדים ז׳ ליל תמלת לבנת ו׳ ליל תמלת ממה

 מקבירמה נמשכת ותקופה כצנ״ש מל״ס השמר בעלות הימים
 ורביע יום הרי תקופות לד׳ שעות ל׳ הרי וממצה שעות ז׳

 נופלת התקופה שאין למדת ימים ה׳ שנים לד׳ .לשבה
 וז׳ קטן ממזור שהוא שנים ד׳ לסוף אלא הלילה נתמלח

היי הגא״ו דב״ז וסימנך גדול לממזור קטנים טמזוריס
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 דשניוה והאידג׳ ברוךע״ב. דבבלאומר אגשרא פרת

 הרואה אבא בר רמי ואמר ולעיל. שבור מבי פרסאי
 :בראשית עושה ברוך אומר דשביפתנא אגשר׳ דיגלת
 מאי וקלין הדין שמימיו אשי רב אמר חדקל שס״מאי

 האי רבא ואמר ורבין. פרין שמימיו פרת
דדגלת: מיא רשתו משום מהוזא בני דחריפי

 אנחנו מודים מברבין הגשמים על יהודה רב אמר שם
 מסיים יוחנן ור׳ לנו שהורדת טפה כל על לך

 רוב כא״י וכר כים שירה מלא פינו אלו הכי בה
 אמר ההודאית כל ולא ההודאות רוב ההודאות.

 נימרינהו הלכך פפא א״ר ההוראות האל אימא רבא
 בגון דמי היכי וכר הרעה על מברך סלתרוייהו:

 לרומה הוא אע״גדטבא בארעיח. בידקא דשקיל
 מיהארעה השתא ושבחא שירטון ארעא דמסקא

 בראש שני© לכ״מ מכ״מ אלא ד׳ ליל לתמלת באה שאיכה
 גדול ממזור כל ובראש הלילה לתמלת באה קטן ממזור כל

 אגשרא :ארבע ליל תמלת שהיא הראשונה לתקופה באה
 ולמעלה משם אדס ע״י מהלוכו פרת נשתנה שלא דבבלקיסלהו

 והאירנא :איזרת דרך אד© בני הסיבוהו ולמטה משם אבל
.ולעיל דקירא מאיהי אלא מברך אין לגשר מלמעלה דשניוה

הפרת: על שהוא חמה ש© דקירא איהי
 שאין לשתות וטוני© במאזכי© לשקול וקלין מיא מריפין חרץ

הגוף: את מכבידין
השתא לזבל; וה״ל שירטוןלימ״ץמיזמתהמי© ארעא דטפקא



 קי כרכוח תשיעי פרק הרואה
 מציאה דאשבח כגון ח״ד וכר הטובח יעל היא.
מלכ^א בה שמע דאי לדיריה היא הרעה אע״ג

 היא: טיבה מיהא השתא מיניה לה שקיל
 תפלתשואקלא זו הרי שעבר מה על הצועק השנה

 שס רצון יהי ואומר מעוברת אשתי היתה ביצר
 ב^א היה שוא תפלת וו הרי ובר אשתי שתלד
 רצקשלא יהי ואומר בעיר צוחה קול ושמע בדרך

 גמ׳ולאמהני זותפלתשוא: הרי ביתי בתוך 'יהא
 ]מתיב דכתי׳( אמאי אבא רבי מותיב )והא יחמי

 ל לאשי׳ רב אמר ואחר מאי .בת ילדה *ואחר יוסף[ י־ב
 הקב״ה לפני אמרה בעצמה דין לאה שדנה אחר1

 שיתא מיעקב לצאת עתידין שבטים י״ב רכש״ע
 לא זכר זה אם עשרה הא שפחית רבני וד׳ דידי
 נהפכה מיד השפחות ק כאחת אחותי רחל תהא

 שם שדנה רינה שמה את *ותקרא שנא׳ לכת והיתה
 בעית ואי .נסים מעשה מזכירין אין • לעצמה דינה

 ימים שלשה כדתניא הוה מ׳ בתוך התם אימא
 ועד מג׳ יסריח שלא רחמים אד□ יבקש הראשונים

 • סנדל יהא שלא חדשים נ׳ יעי מט׳ זכר שיהא מ׳
דיין ברוך ומברך זו שכה של תבואה שמיזכלת היא רעה מיהא

 והמטיב: הטוב יברך הרעה מעין שהיא הטובה ועל
אס ימים שלשת ולאמר ולד ויהא יקלוט אלא יסריח שלא

 שלא : מועלת תפלתו ואין הסריין כבר קלט לא
כורתי פויןת ויהא אמר ולד אשתו תתעבר שלא סנדל יהא
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 כשלום, שיצא ט׳ וער מו׳ נפל יהא שלא ו׳ ועד מג׳
 אמי דרכי כרי׳ יצחק ר׳ והאמר רחמי מחני ימי

 תחלר| מזריע איש זכר יולדת תחלה מזרעת אשה
 זכר^ וילדה תזריע כי *אשה שנא׳ נקבה. יולדת ־ה־איג

 אחת: בבת שניהם שהודיעו עסקינן במאי הכא
 ישמע בדרך בא שהיה הזקן בהלל מעשה ח״ר קלב
 בתוך זה שאין אני מובטח ואמר צוחה קול שם

 יירא לא רעה *משמועה אומר הכתוב עליו ביתי קע תלי
 רדרשת חיכי כל אמררכא בה׳. בטוח לכו *נכוןאלם״א

 ומפיפי׳ילרישי׳ מדריש מרישי׳לסיפי׳ קרא ^;;'"',להאי
 רעדה משמועה מדריש לסיפי׳ מרישיח שלאמרריש "

 בה׳ בטוח לבי דנכון משום. טעמא מאי יירא לא יתיאי
 משמועה בה׳ בטוח לבי נכון מדריש לרישיה מסיפי׳ ננ)אך

 ואזיל שקיל דחוה תלמידא ההוא יירא לא ^,^רעהל,
 דציון[ ]כשוקא יוסי בר׳ ישמעאל דרבי אבתריה לכן שילם

 *פחדו דכחיב את חטאה א״ל מפחיד דקא חזייה אמי
 אחריכן והכי לסנדל שדוחה יס של לדג ודוחה ראשון ^של3^

היה ולד וחתחלתו ים של לסנדל שדוח׳ סנדל נדה נחסכת לג ישעיה
 צורתי את והחזיר חכרו את שסטר לאדם חשל שנרצף אלא

 יום ח׳ כתוך אפילי לזכר תפלתו מרזניא ומי :לאחוריו
דחהכי לה חשכחת ה״ג תחלה כהזרעה תליי הדבר והלא

: אחת כבת שניהם שהזריעו כגון
 חדריש קרא להאי ליה דדרשת היכי כל לסיפיה מ״ישוה

 חשככו מרריש לרישיה מסיפיה :משחעותא לחדא
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 ־׳ .יופל*מפחד ארם *אשרי כתיב והא א״ל חטאים כציון

 הוה נתן בר יהודה כתיב תורה בדברי ההוא תמיד
 מיתנה דקא חזייה המנונא ררב בתריה יאויל שקול

 אנפשיה לאתויי נברא ההוא כעי קא יסירי א״ל
 כתיבאייגג יהא א״ל ויאתיני פחדתי פחד *כי דבתיב
 כתיב תוי-ה ברבי־י ההוא תמיד מפחד ארם אשיי
שם מלפניך רצון יהי אומר המרחץ לבית הנכנס ח״ר

 בי יארע ואל וכיוצא מזה שתצילני אלהינו ה׳
 תהא ועון קלקלה דבי יי יארע ואם קלקלה דבר

 איניש לימא לא אביי אמר עונותי על כפר׳ מיתתי
 משמיה תנא יכן דאר״ל לשטן הכידלאליפתחפומיה

 )יוסי( א״ר לשטן פיו אדם יפתח אל לעולם יוסי דר׳
 יגי■־6י דמינו לעמודה היינו *בסדים קרא מאי ]יוסף[

 פס סדים קציני ת׳ דבר *שמעי נביא להו אהדר מאי
 לפניך אני מידה אחא א״ר אומר מאי נפיק כי יגו׳
 לבי על אבהי רבי האור. מן שהצלתני אלהי ה׳

 ניסא ליה איתרחיש מתותיה בני בי אפחית בני
 איבריה בחד גברי והר מאה שזיב עמורא על קם

 כתיב תורה כדברי :יירא לא רעה משמועה בת׳ בטוח לבו
היא כך שחתיך הימני תשתכח שמא תמיד ספח׳ אדם אשרי

:תמיד לשנותה מחזיר
 לתיבה נופלים שהמיס מפירה מתותיה :המרחץ בית כני בי

 איבריה כחד גבה: שעל תקרה ע״ג ריחציס אדס יכני
 ' יאח׳: מאה עד החזיקי בזה וזה שכיס או א׳ החזיק בזרועו
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 להקיו הנכנס רב אמר אחא רב ראטר היינו אמר

 עסק שיהא אלהי ה׳ מלפניך רצון יהי אומר דם
 אתה נאמן רופא אל בי ותרפאני לרפואה לי וה

 ארב כני ,של דרכן שאין לפי אמת ירפואתך
איני^ לימא לא אביי אמר .שנהנו אלא לרפאית

 שנחנה מכאן ירפא *ורפא ישמעאל ר׳ דבי דתני הכי נא
 ח אמי אומר מאי קאי כי לרפאות לרופא י*שית

חנם: רופ^ית ברוך ת4אח
 וכו מכובדים התכבדי אומר הכסא לבית הנכנס שה
 הנכנס וכו׳ יצר אשי־ כריך אומי־ נפק כי ע״ג

וכו עיני והאר וכו׳ חבלי המפיל ברוך מר !א לישן
 :יכי׳ כי שנחת נשמה אלהי אימד מתער כי

 שמברך כשם הרעה על לכרך אדם חייב מ#נה קלג
 אלהיך ה׳ אח *ואהבת שנאמר הטובה על שם
 טוב ביצר .יצריך בכי לבבך בכר גר לבבך בכל י יביי׳

 נפשך את נוטל הוא אפילו נפשך בכל רע. וביצר
 טאדך בכל אחר דבר ממונך. ככל מאדך ובכל
 מאד לו מודה הוי לך מודד שהוא ומרה מדח בכל
 המדודות מדות לשון מאדך בכל אחר נדבר מאד

 אדם חייב פורענות במרת כין טיבה במרה בין לך
 מעין חטובה ועל הטובח על מעין הרעה על לכרך

 דרכן שאין :לשלום שהוצאתני אודויי דר׳אחאדבעי יינו דל
אלל ברפואות לעסוק לי היה לא כלו׳ וכו׳ אדם כני של

ריומיס: לבקש
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 על דמכרך אילימ׳ והריב מאי גט׳ ♦ וכח הרעה על

 והמטיב הטוב הטובה וער* והמטיב הטוב הרעה
 ברוך אומר טיבות בשידור ועל הגשמים על והתנן
 דיין ברוך אומר רעות שמועות ועל והמטיב חטוב

 "^עלקבלינחו אלא נצרכה ל^ת רבא אמר האמרת
 יוחנןכלהסזגי* א״ך חנה בר בר רבה אמר מנה״ט בשמחה

 ׳נימ דבר אהלל בה׳ דבר אהלל *באלהים קרא דאמר
 נ> מלי׳ רבר ^יאח היםבאל טןבח מרה ןן ברךי ׳בח

 קא מס *חסד מהכפית אמר אבהו רבי פורענודת מדת זו
אשירה. לחסד אם אומרה. ח׳ לך אשירה ומשפט

 יזיי שס *צרה מהבא אמר תנחום רבי אשירה. למשפט ואם
 וכשם אשא ישועות כום אקרא ה ובשם אמצא ויגון

 >ו לקח וה׳ נתן *ה׳ קרא אמר אמרי רבנן אקרא. ה׳
 משים רב אמר הונא רב אמר מכירך. ה׳ שם יהי
 יהא לעולם עקיבא ■דרבי משמיה תנא וכן מאיר ר׳

 כי לטב. שמי^ת מן דעבדין כל לומר רגיל אדם
 בהדיה והוה באורחו אזיל הוה עקיבא דרבי הא

 כע<* דוכתא האי מטא ושרגא ותרנגולא חמרזיא
 שמיא מן דעבדין כל אמר ליה יהבו ולא אושפיוא

והמטע הטוב הטובה על שמברך כשם איליחא גיסינן הכי
 בשורות על והתנן והמטיב הטוב הרעה על מברך כך

 ברוך אומר רעות שמועות ועל והמטיב הטוב אומר עוטה
 פורענות ת7מ על ולברך בשמחה לקבלינהו :האמת דיין

דבר יבא האלהיס עד שכאמ׳ דיין לשין אלהים :מלס נלנ
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 ׳ לחמריח אכריח אריח אחא בדברא כת לטבאויל

 . כביח זיק^א אתא לתרנגולא אכלה שונרא או־איא
 ' אתא בלילה לטב שמיא מן דעבדין כל אמר לשרגא

 דעבדין כל ראמרי חיינו לחו אמר למתא שכייה גייס׳
 ר׳ משום רכ אמר הונא רב *ואמר לטב שמיא מן פא

 חקכ״ח לפני מועטים אדם של דבריו יחיו לעולם מאיר
 מעטים: דבריך יהיו עד וגל פיך על תכהל *אל שנא' ה קהלת

 נחמו, רב דרש יצריך בשני לבבך בכל פיסקא קלי
בשני ה *וייצר דכתיב מאי חסר<ת בר ש©
 ואחדן לטובדה אחד למה הללו יצירורה )ג׳ יורק נ >**׳

 טובן יצר אחד חקב״ה ברא יצרים ]שני לפורענות(
 אלא'/ יצחק( )בר נחמן רב לה מתקיף רע( יצר ואחד

 1 רלא ה״נ וייצר כה כתיב דלא בהמה גבי מעתה
 {ונשכא דמזקא חוינן קא וה^ז הרע יצר בה שליט

 ן לי אוי דאמר פזי בן שמעון בדרבי אלא ובעטא.
 הצלע ארה אלהים ה׳ *ויבן מיוצרי. לי אוי מיצרי 0־

 בשלטא זנב: אמר יחד פרצוף אמר חד ושמואל רב
 תרנגולא בהדיה הוה :בשדה לן בדכרא ובת ;שניה©
 היה דולק הכר היה אלו לטובה הכל :משכתו להקיצו
קורא התרככול או נוער הממו׳ היה ואלו אותי רואה הכייס

אותי: ובוזז בא הכייס היה
 ואם יצרי אתרי אלך א© מיוצרי לי אוי שמזקת: רמזקא

בהרהורים: המיכעני מיצרי לי אוי אתריו: אלך לא
מלאתריו ואת׳ מלפניו אתד תתלה נבראו פרצופים שני ©רצוף



קיג ביכרח תשיעי פרק הרואה
 יזלע הלי׳ אלא צרתני וקדם *אחור דכתיב חיינו פרצוף למ״ד ן
דא״ר אמי כדרבי צרחני וקדם אחור מאי דנב לטיד |

לפורענור־ז וקדט בראשית —למעש אחור אמי
 איבראי דלא חיינו בראשית למעשח אחור בשלמא *

 דמאי פורענות לפירענות וקד□ אלא שבתא מעלי ער
 אומר מאיר רבי והתניא דקללה פורענות אילימא

 .הקטן מן ובקלקלה הגדול מן טתחילין בגדולרח
 י ייקיא משח *ויאמר דכתיב הנחל מן מתחילין כגדולה

 ובקלקלח גומר בניו ולאיתמר ולאלעור אחין אל
 ולבסוף נחש נתקלל בהחלה שהרי הקטן מתחיליןמן

 פורענותן אלא אדם■ נתקלל ולבסוף חוה נתקללה
 >פנייתה על אשר היקים כל את *וימח רכתיב דמכול

 בחמה והדר אדם ברישא בחמה ועד מאדם האדמה
 יורק בשני וייצר דכתיב היינו פרצוף למ״ד בשלמא

 דא״ר פוי בן שמעין כדרכי וייצר מאי זנב למ״ר אלא
 בשלמא מיצרי. לי אד מיוצרי לי איי פזי בן שמעון
 ה פ© בראם ונקבה יוכר דכתיב חיינו פרצוף דאמר למאן
 כדרבי .כראם ונקבה וכר מאי זנב דאמר למאן אלא

 בראם ונקבה זכר הבא כתיב רמי אבחו דרבי אבחו
 ע ש© כיצד הא האדם את עשה אלחים בצלם *כי וכתיב

 נברא ולבסוף שנים לבראות במחשבה עלה בתחלה
 5 ״ויסגור דכתיב חיינו פרצוף דאט׳ למאן כשלט׳ יחידי

 וקד© אתור שנאת׳ מוה את האיוד מן ועשה לשנים חלקו
כראם ונקבה זכי* פרצופים: שני דמיינו צורה לשון צרתכי

■ 8
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 ייסגוו מאי זנב ראמר למאן אלא בשרתחתנה. כחוב)'

 דבק ואיתימאזרב ירמי׳ ]ר׳ אמר תחתנה. פ״יזל^בשר
 למקו אלא נצרכא לא יצחק בר ר״נ ואיתימא שן "א5!)

 וק דכתי׳ היינו זנב דאמר למאן בשלמא ע״שחתך
 לכדרי ליה מיבעי ריבן. מאי פרצוף למ״ד יש"אאלא

 מ< מנסיא בן שמעון ר׳ דאמרי מנסיא בן שמעון
 שקלעו מלמד ה^/ את אלהים ה׳ ויבן רבתי׳

 היו בכרכי שכן האדם אל והביאה לחוה הקב״ה
 חסה רב אט׳ ויבן אחר דבר כניתא לקלעתא קורין

 לחון הקב״ה שברא מלמד תנא במתניתא לה ואמרי
 מלמעלו וקצר מלמטה רהב זה אוצר מה אוצר כבנין

 מלמטו רחבה אשה אף חפירות את לקבל כדי
א *ויביאה הולד: את לקבל כדי מלמעלה וקצרה3 יאשי׳

 שושבינוו הראשון לאדם הקב״ה שעשה מלמד האדם
 קב עם גדול שיחזיר ארץ דרך תורה למדה מכאן

 ר פרצוף דאמר למאן לו ירע ואל בשושבינות
 מסתבראדזם יצחק בר אר״נ ברישא מינייהוסגי

 אשו אחירי אדם יהלך לא דתניא ברישא סגי

 שתי ויבן רכתיב היינו :היו ב׳ בריאתם תקילת משמע
 פירו לקבל כרי נבכה: כבר והלא ויבן מאי בכין: צריך
 דוקס התבואה תהא מלמעלה ורקב מלמטה קצר יהיה שאס
 עליהן מכביד שהמשא ולכאן לכאן מלמעלה הכתלים את

 הי ומתקלהו פרצוף למ״ד :ובזווגו בקופתו משתדל שושבין
 ברישז סני טינייהו הי אקר: מצד ונקבה א׳ מצד כרז
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 יסלקנה הגשר על לו נזדמנה אשתו היא ואפי׳ נדרך

 לעה״ב: חלק לו אין גנה׳ אשה אחורי העובר וכל דצררין
קלה מירח )או לירה מידו לאשה מעות המרצה ח״ר

 שם מסיני תורה )קבל אפי׳ כה להסתכל כדי לידו(
 לג דכרי׳ ינצל( לא לסי דת אש *מימינו כיה דכתי׳ כמרע״ה

 ינקה[ לא רבינו כמשה ומע״ט תורה כידו ]יש
 יא לי6מ לא מאי י״ע ינקה לא ליד *יד כר גיהני־ של מדינה

 ר״נ אמר רע. שנקרא מחנם של מדינה רע ינקה
 שיפטי׳ייאשתו. אחרי מנוח שנ׳*וילך היה הארץ עם מנוח

 ה;״םגבי מעתה אלא יצחק בר נחמן רב לה מתקיף
 אחריה נמי הכי אחריה וילך *ויקם דכתי׳ אלישע

 נמימ״כד הבא עצתה. ואחר דבריה אחי־ אלא ממש
 למאי אשי רב אמר עצתה ואחר דבריה אחר

 נמי רב כי אפי׳ היה הארץ עם מניח ר״נ דקאמר
 גנאי אשתו היא אפי׳ : לפניס מהלך היה פרצוף זה אי

 לפנית והיא איש אשת הנשר על לו נזדמנה הדבר: היא
 אמורי כנהר אשה אחירי :לפנית שיעביר עד לצררין יסלקנה

 :בה מסתכל וזה המיס מפני בגדיה את מגבהת היא איש אשת
הקב״ה מיד מסיני התורה את שקכל כחרע״ה אפי׳ ליד יד

 היה הארץ עם חשתעי: באשה וקרא רע. ינקה לא
 אמורי אדם יהלך לא ששנינו זו משנה למד שלא ת״מ שחש לא

 מנות שהלך נחמן רב “דקאמי ולמאי אשתו: היא ואפי׳ אשה
 אלא הלכת נחיר דלא תיחא לא ממש אמריה אשתו איורי
ותלכנה דכתיב קרא לא רבן בית של תינוקות עם רב כי אפי׳

*8
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 ותרכבנה ונערותיה רבקה *ותקם רבתי׳ קרא ילא5*׳80י

 ולא האיש אחרי האיש אתרי ותלכנה הגמלים על
 אשת אחורי ולא ארי אחורי יוחנן א״ר :האיש לפני

 ול^ עכו״ם אחורי עכו׳ם. אחורי ולא אשה אחורי
 ולא מתפללין שהצמר כשעה הכנסת בית אחורי
 פתחא איכא אכל אחרינ׳ פתחא דליכא אלא אמרן

 ודלא חמרא רכיב דלא אלא אמרן ולא .לא אהרינא
 :לא מחני חד איכא אבל תפילין מנה ודלא טונא דארי

 מפתחי ב על ויישב לזמב דימה הרע יצר רב אמי־ קלי
 רוקח. שמן יביע יבאיש מות *זבובי ׳שנ הלב שס

 ן ריבץ חטאת *לפתח שג׳ להטה דימה אמ׳ ושמואל י קהל"
 לטיבה אחת יועצות באדם כי יש כליית ב׳ ת״ר י '8י*

 משמאל ורעה מימין רטובה ימסתברא לרעה ואחת
ת״ד .'לשמאלו כסיל ולב לימיני חכם *לב שנא׳ י אילת

 נכנם דאינו לפון מחפללין שהצבור בשעה האיש: אמרי
 מירי דרי ואי הכנסת: בית ומבזה חלות עול כפורק נראה

 הכנסת לבית נכנס דלא להאי חלתא לחוכמא גנאי כאן אין
 פתחא איכא ואי :משאר זהו טונא דרי :המשא מפני

 אמרינא בפתיןא סבר ליוזי למאן בזוי כאן אין אהיינא
 ע״כ: אמורי( להו קרי הכנסת לבית מוץ )כל ליעיל. י

 מסרימ מבאיש כשהשמן יביע יבאיש יצ״הר: היינו מות )זבובי
שמעתי. יך אומר יביע כמו מרע כשהוא קול וניתן

 רתימה מעלה סרימ חשקה כל אבעבועות לשון יביע אמר(. פי׳
ליה: לריש מטה לשון חטאת יאבעבועות:
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 מכניס ושט קול מוציא קנה יועצות כליות מכה לג
 פס לשק משקין. מיני כל שואבת *ריאה מאכל מיני :ל

 ע״ג טפח בו יורקת מי־ה .כועס כבד .נומי־ פה .מחתך
 קיבהישנה. טוחן. קורקבן טחולשוחק. ומנוחתו.

.ל' והולך נימוק הנעור וישן הישן ננער ניעור אף
 מה: מיד נעורים שניהם או ישנים שניהם אם תנא

 קלו שלפטן הטוב יצר צדיקים או׳ .הגלילי ,ייסי ר׳ ה״יא
הרעש© יצר רשעים בקרבי. חלל *ולכי שג׳

 ץי לעשות לי שיש מה מבי! והלב כן: עשת הלב את יועציו! כל׳:ח
 שנא׳ יועצות שתכלית ומנין לאו. אס הכליות עצת ישמע אס

 שהלב ומכין כליותי יסרוני לילית אף יעצני אשי ה׳ את תברך
 :מפיו להוציאו הדבור את מחתך לשון :־בי! ילבבו שנא׳ מבין

 מיני כל שואבת ומוציאו: הדבור גומר השפתי© הס והפה
 מולצתן הריאה הושט דרך בכים נכנסין שהם אע'פ משקין

 :מרה טפה בי זורקת :הכרס לייפכי מבעד ושיאבתן
 בבהמה היא בעוף קורקבן שקיק: שוחק .הכעס מן ימניהתי
משינתו. מקיצי נעור הקוטם: אף ואכל: ה טוחן המסם:

 האף מ; השינה יבאה שכתיולסו הנעור. וישי הישן ננער
למיתת. ונמשך שמתנועע לו והולד נימוק נעייה: יהקיבה

 שאיני נעורים ואף קייה ינחצאו הקיבה הישן עור נ• אקר לשון
ואינו ישיניס שניהם ונמכאו הנעור האף ישן או .כלל ישן

:בקושי אס כי נעיר
 בידי שיש בקרבי כמת היא הרי יצה״ר בקרבי חלל ׳'׳.כי

כמו חלל :שופטו והוא ט יל אלא בי שולט יאק לכיפי
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 ובינונים לבי. בקרב לרשע פשע שנ׳״נאם לי׳לישופטן”
 להושיע אביון לימין יעמוד *כי שג׳ ווהשופטן. סקעןה8

 א״ל בינונים אני כגון רכה אמר נפשו: משופטי י\ר
 1ידע )ואמ׳רבא כריה. לכל חיי מר שבק לא ,^אביי

 ואמר הוא( רשע או הוא צדיק אי בנפשיה איניש ״זבעה
 גמורים לצדיקים אלזיא עלט<ה איברא לא ינעל׳נרבה

אלא העולם נברא לא רב אמר גמורים ולרשעים

 ואומר' יש לבי בקרב לול אמר וגו׳ פשע נאם מלל: ימצא מהיש״אכי
 תהי אל לרשע אומר שתיצת״ר כלומר לרשע כאם שהפשע אכי

 מימיהן ש עד שופטי יצה״ר אלמא עיניך לנגד אלהיס סמל
 להישיע אביון לימין יעמיד כי :מיוצרו מתפמל שאין

 לא :שופטים ב׳ לו שיש אדם לך יש ש״מ נפשו משופטי
 לכילי משויכן חביכוכיס אכן אי בייה לכל חיי מר שבק
 גמול צדיק לך אין הכיכוכיס מן אתה אס רשעים עלמא
 כלומר הוא גמוי צדיק אי בנפשיה איניש )ירע :בעילם

 כלי מקרבו שיהא צריך כלל בי שולט איכו שיצה״ר רואה אם
 מקרבת וימין דומה שמאל תהא שלעולם ורביה בסריה שיעסוק

 בו שולט לאס כו׳ כנפשיה איניש ידע לי־׳א שמעתי: כך
 צליק הוי כימומ אי מתפוצץ המדרש לבית וכשמושכו יצה״ר

 לרשעים :גמור( רשע הוי וכימי? מתפוצץ לאיכי לאו ואס גמור
 שכרן ליטול וצריכין לעה״ב מלק להם שאין הזה העולה גמורים

 וזהבך כספך הדל בן דקאחרליה מאד עשיר שהיה אמאב כגון כאן
כגון בעה״ז מלק להם שאין העה״ב גמורים לצדיקים :הוא לי

: לע״ש מע״ש מרובין בקב לו שלי לוסא בן מכיכא ר׳



קטז ברכות תשיעי פרק הרואה
 לאחאב דוסא בן חנינא ור׳ עמרי בן אחאב בשביל

הבא: העולם דוסא בן חנינא ולר׳ העה״ז
 קלה ככל נאמר אם אומר )הגדול( אליעזר ר׳ תניא

שם בכל נאט׳ ואם מארך בכל נאמר למה נפשך
 לך יש אם לך לומר נפשך בכל נאמר למה טאדך
 בכל נאמר לכך מממונו עליו חביב שגופו אדם

 מגופו עליו חביב שממונו אדם לך יש ואם נפשך
 אפי׳ נפשך בכל אומר ]ר״ע מאדך בכל נאמר לכך
 גזרה מלכות שגזרה מעשה ת״ר[ .נפשך את נוטל

 הלך ר״ע עשה מה בתורה יעסקו שלא ישראל על
 בן פפוס מצאו ודרש וישב ברבים קהלות והקהיל
 א״ל זו אומה מפני מתירא אתה אי א״ל יהודה

 אלא אתה אי אתה חכם עליך שאומרים פפוס אתה
 לשועל דומה הדבר למה משל לך אמשול טפש.
 רצים שהיו דגים ראה הנהר שפת על מהלך שהיה
 אמרו .רצים אתם מה מפני להם אמר ולכאן לכאן

 אמר עלינו. הבאות והטכמורות הרשתות מפני לו
 כדרך ואתם אני וגדור ליבשה שתעלו רצונכם להם

 שאומרים הוא אתה לו אמרו ואבותיכם. אבותי שדרו
 במקום ומה טפש אלא אתה אי שבחיות. פקח עליך

 ואף כ״ש לא מיתתנו במקום מתיראים אנו חיותנו
 ',דני *כי בה דכתי׳ בתורה עוסקים שאנו בזמן בך אנו
 פוסקים כשאנו מתיראים אנו ימיך ואורך חייך הוא
ז עליך היזביג מן מאדך ככל נאמר לכך



בר־כוח תשיעי פיק הרואה !16
 ער מועטים ימים תיו לא עאכ״ו. תורת מדברי

 ותפסו האסורים כבית וחבשוהו לר״ע שתפסוהו
 ]פפוס! לו אמר אצלו וחבשוהו יהודה בן לפפוס

 על שנתפסת ר״ע אשריך לו אמר כאן הביאך מי
 בטלים. דברים על שנתפסתי לי אוי תורה דברי
 והיו היה ק״ש ומן להריגה לר״ע כשהוציאוהו אמרו

 מתכוין והיה ברול של במסרקאות בשרו את סורקין
 לו אמרו באהבה. שמים מלכות עול עליו לקבל

 הייתי ימי כל להם אמר כאן. עד תלמידיורבינו
 נוטל הוא ואפי׳ נפשך בכל הוה הפסוק על מצטער

 ועכשיו ואקיימנו לידי יבא מתי אמרתי נפשך את
 ער[ באחד מאריך היה אקיימנו לא לידי שבא

 אשריך ואמרה קול בת יצתה באחד. נשמתו שיצתה
 השרת מלאכי אמרו כאחד נשמתך שיצתה ר״ע

 )אמרו( שכרה. ווו תורה זו רבש״ע הקב״ה לפני
חלקם להם אמר מחלד. ממתים ה׳ ידך י*ממתיםם!׳תל

 שיצתה ר״ע אשריך לו ואמרה קול כת יצתה .כחיים
 ׳. הבא העולם לחיי מזומן ואתה כאחד נשמתך

לבית יהושע ר׳ אחר נכנסתי אחת פעם אר״ע תניא פב
 כלומר ע״כ :ק״ש קורא שמים מלכות עול עליו מקבל והיה
 העוסקי׳ אותם ה׳ ידך )ממתים כונתך: מכי? אתה אין עדיין
 להם אמר :מומתין כמי ממתים הם עכשיו ידך מימין בתור׳

 היה מידך ה׳ ידך ממתים אקר( עמן במייס. הקב״המלקם
ו ודם בשר מיד ולא למות ראוי



קיו כחכוח תשיעי יק6 הרואה
 שאין למדתי דברים שלשה ממנו ולמדתי הכסא
 שאין ולמדתי ודרום צפון אלא ומערב מזרח נפנק

 מקנחין שאק ולמדתי מיושב אלא מעומד נפרעין
 העזת כך כל עזאי בן לו אמר בשמאל אלא כימין

צריך: אני וללמוד היא תורה א״ל ברבך פניך
 £סאמר בשמאל אלא בימין מקנחין אין מה מפגי

 יי׳דנ "*מימינו ׳שנ בימין נתנה שהתורה מפני דכא
 שהיא מפני אמר הנה בר בר רבה למו דת אש

 תפילין בה שקושר מפני אמר ורשב״ל לפה רךובה
 תורה טעמי בה שמראה מפני אמר יצחק כר ר״נ

יהושע רבי בה שאוכל מפני אומר ר״א כתנאי
בה: שכותב מפני אומר

 שם נצול הכסא כבית הצנוע כל הגילאי בר תגהיס א״ר
ימן העקרבים ומן הנחשים מן דכי״ים מג׳
 בית ההיא מיושבקעליו חלומותיו אף י״או ׳"מזיקים

 אלו: בכל שנסתכלת רכך בפני פניך העזת זה כל כלי׳ כך 1כ־
 נגינות ת"־ה טעמי שמאלו: בזרוע תפילין בה שקושי־

 בניקוד בין וכתובים נביאים תירה של מקרא טעמי
 פשטא של הנגינה נעימות ובצלצול קול בהגבהת בין ספי ש-

 ראיתי הנגינה טעם לפי ידו מוליך מהפך ושופר י־יגא
:מא״י הבאים בקוראים

 צניעיתו דמתוך המזיקים ומן הנחשים ומן בים“העק כי
להתקכאות מרגישים הנמשים ואין ובשתיקה בביזת מתנהג

ואין עליו( מיושבי□ חלומותיו :עליו מסין החזיקי; ]ואף ני



בי־כוח תשיעי פיק הרואה זג 7
 אפי׳ תרי בי עיילי הוו כי כטבריה דהוה הכסא

 עיילי הוו אסי ורב אמי רבי מיתוקי -הוו כיממא
 רבנן להו אמרו מתוקי ולא להוריה והר חד ביה
 קבלה גמירנא קבלה אגן ליה אמרי מיסתפיתו לא

 דייסורי קבלה ישתיקותא צניעותה הכסא דבית
 אימיה ליה מרבייא אביי רחמי ומבעי שתיקותא

 ליה ולרביא הכסא לבית בהדיה למיעל אימרא
 רישא דחוה מקמי רבא מיחלף בשעיר שעיר גדיא

 בתר בלקנא חסראאמגווא רב בת ליה מקרקשא
 ידהארישיה: ומנחאליה כוותא ליה עבדא דמלך

 צנוע האי אמר דר״נ קמיה דנחית ספדנא ההוא ש©
 בהדיה עיילת את ר״נ א״ל הוה באורחותיו

 צנוע קורק אין לאדתניא אי צנוע אי וידעת לבה״ב
 מניה ליה נפקא מאי ור״נ בכה״כ שצנוע למי אלא

 נפרעין כך המתים מן שנפרעים כשם דתניא משום
 :מאבותינו שקבלנו ומנהג מסורת קבלה :בו מבהילין המזיקין
 עליו: הבאים כיפורים יבעט שלא שתיקותא דימויי קבלה

 תמיד: עמו שהולך ומלמדתו שה לו מגדלת אימיא ליה מרביא
 ירקדו ושעירים נאמר ועליהם לשעיר דומה בהכ״ס של שד ]שעיר

 וחקרקשא נמשת של בספל אגוז נותנת בלקנא אמגוזא שם[
 ישיבה ראש ונעשה רמלך בתר :כנגדה נפנה והוא מבית בי

 ות״יז( )בשרי׳ שמתקנאיס המזיקין מפני טפי שימור צריך
 מקום כנגד מלון כוותא :אדם בר משאר יותר ת״מ[3 ]השדי©

:הבית אמורי ש© נפנה שהוא



קיח ביכוח תשיעי פרק הרואה
אחריהם: העונים ומן הספרנים מן

 שס מן חוץ שבב משכב כל על אומר עואי בן חגיא
ע״ב הקורה מן חוץ שב מושב כל על הקרקע

 לפרולא כאסטמא השחר בעמוד שינה שמואל אמר
 קפרא בר לפרזלא. באסטמא השחר כעמוד יציאה

 רצחית דכפנתאכולעד עד ברנדי מיוכןמילי הוה
 ברומי קריא קרנא שפוך קדרך דרתחא עד שתי
 לבית על ר״א ובין. דאבוך תאני תאני מזבין בר

 ונפק ר״א קם דחקי׳ פרסאה ההוא אתא הכסא
מג ישע־׳ *ואתן ר״א עלי׳ קרי לכרכשי׳ שמטי׳ דרקונא אתא

אדום: אלא אדם תקרי אל תחתיך אדם
 מיבעיקלט ואמרתי ואמר עליך ותחם *להרגך ואמר

שם אלעור א״ר ליה מיבעי וחסתי ותהס ליה
 כד שי׳א כאסטמא תפול: שמא הקורה מן חוץ שב ששב כל על

לגוף: מועיל כך לברזל שמועיל בלע״ז אציי״ר לפתלא
 ממך תעבור תשהה שאס אכול אדבפנת להפנות: יציאה
 קדרך דרתחא עד מועיל: המאכל ואין המאכל תאות
 שפוך לנקביך צריך כשאתה זה הוא משל שתצכן קודם שפוך

 קרן קול תשמע אם כתמי קריא קינא אותו: תשהה ואל
 ממקום ולהוליך לקנות תאנים למבקשי סימן הוא ברומי

 אביך אין אס ובין דאבוך תאני תאני מזבין כר :למקום
 דרקונא :תובעים שיש בעוד תאניו למכיר בנו אתה הזהר בבית
 :טביזייא שקורין בו יוצא שהרעי מלקולת שמטי׳לכרכשי׳ :ניוש

שנכנס המערה מן בצאתו כן לשאול אמר דוד להרגך ואמר



בייכית תשיעי פי־ק הייואה
 מ״ט .להרגך מותי היה התורה מן לשאול דוד א״ל

 השכם להרגך בא אמרה והתורה אתה רודף שהרי
 עליך הסה היא כך שהיתה צניעות אלא להרגו
 אל *ויבא דכתי׳ בשאול בו היתה צגיעותא ומאי

 שאיל ויבא מערה ושם הדרך על הצאן גדרות
 ומעתה מגדי־ לבנים גדר תנא רגליו את להסך
 שסיבך מלמד אלעזר א״ר .להסך ממערה. לפנים

 המעיל כנף את ויכרות חד *ויקם .בסיבה עצמו 08
 המבוה בל חנינא בי יוסי א״ר בלט לשאול אשי־

 *והמלך שג׳ מהם נהנה אינו לסוף הבגדים את ה ה יי
לו: יחס ולא בבגדים ויכסוהו וגו׳ וקן דוד

 לדיר הקב״ה א״ל אלעור א״ר בי הסיתך *ה׳ אם
 בדבר מבשילך שאני חייך לי קרית מסית

 *בי שג׳ בו מבירין רבן בית של תינוקות שאפי׳ לדיש׳
 איש ונתנו לפקדיהם ישראל בני ראש את תשאא׳יש
וכתיב ישראל על שטן *ויעמוד מיד נפשו כיפרמק

 ישראל את מנה לך לאמר בהם דוד את *ויסת
 ה׳ ויתן וכתי׳ כופר מינייהו שקל לא רמננהו וכיון

 עת וער מאי מועד. עת ועד מהבקר בישראל ארברכ^אד

 ב״ה הקדוש להרגך ואחר המעיל כנף את יכרת לסכות בה־ד 3 ״
 כבר וגי׳ במיזתרת אס אמי־ה התורה להרגך: לי התיר

 שראיתי צניעות : שילא דרבי במעשה למעלה אותו סרשתי
 צניעות נהג שם ואף הצנע בשביל לחער׳ שנכנסת בך

 כסוכה: עצמו ועשה בבגדיו רגליו שסכך : ואזיל כדמפרש



קיט ברכות תשיעי פרק הרואה

 ]משמי׳ חניגא דרבי חתניה סבא שמואל א״ר מועד
 יוחנן ור׳ וריקתו וער תמיד שחיטת משעת דר״ח[

 כעם המשחית למלאך ויאמר ממש חצות עד אמר
 שיש שבהן הרב טיל למלאך הקכ״ה א״ל רב מאי רב
 אבישי מת שעה כאות׳ חובות במה מהן ליפי־ע לי
 *ובחשחיתד״האכא סנהדרין של כרובה ששקול צרויה בן

 אביני יעקב א״ר ראה מאי .הרעה על יינחם ה׳ ראה
 לב למשי׳ ושמואל ראם כאשי־ יעקב *ויאמר ׳שנ י־אה
 שסכה השה לי יראה שנ׳*אלהים ראה יצחק של אפרו

 שנאמר ראה כפורים כסף אמר ]נפחא[ יצחק ר׳
 ל שמיי׳ בית אמי־ יוחנן ורבי .הכפירים כסף את *ולקחת
 כב ר^■ ר׳ בה פליגי .יראה ה׳ *בהר דכתי׳ ראה המקדש

 אמר חד נחמני[ ]בר שמואל ור׳ אידי[ ]כר יעקב
 ומסתברא .ראה ב״ה אמי־ וחד ראה כפורים כסף

שם יאמר *אשר שר ראה המקדש בית דאטר כמאן
יראה: ה׳ בהר היום

כמת על לכס' כדי במיתתו יש חובות כמה ליפרע לי שיש
 כדברי הוא מקרא ויגהם ה׳ ראה וכהשחית :עיכות

 1ישר? של ראשון במכין שנתן ראה הכפוי־־יס בסף : הימים
 לכתיב כתן לזכרון שהרי זה מכין על כסר והוא למשכן
 )ראה כפרתו הוצרכה ועכשיו לכפר לזכרון ישראל לבכי והיה

 לו והיה כופר מהם לקיז ולא לישראל דוד שמכאן הקב״ה
כסף לבסוף כזכר כן ומתון כפורים כסף מהם ליקיז

: זכות( באותו וכיצולו לכן קודם. שכתכו כפורים
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 בזה״ן הבית בהר הרוקק כל ריב״ל אמר ביבי א״ר ש©
 ולבי עיני *והיו שנא׳ עינו בבת רוקק כאלו מ״אט

 מנעל ומה ממנעל מק״ו ורקיקה הימים. כל שם
 מעל, נעליך *של תורה אמרה בזיון ררך בו ־מ־אגשאין

 ר׳ שכן. כל לא כדון דרך שהיא רקיקה רגליך
 אומר הוא הרי צריך אינו אומר יהירה בר יוסי

 והלא שק בלבוש המלך שער אל לביא אין י*כיהל^
 רקיקה כך ב״ו לפני מאום שאינו שק ומה ק״ו דברים
 שבן: כל לא המלכים מלכי מלך לפני מאיסה שהיא

 אומרים היו שבמקדש ברכות הותמי כל משגה קמא
 אין יאמרו המינין משקלקלו העולם עד סג

 העולם מן אומרים שיהו התקינו אהד אלא עולם
 שלום את שואל אדם שיהא והתקינו .העולם ועד
העולם עד אומרים היו שבמקדש ברכות חותמי כל

 המברך אמן במקדש עוכין אין אחריכן תעכיות במס׳
 ועד העולם מן ישראל אלתי בא״י ברכת כל בסוף אומר

 [ אמן במקום והעונים בכלם יכן הדעת מוכן ברוך העולם
 י לה וילפיכן ועד לעולם מלכותו כבוד שס ברוך אומרים
 ראשון דבמקדש הכא ואשמעיכן וסייעתו עזרא דתפלת מקראי

 משקלקלו :העולם עד ישראל אלתי ברוך אלא אומרים היו לא
 וסייעתו עזרא התקינו ן זה אלא עולם אין ואמרו המינים

 עולמות ששתי לומר העולם ועד העולם חן אומרים שיתו
 אדם שיהא :המתים בתמיית הכופרים חלב להוציא יש

 אחריכן ולא הב״ה של בשמו בשם חברו בשלום שואל



קכ ברכות תשיעי פרק הרואה
 נ יי* ויאמר לחם מבית בא בעז *והנה שנא׳ בשם הכירו

ואומר ה? יברכך לו ויאמרו עמכם ה׳ לקוצרים
 י שיכעיס זקנה כי תבוז *ואל ואומר החיל נברר עמך *ה׳

 ץ רבי תורתך. הפרו לה׳ לעשית *עת ואומר :אמך
 מטה* :לה׳ לעשות עת משום תורתך הפרי אומי נתן
 פ"! אמן במקדש עונין שאין לפי למה כך וכל גם׳

 ע״£ אח ברכו *קומו שנא׳ במקדש אמן עונין שאין ימנין
 ״ א״שי *ויכרע ואומר העולם עד העולם מן אלהיכם ה׳

 ט יכולשס ותחלה. ברכה כל על ומרומם כבודך שם
 ׳*" ומרומם ת״ל אחת תחלה להן תהא כלן הברכות כל

 להוציא הבריות כבוד בשביל מקום של בכבודו הוא תזלזל
 המלאך ומן עמכם ה׳ שאמר מבועז ולמדו עליו שמיס שס

 כי תבוז ואל ואומר המיל: גבור עמך ה׳ לגדעון שאמר
 שראית מה לעשות אימתך זקני מדברי למוד אמך זקנה
 לה׳ לעשות עת ואומר :ואומר מאי מפרש ובגח׳ הס שעשו
 אף לה׳ לעשות כדי ד״ת שמבטלים כעמים תורתך הפרו

 שכא׳ מקום של רצונו זהו מברו לשלום לשאול המתכוין זה
 הנראה דבר ולעשות תור׳ להפר מותר ורדפהו שלום בקש

 לעולם מלכותו כבוד שם ברוך כבודך שם ויברכו אסור:
 העולם מן ישראל אלתי ה׳ ברוך אומר והמברך עוכין יעד
 העולם ועד העולם חן שתקנו בתוספת׳ מפרש העולם ועד

 אלא כלום הנא העולם לפני הזה העולם שאין להודיע
 כדי בעה״ז ברכותיו הנהיגו כלומר הטרקלין לפני כפרוזדור

פעם שיענו אחת תהלה ארוך: שכלו לע״הב רגילין להיות



ברכוה חשיש פיק הרואה
 תחלה. לו חן וברכה ברכה כל על ותחלה ברכה כל על

 מאי וכו/ חברו בשלום שואל אדם שיהא התקינו
 ת״ש קאמר דנפשיה מדעתיה בועז תימא וכי ואומר

 דקאמר הוא מלאד תימא ויי החיל גבור עמך ה׳
 ואומר אמך וקנח כי תבוו ראל ח״ש לגדעון ליה
 קרא האי רבא אמר תורתך. הפרו לה׳ לעשות עת

 מדריש. לרישי׳ מסיפי׳ מדריש לסיפיה מרישיה
 טעם מה לח׳ לעשות עת מדריש לסיפיח מרישיה

 הפרו מדריש לרישיה מסיפיה תורתך הפרו משום
 חלל תניא לה׳. לעשות עת משום טעם מה תורתך

 יכי באמרוכה: ברכה בסוף כרכה בל על בשכ״חלו: א׳
 דגחרינן ת״ש מימה: גמריכן ולא עבד מדעתיה כעז הימא

 דקאמי הוא מלאך תימא וכי :לגדעון שאמר ממלאך
 כשלימות אלא ברכו ולא בשלומו שאל לא כלומר לגדעון ליה

 מימה: גמריכן ולא עמו שהשכיבה לבשרו המקום מאת קאתר
 לאמר בעז את תבוז אל אמך זקנה כי תבוז ואל ת״ש

 מי על לי יש כי ישראל מזקני למוד אלא עשה מדעתו
 אם כו׳ לרישיה מסיפיה :לה׳ לעשות עת שכא׳ להסמך

 נין ככתיבתו בין יפה לדרשו לך יש זה למקרא לדרשו באת
 תפרו משום לה' לעשות עת לסיפיה מרישיה נהפוך:
 רצונו בעוברי פורענות משפט לעשות לה׳ הס עתים תורתך
 עושי תורתו הפרו לרישיה מסיפיה :תורתך דהפרו משים
 איסור בשעת בבמה שהקריב הכרמל בתר אליהו כגון רצינו

הקב״ה: של לשמו בישראל וגדר סייג לעשות דעת משוס הבמות



קכא ברכוה תשיעי פרק הרואה

 שמפזרי׳ בשער׳ פזר המכנסים כשעת אומר הזקן
 שנא׳ פזר עריו הביכה שהתורה דור ראית אם כנס
 י* משלי התור׳ שאין דור ראית ואם עוד ונוסף מפזר *יש

 קיט תלי׳ תורתך. הפרו לה׳ לעשות *עת שנא׳ כנס עליו חביבה
 דלית באתר מינה קנה קפוץ זלת קפרא בר דרש
 דאית אבייש״מבאתרא אמר גבר. הוי תמן גבר
 אלא נצרכה לא פשיטא גבר. תהוי לא תמן גבר

 פרשה היא איזו קפרא בר דרש שוים. כששניהם
 ג משלי דרכיך *בכל בה תלויין תירה גופי שכל קטנה
 ידילגה א(רבן 0פפ רב) אמר ךאורחןתי וישר ןהןא דעהן
 דאמרי*״£״ היינו פפא רב אמר עבירה. לדבר אפי׳

 ויכולמ לתלמידי׳: תורה מרביצי׳ הדור חכמי שאין דמכנסין כשעחא
 שהגדולים המפזרים בשעתא לתלמידי׳: לשכות אתה פזר

 מגול' עליהם שררה תטול ולא אתה כגם :תורה מרביצים שבדור
 וקלה עת וכתיב העכוה במדת לאיזו! הוא שמיס לכבוד זי דאף

 כי שאין דהירה שאין דור !־■איה ואם :תורתך הפרו לה' לעשות
 חםיי" הפרו :לבזיון תורה דברי תטיל ולא כגם עליו חביבה
 4״״ זלת ה״ג :שמיס לשם שהככום בשעה מלסזרה הורתך

 יקנה קפוץ בזול פרקמטיא ראית אס מינה קנה קפוץ
 לי לחה דאביי הא פשיטא : להתיקר שסופה יאסוף מיכה

 לאביי ליה למה רבו כפכי הלכה אדס יורה שלא פשיטא
 ת״ת במקום באת אם שוין כששניהם חכללא: למשמע

 ככל במקומו: לדרוש עטרה תטול אל ממנו גדול ואיכך
מצוה צורך אס לב תן רעהו עבירה: לעבור אפי׳ דרכיך



כרכות תשיעי פיק הרואה !21
 בר דרש קרי. רחמנא מחתרתא אפים גנבא אינשי
 וקלה. נקיה אומנו׳ בנו את אדם ילמד לעולם קפרא

 דתלמיותא: אמ׳רב)יהודה(]חסדא[מחטא היא מאי
 בתוך ריעי׳ אדם ירבה אל לעילם אומר רבי הניא קמב
 ר׳ תניא להתרועע. רעים *איש שנא׳ ביתו שס

שאלמלא ביתי בתיך אפטריפוס ארם ימנה אל אומר יח משלי
 ביתו בתוך אפטרופוס יוסף את פוטיפר מינה לא

 נסמכה למה אומר רבי תניא דבר. לאותו לאבא
 הריאה שכל לך לומר סוטה לפרשת נויך פרשת
 חוקיה אמר היק. מן עצמי יזיר בקלקולה סוטה
 פרשת נסמכה למה ייחנן א״ר פרנך דרבי כריה
 שיש שכל לך לימי ומעשרו׳ תרומו׳ לפרשת סוטה

 נצרד סיף לכהן נותנן ואינו ומעשרות תרומו׳ לו
 יהיו לו קרשיו את *ואיש שנא׳ אשתו ידי על ייידלהלכהן

 וכתיב אשתו תשטה כי איש איש ליה וסמיך ישי^
אלא עוד ולא וגו׳ אשתי אהז האיש והביא6"5'1'

 דתלמיותא מחטא :עליה עביר הכרמל בהר אליהו כגון הוא
 כתלמי שורות'שורות עשויות שהתסירות של״גיכייש בריש״דיר

:חיזרישה ר״ל מעכה
 כל נכסיו: ומוציא מכניס אפוטרפוס להתרוצץ: להתתעע

 לכהן נותנן ואינו ומעשיות התמות לו שיש
 אח ואיש ה״ג :סוטה שנעשי׳ אשתו ע״י לו שנצרך סוף

 וכתי׳ אשתו תשטה כי איש לי׳ וסמיך יהיו לו קרשיו
 קדשיו שמעכב יהיו לו קדשיו את איש אשתו אח והביא



קכב ברכות תשיעי פיק הרואה
 אר״נ יהיו. לו קרשיו את ואיש שנא׳ להן שנצרך סוף
 ה ננידני אשר *איש שנא׳ מתעשר סוף ניתנן ואם יצחק בר
 רב אמי הרבה ממון יהיה לו יהיה לו לכהן יתן

 המשתף כל הקפר ר״א משום ברכיה בר חונא
 3*והיהאייכ: שנא' פרנסתו לו כופלין בצערו שמים שם

 נחמני בר שמואל ר׳ לך. תועפות וכסף בצריך שדי
 הועפו׳ וכסף שנא׳ כצפור לו מעופפת פרנסתו אמר
 עצמו המרפה כל יאשיה א״ר טבי[ ]א״ר לך:

 שנא׳ צרה כיום לעמוד כח בו אין תורה מדברי
 כד משלי מתנה בר אמי א״ר כחכה. צר צרה ביום *התרפיה

מקום; מכל אחתשג׳התרפיה שמואלאפי׳מצוה׳אמ
קמג כשירד משתעי הוה אבהו רבי ספרא רב אמי

 שס מעבר היה לגולה יהושע ר׳ אחי בן חנניא
 אחריו שגרו לארץ: כחוצה חדשים וקובע שנים

 שנעשה לדם שנצרך סוף וללרם. לכהניס נותק ואיני אצלו
 :יצטרכו לעצמו יהיו לו :עני מעשר ליטול וצריך עני

 א״נ תאמת דיין תרעה על שמברך בצערו ש״ש המשתף
 כפולה לשין תועפות :בצרתך בצריך :מלפניו ריזמיס שמבקש

 צר צרה ביים מד״ת התרפיח ותעיף: וכפלת כדמתרגמינן
 ולא לילו כשבאת ממנת נתרפה אם אחת מצוה אפי׳ :כמכה

 :משמע אמת במצות אף מ״ט התרפית :כמו כפי בת להתעסק מש
 אלא השנה את מעברין אין ותנן כו׳ שנים מעבד היה

דורש שאתת דרישות כל תדרשו לשכנו דכתיב ביהודה
שנת דסנהדרין: קמא בם׳ מקום של בשכנו אלא יהו לא



ברכות תשיעי פיק הרואה
 כן זכריה של בגו וכן כיפר בן ייסי ר׳ ת״ח שגי

 באתם למה להם אמר איתם שראה ביק קבוטל
 אגשים עליהם הבריז באגו תורה ללמוד לי אמרו
 המקדש בבית שמשו ואבותיה׳ הם הריר גדולי הללו

 פעמי׳ הרבה אומי קבוטל בן זכריה ששנינו באותה
 והם מטמא הוא התחיל דניאל בספר לפניו קריתי

 אנשי׳ עליהם הבריז מתירין והם אוסי־ הוא מטהרי׳
 בבר לי אמרו הם תוהו של הן שוא של הללו
 אתה ואי גדרת בבר לסתיר .יבול אתה ואי בנית
 מטהרי׳ ואתם מטמא אני מה מפני א״ל לפרוץ. יכיל
 מעבר שאתה מפני לי אמרו מתירין ואתם אוסר אני

 והלא להם ׳אמ לארץ בחוצה חדשים וקובע שנים
 חדשים וקובע שנים מעבר היה יוסף בן עקיבא
 הגיח שלא עקיבא ר׳ הנח לו אמרו לארץ בחוצה
 הנחתי לא אני אף להם אט׳ .ישראל בארץ כמותו

 נעשו שהנחת גדיים לו אמרו ישראל בארץ במיתי להס !יש
 אמרו וכך אצלך שגרוני והם קרני׳ כעלי זתישיםנחלנגח

 ואכם מוטב שומע אם בשמנו לי יאמרו לכו ^"■לנו
 אכס שבגולדח לאחינו *ואמרו כנרוי יה<א לאו 0ש

גדולי לומר שמכו שהגדלת בנית כבר :בידו לממות אחריו ע״נ
 ביבמות דתנן כן עשת יוסף בן עקיבא והלא :הס הדור
 שהלכה האשה בס׳ שנים לעבר לכהרדעא כשירדתי עקיבא א״ר

 שאם לו ישחעי שלא שבגולה לאחינו ואמת :וכרתה בעלה
לבכות העכו״ס כמקות להתנהג ההרים אל יעלו ישמעו



קכג ביכרה תשיעי רק6 היראה

 יבכרה אחיה לחי. יעלו לאו ואם מוטב שומעים
 אין ויאמיו בלם ויכפרו בכנור ינגן חנניה מוכה
 בבכיה העם בל געו מיד ישראל באלהי חלק להם

 ובל ישראל. באלהי חלק לנו יש ־שלו׳ הב ואמרו
 נ ישעיה ודבר תירה תצא מציק *כי שגא׳ מעם למה בך
 מטמאק והן מטהר הוא בשלמא מירושליבס ה׳

 הוה חיכי מטחי־ים והן מטמא היא אלא לחומרא
 אין אם* • לטח רשאי חברו אין שטמא הכם והתניא

בתרי■; נגררי דלא חיכי כי סבי־י קא להתיר רשאי חברי
 קמר ר׳ שם חיי ביבנה לברם רבותינו כשנכנסו ה״ר

סשבנו אלעזר ור׳ נחמיה ור׳ יוסי ור׳ יהירה
 3״ע ודרשי .אכסניא בכביד כלם פתחו הגלילי יוסי ר׳ של

 בבכיר מקום בבל המדברי׳ ראש יהודה ר׳ פתח
 לג שמית מחוץ לו ינטה האהל את יקח *ומשה ודי״ש תורה

 היה שלא ה׳ ארון ומה ק״ו דברי□ והלא למחנה
 מבקש כל יהיה תורה אמרה י״ב'מיל אלא מתחק

 לבכי וראש היה גדול אדם מזכה יבנה אחיה גסות:
 בכנור ינגן יהושע: רבי אמי מנכיא הוא חנניא הגולה:

מעשה בערכין כדתכן היה לוי שמככיה לפי הבמה לפני
 : מהשועי־יס ואני עד כו׳ מנניא בן יהושע ברבי

הנטוע זה ככרס שורות שורות יושבים שתיו ע״ש לכה□
 אורמיס מכנים׳ אכסניא בככיד שירות: שורות

 בבמה לה מפרש שבת במסכת המדברים ראש בבתיהם:
 הישימון מבית ישראל ממנה פרסאות ג׳ מיל י״ב מדליקין:

קראו כלומר כו׳ תורה אמרה :פרסי ג׳ השטים אבל עד



ביכרה תשיעי פרק היראה !23
 לעיר מעיר שהולכי׳ ת״ח מועד אהל אל יצא ה׳

 ה׳ *ודבר עאכ״ו. תורה ללמוד למדינה וממדינה לג
 למשה הב״ה א״ל יצחק א״ר פנים אל פנים משה אל

 איכאדאמרי בהלכה. פנים נסביר ואתה אני משה
 כך פנים לך הסברתי שאני בשם משה א״ל כך

 למקומי האהל והחזר לישראל פנים הסבר אתה
 הב״ה א״ל אכהו א״ר וגומר המחנות אל *ושב שם

 בכעס ותלמיד בכעס הרב יאמרו עכשיו למשה
 האהל מחזיר אתה אס עליהם תהא מה ישראל
 תלמידך נון • בן יהושע לאו ואבט מוטב למקומו
 אט׳ המחנה אל ושב דכתי׳ והיינו תחתיך משרת

*ומשרתו שנא' לבטלה הדבר יצא לא כן אע״פ רבא שם
 האהל: מתוך ימיש לא נער נון בן יהושע

 *הסכת ודרש תורה בכביד יחידה ר׳ פתח וערד מהין
 אותו יכי לעם נתיית הוה חיים ^ראל י ושמע שס
 אתה כך פנים לך דסברחי שאני כשם ת׳: מבקש 'הכתובדניי׳כ

 בכעס הי־ב :בפנים ■סכים דכתיב והיינו פנים הסבר
 מראת אתה ונס בכעס העגלי**ותלמיר מעשת משום עליהם

 “מחזי אתה אם :מממכיהס אהלך שהרמקת כעס להם
 האהל השב הממנה אל ושב דכתיב והיינו למקומו האהל

 ימיש לא נער נין בן יהושע משרתך לאו ואם לממנה:
 הקב״ה שנתרצה לאמר שהשיבו ואע״פ :תמת־ שישמש מתוכה
 ומשרתו שבא׳ ל״ג לבטל׳ דבר יצא לא המשכן והוקם לישראל

:וגו׳ יהושע



 קכד כחכוח תשיעי פיק הרואה
 סוף יום איתי והלביא לישראל תורה נתנה היום

 על תורה שהסיבה ללמדך אלא היה שנה ארבעים
 א״ר סיני. מה* שיתנה כיוס ויום יום בכל לומדיה
 שחרי תדע עסו כפ* איש חייא דרבי בדיה תנחום

 אינו אח׳ וערב וערבית שחרית ק״ש קורא ארם
 עשו הסכת מעולם. ק״ש קרא שלא כמי דומה קורא
 נקנית התורה שאין לפי בתורה ועסקו כתות כתות
 ייסי ר׳ דאמר חנינא בר יוסי כדרבי בחכירה אלא

 י יימיה חרב ונואלו הבדי׳ אל *הרב דכתיב מאי חנינא בי־
 ועוסקין בבד בד שיושבין ה ת" של שונאיהם על

 ונואלו הכא כתיב שמטפשין אלא עוד ולא כתורה
 שחוטאיןמדניע אלא עוד ולא נואלנו *אשר התם וכתיב
 יט ישעי׳ *נואלו מהבא אימא ואיבעית חטאנו. ואשר שנא׳
 ״=>״ עצמכם כתתו ישראל ושמע הסבת ד״א צועז: שרי

 54 מנין לקיש ריש דאמי* לקיש כיריש דברי׳תורה על
 מהרש"* עצמו שממית במי אלא מתקיימים תורה דברי שאין
 יט מדנר , באהל ימות כי ארם התורה *זאת שנאמר עליה
 ז5^" כררבא כתת ואה״ס הס ישראל ושמע חסכת ד״א

 מהרש"* עצמכם כתתו עשו: כמו הס דריש כתות עשו חסכת
להצטער כתות׳ס עצמכם עשו כמו הם כחי ודרשו

 שיחות באדם חצויה היכן התורה זאת תורה: דברי על
 את כלב ויהס כמו שתוק כתת ואח״ב הס תורה: באהלי
 ואע״ס בפיך שגורה שתהא עד לשמועתם ותאזן שתוק העם

שיש מה עליה והקשה כתתכה יאמ״ב לך מיושבת שאיכה



 ב*כרח תשיעי פרק הרואה ו 24
 ואח״כיחגח. תורה אדם ילמוד לעולם דאמררבא

 יוציא חלב מיץ *כי דכחיב מאי ינאי רבי דבי אמרי ל מ£לי
 ריב. יוציא אפים ומיץ דם יוציא אף ומיץ חמאח

 חלב שמקיא במי תורה של חמאה מוצא אחה בטי
 תלמיד בל דם יוציא אף ומיץ עליה אמו משדי שינק

 להבחין זוכה ושוחק ראשונה פעם רבו עליו שכועס
 כל ריב יוציא אפים ומיץ טהור. לרם טמא דם בין

 זק ושי ושניה ראשונה פעם רבו עליו שכועס תלמיד
 דתנן נפשית לדיני ממונות דיני כין להבחין זוכה

 בדיני יעסוק שיתחכם חתצח אומר ישמעאל ר׳
 שהן מהן יותר בתורה מקצוע לך שאין ממונו^ז

 נבלת מ״ד*אם נחמני בר שמואל א״ר נובע כמעין
 על עצמי המנבל בל לפה יד זמות ואם בהתנשא

:לפה יד זמם ואם להתנשא סופו ד״ת

 : יעיין יהגה :לך שתתישב עד תרוצין ותרץ להקשות לך
 אמו משדי שמצץ המלב את המוציא המאה יוציא הלב מיץ

 וסובלו רבו כעס המוצץ אף ומיץ לו: היא ממאה ד״ת על
 :טהור לדם טמא דם )בין שיבמין לאמתתם דם הלכות יוציא
 תי־י אפיים ושנייה ראשונה כעסים שני שדומה אפיס ומיץ

 נפשות לדיני ממונות דיני כין שיבמין ריב יוציא משמע:
 עמוקים ממונות שדיני דתנן : דין( מתרגמינן ריב יהיה כ׳

 מקצוע שאין ממונות ב־יני יעסוק שיתמכס והרוצה הם
 ספקותיו כל לרבו ששואל עצמו המנבל :מתם גדול כתורה
שסתמה ומות ואם :עליו מלעיגיס שמכריו בהם שיש אע״פ



קכה ברכות תשיעי פיק הרואה
 קמו *ויאמ׳ מי׳ר ודרש אכסניא בכבוד נחמיה ר׳ פתח

שם עמלקי מתוך רדו בורו לכו הקיני אל שאיל
 טי ש״א ישראל בגי בל עם חסד עשית ואתה עמו אוסיפך פן

 *”עמשח את קרב שלזית יתרו ומה ק״ו דברי□ והלא
 ביתו^ בתוך ת״ח המארח כך עצמי לכבוד אלא

 כמה אחרת על מנכסיו ומחנהו ומשקהו ומאכילו
 *לז^דכי>׳כג וררש אכסניא בכבוד יוסי ר׳ פתח וכמה.
 גר בי מצרי תתעב לא הוא אחיך כי אדומי תתעב
 שלא מצריים ומה ק״ו דברים והלא בארצו היית
 יי> ראשי׳ *ואם שנא׳ עצמן לצו^ך ישראל.אלא את קיבו

 על מקנה שרי ושמתם חיל אנשי בם ויש ידערת
 ומאכילו ביתו בתוך ת״ח המארח כך לי ^תשי'

 של בנו ר״א פתח עאכ״ו. מנכסיו ומחנהו ומשקהו
 0-6 את ה׳ ברך ודרש אכסניא בכבוד הגלילי יוסי ר־

 והלא .האלהים ארון בעבור וכר אדום עובד בית
 כבד אלא ישתה אכל שלא ארון ומה ק״ו דברים

 ומאכילו ביתו כתוך ת״ח המארח כך לפניו ורבץ
 בריבה היא מאי .עאכ״ו מנכסיו ומחנהו ומשקהו
שילדו כלותיה וח׳ חמות וו ברוכידא אר".י שברכו

 שתויובי׳ רצועה של טבעת מלשון פה סתימת לשקזסס מלשאול פיך
ילוד לתופרן בשפתיה אותו וכותכין רעיס שעסקיה בהמה נמוטם

להשיב: תדע ולא כשישאלוך לפה יד שתתן סופך ולסותמן.
 לאכל ישראל זקני וכל אהרן ויבא שנא׳ שהאכילוס חסד עשית

כלותיה ושמונה אדום: עובד של אשתו חטית וגו׳: למס



ביכוח תשיעי פרק הרואה !25
 ברכו כי השמיני *פעלתי *שנא; אחת בכרס ו׳ ו׳ סד

 המת אדוט עיבר מבני אלת *כל יכתיב ד״האכיאלחים
ששיט לעבודה בכח היל איש ואחיהם ובניהםשס

:אדום לעובד ושנים
 דוחקתו שעה השעה את הדוחק בל הלוי אבין א״ר קמו
שעה השעה מפני הנדחה וכל )מאבשלום( שם

 ררב יוסף ורב מדרכה מפניו[ ]נדחת לו( )עומדת
 שעתא להו אצטריבא הרים עוקר ורבה סיני יוסף

 קודם מהם איות הרים ועוקר סיני לחתם שלחו
 חטיא למרי צריכין שהכל קודם סיני להק שלחו
 לי׳כלראי רביוסףדאמרי עליי קבל לא כן אע״פ
 שנין ותרתין עשרין רבה מלך שנין תרתין מלכת

 יזשיב קא אדום עובד בכי השמיני שגא׳פעלתי משמוכ׳בכי׳: לה שהיו
 ילדה ואיות איות כל תשיעית והיא תמכיא משיב וקא הימים בדברי

 אדום: לעובד ס״ב הרי הראשונים בכיס ין׳ עליה; הוסיף ו׳הןכ״ד
 )ביויי ביוזקה למלוך אבשלוסשבקש כגון השעה את הדוחק

 עומדת שעה אביו: מיתת עד להמתין רצה ולא אביו
 ראש מתן אמד להיות שעתא להו אצטריכא מסכיו(: כדקית
 סיני מכמיסי. להם הוצרכו גרסיכן להר אצטריכא ישיבה.

 )ובמשכיות הרבה בברייתות בקי שהיה יוסף לרב קורין היו
 מסולסל היה לא אבל מרבו ששמען סיכי מהר ככתיכתס מסיו

 יותר ממודד שהיה כמחכי בר לרבה הרים עוקר : כרבה(
 למי כלומר למכור תבואה שקבץ למי חטיא למרי בסלסול:

מלכת יוסף: לרב כלראי ליה דאמרי שמועות: שקגץ



קכי ביכוח השיעי פרק הרואה
 שני הנך כל ופלגא שנין תרתק יוסף רב מלך

 וא״ר קרא לא לביתיה אומנא אפילו רבה דמלך
 כ שסמלי׳ ישנכך צרה ביום ה׳ *יענך מ״ר הלוי אבק

 ויצחק אברהם אלהי ולא אלהייעקב יעקב. אלהי
 וא״ר .קורה של בעובי׳ שיכנס הקורה לבעל מכאן
 שרוי חכם שתלמיד מסעודה הנהנה כל הלוי אבין

 חי שיי׳" אהרן *ויבא שנא' שכינה מדיו נהנה כאלו בתוכה
 לפני משה חותן עם לאכללחס ישראל זקני וכל

 משה לפני והלא אכלו האלהי׳ לפני וכי האלהים
שתלמיד מסעודה הנהנה כל לך לומר אלא אכלו

שכינה: מזיו נהנה כאלו בתוכה שרוי חכם
 קמח לד לו יאמר אל מחברו הנפטר הלוי אבין וא״ר

שם שאמר יתרו שהרי לשלום לך אלא כשלום
 לו שאמי־ דוי־ והצליח. עלה לשלום לך למשה

 הלוימ״כטי אבק וא״ר ונתלה. הלך כשלום *לך לאבשלום

 שכתיס לסוף אחות תחלה אמלוך אס אחר שגין חייתי'
 שלא לו עמדה והשעה למלוך אנה ולא השעה מסכי וכדחה
 כתג לא קיא לא לביהיה אומנא בכך: שנותיי הפסיד

 דם להקיז צריך וכשהיה שררה צד שיס השנים אותן כל
 בעובי שיאחז אצלו: לבא שולח היה ולא הרופא לנית הילך

 שיהא בבכין לתתה או למקים ממקום לטלטלה בא אס הקורה
 שסבל הקורה בעל הוא יעקכאכיכו כחי תכי הקורה משוי רוב :־שא
ישגבךשסאלתי כתיב לתכי ואחטו בתפלות והרבה בכים גדול עול

:ישראל את לזכות תלוי הדבר שעליו יעקב בזכות יעקב



ברכות תשיעי פיק הרואה !2*
 אל^א לשלום לך לו יאמר אל המת מן הנפטר

.בשלים אבותיך אל תבא *ואתה שנא׳ בשלום לך ליי י-א^י
 המי״י״ש לבית ינכנס מב״ה היוצא חייא בר ליי א״ר

 רבה בתורה ועוסק הכנסת לבית המדי־ש ומבית סד _
 היל אל מחיל *ילכו שגא׳ השכינה פני להקביל לן

 אשי בר הייא רב אמי־ בציין אלהי׳ אל יראה יי• יי
הוה בעולם לא מגיחה להם אין ת״ח רב להים׳זאמי•
 יראה חיל אל מחיל ילבו שנא׳ הבא בעולם ולא

 ת״ח חנינא א״ר אלעור א״ר בציון. אלהים אל '־.חם
 יברך עד וגי׳ בניך ?כל שנא׳ בעילם שלים מרבים לעשי"•

בשלום: עמו את שנ!שי

 השלמל •י.ל
פאה מסכהשעשה

ראשון פרק סד "לי;
הוה בעולם בירותיהן אובל יתאדם רם־־ים אלו £ זעי'

 ואם אב כביר הבא. לעולם לו קיימת והקרן *
 לחברי אדם כין שלים והבארת חסדים וגמילות ־!׳מפנק
כלס: בנגד תירה ותלמוד יפ״ק
1 1 דיןדזשין  לריקים ממקום ארוכות מוליכין כשהיו שת י־ ש הנפשי־ ,^׳.ן
 אגו וקחי■', לעיר ייעיר איתו מלין היו לקכירה מהיש״א

 כסטר־ו קרי והח״ריס והלאה משם אותו מלוין ואמרים
 לישיגה מישיבה מניחה להם א*ן ממני; להסטי ישות כיטלין

ע״ה: למדרש ממדרש



קכזחמישי פיקפאה

חמישי פרק
 ב מניח שהיא אי ללקוט העניים אה מניח שאיני מי

מ״ו אחד אה מסייע שהיא או לא ואחר אחד אה
 אל נאמיי זה על .העניים אה נוזל זח הרי מהם
 מפלי :וזהי בפי׳ו שנינו זה לדין דומה עולם: נמל הסו.

 מ״ג בוצר שהיא בשעה הגפן החה בלבלה המניח
אל נאמי־ זה על העניים אה נוזל זה הרי

עולים: נבול עולם נמל הפג
יניתן נושא והוא זין נ׳ לו שיש מי אחרונה משנה

 צריך שאיני מי ובל יטול לא ה״ז בהם
 נפטרמן ]אינו הזקנה( מן מה )אינו ונוטל ליטול

 צי־יך שהוא מי ובל .לכריות שיצטרך עד העולם[
 שיפרנס עד הזקנה מן מה אינו ניטל ואיני ליטול

 אשריימי׳יז הגבר *ברוך נאמר זה וער משלו לאחרים
 אמה דין שדן דיין וכן :מבטחו ה׳ והיה בה׳ יבטח

 פסח ולא סומא ולא הנר לא שאינו מי וכל לאמתו
 יי דניים צדק *צדק שנא׳ יכו׳ אינו מהם כא׳ עצמו *עושה
 הי־יי[ את !ומטה שיחד שלוקח דיין יכל תרדוף

שה *בי שנאמ׳ כהות שעיניו ער הזקנה מן מת אינו
חכמים: עיני יעיר השוחד

דמאי מסכת
שגי פרק

£ הארץ לעם מוכר אינו חבר להיות עליו המקבל



דמאי !27
 מתארח ואינו לח ממנו לוקח ואינו ויבש לח

רבי. בכסותו אצלו מארחו ואינו הארץ עם אצל
 ,יהא ולא דקה בהמה יגדל לא אף אומר יהודה

׳/ ־־ — ־׳1־-------------------------------

■ """ובמינו
ראשון פרק

 זה כלאים אינן והזונין החטים ראשונה משנה ד
 הכוסמי□ שועל ושבולת השעורים כזה.

בזה: זה כלאים אינן וכו׳ והשיפון

שביעית מסבת
. עשירי פרק

 לו יאמר בשביעית החוב המחזיר אחרונה המשגה
'שנא׳ ממנו יקבל כן אע״פ א״ל אני. משמט ח״מ

 1 לעיר שגלה רוצח בו כיוצא השמטה. דבי־ *וזה ט< דגלי׳
רוצח להם יאמר לכבדו העיר אנשי ורצו מקלטו

 דבר *וזה שנא׳ מהם יקבל כן אע״פ לי אמרו אני יט ?ס
1 :הימני נוחה חכמי׳ רוח בשביעית חוב המחזי׳ :הריצה

שני מעשר מספח
חמישי פרק ר

ערלה ושל אדמה. בקזוזית אותו מציינין רבעי כרם ״אט



קכח שני מעשר
 שמעון א״ר ושופך. וממת בסיד קברוה ישל בחרסית

וכו׳: ,בשביעי בד״א גמליאל בן
 ז מתורים היו האחרון בי״ט במנחה .אחרונה משגה

מ״י הבית מן הקדש *בערתי הוידוי היה כיצד
 ני דניים מעשר זה .ללוי נתתיו .רבעי ונטע שני מעשר זה
 ליתום לגר .מעשר ותרומת תרומה זו נתתיו וגם .לוי

 והפאה והשכחה הלקט עני מעשי־ זה ולאלמנה.
 חלה. זו הבית מן .הוידוי את מעכבים שאינם אע״פ
 מעשר 'הקדים אם הא צויתני אשר מצותך ככל
 מטצותיך עברתי לא .להתודו׳ יכול אינו לראשון שני
 התלוש מן .ולא מינו שאינו על ממין הפרשתי לא
 ולאמן התלוש. על המחובר מן ולא המחובר על

 שכחתי החדש.ולא על הישן מן ולא הישן על החדש
 לא עליו. שמך ומלהזכיר מלברכך שכחתי לא

 יכול אינו באנינה אבלו אם הא ממנו באוני אכלתי
 הפרישה אם הא .בטמא ממנו בערתי ולא .להתודו׳

 למת ממנו נתתי ולא להתורו׳. יכול אינו בטומאה
 גתתיו ולא למת וחכריכין ארון ממנו לקחתי לא

 הביאותיו אלהי ה׳ בקול שמעתי .אחרים לאוננים
שמחתי צייתני אשר ככל עשיתי הבחירה. לבית

בו: ושמחתי
 מהש© עשינו השמים מן קדשך ממעון ׳*השקיפה

מה עשה אתרה אף עלינו שגזרת
ישראל את עמך את וברך וגו׳ השקיפה שהבטחתנו
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 בטל, לנו נתת אשר האדמה ואת ובנות בבנים
 לאבותינו נשבעת כאשר בהמה ובולדות ובמטר

 מבאן כפירות־ טעם שתתן כדי ודבש חלב ובת ארץ
 יכול שאינו נרים לא אבל מתודין ישראל אמרו

:לאבותינו נשבעת כאשר לומר

בכורים מפכח
שלישי פרק

 שבמעמר העיירות כל הבכורים את מעלין כיצד ח
 של ברחובה ולנין מעמד של לעירו מתכנסות מ״ב

 הממונה היה ולמשכים לבתים נכנסין היו ולא עיר
 הקרובים .אלהינו ה׳ בית אל ציון ונעלה קומו אומר

 מביאים והרחוקים וענבים תאנים מביאים היו
 מצופות וקרניו לפניהם הולך והשוד וצמוקים גרוגרות

 לפניהם מכה והחליל בראשו וית של ועטרה והב
 קרוב הגיעו לירושלים. קרוב מגיעים שהם עד

 הבכורים. את ועטרו לפניהם שלחו לירושלים
 ולפי לקראתם. יוצאים והגזברים והסגנים הפחות

 אומניות בעלי ובל יוצאים היו הנכנסים כבוד
אנשי אחינו בשלומם ושואלים עומדים שבירושלי׳

לשלום: כאבם פלוני מקום
 להר שמניעי׳ עד לפניהם מכה החליל ד משנה ט

 אגריפס אפילו הכית להר הגיעו .הבית
. לעורה שמגיע עד ונכנס כתפו על הסל נוטל המלך



קבם שלישי פיק בכורים

 ל מלי׳ כי ה׳ *ארוממך בשיר הלוים דברו לעורה הייע4
 גבי שעל הגדולות לי. אויבי שמחת ולא *ליתני
 לכהנים. נותנים שבידם ומה עולות היו הסלים
 לה׳דביי׳ט היום *מהגדתי קורא כתפו על הסל עודהו

 אומר יהודה ר׳ הפרשה. כל שגומר עד אלהיך
 מוריד אבי אובד לאימי הגיע אבי אובד ארמי עד

 ידו מניח וכהן בשפתיו ואוחדו כתפו מעל הסל
 שהוא עד אבי אובד מארמי וקורא ומניפו תחתיו

 :ויצא והשתחוה המוכח בצד ומניחו ,הפרש כל גומר
י ומי קורא לקרות שיורע מי כל בראשונה ז משנה

 נמנעו אותו מקרין לקרות יודע שאינו
 יודע שהוא מי את מקרין שיהיו התקינו מלהביא
 בכוריהם מכיאין היו העשירים יודע. שאינו יאתמי

 אותם מביאי׳ והעניים והב ושל כסף של בקלתות
והבכורים הסלים קלופה ערבה של נצרים כסלי י

לכהנים: ניתנים

1

 שבת ראשון פרק ויציאיתחשבח
 ג קאי כי לך אמינא לא פחתי כר לרב חייא ר' א״ל

 אחריתי במסכתא תשייליה לא מסבתא בהא ר׳ י

 למסכת לכו שאין כלומר תשייליה לא :גדולים בן פהוזי כי־
:יתבייש שמא זו ע

ס



 שבח פרקיאשט השבת יציאות !29
 רבד גברא דרבי לאו דאי אדעתיה לאו רילמא

 הוא שנריא דלאו שנויא לך דמשני ■כספתיה הוא
לך: משני שפיר מיהת השתא

 משיניה אבין א״ר תספורות התחלת מאימתי ט
]ברכיו[ )כתפיו( על ספרי׳ של מעפורת ע״ג

 מעפרתו משיערה אכין א״ר מרחץ התחלת ומאימתי
 כתפיו כין משיקשור בורסקי התחלת ומאימתי הימנו

 ור יהיו משיטול אמר רב אכילה התחלת ומאימתי
 והאלחו: לן הא פליגי ולא חגורה משיתיר אמר חנינא
 *הכו[ אמר ומצלי פוזמקי רמי הונא רב בר אחבא

 גלימא שדי רבא ישראל: אלהיך לקראת י
 אמן מריה: קמיה אמרכעבדא ומצלי ידיה ופכר ד עמוס

 צערא איכא כי כהנא לרב ליה חוינא אשי רב
 כעברא אט׳ ומצלי ידיה יפכר גלימיה שדי בעלמא

 מ• מפסיק איכר שוב דכימא תספורת התחלת מאימתי
 ברכיו על ונותכו סודר מעפורת :,וכו התמילו אס

 סודר! הימנו מעפרתו משיערה בגדיו: על השער יפול שלא
 בתי את כתפיו בין משיקשור בגדיו: להפשטת ראשון הוא

 להובל והא לן הא בלע״ז: בראצייר״ה שקורין זרועותיו
 להתירה צריכים וכשאוכלים במחק עצמם את מוגרים היו בבל
 ידים: נטילת קודם מגורה בהתרת כן נוהגים היו לא א״י ובני
 קאלסונין: ובלע״ז ברגליו משובות אכפילאות נותן פוזמקי ימי

 שרי לפניו: התנאה ישיאל אלהיך לקראת הכון
ידיה ופכר כמשוב: יראה שלא מעליו אדרתו משליך נלימיה



קל שבת ראשון פרק השבח יציאות
 ומתעטף ומתבסי לביש שלמא איכא בי מריה קמיה
 רב<ת ישראל. אלהיך לקראת הבון אמר ומצלי
 ״״ ממחין אמ׳ בצלותיה מאריך דקא המגונא לר׳ חזייה

 זמןהעל^ סבר והוא שעה בחיי ועוסקיכם .העולם היי
 !"יי יתיב הוה ירמי׳ ד׳ להוד. תורה וזמן לחוד תפלה
 היבה״ג לצלויי נגה בשמעתא עמקי והוו וירא דר׳ קמיה
ויראתי ר׳ עליה קרי ירמיה רבי מסרהב קא והזה

 ,\י)ח: תועבה תפלתו גם תורה משמוע אזנו *מסיר
העה״ז רכל עמודי ביני וגרסי יתבי הוו אסי ורב אמי י״ב

 ״ןהדרשא אעיברא טפחי הוו ושעתא שעתא
 רב וליתי. ליעול דינא ליה דאית איכא אי ואמרי
 ׳ 'בכוליה יתביבדינא הוו הונא רב בר ורבה חהדא
 םהייא^ רב להו תנא ליבייהו הליש קא היה יומא

 ים שמזמ הבקר מן משה על העם *ויעמוד מדפתי רב בר
 עולם חיי רבו: מאימת המצטער כאדם באצבעותיו ידיו לדבק
 לחזונית: לשלום לרפואת היא שעה מיי צורך ותפלה תורה
 משטוע אזנו )מסיר לעמוד: ממהר מסרהב אימי: נגה

 מהרש״א(: תועבה. תפלתו כ אעם" להתפלל שרוצה משו׳ תורה
ליבייהומצטערים הליש :עליהם בה״מככק שעליות עמודי

 רב בר חייא להו תנא :בתורה היום אותו עסקו שלא
 ]משמעות[ זה דאין בראה ולי יצטערו ולא הדיינים שכר שגדו^

 לשק ליבייהו מלש ולשון דעתייהו מלש לשק אלא ליבייהו לשק
 רב בר מייא להו תנא היום כל סעדו שלא הוא תענית

שאמור ומה היום מקצת אלא היום כל וללון לישג צריכין שאין
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 ודן יושב שמשה דעתך על תעלה וכי הערב עד ממי׳

 לך לומר אלא נעשית מתי תורתו כולו היום כל,
 אחוח שעה אפי׳ לאמתו אמת דין שדן דיין כל

 להקדוש שותף נעשדה כאלו הכתוב עליו מעלה
 העבש ויעמוד הכא כתיב בראשית במעשה כ״ה
 *ויהי התם וכתיב הערב עד הבקר מן משה י^־^על

 בדין, יושבין מתי עד אחד. יום בוקר ויהי ערב
 חמןית רב אמר סעודה. ומן עד ששת רב אמר

 ושריך נער שמלכך ארץ לך *אי קראדכתיב מאי י ?מלק
 הוריק כן שמלכך ארץ אשריך יאכלו. כבקר
 של בגבורה בשתי ולא בגבורה יאכלו בעת ושריך

 מאכל ראשונה שעה ת״ר יין: של בשתיה ולא תורה גי שאין
 יורשים. מאכל שלישית לסטים. מאכל שניה ^עלתלורים.

 פועלים.[ מאכל חמישית אדם. כל מאכל לרביעית ־
 ,לחמת. כוורקאבן ואילך מכאן ת״ח. מאכל ששיתהחמת

 בצפרא מידי טעים דלא אלא אמרן לא אביי אמר חכר 6$
כה: לן לית בצפרא מידי טעים אבל מהלג״א

 בראשית כמעשה הדבר שסשוב הוא מדרש הערב עד הבקר מן
 מלך קרוי שהדיין דיעך שמלכך ובקר: ערב בו שנאסר
 שקורים אומה לודים :,וגו ארץ יעמיד במשפט מלך שנאסר

 יורשים מאכל רעבתנים: והס ה© אדם ואוכלי קולינ״ש
 לשיט ודואגים עוסקים ואין בו טרקו שלא רב הון יורשי
 וקשה לחמת אבן מורק במלאכת׳: ולעסיק סזונומס איזי

ע״ב: יפה ולא קשה לא ול״נ לטף



קלא שבח ראשון פרק השבח יציאוח
ראמרשס דעולא משמיה המנונא לרב ליה מסייע

 ע״ב בבירת להכירו שלום שיתן לאדם אסור
 > ׳,שסט אלא שלו□ ה׳ לו *ויקרא שנאמ׳ משום המרחץ

 דכתי׳ למימרבכהכ״ס אסור נמי הימנותא מעתה
 בר רבא והאמר נמי הכי תימא וכי הנאמן האל

 למימר שרי א״ר גוריא בר חמא א״ר מחסיא
 הכי איקרי לא גופיה שם התם כבהכ״ס הימנותא

איקרי גופיה שם הבא מהימנא אלהא דמתרגמינן
שלום: ה׳ לו ויקרא דכתיב שלום

ג גוריא בר חמא רב אמר מחסיא בר רבא ואמר
 ש© להודיעו צריך לחברו מתנה הנותן רב אמר

 מל>מ)ש וגר[ לדעת ]תנ״ה מקדשכם ה׳ אני כי *לדעת שנא'
 גנזי בכית לי יש טובה מתנה למשה הקב״ה א״ל

 והודיעם לך לישראל ליחנה מבקש ואני שמה ושבת
 להודיע צריך לתינוק פת הנותן רשב״ג אמר מכאן
 משחא לי׳ שאיף אביי ׳אמ לי׳ עביד מאי .לאמו

להזכיר הימגותא שלום: ה׳ להקב״ה גדעון לו ויקרא
:בבהכ״ס אמונה

 דשמא כבוד דרך וזהו לך אתן סלוני מתן להודיעו צריך
בוש ואינו בדברי© מתרצים כך וחתוך לקבלה יתבייש

 שמידו להודיעו צריך מידיעתו שלא בביתו נתנה א© וכן בדבר
 וגימר ה׳ אגי כי לדעת אוהבו: יהא כך שמתוך לו באה

 משחא ליה שאיף :לקדשם רוצה שאני בא אני להודיעם
עשה סי אמו שתשאלנו הנראה דבר עיניו בין בשמן ישסשסנו
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 .מאי לכשפי׳ דחיישינן והאידנא כוחלא. ליה וטלי
 איניוהאמר המק. מאותו לי שאיף פפא רב אמר
 צריך אין לחבירו מתנה הניתן חנינא בר׳ חמא רבי

 פני^ עור קרן בי ידע לא *ומשה שנאמ׳ להודיעו לד
 לאיגלויי דעבידא במילת׳ הא קשיא לא אתו בדברו פ״נ מצה

דעבירא שבת והא לאיגלויי עבירא דלא במילתא הא
לאיגלויי: עבידא לא שברה מתן לאיגלויי

 דתורא מתנתא תרתי בידיה נקיט הוה חסדא רב ד
 ומלי :לי כתן פת וגס עשת סלוני התינוק לה ויאחר כן שס

 ג בתלמוד לשונו וכן עיני סביב כמיל נותן כוחלא ליה
 מתן לו: נתנו חי לאיגלויי שכשפו: שתמשדנו לכשפים

 :שכרה חה פה בעל חשה ידי על הודיעם והוא וכו׳ שכרה
 היתה אמת עיר גבי ח״ד[ ]ברכו' כדאחרי׳ הוה כהן הסדא רב

 זוגות ס׳ הנשואי׳ כהני© אמי© זוגות פ' ובת ישראל בארץ
 אלא אשכמו ולא נהרדעא ועד חסורא ובדקי כתנות אמיות
 ולמר מחא בר לרמי נסיכו והוו מסדא דרב בנתיה תרתי

 זוג דתורא מתנתא תרתי נקיט הוה ממא: בי עוקבא
 לישראל להאכילן ורשאי לו שנתנו וקיבה לחיים זרוע של

 דסתנות מהכא ילפיכן לא הוה במ״ל מסדא דרג ואע״ג
 כרכי סבי כתלתא עלחא נהוג דהאידנא הזה בזמן נוהגות
 לתלמיד קריין בעלי בטבילת יהודה וכרבי בכלאים יאשיה
 ^א נוהג אינו אומר שהיה הגז כראשית אלעאי וכר׳ תורה
 כרבי נהוג לא אכתי מסדא רב בימי גס מתנות יכן בארץ

במתנות ולא הגז בראשית כותיה נהוג נממן רב ובימי אלעאי



קלב שבח ראשון פרק יציאוחה^בח
 חדתא שמעתתא לי ואמר דאתי מאן כל אמר

 בר רבא א״ל ניהליה להו יהבינא דרב משמיה
 צריך לחברו מתנה הנותן רב אמר הכי מחסיא
 יהכאשמימל* מקדשכם. ה׳ אני כי *לרעת שנא׳ להודיעו
 האי כולי דרב שמעתתא עלך חביבין אמר ניהליה

 ■ ממ^בישייהוילא אמילח רב ראמר היינו ״לא 1אי "לא
 לימ״ר עדיפות בתרייתא הכי רב אמר א״ל יקירא.

 לךימר"^ יהיבנא אחריתי נקיטנא הוה ואי מקמייתא
 לי נוגע ׳אמ ןרואןי בר דזמא ךב ׳אמ אוסףןמ בר ררא יאמ׳

 שבשבילה הבנים בין בנו אדם ישנה אל לעולם רב
 פמעמת' יותר ליוסף יעקב שנתן מילת סלעים ב' משקל
 דיכ וירדו הדבר ונתגלגל אחיו בו נתקנאו בניו משאר

 מפאץ ־ןג״ב ח״אר ארמחם בר רבא ׳ואן . מצריםל אבותיט
 שיבתה שי בעיר וישב אדם יחוור לעולם רב אמר

 מועטי׳דכד עונותיה קרובה שישיבתה שמתוך קרובה
 במנהג דאיןזו היכי וכי במתנות אף דכהוג מזיכא קא והשתא
 כולסלעפזת ונהגו בהו מיזיכן ולא נידמץ רב נימי הגז ראשית
 :כףדי״נן מנהגא משנינן לא במתכות אף דכהוג השתא כוותיה
 יש"* איקיר אלבישייהו מילתא :שמעתיה שלא יודשה חדוזא

 תלמידו שאתה לפי כלומר לליבשו שרגיל למי יקרים דמיו מעיל
 ב' משקל אמריהם! ממזר אתה בשמועותיו ורגיל רב ש?

 מצאתי הלוי יצמק רביכו בתלמידי בקט דוקא לאו פלעיס
 הכתוכתי כל ולא מילת כתן ידו פס סביב פסים בתיכת

מדשה: עיר כלומר מקרוב שנתיישבה קרובה שישיבתה



שבח ראשך פרק השבח יציאות !32
 והיא שמה לנוס קרובה הזאת העיר נא *הנה שנא׳

 והא וזוטא דמיקרבא 4אילימא קרובה מאי מצער
 שישיבת׳ מתוך אלא הכי למיט׳ לי למה לה חזו קא

 רכתי׳ קרא מאי אבין א״ר מוצערין עיניתי׳ קרובה
 הוו וחד המשק בנימטרי׳ נ״א שמה נא אמלט׳%6

 עשרה *שתים דכתיב כ״ו ושלותה נ״ב □דום ושלד?!©>
 שנדה עשרה ושלש בדרלעמר את עברו שנה

 ונר: כדרלעמר בא שנה עשרה ובארבע מרדו
 אט׳ נוריא בר חמא א״ר מהסיא כר רבא ואמר יא

 לסוף מב״ח גמזהין שגגותיה עיר כל רב

 על להקפיד אתם צריכים ולא הוטא שם. לכוס דמיקרבא
 אל^ת להו למימר ליה למה לה הזו קא הא קיומה:

 :כדמפרש סדום לה קדמה אמת שכה קרובה שישיבתה מתוך
 ילא היו שנער בארץ מגדל בוכי כרמך דעל נ״ב סדום ושל
 הארץ כל ייהי כדכתיב בקעה באותה אלא בעולם ישוב היה
 כסוצי ימשם מקדם בכסעס ויהי אמדיס ודברי© אמת שסה

 ומשכתפלגי עיירות להם יבכו כשכתפלגו אמרים למקומות
 פלש ימי בסוף שהרי שכת כ״ב אלא איכו סדום שמרבה עי

 3כתי וכן בזה והאריך עילם בסדר ידתכיא הארצית נתפלגו
 למס שבעת גאון בת האמורה ישלוהה : לתורת רש״י בפירוש
 ולא עיט ידעו לא כתיב וכתיב וגו׳ לה היה השקט ושלוה

 זי ואין עבדו שכת עשרה שתים דיתיב מו :,וגו הדריכוהו
 שכיס כ״ה הרי מלממות בהן שהיו שלוה זו אין מרדו וי״ג שלוה
:מכ״ב הכותרים כ״ו בשלוה והיתה כדרלעוחר נהרג כ״ו ישנת



 קלג שבת ראשון פרק השבת יציאות
 עזיא את ולהעמיד אלהינו בית את *לרומם שנא׳ תרבה

 לית ואברורי בקשקושי אבל בבתי וה״מ חרבותיו
 מחסיא למתא אנא'עבדי אשי רב אמר בה. לן

 חרבה: לא עץ מאותו חרבה והא חרבה דלא
ה א״ר נוריא בר חמא א״ר מחמיא בר רבא “ואמי

 ש© עכו״ם תחת .עכו״ם תחת ולא ישמעאל תחת
תחת ת״ח. תחת ולא חבר תחת חבר. תחת ילא

ואלמנה: יתום תחת ולא ת״ח
 גוריאא״רש© בר חמא א״ר מחמיא בר רבא יאמר

 ולא באב כל מעים. חולי ולא .חולי כל
 רעה כל ראש. מיחוש ולא מיחוש כל לב. כאב

אשהרעה: ולא
 ו גוריא בר חמא רב אמר מחמיא בר דכא ואמר

 ש© ואגמים דיו הימים כל יהיו אם רב אמר
 גלי לכו לתת זכינו כן ידי ועל אלהינו כיד* את לרומם

 רב ומגדלים: בירכיות ואברורי קשקושי ביהודה:
ביתם חלהגביה ומכעס ממסיא במתא היה ישיבה ראש אשי

הכנסת: מבית יותר
 רשעים שהיו יווכיס עכו״ם תחת ילא לשמשו: ישמעאל תחת

 א© חכם תלמיד פרסיים: מבכי אומה חבר יותר:
 מצויה: שדחעתס מפני ואלמכה יתום וכן יענישנו יקניטנו

אשתא כגון כיו ומתיש והולך המנוול ארוך יוולי הוא חולי
 שן כאב כגון ובא ההולך הוא כאב :הראש ויוולי

.וקלה שעה לפי בעלמא יוששא מיחוש :מכה כאב
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 לבלרין אדם בני וכל יריעות ושמים קולמוסים

קרא מאי ־ רשות של חללה לכתוב מספיקין אין
 ולב לעומק וארץ לרום *שמים משרשיא רב אמ" משליכה

חקר: אין מלכים
 אשי י״ב לבי איקלע אידי דרב בריח יהושע ר׳ ש©

 מידי מר ליטעם א״ל תלתא עגלא ליה עבדו
 מר לי׳ סבר ולא א״ל יתיבנא בתעניתא ליה אמר
 ופורע תעניתו אדם לוה דאר״י יהודה דרב להא
 א״ר מחסיא ואמררכאבר הוא־ חלום תענית א״ל

 כאש לחלום תענית יפה יב אמר גוריא בר חמא
 בשבת: ואפי׳ יוסף רב ואט׳ ביו׳ ובו חסדא וא״ר לנעורת

 למשמש בררבהונאחייכאדם ]רבה[ )רבא( אמח יב
 ציץ מה מציץ ק׳יו ושעה שעה כל בתפילין

 *והירח תורה אמרה אחת אזכרה אלא בו שאין
 שיש תפילין ממנו דעתו יסיח שלא תמיר מצחו על

 הילכך וכמה כמה אחת על הרבה אזכרות בהם
 אומר ]חנניה[ )חנינא( תניא לחו. דכיר מירכר

 חשיכה עם שבת ערב בבגדו למשמש אדם חייב
 מדעות לכתה לולב להיו׳ צריך שהוא לבס עומק רשות של חללה

 אתד: ביום והכל תשפטי׳ ולכמה תלתתות ולכמה הקצוב לחם
 שהבהמה תפני משובת שהוא לבטן שלישי תלתא עגלא

 בריא: אינו ושני ראשון והולד בכתה עדיין אינה בקטנותה
 דהא דרשא להך הוא יתירא קרא תמיד מצחו על והיה

בבגדו לטשטש אהרן: מצת על והי׳ מקו׳ להר קבע כבר
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לשבת: רבתי הלכתא יוסף א״ר

 ז שבת אומר בשבת החולה את לבקר הנכנס ח״ר
 שם אומר ור״מ לבא. קרובה ורפואה מלזעוק היא

 צ״ל א״ה ירחם המקום אומר יהירה *ר׳ שתרחם היא יבולה
 תרוחם ו״ע[המ ףמןא וסון ך׳ ישראל חולי ]ועל עליך
 בכניסתו ירושלים איש שבנא ישראל. חולי בתוך

 הנקרא ורפואה מלזעוק היא שבת אומר וביציאתי שלום או׳
 שייק כמאן .בשלום ושבתו מרובים ורחמיו לבא קרובה
 'לץ בתל חולה לי שיש מי חנינא ר׳ דאמר הא אולא
 ,,לש" כר׳ כמאן ישראל חולי בתיך שיערבנו צריך ביתו

 לנחסא״צלכ". התירו בקושי חנינא וא״ר ']יוסי[ )יהודה(
 ברשם בר רכה אמר בשבת: חולים ולבקר אבלים

 לשיוליע״ב אליעזר דר׳ בתריה אזלינן הוה כי חנה
 וזימנין לשלום יפקדך המקים י א״ל זמנין בתפיחה

 והאמר הכי עביד חיכי לשלם. ידכרינך רחמנא א״ל

דגר רבתי הלכתא יוציאנו: פן דבר בשיס כרוך ׳יהא שלא
שבת: מאיסור להפרישו כאן יש גדול

 שלא בתנחומי' דעתם להניח צריך מלזעוק היא שבח
מלהצטער תכבדוה אם שתרחם היא יכולה יצטערו:

 תפלתו האחרים עם שכוללו שמתוך ישראל חולי בתוך :בה
 כירושלים היה גדול אדם שבנא רכים: של בזכותן נשמעת

 בשלום שבתו מרובין: הקב״ה של רחמיו שבנא: ושחו
 שמצטער חסני התירו בקושי :בשלום בשבתכם נוחו

אמר וזמנין הקדש בלשון ליה אמי־ זמנין :בחולה כתפיהה



 גרסי לישנא ולה־ לשלם תסער ומתרגמינן לשלום תפקוד ניחיי
 שכיבה מאימת מתעטף :יסערכו אלא יסעדני תקרא אל "'יץ

:לצדדין סוכה ואין באימה תיושב כאדם

שבח ראשון פרק השבח יציאות
 1 בלשון צרכיו אדם ישאל אל לעולם יהודה רב

 [ אין ארמי בל׳ צרכיו השואל כל יוחנן וא״ר ארמי
 מכירין השרת מלאכי שאין לו נוקקין השרת מלאכי
 1׳ רב דאמר עמו דשכינה חולה שאני ארמי בלשון

 שנא* החולה את סועד ששכינה מנין רב אמר ענן
 הנכנס הכי נמי תניא דוי. ערש על יסעדנו *ה׳ ץ'ד

על ולא המטה נכי על ישב לא החולה את ^לבקריגכ
 שהשכינה מפני לפניו ויושב מתעטף אלא כסא גבי

 1:דוי ערש על יסעדנו ה׳ שנ׳ חולה של מראשותיו למעל׳ יש״א
ישמעאל א״ר יטה שמא הנר לאור יקרא לא מחיבי שם

 1אחת פעם אטה ולא אקרא אני אלישע בן
 חכמי׳ דברי גדולים כמה אמי־ להטות ובקש קרא
 אומר נתן רבי הנר לאור יקרא לא אומדים שהיו
 1 נר והטיתי קריתי אני פנקסו על וכתב והטה קרא

 . א״ר שמנה חטאת אביא בה״מ לכשיבנה כשבת
על עצמו ומשים הואיל אלישע בן ר״י שאני אבא

כהדיוט: ד״ת
 עמו רשכינה נקט: שבת לעמן לאו והא ארמי בלשון ליה
 י הפלתי להכניס השרת מלאכי לו שיזדקקו צריך המתפלל ,ואין

11 י י 1 עיוכ מל  רבינו ומשים כמו תשות סומך סוער הפרגוד: מן לפנים ם,נדר3
אתיך ואת כמו מבקר כלומר פוקד של תרגום סוער יעקב גט ״ד5

יי(
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 ששנדהח אחד בתלמיד מעשה אליהו דבי הנא

ומתע הרבה ת״ח ושמש הרבה וקרא הרבה
 בבתי ומחזרת תפליו נוטלת אשתו והיתה ימיו בחצי

 בתור׳ כתיב להם ואמרה מדרשות ובבתי כנסיות
 הרכדהדכיי׳ל ששנה בעלי ימיך ואורך חייך הוא *כי

 המת^ מה מפני הרבה ת״ח *ושמש הרבה יקרא
 אחת פעם דבר מחזירה אדם היה ולא ימיו בחצי

 נפש מאורע אותו כל מסיחה והיתה אצלה נתארחתי
 להיאומ אמרה אצליך מהו נרותיך בימי בתי לה ואמרתי

 ה?'נ לבוניך כימי בי. נגע לא קטנה באצבע אפי׳ ח״ו לי
 רר!”;;שבקידוב עמי וישן עמי ושתה עמי אכל אצליך מהי

 מימה על לה ואמרתי אחרי. דבר על דעתו עלתה ולא כשר
 ידי״ין שהרי לתור' פנים נשא שלא שהרגו המקום ברוך

 צ״שי .תקרב לא טומאתה בגדת אשה *יאל אמרה התורה
 $שבמערבא מטהחדאהויא. דימיאמר רב אתא כי

 לבינה: בינו מפסיק סינר יוסף כר יצחק א״ר אמרי

הנקרא והוא וטעמיה המשכה סתימות להסבירו ת״ח שמש
 ראשונה: ראייה של שבעת כל ניותך בימי גמרא:

 לתיו׳ ולריב׳ משפסקה נקיים ז׳ שסוסרת זבה כגון ליבוניך
 כנדח :ספירתה ותסתור תראה שמא לבדיקת לככיס לובשת

 דמרכינן בנדתה היא לטבילה במים שתבא ועד טומאתה
 כהני׳: בתורת כמים שתבא עד תהא בהוייתה בכדתה תתהיה

 דשרי וסבר הואי בשר קירוב ולא ימבה הויא חדא מטת
ולמטה: ממתכי׳ ומגיע בו מוגרת שהיא פורצי״כט ,סיני בהכי:



שבח ראשון פרק השבח יציאות
 חוקי׳[ ]בן חנניה אמרו תענית מגלת כתב מי ח״ר ט
אמר הצרורה. ארה מחבבין שהיו וסיעתו שם

 נעשה מה אבל הצרות את מחבבין אנו אף רשב״ג
 שוטה איי ר״א מספיקין. אנו אין לכתוב באנו שאם
 באיזמל. מרגיש המת בשר אין אחר דבר נפגע.

 במחט למת רמה קשה יצחק רב והאמר איני
 אימא יכאב. עליו בשרו *אך שנא׳ החי איינידבבשר

רב אמר באיומל. מרגיש שבחי המת בשר איןל?פ׳ש
 וחנניה לטוב ההוא האיש זכור ברם רב אמר יהודה

 ספר נגנז הוא שאלמלא שמו ]חזקי׳[ )חלקיה( בן
 עשו מה תורה דברי סותרין דבריו 'שהיו יחזקאל

 כתובי׳ היו לא וברייתא משנה כל ששאר לפי תענית מגלת
 שאסורי׳ ימ׳ס לדעת לזיכרון ככתבה וזה לכתבן דאסור

 מחבבין ספר: כחגלת שכתוב מגלה נקראת לכך בתענית
 לשבחו להזכירו עליהם מביב והנס מהן שנגאלין הציות את
 יוחיא אילן כגון י״ט לעשיתס הנס ימי וכותבין הקב״ה של

 שהן לפי מספיקין אנו אין :וכו׳ בהון להתענאה דלא
 אין יום: בכל י״ט מלעשות חספיקין אנו אין ל״א תדירות: ס״אאני

 בפגעיו מכיר איבו כלו׳ עליו בא רע פגע אין נפגע שוטה
 בשר בהם: מכירים אנו ואין לנו באים נסים כמה כך אחד הי

 כויה: מיזמת או חכה חממת החי באדם הגדל שבחי המת
 כגון תורה דביי אותו: כשמותכין באיזמל מרגיש אינו
 וכגון אוכלין ישראל הא הכהכי׳ יאכלו לא וגו׳ וטרפה נבלה

:נתירה זה קרבן כרמז היכן בחדש בשבעה תעשה יכן



שבת פרקיא^ן השבת יציאות
 6""4ודרשן: בעלייה וישב שמן גרבי למאות לו העלו
יר נקבר ערום ס״ת האוחז יוחנן[ ]א״ר פרנך א״ד

 פל מטלה בלא ערום וירא א״ר אלא ס״ד ערום ערום
 :>יג״ש מצוד, אותה בלא ערום אלא ס״ד מצוי בלא מצות
 ״איש שלמה שתקן בשעת שמואל אט׳ יהודה רב *אמר
 *כנל^ יאמרה קול בת יצתה ירים ונטילת ערובין

3 ע׳ ושמח בני *חכם אגד גם לבי ישמח לכך חכם אם
ילגמ?. דבר: חורפי ואשיבה לבי

 ש סם י ירם ברבי שמעאל י רבי כשחלה כהנא רב אמד
 יא דברים ג׳ או ב׳ לנו אמור רבי לו שלחו

 טו אבא אמר כך להם שלח אביך משום לנו שאמרת
 י״ל יון מלכות פשטה הבית חרב שלא עד שגה ק״פ
!^יי טומא׳ גורו הבית חרב שלא עד שגה פ׳ ישראל על
 ו אב>ן “ שלא עד שגה מ' זכוכית כלי ועל העמים ארץ על

 !לא בחנויות לה וישבח סנהדרין לה גלתה הבית חרב
 אייל שלא לומר אבדימי בר יצחק א״ר הילכהא למאי

 ״ןעכמנמות קראי להני כדדרשינן ודרשן ולמזונות: למאור גרבי
ח׳ץ1 להזהירן הוצרך גבייהו העוף במטאת מליקה דאישתרי דמשו*

יש״א כבלה: שהיא מילין מליקת על
 דכתיב וכו* תקן שלמה ע״יחטפמתע״כ: אלא ס״תערום

 ככפיפה והרמקה סייג כלומר לתורה אזכיס שעשה ומקר איזן
 להוצאו׳ אזניס עירוכין נוגעקבה: ואין באזני© אותה שנוטלין זו

 .7הימי רשות ששניהם ואע״ס מברו לרשות מרשותו להוצי׳ שאסו׳ שבת
לכבשן: והתמילו פשטה יק מלכות



שבח ראשיו פרק השבח יציאות !39
 שלא אימא אלא ס״ר קנסות דיני קנסות דיני דנו
 נהגו שמעון גמליאל שמעון הלל נפשות: דיני דנו

:בולי שנה מאה הבית[ ]בפני נשיאותן
 טומאה וגור לאשח כתובה תקן שטח כן שמעון יו
 נינתו דאוריית׳ מתכות כלי מתכות. כלי על 1 ע״נ

 נצרכת לא וגר הכסף ואת הזהב את ?אך דנתי• לא מדני
 רב אמר יהודה רב דאמר ישנה לטומאה אלא

 לבנדר משתה שעשת' המלכה ציון בשל מעשרת
 וריתכן לצורף ונתנתן ושברתן כליה כל ונטמאו

 יתורו חכמים ואמרו חדשים כלים מחט ועשה
בת: נגעו חטאת טי גדר משום מ״ט ישנה לטומאתן

 ואין בטהרה בוצרין מה: מפיי לשמאי הלל א״ל ין
 ישמעון הזקן ר״ג הוא ור״ג היה הלל של בכו ר״ש ושמעון הלל
 ר״ג של אביו היה והוא מלגות הרוגי עס הנהרג ר״ש הוא

 אליעזר ר׳ עם ממלוקת ושעשה יונניה בן יהושע לרבי דצעריה
 האיזרוכיס שנה ק׳ קייס: הבית בעול הבית בפני ״,ןקהורקניס:0ע״ן

ד׳ אלו את ופרכסו הלל של נשיאותו התיזיל היזרבן שלפני יע״ש
 :שכה ק׳ למרבן קודם הלל אלמא שכה. ק׳ דורות

 במתשהיחה כליה כל היתה: גטין בן שמעון בימי ציון בשל
 למהר שברתן לפיכך ושביעי שלישי הזאת להמתין צריכה

 במקום כסף שממבר בלע״ז שולדי״ר וריתכן :ביום לבו טהרתן
אדם לך שאין בטלי© קטאת מי נמצאו חטאת טי גרר שגר:

 : קטאת מי תורת ותשתכין שוברן אלא ימים ז׳ ממתין
בכלים לבצור מצריך אתה מה מפני בטהרה כוצרין מה מפגי



 קלו שבת ראשון פרק השבת יציאות
 גוזרני תקניטני אם לירה אמי בטהרה טיסקין
 אסרו בבה״ט חרב נעצו המסיק׳ על אף טומאה
 הלל היה היום ואותו יצא אל וחיוצ׳ יכנס הנכנס

 והיה ,התלמידים מן כאח־ $מאי לפני ויושב כסוף
 והלל שמאי וגור העגל בי שנעשה כיום לישראל קשה

 מינייהו: וקבלו ומור תלמידיהו ואתי מהם קבלו ולא
יט ר״ג בית של מנהגו היה כך צדוק דבי אמר תניא

 קודם ימים נ׳ לכובם לבן בלי נותנין שהיו
 למדנו ומדבריהם שבת בערב אפי׳ וצבועין לשבת

 הוה אביי .הצבועין מן יותר לכבסן קשים שהלבנים
 בעית כמה א״ל לקצרא דצביע מנא ההוא ליה יתיב

 .רבנן קרמוך ככר א״ל כרחיורא ליה אמר עלויה
 במשחא לקצרא מנא דיהיב מאן האי אכיי אמר

אפסדיח טפי דאי מיניה לישקול ובמשהא ליה ניתיב
דכונציה: אפסדיה בציר ואי דמתחיה

שטעון כרבי דארגיו בחרתא ראותי תלמידא ההוא
 5ע״ קסוימ5 מצריך אתה ואין ]הוכשר[ )הבוצר( דקאמרת טהורים

שהיו לפי יצא אל והיוצא לב״ה: •כנס טהורים: בכלים זתיס
 וענוותן: כשיא שהלל ,לס קשה במכין: לעמוד רוצים
:סבם לקצרא :הסבם לשכר וכ״מ כד למדנו ומדבריהם

 קדמון כבר :כבוס בשכר עלויה כעיח כמה
 הצבועים מן יותר לכבסן קשים שהלבנים שלמדוני רבנן

 ברותיזים: דכווצי ובמזרתו: בנתינתו יחדדנו כמשחא
שבנאה אמגושי היה אמד אדם ארנין מקום: שס חרחא



שבח ראשון פרק השבח יציאות
 באחרי׳ לן סבירא כר״ש והא המנונא רב שמחיה

הכי: למומר ליה איבעי ולא הוה ררכ
 מהים המוקד. בית במדורות האור את ומאחיזין כ

ככל אש תבערו *ל<ת הונא רב אמר 1 לה שמוה
 אבל מבעיר אתה אי טושבתיכם בכל מושבותיכם,

 רב ליה מתקיף המוקד, כיח כמדורת מבעיר אתה
 רב אמר אלא נמי. בשבת אפי׳ הכי אי חסר<ת
הוא ופדרי□ איברים למישרי אחא כי קרא חסרא

:הם זריוין וכהני□ דאתא

1 מדליקי; במה
שני פרק

 שמואל" אמר קיק שמן מאי קיק. כשמן כאולא
א׳ עוף לי ואמרו ימא נחותי לכל שאירתינהו

 קיימת, קבורתו ועדיין בה דר המכוכא ורב העיר לאותה
לן סבירא שמעון כרבי והא בתשובה: מצאתי כך שס

שמתיה: ואמאי כדלקמן השתא
הלילה כל הקטרן את להתיר דאתא הוא ופדרי□ איבייס

 [ אלא גבוה צורך שאיכה המוקד בית מדורת אבל
 ' דלא טעמא היינו למשכה וסמוך הותרה לא כהניס כורך
ומרלין תורה בכי היו שכל© הס זריזי© דכהכיס משו© גזור

 : משתמשך למתויי אתו ולא ומכריס
ודולק; בנר כותנין אמד עוף של שמן קיק בשמן



קלח שבח שני פרק מדליקין במה

 יהודה דרב בררה יצחק רב שמו. וקיק הים בכרכי יש
 רכה אמר דיינה קיקיון אמר ר״ל דקאזא משחא אמר

 דמי ולצלוליב׳ דיונה קיקיון לי הוי לדידי חנה בר כר
 מדלןיתי׳ומפרצידוהי חנוות׳ פוט ועל רבי ומדפשקי

 דמערב׳: בריחי כל נייחן ובענפוהי משחא עבדי
שס חכמי□ שאמרו ושמנים פתילות חמא בר רמי תני

 13 בהן מדליקין אין בשברת בהן מדליקין אין
 חני הוא תמיד. נר *להעלות שנא׳ משום במקדש

 מאליה עולה שלהבת שתהא בדי לח אמר והוא לה
 מכנסי מבלאי ן תו אחר. דבר ע״י עולה שתהא ולא

מדליקין ומהם מפקיעין היו ומהמייניהם כחגים
שאיי: השואבה בית שמחת

 :קוטו״ן שקורי׳ גפן צמר מגרעיני שעושים שמן דקאיא משח׳
 של קיקיון מין לי חיי לדידי יוכה: של אותו כעין קיקיון
 פוס ועל גדל: הוא החים בבצעי רבי וטדפשקי יוכה:

 ולריח לצל אותו מדלין החכויות פי ועל יחיה מדלן הנוואתא
 :חולין בריחי :שוכבים נייחין :מגרעיכיו מפי"צידוהי :טוב

:קרא מהאי משמע והיכי תלחודא מאי מפרש לה אמר והוא
 מבלאי :והטייה תיקון צריכה שתהא עולה שתהא ולא

 מפקיעין היו הכלויין: הכהכים ממככסי הכהנים מכנסי
 נשים: בעזרת שהיא השואבה בית בשמחת קורעיןועישיןפתילות

 ותכלת משזר שש האבכט ואת דכתיב הס כלאים של והטייניהם
 הוסיפו שבת לעכין לעיל ותכי׳ הוא עמרא תכלת וק״ל וארגמן
 שמחת במקדש: בהן חדליקין וקתני לפסול צמר של עליהן

:היא דאורייתא ולאו להעלית בהן כתיב דלא השואבת כיח
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 דמתניתין ופתילות שמנים לפרש בגמרא כשבאו יב
 מדליקיו רב ואמר חנוכה לענין הזכירוה שם
 כבתה קסבר דרב טעמא מאי ירמיה רבי אמר בהן ע״ב
 משמיה דאביי קמיה רבנן אמרוה וכו׳ לה זקוק אין עיין

 רבנן אמרוה רבץ אתא כי קבלה ולא ירמיה דרבי
 זכאי אי וקבלה'אמר יוחנן דר׳ משמיה דאביי ^קמיהפ

 מינה גמרחנפקא יהא מעיקרא לשטעתא גמירתה נשם
דינקותא: לגי״סא יש״א
 נר והמהדרין וביתי איש נר חנוכ׳ מצות י־בנן תנו שס

 ב״ש המהדרין מן והמהדרין ואחד. אחד לבל
 פיחת ואילך מכאן שמנה מדליק א׳ יום אומיים
 מיסיף ואילך מכאן א׳ מדליק א יום ובח״א והולך.
 במערכא אמוראי תרי בה פליגי עולא אמר והולך

 אמר חד זבידא בר יוסי ירכי אבין בר יוסי רבי
 הלל דבית וטעמא הנכנסין ימים כנגד דב״ש טעמא

 שמאי דבית טעמא אמר וחד היוצאין ימים כנגד
 ואץ בקרש דמעלין דב״ה יטעמ<ת החג פרי כנגד

 אלי זכאי אי דבריו על לסמוך משבה שלא קבלה ילא
 :ראשוכה כששמעתיה גורסה הייתי ללמדה זוכה הייתי

:זקנה משל יותר מתקיימת דינקותא גיסא
 סגי כ׳תי בכי וכל ואיש לילה בכל אמד כר וביתו איש ני

 לילה בכל אמד כר עושין הסצוה והמהדרין אמד: בכר
 העתידין הנכנסים ימים כנגר :הבית מבכי ואמד אמד לכל
 עס כמכה בו עומד שהוא וזה כבר שיצאו היוצאים ימים :לבא

 מסליג דכיכרזה: מחמכייז^ית^דירץדתדדנות הקו חתי ♦



קלט שבה שני פרק מדליקי; במה

 וקנים ב׳ יוחנן אי־׳ר חנח בר בר רבה אמר מורידין.
 וח כב״ה עשה ואחד כב״ש עשה את בצירן היי

טעמ נותן ווה החג פרי כנגד לדבריו טעם נותן
:מורידין ואין בקדש דמעלין לדבריו

 שם דחנוכה יומי בכסלו בכ״ח רבנן דתנו חנוכה מאי
להתענות ודלא בהון למספד דלא אינון תמניא

 השמני׳ ,כדי* טמאו להיכל יוונים שכשנכנסו כהון
 ונצחום חשמונאי בית מלכות וכשגברה שבהיכל

 מונח שהיה שמן של אחד פך אלא מצאו ולא בדקי
 יום להדליק אלא בו היה ולא הגדול כהן של בחותמו

 לשנה ימים שמנח ממנו והדליקו נס בו נעשה אחד
 :והודאה בהלל טובים ימים ועשאום קבעום אחרת
כב משמיה מניומי כר נתן רב דרש כהנא רב אמר

 ל אין רק *והבור דכתיב מאי תנחום דר׳
 בו שאין יודע איני רק וחבור שנאמר ממשמע מים
אבל בו אין מים מים בו אין ת״ל מה אל*יק מים

בו: יש ועקרבים נחשים
 ש© אסור רב אמר ]אסי[ )אשי( א״ר יהודה רב אמר

אמריתה כי חנוכה נר כנגד מעות להרצו׳
 :הלת© שתי פ׳ בחנמית לה ילפיכן מקראי מורידין ואין כקדש

בהצכעו כ״ג של בחותמו קבעוה: נס איזה על חנוכה מאי
ימים ועשאום ה״ג :נגעו שלא והכירו בטבעתו ויזתו©

 נקבעו שלא במלאכת שאסורים לא והודאה בהלל שיכים
:בהודאה הנסים על ילוער הלל לקרות אלא

_______למרותי -להרזיה



שבת שני פיק במהמדליקק !39
 מוזקי׳ בה יש קדושה נר וכי א״ל רשמואל קמיה

 ושפך דחניא בו יש קדושה דם וכי יוסף רב רה
 של<? ברגל יכסנו שלא יכסה במה'ששפך וכסה
 עליו: בדיות מצות יהו ה״נשלא עליו כוויות מצות יהא

 העדות על[ ]אשר לפרוכת *מחוץ ששת רב מתיב שס
 המית לאוררח וכי יערוך מועד( )באוהדי ע״ב

 במדבר ישראל כיי שהלכו שנה מ׳ כל והלא צריך ם שומת
 עולם לבאי הוא ערות אלא לאורו אלא הלכו לא א, ,

 וו רב אמר עדות מאי בישראל. שורה שהשכינה ת^מנחק^
 וממנה חברותיה כמדת שמן בה שנותן מעריכי נר קיננו׳ ם׳

:מסיים היה וכה מדליק היה צניי

ברגלו: ולא בה ששפך בילו ששפך במה
 הקנים סדר מוכחים ומערב מזרח במנחות למ״ד מערבי נר

 ולמ״ד במזרח שהוא החיצון שבצד שבי בר מערבי קרי
 פיו שהיה שם על מערבי קרי אמצעי מוכחים ודרום צפון

 חול אל לכתיב האמצעי כלפי הברות שאר יכל מערב כבגד
 סוכות היו צפון של וגו׳ יאירו אמצעי דהיינו המכורה סבי

 שבותכים זהב של כרות לוצ״ש לצפין פוכות היו דרוס ושל לדרוס
 מדליק היה ומחכה חברותיה כמדת :ופתילה שמן לתוכה

 ידליק ואס הגדולים טבת תקופות ללילי בה שיערו לוג חצי
 יכבה שלא לא פחות אכל ידלק הקצרים בלילות )ובלילה( כיוס

 היה וממנה בקר: עד מערב אחר' והתורה בלילה בטבת
 הטבת מסיים ה*ה ובה :הערבים בין הכרות את מדליק
זו ומשנה הערב עד מטיבו ואיני היום כל שדלק הכרות



 קם שבת שני פרק מדליקין במה
 כג מן דת ושמן לדיו יפים חשמנים כל ריב״ל אמח

 ח״ש לעשן או לגבל לחו איבעיא המובחר.

 לעיל תניא והכי מונחים 3ומער ?מזרת ים׳'ל שנוי׳ ת״כ3
 יהא שממנו תמיד מערבי נר שתהא תמיד נר להעלות מיניה

 שמע נרות להעלות 3כתי ומדלא מסיים יהא ובו מתתיל
 י3מער נר וזהו יום בכל בו להתחיל א׳ כר הוקבע מינה
 דולקות מזרתייס כרות ומצא נכנס תכן והכי מזרק של השני
 המכורה את מדליק שממכו דולק המערבי ימנית המזרתי מדשן

 מדליקו הצדיק שמעון משמת כגון שכבה מצאו הערבים בין
 בנר קביעותא רבנן דאמור בעיני ונראה העולה, ממזמן

 בקמא בהיכל עייל וכי המצות על מעבירין דאין משום שני
 לפני אותו יערוך דכתיב לאתחולי מצי לא וביה ברישא פגע

 לפני ביה קריכן לא לא דאי לה מוצה את' שיהא צריך ה׳
 מכלל ה׳ לפני מערבי בבר דכתיב במנחות אחרי׳ והכי ה׳

 שהשאר לפי ההטבה מסיים היה ובה וכו׳ ה׳ לפני לאו דכולהו
 בידו הישנה ואוחז הערבים בין מטיב וזו שחרית מטיב היה

 את ממכת ומדליק ומדליקה שמן שנותן עד בכלי מניחה או
 שתי להטבת קודמת ה׳ הטבת יומא בסדר דאמרי׳ והא השאר
 היינו מקראי לה ויליף שחרית מטיב היה כולהו משמע נרות
 אניסא קרא סמך דלא שכבה מוצאו והיה מתקיים הכס הי׳ כשלא

 עדות: והיינו היום כל דולק היה חביבין ישראל שהיו זמן וכל
בעשן זכוכית כלי שמעשנים הגאונים בתשובת מצאתי לגבל

 שחן בו ונותן השחרורית אותו וגורר שמשחיר עד זית שמן
לעשן הדיו; לתוך אותו וממחה בחמה וסייבשו בו ומגבל קימעא



שבח במהמדליקק
 לדיו יפים השמנים כר זוטרא בר שמואל רב רתע

 שמואל רב המובחר. מן וית ישמן לעשן בין לגבל כין
 ]העשנים[ )השטנים( בל הכי לה מתני זוטרא בר

 כל הונא רב אמר המובחר מן זית ושמן לדיו יפים
:מכלם יפה קטף ושרף לריר יפים השרפים

 וצונן במצותיו קדשנו אשר מביך מברך מאי שס
 אויא רב צונו והיכן חנוכה של נר להדליק

 אביףויגדך *שאל אמר נחמיה רב תסור תייסלכאמרמלא
:לך ויאמרו זקניך

 אמרדה דברים ארבע בשביל שמעון א־׳ר שסחניא
 גמך מפני שדהו בסוף פאה להניח תורה

 *לא ומשום החשד ומפני עניים בטול ומפני עניים
 פנויה שעה מה יראה שלא עניים גול מפני תכלה.

 עניים בטול *ומפני פאה. זו הרי עני לקרובו ויאמר ש©
 כמו יער של פרוכי״יל קטף :גומ״א שרף :כדסרישית נמי ע״ב

שרף: משל עושים שאנו
 תסור מלא מדבריהם: אלא היא דאורייתא לאו הא צונו והיכן

:לך יגידו אשר הדבר מן
 בשעת משמע תכלה לא כדכתיב קצירו לגמר שדהו לסוף

 עניים בטול מפני לכן: קודם אותה שיקצר ולא כיליי
 ויאמר אצלו עניים שאין פנויה שעה להו: מפרש יכילהו
 עכשיו אבל אמרים יבואו שלא עד כאן וטול מהר עני לקרובי

 מפני ובאים: רואים העמי© השדה קציר בגמר שמכייזה
אותה: יקצר מתי יודעים היו שלא עני'□ בטול



קמא שבת שני פיק בפהמדליקין
 מה מניח עכשיו ומשמרין יושבין עניי□ יחיו שלא
 אומתם ושבים עוברים יהו שלא החשד ומתני פאת.
 בשדהו. פאה הניח שלא אדם על מארח תמת

תכלה לא משום לאו כולהו אטו תבלה. לא ומשום
הדמאין: מפני רבא אמר נינתו

 יג כנים ליה הויין )חנוכה( בנר הרגיל הונא רב אמר
 שס הדהיר נאה לדירה דכה במזווה היהיר ת״ח.

 עי׳ ויכה היום כקדוש הותיר נאה לטלית זוכה בציצית
 ויש"* חליף דחוה רגיל הוה הונא רב יין גרבי וממלא

 7 ?י5 בשרגי רגיל דחוה חזי נגרא אבין דר׳ אפיתחא ותני
 נפקי מחמיא נפקי רב*בי גברי תרי אמר טימיא
 רב אכין ביי חייא ורב אבין בר אידי י״ב מנייתו
 ישא דכי אפיתחא ותני חליף דחוה תיל תות חסדא

 את מכלה שהוא קצירו בגמר רואים שהעוברים החשד מפגי
 בשעת למשמע חכלה לא ומשום :כבר שנתנה ידעו ולא הכל
 קא תכלה דלא טעמא לא דאסרן הא כולהו אטו .,כלו

הרמאין מפגי ייכא אמי כיליי: שעת שכא מאי מפרשי
:הכיוכוה כבר ואומרים תכלה לא על העוברים

 מצוה כר ע״י אור יתירה מציה כר כי יכתיב ת״ח כנים
 :עצים מרש גניא :דתורה אור בא ייזכוכה דשבת

 תמיד. עיבר כלומר ושוכה עובר ווזגי חליף לשבת: כשתא
 והאשה תבעל פי׳ בשרגי רגילי דהוי ה״ג בתוספות )יכתבו

 תאשה רגילה דהות מזיא ולקמן נפקי רברני גבר• תרי אמר לכך
גשא דכי ע״כ:( בזכותה רבה גברא מד דכסיק לכךקאמר לבדה
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 גברא אמר טובא בשרגא רגיל דחוה הוא שיוכי דרב
 דביתהודרב שיוכי רב מנייהו נפק מהבא נפק רבה
 יוסף רב לה אמר לה ומרלקה מאחרה הוה יוסף

 לילה האש ועמוד יומם הענן עמוד ימיש *לא הניא יג שמ!א
 האש ועמוד האש לעמוד משליט הענן שעמוד מלמד

 ההוא לה אמר לאקרומה סברה הענן לעמוד משלים
 יאחר, שלא ובלבד יקדים שלא ובלבד מ׳הגר״אסבאתנינא

 דמוקיר רבנן. בנין ליה הוי רבנן דרחים רבא אמר יחיל
 הוא מרבנן דדחיל רבנן. התנוותא ליה הוי ;י'רבנן”ה

 היא הכי' בר לאו ואי מרבנן. צירבא הוי גופיה
מרבנן: כצורבא מיליה משתמען

 רבי של מנהגו חיה כך רב אמר יהודה רב אמר •נ
 עריבה לי מביאין ש ע" אלעאי בר יהודה יר
 ויושב ומתעטף ורגליו ידיי פניו ורוחץ המין מלאה כה

צבאות. ה׳ למלאך ודומה חמצויצין כפדיגין3״ע

 מאחרח דיזתכוכבנו: מינייהו נפה סמיוז ואיכאדאמרי אביו"
 יתירה קרא ימיש לא למשכה: סמוך שבת של כר ימדלקה

 לעמוד אירו: משלים הענןשליום: עמוד להךדרשה: הוא
 אוריז מא1? הענן שישקע קודם בא האש עמוד שהית האש

 אני: שונה תנינא גדול: היום בעוד לאקרומה ארעאבהכי:
 :אוהב דרחים :שבת שהיא מילתא מכיר׳ דלא יקדים שלא

 לאי ואי בן: על כאב עליהם ואהבתי *בנן בנין ליה הוו
בתורה: לעסוק רגיל שאיכר הוא הכי ביי

ותו׳ תכלת ציצית ובהם פשתן של סדינין המצויצין כסדינין



 קמה שבת שני פרק במהמדליקין
 * אינה הדלקת זו אבתו א״ר נפשי. משלום *ותזנח כתיב

 המרחץ. בית זו ירמיה א״ר מוכה נשיתי בשבת. נר
 רבי בחמין ורגלים ידים רחיצת זו אמר יוחנן ר׳

 שעלי׳. נאים וכלים נאה מטה ]זו אמי" יצחהנפחא
 לת״ח. מקושטת ואשח מוצעת מטה זו אמר[ אבא ר׳

 דברי בעושרו רוח נחת לו שיש כל עשיר איזהו ת״ר
 7וק וק׳שדות כרמים ק׳ לו שיש כל אומר ר״מר״ט

 אשה לו שיש כל אומר ר״ע בהן שעובדין עבדים
הכסא בית לו שיש בל אומר יוסי דבי כמעשיה נאה

, לשלחנו: כמוך
כר לח אמרח לכלתה לח סניאה דהוה חמתה ההיא

 אזלא דאפרסמ<א במשחות איקשיט זיל
אזלא שרגא איתלי זיל לח אמרה אתאי כי איקשיט

ואכלתה: נורא בח אינפח שרגא איתלא
 ש© טבחים רב נבווראדן השאיר הארץ ומדלות

מ יוסף רב תגי כורמים וליוגבים. לכורמים
 הדלקת :וכו׳ סמוכים דדרשיכן התורה מן שמותר אלא כלאים

 שלו© אין כר שאין ובמקום להדליק ממה לו היה שלא בשבת נר
 למיטריז כ״ס עשיר איזהו :באפלת ]והולך[ )ואוכל( ונכשל שהולך

 * מעט אס בחלקו שמין בעשרו רוה נהת :אמילתא לאהדורי
 להם: הצריכה עבודה. בשדות בהן שעוברין הרבה: ואס

 הכר: את הדלק שרגא איתלי חמותה: חמתה
רבי בפי לקמן הכלים את עליו כירחי׳ כמו מאספי׳ לכורמים

וסוצעין שעוצרים יקבים[ ]לשון וליוגבים עקיבא:
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 יוגבים רמתא. ועד גדי מעין אפרסמון מלקטי אלו

חיפה: עד צור של מסולמו׳ת חלזון ציירי אלו
 עמד בלבד זית בשמן אלא מדליקין אק אומר ״ט“י שס

 כב> אנשי יעשו מה ואמר רגליו על גורי בן י ר־
 מדי אנשי יעשו ומה שומשמין שמן אלא להם שאין
 1 אנשי יעשו ומה אגוויט שמן 6אל: להט שאין

 יעשו ומה צנונוח שמן אלא להם שאין אלכסנדריאה
 נפש אלא כך ילא כך לא להם שאין קפוטקיא אנשי
אקמדליקק! חכמים שאמרו מה אלא אקלך אלא

 אלעאן א״ר משה בימי שהיה רתחש עלה הוי מאי טו
 החש מאיר ר׳ היה אומר צ לקי בן אר״ש כה
 חכריען ולא היה עצמה בפני בריח משה בימי שהיה ע״ב

 הוא בהמה מין אם הוא חיה מין אם חכמים בו
 לו גורמן שעה ולפי במצחו לו היתה אחה וקרן

 ה״ל א׳ קרן מרקאמר ויגנו. משכן ממנו ועשה למשה
 שור יהירה רב דאמר היה טהור ש״מ במצחו

 במצהן לו חיתה אחה קרן הראשון אדם שהקריב
מפרים. מקרין פר משור לה *והיטב שנאמר סט מיי׳

 והמיזם גדול כלל בסרק כדאמרי׳ דמו להוציא היזלזון את
 דצוי סולמא מקום: שם רמתה עד המלך: ללבושי נבוזראדן
:סוייאיא״ה אותה וקורין וגבוהה המסלה וקצרה הר מעלה

 בהם מדליקין אין חכמים שאמרו מה אלא לך אין
:דחתכיתין שמני© פסילי כגון

מלאכתי לעמן לאו יוסף ולרב הואיל רתהש עלה הוה טאי



 קמג שבת פדקשני כמהמדליקין
 וליפשוט כתיב: מקרן אר״ג משמע. תרתי מקרין
 חוא דמיןחיה קרש דאיכא הוא.כיון דמיןבהמח מינה
 :הוא חיה מין למימר איכא ק-נא הד 'אלא ליה ולית

יו מהו נוי דמן תנחום מרבי לעיל זו שאלתא שאול
 ל בשבתא: דנוראמקמיהבאישא לכבוייבוצינא

 ׳ אן חכמתך אן מלכא שלמה אנת ואמר פתח
 סותרים שדבריך דייך לא ]סכלתנותך[ )פוכלנותך(

 .זה את זה פותרין שדבריך אלא אביך דוד דברי
 תש׳ תלי׳ אמרת ואת יה יהללו המתים *לא אמר אביך דוד

 י קהלת ואמרת והזרת מתו שכבר המתים את אני *ושכח
 פ פס קשיא לא .המת האריה מן טוב הוא חי לכלב *כי
 לעולם ה״ק יה יהללו המתים לא דוד דקאמר הא

 שכיון שימות קורם ובמצות בתורה אדם יעסוק
 להקב״ה ואין המצות ומן התורה מן כטל שמת
 דכתיב מאי יוחנן דבי דאמר והיינו מ שבח
משמע תרתי מקרין בעיין: איפשיט לא איתמר החשק

:קרמו כל מקרין דסתס
 וק לפניו תנהו□ מרבי לעיל ת:1ש? ו*2ש שאלתא שאול

על לו ממעל עומדים שרפים והמקרא הגמרא לשק
 מקום: נוי דמן :מרחוק עומדים לפניו להתקרב שיראים שם

 היו ק- ואמר פתה בישתא: רעה של תרגיס חולה כאישא
 אן ודרש: לשאלה דומה והיה תלולה באגדה לפתוח רגילין
 כי עצמך: דברי לסתור ואמרת וחזרת הלכת: אכה היא

 קשיא לא נפש: והפקוח החיים גדולים כלומר חי לכלב
 קא קיא יוהגן דכי דאפר לתו: מפרש הוה גופיה איהו
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 מן חפשי נעשה אדם שמת כיון חפשי *במתים סח מליס

 את אני ושכח זרקאמרשלמה .המצות ומן התורה
 עמד במדב׳ ישראל שכשחטאו מתו שככר המתים

 לפניו ותחנונים תפלות כמה הקב״הואמר לפני משה
 ולישראל ליצחק לאברהם *וכור וכשאמר נענה ולא לע

 אני ושכח שלמה אמיי יפה ולא נענה מיד עבדיך
 שלעולם מנהגו אחר דבר מתו. שבבר המתי׳ את

 ספק אותה מקיימין ספק גורה גוזר ורם בשר מלך
 כחייו אותה מקיימין ואת״ל .אותה מקיימין אין

 משה ואלו אותה מקיימק אין כמותו אותה מקיימין
 הן וקיימות תקנו׳ כמה ותקן גזרות כמה גזר רבינו

 ושבח שלמה אמר יפה ולא עולמים ולעולמי לעולם
 אני ושבח אחר דבר מתו. שבבר המתי׳ את אני
 רב אמר יהודה דא״ר רב אמר יהודה כררב וגו׳

 שונאי ויראו לטובה אות עמי *עשה דכתיב מאי !9 מלי׳
לי מהול רבש״ע הקב״ה לפני דוד אמר ויבושו.חלק
י ייע״ש

 בידיהם שעסקו ׳,המת את אס ושבת תפשי במתים יש״אדריש
 מייס מצדיקים אפילו לשבתם ראויים ומתו ובמצות בתור׳

 צדיק לך ואין משה עמד :מביזייהן במיתתן הן שגדולים
 המתים את אני ושבח ר״א בזכותו: בעבה ולא ממנו

 ן מאלה טובים שהראשונים עכשיו של היזייס מן הראשונים
 של גזירות מתקיימות ואין משה של גזרותיו שמתקיימות תדע

 דתניא ההיא כי תקנות כמה ותקן עכשיו: של מלכים
 נענינו ודורשין שואלין שיתו 1לישר? להם תקן משה במגילה
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 אוח עמי עשה לו אמר לך מחול לו אמר עון אותו על

 כנך שלמה בחיי מוריע איני בחייך לו אמר כחיי
 בקשו המקדש בית את שלמה כשבנה מודיע אני

 שערים דכקו הקדשים קדשי לבית ארון להכניס
 ולא רננות וארבע עשרים שלמה אמר בזה זה

— ■- ראשיכם שערים *שאו ואמר פתח גע:״
 למבלעיה בתריה רהטו הכבוד מלך ויבא עולם פתחי
 וגבוה עורן חי להו אמר הכבוד מלך זה מי אמרו

 עולם פתחי ושאו ראשיכם שערים שאו ואמר ,חזר
 צבאות ה׳ הכביד מלך זה הוא מי הכבוד מלך ;יבא
 'כ ד״ה *ה׳ ךמשא כיון נענה ולא סלה הכבוד מלך הוא

 דוד לחסדי זכרה משיחך פני תשב אל אלהים
 שונאי כל פני נהפכו שעה באותה נענה מיד עבדך

 שמחל ישראל רכל העם כל וידעו קדירה כשולי דור
 ושבח שלמה אמר יפה ולא עון איתי על הקב״ה לו

 יי *ביום דכתיב והיינו מתו. שכבר המתים את אני
 וילכו המלך את ויברכו העם את שלח השמיני

 אשי הטובה כל על לב וטובי שמחים לאהליהם

 ימ3 של שערים דבקו שבע: בת7 ערן אותו על יום: של
 בתפלת כתובים תיזכה תפלה רנה רננות כ״ד :הקדשים קדשי

 ;שערים רהטו ול״כ: דתעכית ברכות 7כ״ ר״א כ״ד עד שלמה
 אערי הכבוד מלך אמר עצמו דעל ,סבר למבלעיה בתריה

 עזוז ה׳ איהו אמר הכבוד מלך זה הוא מי שערים ליה
בי: וכיוצא שמעי שאול ממשפמח דוד שונאי וגבורז
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 לאהליהם וילכו עמה ולישראל עבדו לחד ה׳ עשה

 שמחים )ר״א( בטהרה. נשותיהם שמצאו )שמחים(
 נשותיהן שנתעברו לב וטובי .השכינה מדיו שנהנו

 הטובה כל על וכר. וילדה ואהד אחד כל של
 ערך אותו על לו שמחל עבדו לדוד ה׳ עשה אשר

 ודקאמר כפורים יום עץ להר ראחיל עמו ולישראל
 המת האריה מן טוב א4הו חי לכלב כי שלמה
 . רב אמר יהודה רב דאמר רב אמר יהודה כדרב

ן היא מה ימי ומדת קצי ה׳ *הודיעני דכתיב מאילט תל,׳
 הודיעני^ הקב״ה לפני דוד אמר אני חדל מר. אדעה

 י קצו מודיעין שאין מלפני היא גורה א״ל קצי ה׳
 ► מלפני היא נורה היא מה ימי ומדת ודם בשר של

 חדל מה אדעה אדם של ימיו מדת מודיעין שאין
 1 בשבת כאחד אמות .תמות בשבת לו אמר אני

 1 מלכות ואין בנך שלמה מלכות הניע ככר ליה אמר
 אמותכע״שא״לו כמלאנימא אפי׳ בחברתה נוגעת

ן שאתה א׳ יום לי טוב מאלף. בחצריך יום טוב י*כי8^

יןג את כדכתיב הבית בחנוכת ושתו שאכלו הכפוריט דיום
 כי| שלמה ירקאמר בח״ק; כדאחריכן יחים ושבעה ימים

 חשיבותן לענין לאו המת מאריה טוב הוא הי לכלב
 ל לבן העתידות קצי וי״ט: שבת הלכות לעמן אלא אחרה
 ש*■ באיזה אני חדל מה חיי: יחי כחה ימי מדת עלי:
 שיוכן בשבת באחר אמות העולם: חן וכטל חדל אני

כנץ כלומר בחצריך יום טוב כי ובהפפדי: בי להתעסק
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 שלמה שעתיד עולות מאלף בתורה ועוסק יישב

 ש© דשבתא יומא *כל המזבח גבי על לפני להקריב כנך
 ע״ג למינה רבעי יומא ההוא יומא כולה וגרים יתיב היה

 דלא ליה יכיל ולא המותקמיה מלאך קם נפשיה
 ליה אעביר מה אמר מגירסא פומיה פסיק היה
 המות מלאך אתא ביתיה אחורי בוסתנא ליה הוה

 בדרגתן סליק הורה למיחזי נפק באילני יכחיש
 שלח .נפשיה ונח מתותיהאישתיק דיגא ויפחית
 וכלבים בחמה. מוטל מת אבא מדרשא לבי שלמה

 חתוך ליה שלחו .אעשה מה רעבים אבא בית ׳של
 או בכר עליו הנח ואביך הכלבים לפני והנח נבלה
ט הוא חי לכלב *כי שלמה אמר יפה ולא וטלטלו. תנוק
 ולענקשאלהדשאילנאקדמיכון חמת האריה מן טוב

 כתורה ועוסק במצרי עומד שאתה יום טוב פכיל אמרת
 עולות אלף כדכתיב שלמה בכך להקריב שעתיד עולות מ?יף

השנת; שבתות כל של רשבתא יומא כל וגומר: שלמה יעלה
 מגינה שהתורה אליו המות מלאך יקרב שלא וגרים יתיב חוח

 מנענע באילנא בחיש סליק בשוטה; כדאמרינן ממות
 בית של וכלבים תימה: קול להשמיע כאילנות המלאך
 כר אמי יפה ולא הוצרך: הללו ות1שן לב׳ רעבים אבא.

 ואת כבלה טלטול לשכות הצריכוהו לא הכלבים שלתקנת
 ל״א תינוק. או ככר ע״י אלא לטלטל אשרו הקת האריה

 ולעגין :רבותי לשון האריה כתשובת הכלב תשובת שהקדימו
אמי ענוה דרך קדמיכון רשאילנא לכנויי: דמהו ׳^אלתא
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 מוטב גר קרויה ^אדם של ונשמתו נר קרוי נר

 הקכ״ה: של נרו מפני ודם בשר של נר תכבה
 שילדת בר שמואל דרב כריה יהודה רב יזאמר

 קהלת ספר לגנון חכמים בקשו דרב משמיה ש©
 את מה ומפני זה את זה סותרין שדבריו מפני

 תורה. דברי וסופו תורה דברי שתחלתו מפני גנזוהו
בכל לאדם יתרון *מה דכתיב תורה דברי תחלתו א קהל"

 ינאן רבי דבי ואמרי השמש תחת שיעמול עמלו
 לון יש השמש קודם לו דאין הוא השמש תחת

 האלהין את נשמע הכל דבר *סוף דכתיב ד״ת סופו יג שם
 כ| מאי ,האדם כל זה כי שמור מצותיו ואת ירא יי^י

נבר^ לא כלו העולם כל אלעזר א״ר האדם כל זה ;דנרכ)
 1שקוו אמר כהנא בר אבא רבי .זה בשביל אלא

 אומו^ עזאי בן שמעון בלו. העולם כל כנגד זה
 כל נכר<ת >6 אומר זומא בן שמעון לה ואמרי
סות^ דבריו ומאי לזה לצוות אל?יא כלו העולם

 ן אמלד *לשחוק וכתיב משחוק כעם *טוב כתיב ^זא״ז
 י[דסא כשמת אלהיס כר נר קרויה קחן: דשאלתין דהל״ל
 ■ דפקויו תשכ מלול יליף חהכא לא וכו׳ נרו תכבה מוטב

 להטעימן אלא בהם שימות ולא נהם מומי לן כפקא נפש
 %א| לשמוע באיס שהיו לפי הלב את המושכת באגדה הדבר

 לבם' את למשוך הדרשנים צריכים והיו הארץ ועמי נשים הדרשה
אלו השמש קורם :בכתיים עוד לו שיש וכ״ש וסופו תחלתו

5שלא״ץ לצוות יתרון: יש לשמש שקדמה בתור׳ יעמול
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 תהל" וכתיב השמח׳ את אני *ושכחתי כתיב מהילל
 כ שם טוב משחוק כעס טוב ל״ק עושה זה מה *ולשמחה

 משחוק בעה״ז הצדיקים על הקכ״ה שכועס כעס
 ולשחוק בעה״ז הרשעים נעל[ )עם( הכ״ה שמשחק
 עכב הקב״ה שמשחק שחוק זה מהולל אמרתי

 זו השמחה את אני ושבחתי .בעה״ב הצדיקים
 שמחה זו עושה זה מה ולשמחה מצוה של שמחה
 לא שורה שכינה שאין ללמדך מצוה של שאינו
 שחוק מתוך ולא עצבות מתוך ולא עצלות מתוך

 מתוך ולא שיחה מתוך ולא ראש קלות מתוך ולא
 מצוה של שמחה דבר מתוך אלא בטלים דברים

 ג מ״כ לדבר וכן יהודה רב אמר ונו׳. לי קחו *ועתה שג׳
 רב והאמר איני טוב לחלום וכן רבא אמר הלכה
 שפתותיו ואין רבו לפני שיושב ת״ח כל רב אמר גידל

 נוטפו׳עה״^ה שושנים *שפתותיו שנ׳ תכוינה מר נוטפו׳
 אל עובר מר אלא עובר מור תקרי אל עובר מור

 ברבה הא קשיא לא ששונים אלא שושנים תקרי
 להם שנותן הרשעים עם שמשחק משחוק :משינח מהולל

 שטחה :חהע״הב ולטורדן יזלקס להאכילן בדי חשמקת שעה
 דעת שאין ממש שמוק שחוק :כלה הכנסת כגון מצוה .ש

 קלות :ישוב נו אין מ״מ לצון של אינה ואפילו מיושנת .שויזק
 :שכינה עליו להשרות הוא מצוה מנגן לי קחו לצון: ^אש

 לחלום ברישא: דכדימותא במילי לפתוח צריך הלכה לדבר
מר נוטפות טוב: חלום לו מראין שממה חתוך לישן בא אס טוב

*10
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 קשה ולא ברבר׳ והא הא ואב״א בתלמירא הא
 דרבן הא בי רפתה לבתר הא דלפתח מקמי הא

 רבריהותו מילתא אמי לרבנן להו רפתה מקמיה
 בשמעה? ופתח באימתא יתיב לסיף רבנן ובדתי

 סותר דבריו שהיו ׳ לגנוז בקשו ספר'משלי ואף יה
 ספ אמרי גנזוה לא מה ומפני זה. את זה / שם
 ליעיע נמי הבי סעמא ואשכחינן עיינינן קהלת ,

 ת *אל כתיב זה את זה סותרים דבריו ומאיכח^מ,י
 קשו לא באולתו בסיל *ענה יכתיב כאולתו בפיל מ
דאר דההיא הא בי רעלמא במילי הא בד״ת הא 08

 רצח א״ל בני ובניך אשתי אשתך א״ל דר׳ לקמיה
 ראתן ההיא ופקע שתה יין של בוס שתשתה

 רצון א״ל בני ואתה אשתי אמך א׳יל דר׳ לקמיה
אהמ חייא א״ר יפקע. שתה יין של כיס שתשתה ישיא ע

 ■ דרבי ממורא לישוייה דלא לרבי צלותיה ליה
הין שתצילני אלהיני *ה׳ יר״מ אמר מצלי הוה פ״נ היכל

 ר| מאי תורה בדבי״י .פנים ומערת פנים מעוי
 שתן אשה עתידה יקדריש ר״ג דיתיב הא בי

ע| לגלג יחדיו. ויילדת *הדה שנא׳ יום ייייי׳לאבבל

 עק השמתה מחמת לבס כפתח רבנן וברחי :אימת מחמת מרירא
 ש עלי יצא שלא פנים ומעזות יזיקוכי: שלא פנים מעזי

כאילא לעכו׳ מותר בד״ת פכים: עז דהוא רות4ממ
 צ אחר ולד יולדת זה שהרה ביים יחדיו ויולדת חרה

יו* בבל יולדים נמצאים יום בכל שמשמשין וביון תרנגולת
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 השמש.יזיל^ החת חדש כל *יאק אמר תלמיד אותו
 לידה אחד נפק .בע״חן דוגמתו ואראך בא א״ל

 אילנורת עתידק וקדריש ר״ג יתיב ותו תינגולרה
 ״יזאליי” ועשה ענף *ונשא שנא׳ יום בכל פירות שמיציאין

 עליו לגלג יום ככל פרי אף יים בכל 'ענף מר. פרי
 השמש. תחת חדש כל ואין והכתיב אמר תלמיד איתי
 צלף ליה אחד נפק בע״הו דוגמתן ואראך בא א״ל
 גלוסקאות שתוציא א״י עתיד׳ וקדריש ר״ג יתיב יתו

 עד. חליי עלץ לגלג בארץ כי־ פסה *יהי שנא׳ מלת וכלי
 מתץי נפק השמש תחת חדש כל ואין ואמר תלמיד אותו
 :קורא בר נכי״א מילת ואכלי ופטריות כמהין ליה אהד
ואלוע״ש כהלל ענוותן אדם יהא לעולם ^כנן הנר

 יש"* אדם בני כב׳ מעשה כשמאי. קפדן יהא
 שס שממהרת יולדת מתמכרת שהיא עת ככל קרא משמע ךהס יט

 לעכותו טריז ואראך רא : מועט לזמן הולד צורת לגמור
 צלף אולת: זו לגלג מכונה: על ד״ת להעמיד ,כד כאולתו

 יהי ולולכין וקפריסין אדונית פירות מיני נ׳ הטוען אילן ירן
 פסת :הכתים יזזקת כריש כדאמר להאי ליתיה להאי איתא

 מילת כלי ומשמע יד פס כמין שריזכק גלוסקאות משמע כי
 כר מילת כלי ולעכין כר לשכור כמי בר :פסים כתונת כימו
 שהן כמות שיוצאץ ופטריות כמהין כממה: כרה כמו נקי

 קורא בר גברא כגלומקאות: ועגילין ורידבין אמת כלילה
 רך. כשהוא דקל סכיכותהקורשל גדל מצוייר לכוש כמין סיג
קור: קרוי שיתקשה קודם שכה בכל יוצא רך כשהוא האילן ענף קור



שבת של פיק במהמדליקין ^7
 את ויקניט שילך מי כל אמרו זה עם וה *שהמרו לא

 אותו אקניטנו. אני מהם אח׳ אמר דוד ת׳ יטול הלל
 על ועבר הלך ראשו חופף והלל היה שבח ערב היום
 נתעטף הלל כאן מי הלל כאן מי אמר ביתו פתח
 לו אמר מבקש אתה מה בני א״ל לקראתו ויצא

 מפני שאל. בני שאל א״ל לשאול לי יש שאלה
 שאלה, בני א״ל סגלגלות בבליים של ראשיהם מה

 הלך פקחית חיות להם שאין מפני שאלת גדולה
 כאן מי הלל כאן מי ואמר חור אחת שעה והמתין

 אתרה מה בני <ת״ל לקראתו ויצא נתעטף הלל
 שאל בני שאל א״ל לשאול לי יש שאלה א״ל מבקש

 בני ל א" .טרוטות תרמודיין של עיניהן מה מפני
 הלך .החולות בין שדרין מפני .שאלת גדולה שאלה

מי :דסנהדרין היוני׳ את שממרין כמו נתערבו שהמרו
 :ישרי! לנשיא גנאי ולשון הלל כאן כלום הלל כאן

 בלען[ בילו״נתת סגלגלות בבליים של ראשן מה מפגי
 ן טרוטות :עגול סגלגל בבליי׳ של ראשן ל״א עגול שאינה
 בתוך! ונכנס נושבת והרוין החולות בין שדרים : רכות

 חושע בית עגולות לשון טרוטות מפרש איזר ובמקום עיניהם
 שינין היןולות בין שדרים ומפני כן אומר אני כאן ואף שלהן

 ויכנס כשלנו ארוך עיניהם של סדק יהא שלא המקום אותם
 בנצעי יטבעו שלא ריזבות אפרקיי׳ של רגליהם יכן המול בו

 ימפים והולכין המיס בצעי בין שדרי׳ פי׳ ורבותי׳ . המיס
י על ומעמידו הרגל דומק שהקכעל לפי רגליהם ימתפשטיס
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 כאן מי הלל כאן מי ואמר חזר אחת שעה והמתין

 מבקש אתה מה בני א״ל לקראתו. ויצא נתעטף הלל
 שאל בני שאל א״ל לשאול לי יש שאלה א״ל

 בני א״ל רחבות אפרקיים של רגליהם מה מפני
 המים. בצעי שדרקבין מפני שאלת גדולה שאלה

 אני ומתיירא לשאול לי יש הרבה שאלות א״ל
 שאלות כל א״ל לפניו וישב נתעטף תכעוס שמא
 הללשקורין הוא אתה שאלא״ל לשאול לך שיש

 הוא אתה אם א״ל הן א״ל ישראל נשיא אותך
 מה מפני בני ליה אמר בישראל כמותך ירבו לא

 זוז מאות ארבע ידך על שאבדתי מפני ליה אמר
 על שתאבד הלל הוא כדאי ברוחך זהיר הוי א״ל
 מעשה ת״ר :יקפיד לא והלל זוז ות׳ זוז ת׳ ידו

 כמה ליה אמר שמאי לפני שבא אחד בעכו״ם
 ותורה שבכתב תורה שתים א״ל לכם יש תורות

 איני ושבע״פ מאמינך אני שבכתב א״ל .שבע״פ
 . שבכתב תורה שתלמדני מנת על גיירני מאמינך

 .גייריה הלל לפני בא .בנזיפה והוציאו בו גער
 דתכיא בגזים' הוציאו :לכך ראוי הלל כראי :שלו דסום
 להתגייר הנא גר וכן איזד מדבר מוץ יזכרות דברי לקבל הבא
 גייריה :אותו מקבלין אין אמד מדבר יזוץ ד״ת עליו וקבל
 הא דחיא דלא עליו לקכל שירגילנו שסופו מכמתו על סיזך
 שלא א1? פה שנעל בתורה כופר היה שלא אמד מדבר ׳יזיץ
שילמי־נו שאמר הובטמ והלל הגבורה מפי שהיא מאמין היה
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 א״ל ליה אפיך למחר ג״ד א״ב א״ל קמא יומא
 דירי עלי לאו א״ל חכי. לי אמרת לא אתמול והא
 מעשה שוב .עלי סמוך נמי פה רעל סמכת קא

 מגת על גיירני א״ל שמאי. לפני שבא א׳ בעכו״ם
 רגל על עומד כשאני כולה התורה כל שתלמדני

 הלל לפני בא .שבידו הבנין באמה דחפו .אחת
 תעביד לא לחברך סני דעלך ליה אמר גייריה

 ויל היא פירושא ואידך כולה התורה כל היא וו
 אחורי עובר שהיה בעכו״סאחד מעשה שוב גמור.
 הבגדים *ואלה אומר שהיה סופר קול ושמע ^נחכ״ה

 א״ללכהן למי הללו אמר ואפוד חשן יעשו אשר
 בשביל ואתגייר אלך בעצמו עכו״ם 'אותו אמר גדול

 ע״מ גיירני א״ל שמאי לפני בא כ״ג שישימוני
 לפני בא שבידו. הבנין באמת דחפו כ״ג שתשימוני

 סמכת קא עלי לאו : תשרק כגון ליה אפיך :עליו יסמוך
 וסמכת שלמדתיך אלא בי״ת וזו אלף שזה יודע אתה מנין
 שהוא מקל הבנין אמת ;דברי על סמוך כמי פה דעל עלי

 האומנין עם קוצצי׳ שהיו הבניין אורך בו וחודדין ארוך אמה
 לא להביך סני דעלך :דמים וכך בכך אמות וכך כך

 תעביר אל הקב״ה זה תעזוב אל אביך ורע רעך תעביד
 ל״א .דבריך על מברך שיעבור שנאוי עליך שהרי דבריו על

 ואידך :המצות ורוב ניאוף גנבה גזלה כגון ממש מברך
 איזה לדעת הוא מילתא דהא פירושא : תורת דברי שאר
: תינוקות מלמד סופר : ותדע גמור זיל :שניי דבר



 קמט שבח של פרק מדליקין כמה
 שיורע מי אלא מלך מעמידין כלום א״ל גייריה הלל

 וקרא הלך מלבות טכסיסי למוד לך מלכות טכסיסי
 ג כמיני על זה מקרא א״ל יומת. בקרה *לוהזר שהגיע כיון
 "*,נשא ישראל. מלך רוד על אפי׳ א״ל נאמר מי

 בנים שנקראו ישראל ומה בעצמו ק״ו גר איתי
 י בכוריו *בני להם קרא שאהבם אהבה ומתוך למקום
 הקל נר יומת הקרב והזר עליהם כתיב ישראל

 א״ל שמאי לפני בא עאכ״ו ובתרמילו במקלו שכא
 והזר בתורה כתיב והלא כ״ג להיות אני ראוי כלים

 ינוחו הלל ענותן א״ל הלל לפני בא יו^ת הקרב
 השכינה כנפי תחת שהקרבתני ראשך על כרמת לד

 קפדנותו אמרו אחד למקום שלשתן נזדווגו לימים
של ענותנותו העולם מן לטורדנו בקשה שמאי של

השכינה: כנפי תחת קירבנו הלל
 כ חוסן עתיך אמונת *והיה מ״ד לקיש ריש אמר

 שם זרעים. סדר זה אמונת ונו׳ ודעת חכמת ישוער
 לג יפעי׳ זה ישועות .נשים סדר זה חוסן .מועד סדר זה עתך
 סדר זה ודעת קדשים סדר זה חכמת .נזיקין סדי־

 )רבי( אמר אוצרו. היא ה׳ יראת ואפ״ה טהרות.
 ע״כ: הללי הגרים שלשתן הכבוד: לפי המלך צרכי תיקוני טכסיסי

מעשרותיו להפריש סומכין האדם אמונת שעל זרעים כהר
 :יורשין נולדו אשה ידי ועל יורשין לשון חיסן : כראוי

 :ממק ומהתיזייב מהיזק לפרוש שמזהיר מושיען נזיקין סר״
 העולמים במיי שמאמין בירושלמי מפר׳ זרעים סדר זה ואמונת

המשוב עיהר הוא אוצרו היא :מיזכמת ?>7ע רעת_£±22■-



שבת שני פיק במהמדליקין !49
 נשאת לו אומרים לרין אדם שמכניסין בשעה ]רבא[

 בפריה עסקת לתורה. עתים קבעת באמונה. ונתת
 דבר הבנת בחכמה. פלפלת לישועה. צפית ורביה.

 אי אין אוצרו היא ה׳ יראת אי ואפ״ה .דבר מתוך
 כור לי העלה לשלוחו שאמר לאדם משל לא. לא

 קב בהן עירבת א״ל לו והעלה הלך לעלייה הטין
 תני העלית. לא אם מוטב א״ל לאו א״ל חומטין

 של בכור חומטין קב אדם מערב ישמעאל ר׳ רבי
 כל הונא רב בר רבה אמר חושש. ואינו תבואה

 תמה שמים *יראת בו ואין תורה בו שיש ארם שם
ומפתחות הפנימיות מפתחות לו שמסרו לגזבר ע״כ

 ינאי רבי מכריז עייל כהי לו מסרו לא החיצונות
 עביר: ותרעאלדרת^יא דרתא ליה דלית על חבל
 יהודה רב אמר לו( בא פרק יומא במסכת )נם

 לפי עתים קבעת :לזכרון סגולה ולעשות לאצור בעיניו
 אין ארץ דרך אין שאס ארץ בדרך להתעסק צריך שאד©
 כל יחשך שלא קצוב דבר לתורה עתים לקבוע הוצרך תורה
 לישועה צפית :חיסן היינו ורביה כפריה :ארץ לדרך היום

 קב :דעת היינו דבי מתוך רבי הבנת :הנביאים לדברי
 ואינו :חהתליע הפירות את ומשערת מלחה ארץ חומטין
 שמירתן שהרי היא אונאה דלאו חטי; בדמי למוכרה חושש
 נכנסין להם שדרך חיצונים לפתחים דומה שמים יראת בכך:

 ולעשות לשמור חרד נעשה הוא שחי׳ ירא אס כך לפניחיס
 פתח באיזה עייל בהי :לתורתו חש איבו לאו ואס טיב
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 מלפניו שייראו כרי אלא עולמו את הקב״ה ברא לא
 ג קהלת ורבו שימון ר׳ .מלפניו שייראו עשה *והאלהים שג׳

 אחא בר יעקב רבי ואזיל חלף יתבי הוו אליעזר
 דחילחטאין רנבר מקמיה ניקום לחבריה א״לחד

 הוא אוריין בר דנכר מקמיה ניקום אירך א״ל .הוא
 ואמרת הוא חטאין דחיל דגבר אנא לך אמינא א״ל

 אליעזר דרבי תסתיים הוא אוריין בר דגכר את לי
 רבי ראמר הוא חטאין רחיל דגכר דאמר הוא

 בעולמו להקכ״ה לו אין אליעזר רבי משום יוחנן
 מהדניי׳י ישראל *ועתה שבי בלבד שמים יראת אלא

 וכתיב וגו׳ ליראה אם כי מעמך שואל אלהיך ה׳
שקאיזכנמ וגומר. חכמה היא ה׳ יראת הן לארם ייאמר1׳

הןתסתיים: לאחת קורין יוני בלשון
 כא .וגו׳ הרבה תרשע *אל דכתי׳ מאי עולא רב דרש

ש© אלא לרשע. מעט הא לרשע דלא הוא הרבה
 אחרקהל"* שום ויאכל יחוור נודף וריחו שום שאכל טי

 מאי עולא רב בר רבא דרש נודף. ריחו ויהא
 ** ׳,"ל אמר אולם ובריא למותם חרצובות אין *כי דכתי׳

 מיום ועצכין חררין שאינן לרשעים דיין לא הקב״ה
 אתת כלומר לך אמינא אנא : הפנימיים את לפתוח נכנס

 : בעול© היראה היא יחידה ה׳ יראת הן :בשבחו חיעטת
ה״ק כלוח׳ הוא פירוהא וכו׳ נודף וריחו שום שאכל טי

 שאכל דמי ישעך על תוסף אל מעט רשעת א© קרא
 אמר עוד ויאכל יחזור כלו© לחבריו ר3כ נודף וריחי שוס

— —♦ >■<<1 חז?זר*יו רודידירל ץ*יו*■6 ^?רזו _*והר1ג21ב©_2נם1■
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 והיינו כאולם. להן בריא שלבם אלא המיתה.

 רשעים יודעין למו כפל דרכם *זה מ״ד רבה דאמר
שמא כסלם על חלב להם ויש למיתה שדרכם

 *ואתריה□ לומר תלמוד מהן היא שמחה **תאמו"
סלה: ירצו בפיהם

 לידתן בשעת מתות נשים עבירות שלש על מחני׳ כב
 ובהדלקת ובחלה בנדה זהירות שאינן על ש©

 היא יצחק רבי אמר טעמא מאי נדה גט׳ הנר♦
 בטנה בחדרי תלקה לפיכך בטנה בחדרי קלקלה

 למימר איכא מאי הנר והדלקת חלה נדה תינח
 אמרהקב״ה חסדא דרב עליה גלילאה ההוא כדדרש
 אתכם הזהרתי דם עסקי על בכם נתתי דם רביעית

 הזהרתי ראשי׳ עסקי על אתכם קראתי *ראשית לב
 נר עסקי על נר קרויה בכם שנתתי נשמה אתכם
 כתיב מיניה לעיל דרכם זה :ורקב פתוק שפתיך כאולם
 דרכם זה כתיב והדר קבורה דהיינו לעילם בתימו קרבם

 לקו כסל אבל דרכם שזה הם יודעים כלומר לחו כסל
 סופם ממשבת כליותיה׳• אל מהשיב בקלבס מקופיס כליותיהם

 ואקריהם ת״ל שוגגין הס והרי שכקו הקלב מקמת תאמר ישמא
סלה ירצו בפיהם אובדס אקרי לנפשם לבא העתיד את

קוזרין: אינם ועכ״ז תמיד ויספרו
 קלקלה : דתה חקור בטנה בהררי :טעחא מאי בבדה ה״נ

 ראשית : בה תלויין אדם קי* רם .רביעית : מרדה
ראשית ראשית עסקי :תבואתי ראשית אתכם קראתי
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 ואם מוטב אותם מקיימים אתם אם אתכם הזהרתי
 בשעת שנא ומאי מכם נשמתכם נוטל הריני לאו

 אמר אביי לסכינא הדד תורא נפל רבא אמר לידתן
 רבהשדא ליהוי. מהטרא בהד אמתא תירוס תפוש
 אמר עוקבא מר נפל דמנפשיה לרויא שבקיה אמר

 דרי ואבי מילי חוטרא אבב ועיזירהטן רעיאחנרא

 דחכם רביעית ותאבד נשמתכם נוטל הריני :עריסותיכם
 כדאמרינן כך על נצטוו ונשים ראשיתכם שם ויבטל נרכס ויכבה

 נטרד ידה שעל עולם של חלתו איבדה היא רבה בבראשית
 ושפכה עולם של נרו וכבתה כחלה שנתרם הראשון אדם
 לארעא תורא נפל :בה תלויין הכית שכרכי ועוד דחי

 שלא עד לסכינא חדדו אומרים הכל לשחיטה עומד שהיא
 מזומנת מזלה ואיתרע הואיל כך להשליכו טויח ויהא יקום

 השפחה פשעים תרבה אמתא חירום תפוש : לבא סורענותה
 פשע חירום :תרבה תפוש :אחת בחבטה תלקה וכולן

 ליסורי עומדת אשה כלומר כלע״ז כטדו״ר מחטרא ; והתרסה
 לאותו הרבה עונשין לה וחצרפי; חוה של עונשה על ,ידה

 שהיא להפילו צריך אינך לשכור לרויא שבקיה : מלקות
 צריכה והיא משנתעכרה לילד עומדת האשה כך מאליו יפול

 ית1ח? מתה והיא נמנעת והיא רחמה לפתיח להקב״ה ,בקש
 קלה רהיטין ועיזי חגרא דעיא :נינהו הדיוט משל הכי כל

 חוטרא אבב :סרחונה על ולהלקות׳ להניעה יכול ואינו לרוץ
 עמה מדבר הוא שם צאן גדרות לפני באה כשהיא מילי

באין צאן של הדיר לבית דרי ואבי :פשעה על ,הלקותה
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 אחי נפישי חנואתא אבב אמר פפא רב חושבנא.
 וגברי מרחמי ולא אחי לא בזיוני אבב ומרחמי

 שעוברים בשעת לקיש ריש אמר מיכדקי תיכא
 לא רב גשר. כעין אימא .לא ותו גשר הגשר על

 מיפקד דילמא אמר עכו״ם ביה דיתיב כמברא עבר
 עבר לא שמואל בהדיה עליהומתפיסנא ליהדינא

 בתרי שטנא אמר עכו״ם ביה דאית במברא אלא
 ינאי רבי ועבר בריק ינאי רבי שליט. לא אומי

 במקו□ אדם יעמוד אל לעולם דאמר לטעמיה
 גם לו עושין אין שמא נס לו שעושין לומר סכנה

 מאי הנין א״ר מזכיותיו לו מנכין נס לו עושין ואם

 האשה כלומר דען קוטרין מתרגחיכן צאן גדרות ליושגון
 במקטרג כיז ואין תולין שזכיותיה פעמים בבריאותה כשהיא
 לנסים וצריכה הסככה לסתין משהגיעה אכל עונה להזכיר

 אם לכם היא ראויה א© ומעשיה עונותיה מזכירים שם
 המכות בפתק ומיחמי אחי נפישי חנואחא אבב :לאו

 והרכה אמים הרכה עושר שם ויש מזינות כו שמיזלקים
 אבב : אוהבים רחמי :אוהבים נעשים הכל יש אוהכיס

 כך מרחמי ולא אחי לא :ועוני הסס׳־ שיש במקום בזיוני
 :שלה פרקליטין וין־לו ויזשיבותה מזלה הורע הסככה בשעת
 :וזכיתם עונס להזכיר שלהם מעשים מבדקי היכא וגברי
 : לדרך ויוצא נטוי קיר כגון סככת מקום כל גשי כעין

 . בהדיה ומתפיסנא מטאיו על דיכא עכו״ס מיסקיד דילמא
 שלא הספינה בריק הנהר: את בה שעוביין ספינה מביא

פומתין: מנכין כקב: בה יהין
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 <אשרי^׳לנ האמת ומכל החסדים מכל *קטונתי קרא

 נפיק לא דשותא כיומא וירא רבי עבדך. את עשית
 מיונה יהודיך׳ דיב ה ברי יצחק רב אמר .דיקלי לביני

 שלאהיה יחלה שאם יחלה שלא רחמים אדם יבקש לעולם
 עוקכאכאיימ מר אמר והפטר. וכוח הבא לו אומרים

 דאיה-^י הביאלממנו *ממנו להנופ ליפו כי* ראק מאי
 שיטילו" וי׳ ראוי ממנו. הנופל יפול כי ישמעאל רבי דבי תני

 >ל לים והכתוב נפל לא שהרי כראשית ימי מששת ליפול
 יש״א וחובה וכאי ידי על וכות שמנלגלין אלא נופל קראו

 כ5 דבלי׳ אומרים למות ר׳ונט ה5שח מי רבנן תנו חייב: ע״י
 יוצזיח אדם מתודין המומתין כל שכן התודה לו

 לפרדיוט שנמסר כמי בעיניו רומחה יהי לשוק

 עשית אשר המסדים כשביל זכיותי ונתמעטו הוקטנו קטונתי
 המסלת יזזקה דרומית הרוק גו שמנשבת דשותא יומא :ט׳

 דקל הרוק יפיל שלא דיקלי לביני אילנות: ועוקר מימות
 למצוא צריך נופל שהוא מאמר ראיה להביא ממנו :עליו
 דכתיב בראשית ימי מששת :לזכות ראיה וממעשיו ממנו
 וזמן ומעשיהם הדורות לפניו שנגלות מראש הדורות קורא

 והכתוב זה נפל לא עדיין תורה כשניתנה שהרי פורענותס
 מצות קייס שלא זה הבית בעל חייב ירי על •' נופל קראו

 המומתים כל דרך שכן :שם העומדים אומרים :מעקה
 לעה״ב מלק להן יש המתודיס שכל בסנהדרין כדתנן מתורץ

 הדין: נגמר בפרק וכו׳ יהושע לו שאמר בעכן מצינו שכן
 : וישראלים עכו״ם דין ובעלי מריבה בעל' שם מצויין לשוק
:השופט לפני להוליכו לסרדיוט שנמסר כמי
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 עלה בקולר שנתנוהו כמי בעיניו רומה יהי בראשו חש

 לגרדום שהעלוהו כמי בלניו דומה יהי ונפל למטה
 פרקליטין לו יש אם לירון לגרדום העולה שכל לירון

 פרקליטי( הן ואלי נצול. אינו לאו אם נצול גדולים
 מלמדי׳ תתקצ״ט ואפילו ומע״ט תשובה אדם של

*אם שנא׳ נצול. זכות עליו מלמד וא׳ חובה ^עליו”*י
 לאדם להגיד אלף מני אחד מליץ מלאך עליו יש

 רבי וגו׳. שחת מרדת פדעהו ויאמר ויחננו ישרו
 תשע אפי׳ .אומר הגלילי יוסי רבי של בנו אליעזר

 ואחד לחיבה מלאך באותו ותשעה ותשעים מאות
אלף: מני אחד שנא׳ נצול לזכות

 )אליעזר( רבי יולדות מתות נשים עבירות ג׳ על ח״ר כג
 יותר הוי בקולו־ שנתנוהו קל: חימוש מששאבעלמא בראשו חש שם

 אלא שם דכין שאין לגרדום מעולה וגרוע לסרדיוט שנמסר ממי
 עלה : גדולים לפרקליטין וצריך ממור סימון ועל להריגה
 הן ואלו :למשכב וליפול לעלות שצריך הרבה שמלה למטה

 טובים: ימעשיס תשובה מעלה של לב״ד רצוי .שבהן קליטין“פי
 הוא ואפי׳ אלף מכי אמד והוא זכות עליו שמליץ מלאך כאותו

 אחר מליץ שכאח' זכות של באמד ניצול חובה עליו מעיד עצמו
 להגיד אלף מני אמד אלא אין מלאך של במליצתו אלף מני

 מלאך דהא אלף מכי א׳ הוא המליץ שהמלאך נחי ומשמע •ישרו
 עליו יש אס כתיב חדלא מוכה עליו מגידים דהשאר מכלל כתיב
 יאחליצה: אמלאך למדרשיה איכא אלף חני אמד מלאך מליץ

דמתניתין: הנך עבירות שלש לידתן: בשעת יולדות



 קע שבח שני פרק מדליקין במת
 אומר אחא רבי ילדות מתות נשים אומר ואלעזר[

 שקורין על וי״א .בשבת בניהן צואת שמבבסו׳ כעון
 אלעזר בן ישמעאל רבי תניא ארנא. הקודש לארון

 עלשקורין מתים הארץ עמי דברים ב׳ אומרכעון
 .עם בית למה שקורין ועל ארנא הקודש לארק
 באשה נבראו מיתה בדקי נ׳ אומר יוסי רבי תניא

• הנר והדלקת חלה נדה מיתה דבקי ג׳ לה ואמרי
כרבנן: וחרא ]אלעור[ )אליעזר( כרבי חרא
 בר הקיש הלבות אימר גמליאל בן שמעון רבן תניא

 שם *ונמסרו תירה גופי הן הן ומעשרות תרומות
 ע״ג מתת נדרים בעזן אומר נתן רבי תניא הארץ: לעמי

 כג משלי למה לשלם לך אין *אם שנאמר אדם של אשתו
 אומר אהא רבי לידה: בשעת שלא ואפי׳ גמירות ילדות

 קורץ היי כך ארגא שמכבסות: עון על מתות הילדות
 :הכל בו שמתקבצין ביזוי לשון עם בית :שלהם מגדלות
 עונות בדקי אה״ק: אותו קורין ואין ארגא הקדש ולארון
 דבקי :יולדות דאמרי כרבנן סכנה בשעת בהן אותן שבידקין

 ילדות: דתני דאמר כמאן זמנה לפני מיתתה ומקרבין שחדנקין
לדבר שומרים למנות לב״ד נמסרו שלא הארץ לעמי ינמסיי

 גופי והן : עליהם אדם כל את תורה והאמינה
 ותרומה מלה ממנו שנטלו וסוחכין פתן אוכלץ שמבריס תורה

 ע״ס הקדש ומל להקדיש אדם לכל מסור נחי והקדש ומעשרו׳
 שמא במטלטלין למיש צריכין שהיינו תורה גופי והן אדם כל

 :האמינתו תורה מ״ח דמאי רבנן דתקון ואע״ג בו ויזזר הקדישם
:שתדור והקדשות עולות לשלם לך אין אם
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 בנים נדרים בעון אומר רבי מהחתך. ך משבב יקה

 לחטיא פיך את התן *אל שנאמר קטנים כשהן מתים ה קהלת
 קולך על האלהרם יקצוף למה וגומר בשרך ארק ת"־!כת
 של ידיו מעשה הן זה אי ידיך מעשה את והבל י? המ
 כעון רבנן תנו :אדם של ובנותיו בניי אומר הוי אדם ש״ע/

רבי כר״ש אליעזר רבי דברי מתים בנים נדרים יש״א
 א4בשלמ תורה ביטול בעין אומר הנשיא יהודה
 ביטול בעון למ״ד אלא כדאמרן נדרים בעון למ״ר

בניכם את הכיתי *לשוא דכתיב קרא מאי תורה נ ירחי?
 למי;רבעון אמר יצחק בר נחמן רב לקחו לא מוס*

 עסק על בניכם את הכיתי לשוא טהכא נמי נדרים
 ורביבעו רבי היינו הנשיא יהודה רבי מכדי שיא.

 "ש בר אליעזר מר׳ דשמעה בתר קאמר נדרים
 אמר חד יוסי ורכי אבא בר חייא רבי בה פליגי

 כעו דאמר למאן תירה ביטול כעק וח״א מזוזה סערן

 כשק אח לחטיא בנדר: פיך את תתן אל :אשתך משכבך
 שגגו כי :הקדש של גזבר המלאך לפני בכיך: את לחייב
 נדריך קול בשביל קולך על :אשלם ולא לכדור קפצתי בשוגג
 בשביו אלא אינו הכיתי׳ בקנס וכי בתמיה הכיתי לשוא

 ע? :לקח ל׳ למדו לא לקחו לא :תורה דהיינו החוסר
 נדריב בערן והא :לשבועה דדחי בנדריהס ששקרו שוא עסקי
 איתחי הך בתר קמייתא ההיא ומשכי קמייתא בברייתא אמר

 דשמע מר״א ישמע ובתר תורה בטול בעק אמר למעיקרא
איה) אמר נדרים בעון דרבי רבי׳ דהוה אבוה פמעק מרבי



 קנד שבח שני פרק במהמדליקין
 בעון ולגרר פניו לפני ולא לפניו נדרש מקרא מזווה
 פליגי פניו. ולפני לפניו נדרש מקרא חורה ביטול

 מזוזרה בעון אמר הד מאור ורבי יהודה רבי בה
 דכתיב מזווה בעון למ^ר בשלטא ציצית בעון וח״א

 *למקדכיי׳י בתריה וכתיב מתך מזוזות על *וכתבתם
 שם מאי ציצית בעץ לט״ר אלא בניכם וימי ימיכם ירבו

 דכתיב מרי[ שילא ]ואיתימא כתנא רב אמר טעמא
 ירמל לא נקיים אביונים נפשות דם נמצאו בכנפיך *גט

 למ״ד אמר יצדק בר נחמן רב .מצאתים במחתרת
 במחתרת: פתחים שעשו מהכא נמי מזווה בנערן
 ומשמשק זוכה בציצית הזהיר כל לקיש ריש אמר

 .וכייה הי אמר *כה שנאמר עבדים ות״ת אלפים כ׳ לו
 אנשים עשרה יחזיקו אשר החמת בימים צבאות

 לאטר יהירי איש ככנף והחזיקו הנוי□ לשונות מכל

 כדרש במכס וימי ימיכם ירבו למען נדרש טקרא :הכי כמי
 פניו לפני ולא :במזוזה דמשתעי דלקמי׳ אקיא קאי לפניו

 ביטול בערן ואף פניו ולפני :בכיב© את אותס ולחדתס
 מצותם שבטלת ככפיך בשביל בכנפיך נם :קאמר תורה

 קטכיס בכי© נקיים אביונים נפשות רם קובת 7לע ואכמל
 לא קרא וה״ק סציחין לה שאין כמחתרת :מטאו שלא

 אלה כל על כי במצותי שלמים מצאתי׳ פצימהון נממתרת
 : כתיב בניכם את הכיתי לשוא בתר קרא דהאי הכיתים

 אנשים עשרה בכס ימזיקו הכנף בשכר יהודי א*ש בכנף
יש כנפות וארבע לשון לשבעי© מאות שבע הרי לשון מכל
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 •שנאת אומר־בעון נחמיה רבי תניא וגר. עטכם נלכה
 ואשתו ארם של ביתו בתוך רבה מריבה הנם

 כשחם טתים אדם של ובנותיו ובניו נפלים טפלת
 אין׳ תלה בעון אומר יהודה בר׳ אליעזר רבי קטנים.

 ווורעין בשערים משתלחת ומארה במכונס ברכה
ואת אעשה אני *אף שנאמר אוכלין ואחרים זרעים כי ייקי׳

 יארת השחפת את בהלדח עליכם והפקדתי לבס
 יק ל! וזרעתם נפש ומריבית עינים מכלות הקדחת
 אל^ית בהלה תקרי אל אויביכם ואכלוהו זרעכט
 *וראשירח שנא׳ מתברכין נותנת ואס ־חיקאלבחלדה

 בעוף כיתך אל ברכה להניח לכהן תתנו עריסותיכם ״י
 מלהוריד נעצרים שמים ומעשרות תרומות ביטול

 רצק ארם ובני אבד והשכר הוה והיוקר ומטר טל
חום גם *ציה שנאמר מגיעים ואין פרנסתן אחר כד יייג

 רבי תנא משמע מאי חטאו. שאיל שלג מימי יגזלו
 בימית אתכם שצויהי דברים כשביל ישמעאל רבי

 בו ראה שלא הים שנאת :מאות ושמנה אלפים הרי לו
 מדה( ריבה מריבה :ושנאו לשנאותו מותר שיהא עברה דבר

 היינו ממנו ניטלת אהבתי מתים קטנים ובניו :מדת הנגד
 מארת באה כך ומתוך ושחן יין באוצרות במבינס : במדה נחי

 כמו והפקדתי :מלה בעין בהלה : ביוקר שמוכרין בשערים
 : כבר שכנסתס שעליכ׳ מת את אמעט איש ממנו נפקד ולא

 ,ותשבי :הווה היוקר גשמים שאין ומתוך נעצרים השמים
שצויתי דברי׳ צווי: כמו ציה חום גם ציה :ריוח שכר אבד



 קנח שכח פ-קשני מדליקין במה
 ממורה ^לג מימי מכם יגולו עשיתם ולא החמת

 ג מלא:" ארח *הביאו שנא׳ מתברכין נותנין ואם הגשמים.
 מ^י .ובחנוני בביתי טרף ויהי האוצר בית אל המעשר בל
 אח^ לכם אפתח לא אם צבאות ה׳ אמר בזאת נא

 דייישי׳א כלי עד ברכה לבם תי,והריק השמי׳ ארובות
 חמי דל עד רב אמר )רב( בר רמי אמר די בלי עד מאי

 עולה הגובאי גול בעון די. מלוט" שפתותיכם שיבלו
 שנאמר בניהם בשר אוכלין ארם ובני הווה והרעב
 ד עיוזס שומרון בהי־ אשר הבשן פרות הוה הדבר *שמעו

 כגון רכא אמר אביונים הרוצצות דלים העושקות
 לג *הכיתי וכתיב עבדן ולא *דאכלן דמחוו׳ נשי חני

 שם יאכל וזיתיכם ותאניכם וגו׳ ובירקון כשדפון אתב׳
 י יואל הארבה ויתר הארבה אכל הגזם *יתר וכתיב חגום.
 ש ישיניווגןר* וכתיב ול,הרןס אכל חילה ויתר הילק אכל

 כשר איש שבעו ולא שמאל על ויאכל ורעב ימין על
 ורעי. בשר אלא ועו ור בשר תקרי אל יאכלו זרועו

 ולא דאכלן :ומעשרות תרומות היינו היזיס כשעת אתכם
 שמלומדות מתוך ועוד בעליהן את שנוזלות ונמצאות עבדן

 פרשה בההיא וכתיב :לגזול לבעלים נורמות ונמשתה במאכל
 כרמיכם דקרא וסיפיה בשדפון אתכם הכתי עמום בנבואת
 שהגזם דמשקע הגזם •תר ביואל וכתיב הנזם יאכל יזיתיכס

 אלמח ויזסיל ארבה באים ואיוריה מכה תיזלת אלא אינו
 וכיין הוה רעב עולי׳ גובאי דמיני וכיון גזל בעון עולה ,נובא

וסיפיה וגומר ורעב •מין על ויגזר בישעיה כתיב הוה "רעב
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תור; וביטול הרין וקלקול הדין ועוות הרין עינוי בעזן
 אוכלי אדם ובני בא וכצור׳ ודבר רבה וביזה חרב

 *והבאה דכתיב במשקל ואוכלקלחמם שבעים ואינן כי ייקיא
לכס *בשברי וכתיב ברית נקט נוקטת חרב עליכם שם

 אלא ברית ואין וגו׳. נשים עשר ואפו לחם מטה
 וכתיב וגו׳. ולילה יומם בריתי לא *אם שנא׳ תורה לג ייחי׳

ושבוער שוא שבועת בעון מאסו במשפטי וביען *יען =י ?יא”
 ובחמר רבה רעה חיה שבת וחלול השם וחלול שקר
 שנא משתוממין והדרכים מתמעטין אדם ובני כלה

 אלז באלה תקרי אל לי תוסרו לא באלה *ואם שם
וגו השרה חית את בכם *והשלחתי וכתיב באלה שם

 ונ7ל ייכין7ה שחאמרין עינוי :יאכלו זרועו בשר איש דקרא
 אותו משהין להם שהוברר לאקור אלא שאים לשם ולא

 הי שלא הרין קלקול :ין7מזי אותו שחעותיס הרין עוות
 ריבו ובזה חרב :מאליו ונתקלקל צרכן כל לעיין בדין חתוכין
 לל אס כתיב7 תורה אלא ברית ואין ברית נקם רכתיב

 והגיח וכתיב .שמתי לא וארץ שמים לוקות ולילה יוחס בריתי
משלמיז הייכו7 מרב י7י ועל מרב וכתיב ולילה יומם מ

הרי בתוככם בר7 ושלמתי וכתיב באה הביזה חלמחה גירוי
וכתיב בצורת הרי למס מטה לכם בשברי שם וכתיב דבר

 וקלקול עינוי הרי מאסו כמשסטי וביען יען הקללות כל בסוף
על כגון הידוע את החשכה כל שוא שבועת בכלל: ועוות

 ומאמין ניכן בדאותו שאין שקר שבועת : אשה שהוא איש
 באלה אלא :עובר מאין משתומטין והדרכים :לבריות שקר
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 לשקרייקיאיט בשמי תשבעו *ולא שקר בשבועת וכתיב

 כי. מם *ולא כתיב השם ובחלול אלהיך שט ארה וחללת
 לא שמ!ה *מחלליה כתיב שכת ובחלול קדשי שם את תחללו

 בעון שקר. משבועת חלול חלול ויליף יומת ן—מט
 מסתלק׳ ושכינה חרב המקדש בית רמים שפיכות

 אחנמדנ׳לה תטמא ולא וגומר תחניפו *ולא שנא׳ מישראל
 בתוכה שוק אני אשר כה יושבים אתם אשר הארץ

 כה יושבים אינכם אותה מטמאין אתם אם הא
 והשמטת ועכו״ם עריות גלוי בעץ בתוכה. שוק ואיני

 ובאין אותם ומגלין לעולם בא גלות ויובלות שטיטין
 יח !יקיא התועבות כל את *כי שנא׳ במקומן ויושבין אחרים

 טס הארץ *ותטמא וכתיב וגו׳. האי־ץ אנשי עשו האל
 טס הארץ תקיא *ולא וכתיב וגו׳. עליה עונה ואפקוד
כ! שם את *ונתתי כתיב ובעברם אותה בטמאכם אתכם

06 וגו׳ מקדשכם את *והשימותי וכתיב וגו׳ פגריכם
 ויזללת שקר בשבועת וכתיב שקר בין שח בין במשמעה ויש

 השם חלול : משבועה וגמרי׳ יזלול כתיב השם וביזלול ובשבת
 נמצאו במעשיו נזהר ואינו הימנו למדין אדם שבני גדול אדס

 שאין מבין זה ואומרים ידו על התורה מזלזלים הקטנים
 :יזולין דבריו ונעשה מתיולל השם ונמצא ובמצות בתורה ממש
 כי :בתוכם משכני שאין במשמע הבית יזי־בן שוכן אני אין
 פגריכם את ונתתי :כתיב עריות בפרשת התועבות כל את
 אזרה ואתכם בתריה וכתיב עכו״ס דהיינו נלוליכם י“פגי על

שהם הרי בה היושבים אויביכם עליה ושממו יכתיב נגייס
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*< כתיב וביובלות ובשמיטין כגיים אזרח ואתכם יי יהי*

 ואת השמת ימי כל שבתותיה את האר? תרצה
 תשבות השטה ימי כל וכתיב וגו׳ אויביכם כארץ

 מתחדש קשית וגזרות רבות צרות הפה נבלות בעו כה
 ואלמנו ויתומים מתים ישראל שונאי ובחורי " שם

ל בחוריו על כן *על שנא׳ נענים ואינם צועקים ג ישיגיה
! ירחם לא אלמנותיו ואת יתומיו ואת ה׳ ישמח

 ע לא זאת בכל גבלה דובר פה וכל ומרע חנף כלו ?4,
 אמרר נטויה ירו ועוד מאי נטויה. ירו ועוד אפו
 לחוס נכנסה למה כלה יודעין הכל רבא בר חנין
 ד גור עליו חותמין אפילו פיו המנבל כל אלא
 רב אמ׳ .לרעה עליו הופכין לטובה שנה שבעים של
 מעמיק פיו המנבל כל חסרא רב אמר שילא כר

 ב נחמן רב זרות. פי עמוקה *שוחה שנא׳ גיהנם לו נ3 משלי
ש יפול ה׳ *זעום שנ׳ ישותק השומע אף אמר יצחק שם

: ..במקומם •ושבי© ואויביהם גולין
 אלמנוח ואת יתומיו ואת :וגזרות צרות הרי ישמח לא

צ כי מה בעון כעכין ואיכן צועקין הרי ירחם לא
 כלשכת ועל לשון ועוד כבלה: דובר פה יכל ומרע מכף

 זכיוא לבטל עליו כטויה הדין •ד שכה ע׳ שהן אי© של
 לח לפרש לאדם הוצרך ולא כו׳ יודעי! הכל זה: בעון

 מוככח עמוקה שוחה :ויו' אפילי בכך פיו והמכבל נככסה
 הקב" של זע© שם יפול ה׳ זעום זרה: שפיו למי זרות לפי
זעוי קרוי ושומע אצלו היושב זרות פי אצל שם שיכן הוא
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 חבורות לעברה עצמו את הממרק כל אושעיא א״ר
 :משלי ברע תמרוק פצע *חבורות שנא׳ בו יוצאין לפצעים

 חדריו *ומכות שנא׳ בהדרוקן שנדון אלא עוד ילא
 הדרוקן: לעברה סי׳ יצחק בר נחמן רב אמר בטן.
כו רעב ושל עבה עבירה של הן הדרוקן מיני ג׳ ת״ד

 חשש© הקטן שמואל דק כשפים ושל תפוח
 אביי איתסי מפיס מי עולם של רכינו אמר בלה
 דמכפיןנפשיה. בנחמני ביה ידענא רב אמר ביה חש

 קטילי נפישי דאמר הוא רבא והא ביה חש רבא
 רבנן ליה דאנסי רבא שאני .כפן מנפיחי קדר

 עסקי׳ משאר עצמו ממרק לכך לבי חפנה עצמו הממרק הקב״ה: של
 הוא: מולי הדרוקן :ברע הממרק ברע תמרוק :בעברות להתעסק

 ועב מתקשה בשרו עבה :עבירה בשביל הבאה עבירה ,שי
 ומי© בשרו על עורו נופח שייכוז״ש תפוח :בעובי ונפות

 מפים מי וכמוש: דק בשרו רק כזכוכית: נראים גנתייס
 יאמרו עכשיו עברה של שאינו ולהודיע להבמין גורל מטיל ,מי

 שאמרנו סימנים בג׳ יודעין הכל ואין ית על שעברתי עלי
 צריך ואין לו בא רעב שמממת ביה ירענא :שמשתנין :פעמים

 הרעיב לא הא בו מש למה כלומר דאמר רכא והא :לתשדו
 עצמו דהמרעיב מכלל בכממני ביה ידעכא חדקאמר עצמו את
 צואה בברכות ואמריכן נקביו משהה שהיה משוס ואי בעיניו יע

 איהו הא בא הוא בקבים שהיית שעל רבה הדרוקן ינה
 הדרוקן ממותי נקבים הרוגי רבי׳ קדר קטילי גפישי אמר

דאיסי :כקדרה ששופך ש© על קדרה לשון קדר :רעב לש
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 סי( הן. סימנין ד רבנן תנו כרחיה: בעל בעידניה
 לגסוד סי׳ ירקון חנם לשנאת סי׳ הדרוקן לעבירה

 אסכרר ת״ר אסכרה. הרע ללשון סי׳ עניות הרוח
 אימר יוסי ברבי ר״א המעשר. *על לעולם שסבאה

 קר?! מאי ריב״ל ואיתימא רבא אמר הרע לשון ע״בעל
ס בו הנשבע כל יתהלל באלהים ישמח *והמלך סג מלים

 יוסו בר׳ ר״א לחו איבעי׳ .שקר דוברי פי יסכר
 הר לשון על אף דלמא או קאמ׳ הרע לשון על
ה כיבג׳ לכרם רבותינו כשנכנסו ת״ש קאמ׳. נמי

 ז שאלה נשאל׳ ור״ש יוסי בר׳ ור״א יהוד׳ ר׳ שם פלק
 וגומר מעים בבני מתחלת מה מפני וו מכה בפניה׳ המאה

 המדברי! ראש בראלעאי יהירה רבי נענה יע״שבפה
מבי ולב יועצות שכליות אע״פ ואמר מקום בכלא"שי

 יום כרבי אלעור רבי נענה גומר פה מחתך ולשון

 אונסי לפניו עת להם הקובעי׳ התלמידי׳ בערניה רבנן ליה
 עניוו הרוח לגסות סימן רבנן תנו נקביו: להשהות אותו

 החתקי• אסכרה דתור': עניו׳ עניו' מאי מפרש מקדש האיש בם׳
 האוס המעשר על :ביכמ״לאן הנקרא בגרון וגומר במעיי׳

 כמדי מדה מיתתו וזהו שמיס בידי במיתה והוא טבלים פירותיו
 ב״י זה לכרם אסכרה: יסכר במעיו: נכנס גרונו שדרך

 ז מכה בירושלמי: מפורש כך ככרס שורות שורות שיושבין
 לד□ עליו שצוה המלך במצות המדברים ראש אסכרה:

 באו והיא הרע לשון גומר פה :כדלקמן מקום בכל תקלה
 לספי מכין שהלב כפה וקסייס במעיים מתקיל לפיכך כך על

ק יוצא הקול גומר פה :מלבו דברים ובודה הרע לשון
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 טמאים .טמאים דברים בה שאוכלין מפני ואמר
 .מתוקנים שאינן דברים בה שאוכלין אלא ס״ר.
 אמיו חורה. ביטול בערן ואמר שמעון רבי נענה

 עכו״ם .בעליהן את שמבטלים .יוכיחו נשים לו
 .יוכיחו תינוקות .ישראל את שמבטלים .יוכיחו

 .יוכיחו רבן בית של תינוקת .אביהם את שמבטלים
 מארב ואיתי גוריון רבי גוריקידאמר כדרבי התם
 צדיקים כדור שהצדיקים מומן שמעיה בר יוסף

 של תינוקות בדור צדיקים אין הדור על נתפסים
 ועירי בר יצחק א״ר הדור. על נתפסים רבן. בית

 קרא מאי נוירא בן שמעון רבי אמר לה ואמרי
 א שירש בעקבי לך צאי בנשים היפה לך תדעי לא *אם

 לשון דבשלחא מיתה עונשן וכי ס״ר טמאים דברים :הגרון
 :אצמית אותו רעהו בסתר מלשני דכתיב מיתה עונשו הרע

 באלו כדיליף שמים בידי במיתה שהטבל מעושרים מחוקנין
 כדאמרינן מיתה במי דענוש תורה ביטול בערן :הנשרפים הן

 תלמדו לא אם הא ימיכם ירבו למען פניו לפני נדרש מקרא
 דכתיב תורה דברי על מצוות שאינם יוכיחו נשים :יתמעטו
 באסכרה ומתות בנותיכם ולא בניכם את אותם ילמדתס

 שאינם תינוקות בעליהן: את מבטלות הן אף להם אמר
 אביהם את שמבטלים בעון הס אף להם אמר לימוד בני

 לא רבן בית של :באגוזים ולפייסם ולצונן ליומה להוליכם
 צאי מצותי לשמור לך תרעי לא אם :מבטלים ולא נעלים

שהיו הראשונים אבות הצאן עקבי בזכות ריזחיס ובקש לן1
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 הרועיו על הממושכנים גדיים ואמרינן וגו׳ הצאן
 מינ שמע קאמר הרע לשון על אף מינה שמע

 ריק מקים בכל המדברים ראש ליה קרו יאמאי
 יהודה ויתיב שמעון ורבי יוסי ורבי יהודה ^בי

 נא כמה ואמר יהודה רבי פתח גכייהו גרים
 גשר תקני שווקים תקנו זו. אומה של מעשיהם

 שט רבי נענה .שתק יוסי רבי .מרחצאות תקנו
 עצ לצירך אלא תקנו לא שתקנו מה בל ואמר
 ל| מיחצאות .דנית בהם להושיב שיוקי׳ תקני
 יהוו הלך .מכסים מהם ליטול גשי״ים עצמן בהם

 יהו אמרו למלכות ונשמעו דברים וספר גרים כן
 שמ לצפורי. יגלה ששתק יוסי יתעלה. שעילה
 מדרשו בי טשו ובדיה הוא אזל .יהרג שגינה

 יכו ריפת׳ דכיתהו להו מייתי הוות יומא כל
 לכח ליה אמר גזירתא תקיף כי - וכרכי רמיא
 ן מצערי דילמות עליהם קלה דעתן נשים
1גי אתרחש במערתא טשו לן ומגלי

 תינוקות^ גדיותיך בזכותן ורעי ומזוקן הצאן רגלי
 פ ופרכסיי: הדור רועי הי־ועים משכנות על יתפשו שלא
 ש׳ הבא קאמר דהא כמעשר פליג ולא הרע לשון על אד

 יק גר כן ג־־יס כן מתוקנים: שאינם דברים איילים
 עי* שווקי מושב שדי- שילקי׳ ארמיים; זו אלמה של היה;

 י ואמי לאביו אי לתלמידיהם דבריהם יסיס^ ימיציתיהם:
לה יתעלה למלכות: ידו על ונשמעו למלכות להשמיע



קנט ׳טבח שני פרק מדליקין במה
 ?קני משלחי והוו יתבי והוו דמיא ועינא חרובא להו איברי
 גי״סי יומא כולדה יתביערצוארינהובחלא והוו מנייהו
 מועלע-,מנייה משלחי והדר ומצלי מיכסו לבשו צלויי בעידן

 שמן ע׳ .במערתא שני תריסר איתיכו ליבלו. כיהיכידלא
 חהה!ה לודעיד, מאן אמי דמערתא אפתחא וקם אליהו אתא
 ההווף;^ נפקו נוירתיה יבטיל קיסר דמית יוחאי לכי

 יזעילס חיי מניחין ן^מר וזרעי כרבי דקא אינשי
 נשרף מיד עיניהם שנותנין כ״מ שעה בחיי יעיסקין

 יגד״י יצאת׳ עולמי להחריב להם ואמרה קול כת יצתה
 ■*ם ;ע״ן ירחי תייסר איתיבו אזול הדור למערתכם חזרי

 * יצתה חדש י״ב בגיהנם רשעים משפט אמרי שתא
 היכ<ח כל נפקו ממערתכם צאי ואמרה קיל כת

 א״להלמת שמעין. רבי מסי הוי אלעזר רבי מחי דחוה
שבתא דמעלי פניא כהרי ואתה אני לעילם די כני

 ועינא סירותיו: לאכול חרובא להו איברי המדברים: ראש
 *כלו שלא בגדיהם סושטין שהיו בחול בחלא לשתות: רמיא

 שעה כחיי ועוסקין מורשים: ביבי בידל: ערותן ימכסין
 רצוני': לעושי וריוין חזון מחלק הקב״ה עכו״ס ע"* דאפשר
 תכבה לא ואשם שנא׳ חודש י״ב בגיהנס רשעים משפט

 אף בשר כל יבא בשבתו שבת וחדי ביזדשי חדש ,חד יהיה
חדשים אף שלהם למינוי שבתות ימה במשמע בי הנידונין

 לעיל דכתיב חשתעי גיהנס בפישעי ודאי והאי שלהם למינוי !
 לה תכי הכי בי הפושעים האנשי׳ בפגרי וראו ויצאו מיניה

ואתה: אני תורה בעומקי לעולם די נס״ע:



שבח שני פרק מדליקין כמה ז 59
 ורהיט אסא מראני חרי דהוהנקיט סבא ההוא חוו
 לח אמי לך למה הני ליה אמרו השמשות בין

 והו ומר בנגד חד בחד. לך ותפני שכת לכבוד
 ע? מצות חכיבין כמה חזי לבדיה א״ל שמור כנגד

 יאיו בן פנחס רבי שמע .דעתייהו יתיב ישראל
 ארץ קא הוה בני לבי עייליה לאפיה נפיק חתני׳

 ק: הוה בגופיה פילי ביה רהוו חזא לבישרי׳ ליה
 א״לא ליה. וקמצוח עיניה דמעת נתרן וקא בכי

 ב: שראיתני אשריך ליה אמ׳ בכך שראיתיך לי
 כן בי מצאת לא בכך ראיתני לא שאלמלא

 קושי יוחאי בן שמעון רבי מקשי דמעיקראכיהוה
 פירו? תריסר יאיר בן פנחס רבי ליה מפרק הוה

 הוו קושיא יאיר בן פנחס רבי מקשי כי לסוף
 ואיתרתי׳ הואיל אמר פירוקי כ״ד רשב״י ליה מפרק

של יעקב *ויבא דכתיב . מילתא איתקן איויל ניסא לג י׳ז ל
 בתורו שלם כממונו שלם בגופו שלם רב יאמר

ושמו* להם תקן מטבע א״ר העיר פני את *ויחן מס
 מרחצא אמר יוחנן ורבי להם תקן שווקים אמר

 ת! מעד כמי מראני :כשבת להריח הדס של מכילות מראני תרי
 ה%ך' מחמת וסדקי׳ בקעים פילי ומחליק: מתקן אריך כימה:

 כ-0ה את ומכאיבין מלומין שהדמעות לר״ש ליה וקמצווח
 כ1 עץ מיד כשניצול יעקב שעשה כדרך מילתא לתקן בתחלתן:

שלא בתורתו שלם מצלעתו: שנתרפא בגופו שלם
'0 ומנייה מן דבר להם תקן הדרך: טורח מפני למודו



 קס שבח של פיק מדליקין במה

 א״ל לתקוני רבעי טילתא איכא אמר להם. קז1^
 להולך *ואית טומאה ספק כיה דאית דוכתא איכא
 דאתחזק אינישדירע אמ׳איכא לאקופי לכוחני צערא
 בן קצץ כאן סבא ההוא ליה אמר טהרה. הבא
 היכא כל הכי נמי איהו עבד תרומה תורמוסי זכאי

 .צייניה רפי דהוה וחיכא וכל טהריה קשי דהוה
 .הקברות בית יוחאי בן טיהר סבא ההוא אמר
 ולא עמנו היית ואפילו עטנו היית לא אלמלא א״ל

 עמנו שהיית עכשיו אומר אתה יפה עמנו נמנית
 ת״ח זו את זו מפרכסות זונות יאמרו עמנו ונמנית

 לשוקא נפק נפשיה ונח עיניה ביה יהב שכן כל לא
 כעולם לזה יש עדיין אמר גרים בן ליהודה חזייה

 צערא להו ואית :תיקון צשון השדה מלקת את מויקן
 העיר מעבר מקום בו שהספק שוק אותו שהיה לאקופי

 וצריך טומא׳ מפני שס ליכנס יכולים היו לא והכהנים לרבים
 בהאי טהרה דאתחזק דירע איכא ;ארוך אמר דרך להקיף

 לפנותו: ניתן ולא גמור הקברות בית היה שלא מימיו שוק
 תורמסי גידולן: לאיזר ועקרן שתלן זכאי בן קיצץ כאן

 עבר כהן: היה הוא וגס בטהרה לשומרם הצריכות תרומה
 ונעשה שם ומשליכן תורמוסיס מקצץ היה הכי נמי איהו

 הכי הקבר למקום וציינו שם שהוא במקום המת וצף :ס
 היית :ירושלמי זרעי׳ ובסדר העומר דפרש' בפסיקת' ופרש

 מפרכסות :המכין מן להיו׳ לדעתנו הסכמת ונמנית ןזטעמד
;נאה להיות מכרתה שער אח זו את '
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1 ן י3המ; ל עצמות: גל ועשאו עיניו ם נתן ,׳פ3£גח

 ביתו בתוך לומר אדם צריך דברים שלשה מחלי׳ ע״ע
 \ #ןידעת 5אריב״ מה״מ גמ׳ וכו׳• חשיבה עם ע״ש שם
>\כ; תחטא: ולא נוך ופקדת אהלך שלים בי יימי

מ ג׳ רבנן דאמור אע״ג הונא רב בר רבה שטאמי"

 אשי רב אמר מיניה רליקבלינהו חיכי בי בניחותא
הונא רב בר רבה דאמר הא לי שמיע לא אנא

א :מסברא וקיימתי׳
 כ וכ 1ובד־ החמה משתשקע השמשות בין איזהו שם
 י| התהתו הכסיף מאדיטין. מורח שפני 5ע״

 העלי! הכסיף השמשות בין. העליון הכסיף ולא
 , נחמיר רבי ר״י דברי לילה והו לתחתון והשורה

 מי חצי החמה משתשקע אדם שיהלך כדי אומר
נכנה זה עין כהרף השמשור־ת בין אומר יוסי רבי

 1 | הרבה: מזק ונפל בשרו שנרקב כמת־ עצמות גל
ויאמין יפשעו יום מבעוד להזכירם ימהר שאם חשיכה עם

* : שהות יש עדיין
זי השמיר הכסיף :בעבים ממה אדמומית שנראה מאדימין

 ז לאח הסמיכה הרקיע כיפת של תמתון התחתון
 סרן ולקחן להכסיף ממהרת איכה כיפה של גובהה עליון

 השמשה נין אורך שיעור זהו טיל חצי ארישא: סיפא דקשיא
 עי קריצת כשיעור עין כהרף לילה: הוי חיל מצי ולאמי■
יוצל יהיוס נכנס הלילה נכנס זה במזקה: ולא ברפיון



 קסא שבת שני פרק במהמדליקין ?
עליו: לעטור איפשר ואי עעא וזח

 לה מ^יס של בארה לראות ררוצח חייא רבי !ואמר
 כמין ייראה ויצפה הכרמל לראש יעלה ז\

 רב אמר .מרים של באי״ה היא וזו בים \כברה
 :מרים של בארה היא ווו טהור המיטלטל מעין

 ■ שה בשני מלאכה העישה ובידא בי׳ יוסי רבי אמר
ע״ב א״ל נפשך ממה חטאת חייב השמשות בין

 דרבנן בשיעורא לכו קיט דלא אתון לשטעיה רכא
 המעונן ביום שרגא אתלו דיקלי אריש אדשימשא

:אדאני נמי י א עורבא חזי כדברא תרנגול׳ חזי כמתא

 השמשות בין קרי מתפרשין כשהן זה כניסת עס זה יציאת
:חעליא יום הוי הכי דמקמי וכל

 מרים של בארה זהו :ככברה ועשוי עגול סלע כביה כמי;
ותמת דכתיב מריס של בזכותה ישראל עס מתגלגל שהיה

 מלקבל טהור לעדה: מיס היה ולא ליה וסמיך מריס שס
 ממנו הכובעים המיס להיות דמי ככלי ילאו יב וטינלין טומאה

מריס: של בארה אלא מטלטל מעיין לך ואין כשארבין
כאן ואין א׳ בהעלם שבת ומוצאי ע״ש השמשות בין בשני

 ליליא אי נפשך ממה קטאת: אלא אליי אשס עוד
 הוא יממא ואי כלום אינו שבת מוצאי ושל ע״ש על קייב היא
 בין כל ליה דעבד וכגון כלים ע״ש של ואין ח״ש על קייב

 בשיעורא :בסוסי ולתאי בתיזלתו להאי לספוקי דליכא השמשות
 חזי מבע״י: הכר את הדליקו אתלו השמשות: בין דרבנן

אדאני :העורבים וכן מבע"י הקורות על היושבים תרנגולים
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 כירה

שלישי פייק
 פני כנגד ידיו המניה כל ]א״ר[ הונא א״ר אבא א״ר כן
 :א״א של בבריתו כופר כאלו שלמטה מא

למיס רבעי יהודה מרב משתמיט הוה וירא רבי ״״׳3
העו? כל יהוד׳ רב דאמר רישראל לארעא י?5

 *בבל שנאמר בעשה עובר ישראל לארץ מבבל
 :וגו׳ פקדי יום עד יהיו ושמה יובאו

תחלו וזהו דם אכילתו שתה ולא אכל תניא יכ ',יי"
 אמוג אך־בע הלך ולא אכל מעיים חולי .

 לנקי הנצרך רע ריח תחלת וזהו מרקבת אכילתו
 תהו וזהו אפרי ע״ג שהסיקוהו לתנור רומה ואכל
 דימו מהם שתה ולא בחמין רחץ ווהמא ריח

 מבפנין הסיקוהו ולא מבחוץ שהסיקוהו לתנור

כסוו שיורית הקמה לצד כוטין שלו ועלין מאליו״ה הקרוי עשב
 ק למערב מאד כפוסק ולערב זקופין היום ובקצי למזרק

יל היה משתמיט בדבר: בוש שהוא דכראה כופר כאלו
 לאיי! לחיסק זירא רבי בעי דהוה משים לו ליראות

 1ו> מלילך. עליו יגזור פן ירא והיה ס״ל לא יהודה ורב ׳לישראל
 ככתובוחי כדאמריכן כתיב שרת בכלי קרא דהאי לי׳ ©בירא זירא

הסת: ריק ךע ריח זבל: לעשות קתעכלת איכה טרקבת
 ולן תמיד: בזיעה מזות© גופו כל זוהמא ריח

:לכלום מטיב שאיכו מבפנים הסיקוהו



3קס #בה שלישי פיק כירה
 לכרזול דומה כצונן נשתטף ת4ול כחמין יחץ

>4ול רחץ לצונן הכניסוהו ולא לאור 'שהכניסוהו
:חבית ע״ג למים דומה סך

טומנק במד!
רביעי פרק

 כח כאלישע נקי נוף צריכין תפילין ינאי דכי אמר
 מ כנפים כעל ליה קרי ואמאי וכו׳ כנפי׳ כעל

 רביי״א יתיב וכו׳: ארס מלכות גורה אתת שפעם
 יוכ ד,ול וכו׳וקמיבעיא יונתן ור׳ בןעכינאי יונתן
 א״ל מי כנגד אחת חסר מ׳ מלאכות אבות יחנן
 ש© א״ל .המשכן עכירות בנגד חמא כר חנינא רבי
 3ע״ ברבי שמעון רבי אמר בך אלעור ברכי יונתן יפי
 ומלאכתו מלאכות מלאכתה כנגד לקיניא כן יוסי

 ל* לאמי׳ הביתה *ויבא יוסף רב כעי אחת חסר מ׳ שבתור׳
 וליחי אביי א״ל לא או הוא ממניגא מלאכתו לעשות

למיסע״ג הברזל: את ממזיקים שהם לצונן הכניסוהו ולא
:לתוכו נכנסים שאינם וצדדיו שרליר על חפית

 לן והוה להדדי דדמיין יש מלאכות דהרכת מי כנגד )חים׳
וכו׳ טרר היינו זורה היינו כדפריך כאיזד כלן לחמשבינהו

 דקי© לאו אי להו מיזלקים הוו לא שביניהם מועט מלוק יחשיס
 שבתורה :מי( כנגד בעי לכך דבר שוס כנגד מלאכו׳ דל״ט להו

כמכין מלאכה כל תעשה לא קיא וה״ק התורה בכל שכתובים
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 משם ווו לא יוחנן א״ר ]ארבב״ח[ לא מי ילמני ס״ת

 לו מספקא קא כי א״ל .ומנאום ש״ת שהביאו עי־
 הוא ממנינא דים רדתה *והמלאכה דכתיר משום לי שמי"

ויבא דילמא או נכנס צרכיו לעשות כמ״ד ךזיהאז
 והמלאכן והאי היא ממנינא מלאכתו לעשר הכית׳

 י תיקו: עבידתא ליה ישלים ה״ק דיס היתה ט?1ינם
כשעורו יתבי הוו אשי וים זוטרא ומר אמימרנ? ׳פ

אש ורב אמימר ברדא לקמייהו אייתו
י , , כט

 לעני פ״א קדושין וכו׳ משם זזו לא שבתורה: מלאכה כל
חנינ ואי הוא ממנינא דים היתה והמלאכה דגיןון: וי״ו ב״ע

 אמי חסר מ׳ מלאכות אבות ומדתכן ארבעין הוו לתרוייהו
 מלאס דלא למימי דאיכא 7ח תרי ובהני למנינ׳ דלא חד איכא
 והמלא• לי׳ מבעיא קא והכי כפקא מיכייהו הי ידענא ולא כינהו
 ט• י7רדו כגון היא ממש ומלאכה היא ממכיכא דיס היתה
והן הצורך חן פחות לא דיס כפי אותם ין77מר היו לצפוי

 אמין ד לחאן ומסייע דחפיק הוא מלאכתו לעשות והאי יותר ■
 שנראים אלא עמה לשכב נכנס צרכיו לעשות סוטה במסכת

 לא?% לה ומסייע הוא מחש מלאכתו האי או וכו׳ אביו דמות לו
 קרא חשחע7כ אלא היא מלאכה לאו דים הייתה והמלאכה והאי

 דאמיש[ עליה רחי7 מידי וכל עבירת׳ דשלים נדבה: בהבאת
 ,דאחי תא7עבי נטילת כסוטה כדאמריכן ענידת׳ ליה קרי

ע״כ: להחריב מלחמה צבא אלא ואינו להיכלא לאיתויי שנאה 'ע,
 ותלתא עשב שם אהלא תלתא והוא פניו לרחוץ בירא

וקורי} עלין ל בו ויש סיגלי ותלתא הדס אסא יבלא״ם



 קסג שבת רביעי פרק במהטרמנין
 לידת אמרי ידיח משי לא זוטרא מי ידיהו משו

 שרי ברדא ששה רב דאמר להא מר לה סבר לא
 בהול דאפי׳ דמר מעיה בר מרדכי רב ליה אמר
 מגרר דתניא הנא האי בי לה סבר ד ס״ל לא נמי

 כשביד"' בשרו מעל מכה וגלדי צואה גלדי אדם
 ואינהו אסיד. עצמו ליפית כשביל ואכס צערו
 ידיו פניו אדם רוחץ ךתניא הא כי סכיוה כמאן
 טי משלי שנאמר משום קינחו כבור בשביל יום בבל ורגליו

 נא רבי אמר הונא רב *אמר למענהו. ה פעל 1*כי
 להטמין התיר רכי והתניא הצונן את להטמין אסור
 מרבי דלשמעי׳ מקמי רר>א קשי<א לא הצונן ארה

 ה<ה כי דלשמעיה לבתר הא יוסי כרכי ישמעאל
 לפניו אמר הצונן אה להטמין אסיר אמר דרכי

 ארה להטמין התיר אבא יוסי ברבי ישמעאל רבי
 ב<? פפא רב אמד :זקן הורה ככר אמר הצונן
 יוסי רבי שאלו זה את זה מהבכין כמה ודאה
 ישמעאל רבי דהא רבי לפני ויושב כפוף היה קייס
 ויושב וכפוף הוה אבותיו מקום ממלא יוסי כרבי

 גבר ילבש לא משום אסור עצמו ליפות ריזצו: משו ויאו״לה לה
 עשה אלהיס כיבצלס לכתיב קונהו כבור כשביל אשה; שמלת

 שככה ברוך אומר :אות בריות להרואה ועוד האדם. את
 את להטמין מותר לכבודו: ברא הכל פעל כל נעולמו: לו

 שייזמו. כדי הטמנה גזריקאטו ולא ייזמו שלא היזמה מפני הצונן
כפוף היה :כאביו גלול אבותיו מקום ממלא ייסי: י3ר זקן
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 נחמן רב א״ל וקן הורה כבר וקאמר רכי לפני
 דאהיס מיא לי ואייתי צונן לי אטמין עבדיה לדרו

 רב אמר איקפד אמי ר׳ שמע .ארמאה קפילא
 והתיק כרב חרא עבד כרבוות׳ איקפד מ״ט יוסף

 הציג את להטמין מותר שמואל דאמר כשמואל
 אי הי שהוא כמות נאכל שהוא כל דאמד יכ^ב

שאנל חשוב אדם סכר והוא עכו״ם בשולי משוס בו

בהמה במה
חמישי פרק

יפרו כד כנימן לרבי אשכחיה וירא רבי סליק כי נג
 נותנים יוחנן דרכי משמיה ליה וקאמר ריחיב

 תרגמוה וכן יישר א״ל כשבת המור ע״ג מרדעת
 אמרה נמי רב והא שמואל מנו אריוך בבבל אריוך

 ואע״ם מורהלפכיו היה ולא הנשיאות כבוד מפני רבי לפני ויושב
 צונן לי אטמין עליו: ונשאו גדלו זקן הורה כבר הימנו: שגדול

 ובתולה עכו״ם כיזתוס שהיום וכו׳ מיא לי ואייתי בשבת:
 כרבותיו:' כרבוות׳ עכו״ס: בשולי משוס בהם דאין יאשמועיכן

 יותר: ותיקל עומד מיקל שהוא אותו שהרוא׳ שאני חשוב ארם

 כמלך ושופט בדינים בקי שהיה ע״ש אריוך קרי שמואל
 נמי רב והא מלך: ריכא לשין הארץ על השופט

מרדעת: כמי כ״ש בטרסקל דשרי דכיון אמרה



 קסד שבח חמישי פרק בהמה במה
טרסקל חולין ואין ביה מסיים דחוה שמעיה אלא

 :בבבל אריוך תרגמה וכן יישר א״ל בשבת
קל והניחה אשתו שמתה באחד מעשה רבנן חנו

 ש© ונעשדח ליתן מניקה שכר לו היה ולא לינק
 3ע״ ארת וחניק אשה דרי כב׳ רדין לו ונפתחו נס לו

 שנעשה זה אדם גדול כמה וראה בא יוסף א״ר בנו
 ארם גרוע כמה אדרבה אביי ליה אמר כוה נס לו
 רב אמר בראשית מעשה סדרי לו שנשתנו זה

 אדם של מזונותיו קשין כטרח וראה בזית יהודה
 תדע נחמן רב אמר .בראשית סדרי עליו שנשתנו

 מעשה רבנן תנו מזוני. איברי ולא ניסא רמתרחיש
 עד בה הכיר ולא גדמת אשה שנשא אחד באדם

 אשה צנועה כמה וראה בא יוסף א״ר מותה יום
 דרכה וו חייא רב ליה אמר בעלה כה הכיר שלא זו

 .כאשתו הכיר שלא זה אדם צנוע כמה אלא בכך
יהוד׳ א״ר עקור. לא .כמטולטלת הגמל יצא לא

 ;אברהם ק כיצחק ורגל יד עקידות עקוד
 נך שמכבלים כבולות מאי כבולות יוצאות הרחלים

תרעדקשין שכר: שערי לו ליפתק זכה ולא עליו שנשתנו
 אדם לנפשות הצלות לכמה השמי׳ מן ניסא דמתרהיש

 לצדיקים מזונו׳ שיבראו רגיל זה נם אין מזוני איברי ולא
 קטועה ידה גרמת :באוצרותיהם גדלים מטין שימצאו בביתם
 :ע״ב לכך צריכה שהיתה זו וכ״ש עצמה אשה כל לכפות בכך דרכה

שקושרין; ברזל כגלי לשק שמכבלין
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 על חוכרים יעלו שלא כדי למטח: שלחן אליה

 דל^א לישנא ככור־" דהאי משמע מאי הנקבות
אשר האלה תערים *מה דכתיב חוה .פרי יי״אטעביד
 1 הוה היום ער בבול ארץ לחם ויקרא אחי לי נתח
 בכסף שמכובלין אדם כני בה שהיו כבול ארץ מאי

 ו יש" *ולא דכתיב חיינו הכי אי רבא א״ל ובזהב.
 בעיניו ישרו לא ובזהב בכסף שמכובלין מפני בעיניו

 רב עבירתא עבדי לא ]ומפנקי[ דעתירי כיון אין א״ל
 קרן אמאי היתה חומטין ארץ אמר יצחק בר נחמן

 ואמי־י כבלא עד כרעא בה דמשתרגא ככול לח
:פירי עכיד דלא טכבלא ארעא אינשי

 היתק עזריה בן אלעזר רבי של פרתו משנה לא
 כרצון שלא קרניה שבין ברצועה יוצאת שס
 רב אמר והא ליה הוה פרה וחרא גמ׳ ♦ חכמים ע״ב
 אלפי תריסר רב אמר יהודה רב אמר לה ואמרי עקידה
 מעדריה עזריה ב) אלעזר רכי מעשר הוה עגלי 'שצ

 ש>ד אלא היתה שלו לא תנא ושתא שתא כל
 עי נקראת בה מיחה שלא ומתוך היותה שכינתו

 חביב^ ורב יוחנן רבי חנינות ורבי רב שמו.

 קרא: משתעי למירס שלמה שנתן עיר בכ״ב להם ויקרא
 מלך של אכגריא עבידתא ימקושרין: מעוטסין שמכובלין

כי טובעת כרעא בה דמשתרגא :ימתבקעת מלמה חומטין
:קוי׳ילא שקורין התמתון סרק כבלא עד :הרגל



 קסד׳ שבת חמישי פרק בהמה במה
 רבי חלופי* זוגא האי כי כל מועד סדר בכוליה מתנו
 באנשי למחות שאפשר כל יונתן רבי ומעיילי יוחנן
 עירי באנשי ביתו אנשי על נתפס מיתה ולא ביתי

 כ^ על נתפס העולם בכל עירו אנשי על נתפס
 גלית<ת ריש דבי והני פפא רב אמר .כלו העולם

 מ״רי חנינא רבי אמר עלמא. כולי על נתפסים
 כ ישעיה שרים אם ושריו עמו וקני עם יבא במשפט *ה׳

 בה שלא זקני׳ על אימא אלא חטאו מה *וקנים חטאו
 דשמואל קמיה יתיב הוה יהירה רב בשרים מיחו

 הודח ולא קמיה צווחת קא אתתא ההיא אתאי
 בא משלי *אוטם מר ליה סכר לא ליה אמי־ בה משגת

 אמר יענה. ולא יקרא הוא גם דל מזעקת אזני
 בחמימי דרישך רישא בקרירי רישך שיננא ליה
 בא יימי׳ דוד *כיח דמתיב דין בית אב עוהכא מר יתיב הא
 אמר .וגוי והצילו משפט לבקר דינו ה׳ אמר כה
 ברכוה דבי להני מר לוכחינהו סימון לרבו זירא רבי ליה
אמרליהפ״ק .מינאי מקבלי לא ליה אמר גלותא חיש

יע״ש . ז
 יש״א :־יזד ארבעתן זוגא האי כי כל מועד סדי־ ככוליה מחני

 וחעיילי יויזכן רבי שמיזלפים יש יוחנן רבי חלופי
 העולם ככל שבידו: עבירות על נענש נחפש יונתן: רבי

 מפניי שיראין למיזות לו שאפשר ונשיא במלך כגון ישראל אכל
 שאני אבי בקרירי רישך סנהדרין: זקנים דבריי: ומקיימין

 ואב ולך לי ראש שהוא עוקבא מר אכל נכוה איני בךר
מי אלא ענש לא וגו׳ דור בית דכתיב מזמין: יכוה לד



שבח חמישי פרק בהמה כמה 1**
 אח^א רבי דאמר מר לוכחינהו מקבלי דלא אע״ג
 מפי טיברה ׳,מדר־ יצתה יה6 מעולם חנינא כרבי

 דכתיב דחח מדבר חוץ לרעד־־ח בח וחזר ההב״רה
 על תיו והתיית וגו׳ העיר בתוך עבור אליו ח׳ "*ויאמר ימקאל

 התועבות כל על והנאנקי׳ הגאנחי׳ האנשים מצחות
 ורשים לך לגבריאל הקכ״ה לו אמר וגו׳ הנעשות

 ישלטו שלא דיו 1שר־ תיו צדיקים של מצחן על
 תיו רשעים של מצחם ועל חבלה. מלאכי בהם

 אמרה .חבלה מלאכי בהם שישלטו בדי דם של
 נשתנו מה עילם של רכונו הקב״ה לפני הדין מדת
 והללו! גמורים צדיקים הללו לה אמר מאלו אלו

 בידם היה רבש״ע לפניו אמרה גמורים רשעים
 שאם לפני וידוע גלוי לה אמר .מיחו ולא למחות

 רבש״ע לפניו אמרה .מהם יקבלו לא בהם מיחו
 זקן * דכתיב והיינו .גלוי מי להם גלוי לפניך אס

 כל ועל למשחית תהרגי ונשים וטף ובתולה כחור
תחלו. וממקדשי חגשו אל החיו עליו אשר איש

 הבירה לפני אשר הזקנים באנשים *ויחלו וכתיב שם
 דמי שהוציא זה במקרא שכא׳ זה מרבי־ חוץ :לשפוט שבידו ״ארש

 על תי״ו והתוית בו: מזר תוכ?ה עונש ומפני לטובה יבע״ז
 התועבות כל על והנאנקים הנאנחים האנשים מצחות '׳יזפי

 מלאכי בהם ישלטו שלא צדיקים אלו בתוכה הנעשות י״ד
 ועל מעיקרא הכתיב היינו :בעיר לשלו? רוצה שאני חבלה

ת?לו: וממקדשי ולבסוף תגשו. אל התיו עליו אשר איש כל
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 .ממקודשי אלא ממקדשי תקרי אל יוסח רב תני
 תיו ועד מאלף התורה את שקיימו אד□ בני אלו

 ט >מ>קאל העליון שער מדרך באים אנשים ששה *והנה ומיד
 אחד ואיש בידו מפצו כלי ואיש צפונה מפנה אשר

 ויבאו במתניו הסופר וקסת בריכת לבוש בתוככם
 הוה מי הנחשת מזבח .הנחשת מובח אצל ויעמדו

 שירה שאומרים ממקום התחילו הקכ״ה לו אמר
 חסדא רב אמר .אנשים ששה נינהו ומאן .לפני
 סכהר שנא ומאי ומכלה ומשבר ומשחית וחמה אף קצף
 פ״ז זכות חמה אמ׳ ושמואל .חמות חיו תחיה חיו ]א״ר[ חיו

 אןי” אמר ור״ל .אבות וכוח תחון ׳אמ יוחנן ורבי אבות
 חותמו חנינא רבי דאמר הקמה של חותמו סוף חיו
 בני אלו נחמני בר שמואל א״ר .אמת הקכ״ה של

 חיו. ועד מאלף כלה החורדה בל שקיימו אדם
 הושע מימות רב אמר .אבות וכוח תמה מאימתי

נ הושע מאהביה לעיני נבלותה את *אגלה שנאי בארי. בן

 הטוב: מן בו ויוזר הדין מדת לקטרוג שהודה ממקודשי
 ועשה גנזי שלמה יהלא ייזזקאל בימי הכיזשת מזכי! הוה מי

 ה׳ לפני אשר הכיושת מזביז כי דכתיב אמה ל״ב של אבכיס חזביו
 לעבוד׳: ופסול פלוכי כנס למכרו האומר כאדם מהכיל קטון

 כפלי שיר שאומרים הלוייס ח; שירה שאומרים ממקום
 אמת הקב״ה של חותמו לרשעים: תמות תי״ו ניזשת:

 ואני ראשון אני שם על ואמרו( וראשון לאותיות אמצעית
להם סימן התי״ו וכו׳ ארם כני אלו היא:• ואני איזרון



שבח פיקחטישי בהמה במה
 חזאל מימי אמר ושמואל .מירי יצילנה לא ואיש
 ימי כל ישראל את לחץ ארם מלך *וחזאל ירגעשנא׳

אליהם ויפן וירחמם אוח□ ח׳ *וירן וכתיב שסיהואחז
 אבר־־. ולא ויעקב יצחק אברהם את בריתו למען

ורבי עתה עד פניו מעל השליכם ול^ת השחיתם
 כעלות *ויהי שנא׳ אליהו מימי אמר לוי בן יהושע יח ""א

 אברהם אלהי ה' ויאט׳ הנביא אליהו ויגש המנחה
 מימי אמר יוחנן ורבי וגו׳. יודע היו□ וישראל יצחק

קץ אין ולשלום המשרה *למרבה שנאט׳ חזקיהו ״ י^ה
 ולסערדח אותה להכין ממלכתו ועל דוד כסא על

ה׳ קנארח עולכם ועד מעתה ובצדקה במשפט
זאת: תעשה צבאות

 יסודי ואין הט<א בלא מיתה אין אמי רב אמר לב
דכתיב חט*> בלא מיתדח אין עון. בסח שם

 עון בלא יסורין אין תמות. היא החוטאת קאל*הנפשח!־

 שאין יצילנה לא ואיש :הוף ועד מראש התור׳ את שקיימו
 את בריתו למען אליהם ויפן :שאכלוס לאיות זכות עוד

 מכאן אבל עתה עד פניו מעל השליכם ולא וגומי־ אביהם
 אביהם אלהי אבות: זכות אל סכה ולא השליכם ואילך
 יציוק אברהם ברית זוכר שאתה יודע היום וישראל יצחק

 ריזמי׳ יע״י דתמה מכלל לא ותו יודע היום קאמ׳7מ וישראל
ועד מעתה דכתיב חזקיהו בימי :מזאל ביין' להם הוזכרה

 אבות: זכות ולא זאת תעשה צבאות ה' קנאת עילם
מיתה; לו גויס אדם של מטאו חטא בלא



קסז ^בת חמישי פרק בהמה במה
 סש מל>׳ *מתיבי עונם. ובנגעים פשעם בשבט *ופקדתי רכהי׳
 שס מפני רבש״ע "!1־,הקב/ לפגי חשרת מלאכי אמרו

 ע״נ לחנם אמי" הראשון אדם ער מיתה קנסיה מה
 יייף ואהרן משה והלא .עליה יעבר צייתיו קלה מצוה

 ג? מקרה * להט אמר תו ומ בלה התורה בל שקיימו
 ׳,קל^ האי כי ראמר הוא .וגו׳ לטוב ולרשע לצדיק א׳

 מ״ד ואהרן משה אף אומי" אלעזר בן ר״ש דתניא תנא
 ה^פי/ בי האמנתם לא *יען שנאמי־ מתו בחטאם

 פנ דיעילם מן ליפטר זמנכם הגיע לא עדיין בי האמנתם
 כן בנימן הן ואלו נחש של בעטיו מתו ר׳ תיבי מ

 דוד בן וכלאב דוד אבי וישי משה אבי ועמרם יעקב
 בידח דמפרש דוד אבי מישי לבר גמרא וכזלהו
 שח־אל קחדק אבשלום שם עמשא *ואת דכתיב ק^אי
 ”ניתרןית ושמו איש כן ועמש<ת הצב^ת 1עד־ יואב

 אחורה נחש בת אביגיל אל בא אשר הישראלי
 ישי בת והלא הואי נחש בת ובי יואב אם צרויה
 אל^תדהאג ואביגיל צרויה *ואחיותיהם דכתיב הואי.

 תנא אלימות מני .נחש של בעטיו שמת מי בת
 לאו אלא .ואהרן משה איכא והלא השרת דמלאכי

 הטא בלא מיתה יש וש״ט היא אלעור כן שמעון ר׳

 משוס אלא באין שאין וקאמר יסורין היינו ובנגעים בשבט
 ולא ליזוה שהשיא כמש של בעצתו נחש של בעטיו עון: פקודת
 ואחיותיהן וטעם: עיטא כמו בעטיו ?טאו: שלא אמי במטא

דאסר עזר אל בן שמעון רבי לאו אלא :משתעי ישי נבכי
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 תיובתא: אמי דרבי עזןותיוכתא בלא יפורק ויש

 ראובן האומר כל יונתן אי׳ר נחמני בר ר־״ש אמר לג
 כני *ויהיו שנאמר טועה אלא אינו חטא ש©

 מה אלא כא׳ ששקולים מלמד עשר שנים יעקב לה יא*׳
 מלמד אביו פלנש בלהה את וישכב * מקיים אני שס

 כאלו הכתיב עליו ומעלה אביו של מצעו שכלכל
 אוח מוצל אומר ב״א ר״ש תניא בלהה. עם שכב
 אפשו לידו זח מעשה בא ולא עק מאותו צדיק

*ארון ולומר עיכל הר 5ע לעמוד זרעו עתיד מ *׳37
 אלו לידו זה חטא ויבא אביו אשת עם שוכב

 אם פלגש בלהה את וישכב מקיים אני מה
 צר היתה אמי אחות אם אמר תבע אמו עלבון
 עמ לאמי צרה תהא אמי אחות שפחת לאמי

 מצעוו ב׳ אומרים אחרים .מצעד״. את ובלבל
 וחייג אביו. של ואחד שכינה של אחד כלכל

אלו יצועי א״ת עלה יצועי חללת *אז יא*׳מיידכחיב

כהני: וחודה חתו בחטאם ואהרן חשה
 בההו רכחיב :בלהה במעשה חטא ראובן האומר כל

 תחשדכו שלא מלבך להוציא וגומר יעקב בני ויהיו קרא
 החקלליה חן בניו שיהיו הקב״ה ויגזור לידו זה חטא ויבא
 1הי כך שכינה של אחת אמיתי(: ערב לדקדוק הרב )כיון
 ונאות לשכינה חטה מעמיד בשיו אהלי בד׳ עושה יעקב
 חללמ הלילה: אותו ולן בא הוא שגינה בו רואה שהוא אהל
יצועי כתיב קדלא שכינה דהיינו יצועי על שעלה ש© אותו



קסח שבח חמישי פרק בהמה במה
 מא יאפי׳ אומר ר״א תותר אל כמים *פחו בתנאי יצועיי.

 דת על פסעת אומר יהושע רבי ולת. חבת פות
 ורחח חלת פללת אומר גמליאל רבן זנית. חטאת

 ר״א למודעי אנו צריכין עדיין ר״ג אמר תפלתך.
 ועזעתח ודורשה התיבה את הפוך אומר המודעי
 ואמרי אמר רבא .ממך חטא פרחה הרתעת

דבר של עונשו זכרת אבא בר ירמיה רבי לה
מלחטוא: פירשת גדול חולי עצמך חלית

 לד בני האומר כל יונתן א״ר נחמני בר שמואל א״ר
שם שני *ושם שנא׳ טועה אלא אינו חטאו עלי

 ברבמ״^א לה סבר לה׳. בחנים ופנחס חפני עלי בני
 פנחס מה לפנחס חפני מקיש חטא לא. פנחס דאמר

 מקיים אני מה אלא חטא לא אףחפני חטא לא
 םג8אתקיניחן ששהו מתוך הנשים את ישכבון *אשר
 שכיכה היתת מועד אתל נבכה שלא עד איזר טעם עלית.
 עתאפזיזא: לשרן פזת נוטריקון: פחז :צדיקים באהלי מצויה
 מן להכצל פללת זלזלת: זלוז ויזטאת: בעצמך מהרת פזת

 ור׳ לר״א ליזטא יראת זעזעת משה: וייזל חלת המטא:
:יזטא ולא למטא בקש ולמודעי גמליאל לרבן יזטא ־הישע

:יצרך לכפות להתאפק גדול חולי חלית
 טועה אלא אינו :איש באשת חטאו עלי בני “האומ בל

בשמעתין לקחן רב דאמיי מטאו: קדשים כבזיון ומיהו
 למפני לה יליף יונתן ורבי מקרא לה ויליף מטא לא פנמס
שהיו קיגיהן את ששהו לפכמם: מפני דמקיש קרא מהאי
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 כאלו הכתוב עליהם מעלה בעליהן אצל הלם שלא

 שנאמר חטא לא פנחס רב אמר גופא .שכבום
 עלי בן פנחס בן כבוד אי אחי אהיטוב בן *ואחיה יד ש״א

 מיחסו והכתוב לידו בא חטא איפשר וגו׳ ה׳ זכחןי=יפהנ
 יעשנה אשר לאיש ה׳ *יכרת נאמר כבר וחלאאי״״
צבאות. לה׳ מנחה ומגיש יעקב מאהלי ועונה ער כ מלאכי

 ולא בחכמים ער לו יהיה לא הוא ישראל אם
 מגיע בן לו יהיה לא הוא כהן ואם בתלמידים עונה

 הזכר וכשבאות בקושי אלא קרבן שוס להקריב מסרבין
 מלהקריבו משהין היו והם קיניהן את להקריב והיולדו׳
שוהו! והיו שיקריבוס עליהם לסמוך יכולות היו לא והנשים

 קרני קיכיהן שראו עד בעליהן אצל מוזרות היו ולא שם ,
 עליהל מעלה לפיכך לעזרה וליככם לקדשים טהורות והיו

 לא פנחס ורביה: מסריה אותן מוכעין שהיו שכבום כאלי
 מפני אלא אינו הנשים את ישכבון דאשר איש באשת חטא
 אפוד נושא בשילה ה׳ כהן וגו׳ אחיטוב בן ואחיה לבדו:

 אפשר אביו: אבי עליושססנמס ומזכיר לשבמ שחיימסו הרי
 אמריו מימסי בנו בן ואת לשבת מיהסו והכתוב לידו חטא בא

 וגר לאיש ה׳ יכרית דנואפיס: עבירה גבי נאמר כבר והלא
 כדדרשיכ משתעי הזונה ועל הכותית על בבא קרא והאי
 יהודי מלל כי מיניה לעיל דכתיב הנשרפין הן באלו ליה

 יהודי מלל כי ודרשיכן נכר אל בת ובעל אהב אשר ה׳ קדש
 ער וגו׳: קדשה תהיה לא אומר הוא וכן זונה זה ה׳ קדש

 אהרניי בערובין כדאמריכן המכמים בין ולהורות להבין מריף
 מנמל מגיש כהן מיחס וכאן וכו׳ הוא כהן ואם ערכי׳:
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 הא אלא חטא לא פנחס ש״מ לאו אלא .מנחה
 י בני *אל והכתיב .כתיב ישכבן ישכבון אשר כתיב

 בני יצחק כר נחמן 'א״ר השמועה. טובה לא כי
 דרב בריח הונא רב אמר מעבירים והכתיב כתי׳

 שם בליעל כני עלי *ובני והכתיב כתיב מעבירם יהושע
מיחה ולא בהפני למחות לפנחס לו שהיה מתוך

חטא: כאלו הכתוב עליו מעלה
 לה *בני האומר כל יונתן א״ר נחמני בר שמואל א״ר

*ויהישס שנא׳ טועה אלא אינו חטאו שמואל
 נו כדרביו בניו הלכו ולא ונו׳ שמואל וקן כאשר

 י א ז אשר השמועה טובה לא כי בני אל והכתיב פכמס: אידר
 והא ־. מוכימם היה אביהם ה׳ עם מעבירים שומע אנכי
 מעבירם יהושע דרב בריח הונא רב אמי מעבירים כתיב
 אני אומר כי כאן הנזכר המכס שם כעיני קשה כתיב

 נספרים שהרי מילתא להאי לה גרס ולא הוא גדול שטעות
 שמכויין במקום הגדולה במסורה וגם מעכירים כתיב מוגהים

 ׳,”כתוב^ ]דלא קרין( דלא יו״ד כהן )שכתוב תיבות כל שם
 המשכון פי על מכויין והס זה כמנת ולא וקורין[ יו״ד כהן
 אלא היא עבירה לשון לאו מעבירם דהאי קושיא איכה וזי

 השמועה טובה לא להו קאמר יהכי במיזכה קול ויעבירו מלשון
 עליכם וקוכלי׳ ומכריזין מעבירין ה׳ עם את שומע אנכי אשר
עלי אבכי ולא קאי ה׳ ואעס הוא רבים לשון מעבירין והאי

אמרים: את מעבירים היו ולא עוברים היו הס שהרי
:דין והטיית שומד במקמ חטאו שמואל כני
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 אלא חטאו לא נמי מחטא חלם רלא הוא בדרכיו

 כמעשה עשו שלא הבצע אחרי *ויטו מקיים אני מה ח פ״א
 מקומות ככל מחור הצדיק שמואל שהיה אביהם

 שנה מדי *והלך שנא׳ בעריהם אותם ורן ישראל י שם
 את ושפט והמצפה והגלגל אל בית וסבב בשנה

 כדי בעריהם ישבו אלא כן עשו לא והם ישראל
 אחרי ויטו כתנאי ולסופריהם לחזניהם שכר להרבות

 רבי בפיהם שאלו חלקם אומר מאיר רבי הבצע
 רבי בתים בעלי על הטילו מלאי אומר יהודה
 בזרוע נטלו מעשר של יתירה קופה אומר עקיבא

בזרוע: נטלו מתנות אומי■ יוסי רבי
 האומר׳ בל יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל א״ר לו
דור שנאמ'*ויהי טועה אלא אינו חטא דור שם

 :לדין הנקראים את ולהזמין ליל־ אותם ששוכרין שמשיהס לחזניהם יח 6 '
 כעלי על הטילו מלאי :שום ולאגרות ברורים לשטרי ולסופריהם

 ומתוך השכר להם ולתת בה לעסוק פרקמטיא להם נותנים כהים
 מטאו: לדקוהייבו לפניהם כשבאים דין להטות לבס במשך היה כך

 ( היו )שלויים להם הראוי ראשון מעשר בפיהם שאלו חלקם
 היו לא ושופטים הדור גדולי שהיו ומתוך בפיהם שואלים היו

 מטאו לא מאיר לרבי מצטערים עניים לויים ושאר מהם ייונעיס
 זרוע מתנות :הראוי מן יותר יתירה קופה :משפט בהטיית

 מעשר כגון לויה מתנות ל״א .כהכיס היו לא והם וקיבה למייס
 מילין בשמיטת מעצמו שיטיל ולא ודרשיבן לכהן ונתן כתיב וקרא

: ולויה כהונה מתנות לכל הדין והוא הזרוע פרק
בכתובי: תפירש )כתוב וכו' גט שקבל׳ קודם שבע בבת חטא דור



קע שבת חמישי פרק בהמה במה
 לידו בא חטא אפשר עמו וה׳ משכיל דרכיו .לכל

י ש״נ את כדת *מרוע מקיים אני מר. אלא עמו ושכינת י
 עשת. ולא לעשות שביקש תרע לעשות ת׳ דבר
 בזכותיה ודריש מהפך מדוד דאתי רבי רב אמר
 רבי .תרע לעשות ת׳ דבר את כדת מדוע רדוד
 שכל שבתורה רעות מכל וו רעה משונה אומר
 לעשות כתיב וכאן ויעש כהו כתיב שבתורה רעות

 שש הכית תחתי אורית *את .עשת ולא לעשות שבקש
 כי״ני׳ ואת דנתו .ולא בסנהדרין לדונו לך שהיה כחרב
 דא״ר בת לך יש ליקוחין לאשת לך לקחת אשתו

 י ב״רסכ למלחמת היוצא כל יונתן א״ר ב״נ שמואל
 בחרב הרגת ואותו .וכו׳ לאשתו כריתות ספר כותב

 עליו נענש אתה אי עמון בני חרב מה עמון בני
 מורד מ״ט עליו. נענש אתה אי תחתי אורית אף

 יא ש״נ על אדוני ועבדי יואב *ואדוני דא״ל תות במלכות
 לא בדוד ביה מעיינ׳ כי א״ר חונים השרה פני

 טי מ״א אוריה ברבר *רק דכתיב מראוריה כר כיה משכחת
 שחרד על לדונו לך שהיה :ובלשונה בכתיבתה זו רעה משונה
 בה תופסין קדושין בה לך יש ליקוחין כדלקמן: במלכות
 ימות שאס תנאי על כריתות כדשמואלכו׳: איש אשת שאיכה

 מן ושולמו בצאתו טרוד שהוא ופעמים 'מעכשיו מגורשת תהא
 שלא עמון בכי שהורגין כאותם עמון כני בחרב המלממה:

 אמרים חרות עליו לקבל ארעא אורמ לאו יואב ואדוני מדעתך:
אוריה בדבר רק כתיב מקרא אוריה בדבר רק המלך: נסכי



שבת חמישי פי־־ק בהמה במה * טז
 ר| אמר מי אדרב דרב רמי קשישא אכיי החוזי

 גופא קשיא. הרע לשון דור קבל והאמררב הבי
המלך לו *ויאמר דכתיב דודלה״ר קבל אמר ־רבנט״ש

 בית הוא הנה. המלך אל ציבא ויאמר היא איפוא
המלך *וישלח ,וכתיב דבר בלו עמיאל בן מכיר שס

 מכדי דבר מלו עמיאל בן מכיר מבית ויקחהו דוד
 קבלה מ״ט עליה אלשין הדר כי הוא דשקר׳ חזייה

ויאמר אדוניך בן ואיה המלך *ויאמ׳ דכתיב מיני׳ יי 3?״
 ומנא ונו׳. בירושלים יושב הנה המלך אל ציבא

הנה המלךלציבא *ויאמר דכתי׳ מיניה דקבל שסלן
 השתחויתי ציבא ויאמר למפיבוש׳ אשר כל לך

 לא אמר ושמואל המלך אדני בעיניך חן אמצא
 בידה חזא הנכרים דברים הרע לשון דוד קבל

המלך לקראת ירד שאול בן *ומפיבושת שס״שדכתיב
 לא בגדיו ואת שפמו עשה ולא רגליו עשה ולא

 לקק הרע לשון :מטא לא שבע בבת אבל שיהרג לו שגרם
דבר מלא מצאו והוא בתורת מכס אינו דבר בלא :מפרש ע׳

 בכך שקרן מצאו סתמלה הוא רשקרא חזייה בתורה: ימכס
 בורי דוד כשהיה מפיבושת על ציבא עליה אלשין הדר כי

 רנד ויאמר אדונך בן ואיה מיניה: קביל מ״ט אבשלום מפני
 רבריב אבי: ממלכת את לי ישיבו היום אמר בירושלי׳כי יושב

 דה ומזר אבשלום כשנהרג במפיבושת ביה חזא הנכרים
 כמבוי שפמו עשה ולא רגליו עשה לא לפניו: ובא למלכותו

עצמו קשט ולא דוד שמזר על שנצטער ציבא דברי שנכרים דוד



 קעא שבח חמישי פיק בחמה במה
 המלך לקראת ירושלים בא כי ויהי וכתיב וגו׳ כבס

 מפיבושת עמי הלכת לא למה המלך לו ויאמר
 עבדך אמר כי רמני עבדי המלך ארוני ויאמר

 המלך את ואלך עליה וארכב החמור לי אחבשה
 שם ואדוני המלך אדוני אל בעברך וירגל *עברך פסח בי

 3ע״ וגר בעיניך הטוב ועשה האלהיס כמלאך המלך

 אמרתי דבריך עוד תדבר למה המלך לו ויאמר
 מפיבוש׳אל ויאמר השדה את תחלקו אתהוציבא

 המלך אדוני בא אשר אחרי יקה הכל את גם המלך
 בשלום תבא מתי אמרתי אני א״ל ביתו אל בשלום

 תרעומרח לי יש עליך לא כך לי עושה ואתה
 *ובף־״י דבתיב היינו בשלום שהביאך מי על אלא

 ט׳ח מפיבשת והלא שמו בעל מריב וכי בעל. מריב יהונתן
 יצאתה בעליו עם מריבה שעשה מתוך אלא שמו
דאמרן הא נצא . נצא בר נצא לו ואמרה קול בת

 וירכש״א עמלק עיר עד שאול *ויבא דכתיב נצא בר ,

 לא לכך ויסתפר יתכאה במלכות שכשיושיבוהו מצפה היה ועוד
 השיבו והוא השדה את תקלקו וציבא אתה לו ואמר דבריו קבל
 על שמצטער הכה הלום שהביאך מי על אלא לצעיק לי אין קשה
 שאמר מחה בו מחר היה הנכרים דברים בו שראה לא ואס שובו
 מתמלה לו ואמר שמיהר ואעי׳ס למפיכושת אשר כל לך הכה
 שלא זמן כל כי קבלה זו אין למפיבשת אשר כל לך הכה
 ולא מתנה מתכתו שאין היה יודע למלכותו שב דוד היה
בדבריו; אמת יראה אס תנאי על אלא לו אמי



שבח חמישי פיק בהמה במה ז!1
 יהוח רב אמר .נחל עסקי על מני א״ר .בנחל ס׳ ע״ן

 אתו רודלמפיכשת שאמר (]רב[בשעה )שמואל אמ׳
 ואמרו קול בת יצאתה חשדה את תחלקו וציבא״ן,דנ

 ת אמר המלוכה את יחלקו וירבעם רחבעם לו עכרס
הרן לשון דוד קבל לא אילמלא רב אמר יהודה ^מנל

 כו״נ ישראל עבדו ולא דוד בית מלכות נחלקה לא
מארצנו: גלינו ולא

 האוטו כל יונתן רבי אמר נחמני בר ר"ש אמר לן
 *ול שנאמר טועה אלא אינו חטא שלמה שם

 אביו דוי" כלבב אלהיו ה׳ עם שלם לבם היה יא א ע׳
חט לא נמי מחטא הוה דלא הוא אביו דור כלבב

 5ה נשיו שלמי וקנת לעת *ויהי מקיים אני מה אלא שם
 ויו כתיב רמי נתן דרכי נתן כרבי ההיא לבבו את

 דו כלבב והכתיב גו׳ הטו נשיו שלמה זקנת לעת
 ל: נמי מחטא הוה דלא הוא אביו דוד כלבב אביו

 אד הטו נשיו שלמה זקנת לעת ויה• ה״ק חטא.
והכתי הלך: ולא אחרים אלהים אחרי ללכת לבבו '”

שכק׳ מואב שקוץ לכמוש במה שלמה יבנה *אזשם
 על הבא תורה אמרה איןת נפש על ומה נחל עסקי על

 גדולי אם וכמה כמה איזת על הללו נפשות בניול ערופה
 כו״סשעלי ישראל עברו ולא מטאו: מה קטנים מטאו

 ישרו יעלו שלא העגלים ירבעם העמיד המלכות שנמלקה
:רמבעם של לממשלתו לירושלים

 והו ללכת הטו קרא דשני נתן כרבי בעכו״ס: חטא שלטה



קעב שבח חמישי פרק בהמה כמה
 מזבח^סיגי• יהושע ימנה *אז מעתה אלא בנה ולא לבנות

 רכנה ח״נ דכנה אלא בנה ולא לכנות שבקש ה׳־י
 פנימינב^ על אשר הבמות *ואת אומר ר״י אלאבדחניא

 א'יך״עבנה אשר המשחיתה להר מימין אשר ירושלים
 ,ונו׳ צדונים שקוץ לעשתרות ישראל מלך שלמה
 'שכמת ביערם ולא יהישפט ביערם ולא אסא בא אפשר

 נחש שבארץ ע״א כל הלא וביערת ראשיה שב^ עד
 הנחשי חשעי *:■ מקיש אלא ביערום ויהושפט אסא ישראל

 2ש״ירלשבח' כהן ותלה עשו לא אחרונים מה לאחרונים
והכתיב לגנאי כהן ותלה עשו לא ראשונים אף

 ר א שם לו שהיה מפני אלא הי בעיני הרע שלמה *ויעש
 כאלו הכתוב עליו מעלה מיחה ולא בנשיו למחות
 לאותו לו נוח שמואל ־ אם: יהודה רב אמר חטא.
 תעש בו יכתב ולא אחר לרבר שמש שיהא צדיק
 כשעה שמואל אמר יהודה רב אמר ה׳. בעיני הרע

 אלף לו הכניסה פרעה בת את שלמה שנשןיא

 תילף מהכא אלא היא: קושיא רכנה נמי הכי הלך: לא
 יש״א ע׳ לשון המשחה להר :בו׳ אומר יוסי רבי כדתכי׳ בכה דלא
 מקיש ראשונים מקיש :הזתי׳ הר והוא חשחא דחתרגחיכן שמן
 עשה לא יאשיהו מה יאשיהו של לביעורו שלמה של בכיכו את

 שנעשו השאר וביער הואיל לשבח השמים חן בי ותלו זה ניעור
 חתוך לגנות בו ותלו זה בנין עשה לא שלמה אף יהושפט משחת

 לעכו״ס: בשכר מיס ולשאוב עניס לחטוב שמש כנשית חיח' שלא
שבידו בחי התוכחה שקשה ללמדך זה דבי" בו יכחב יאל



שבת חמישי פרק בהמה רמה 1ז2
 וכן! פלוני לעכו״ם עושק כך ליה ואמרה זמר מיני

 שמואן אם׳ אר״י בה. מיחה ולא פלוני לעכו״ם עושין
 נבריאן ירד פרעה בה אה שלמה שנשא כשעה

 בין נכנה ועליו שרטון בה ועלה בים קנה ונעץ׳
שהכני? היום אוהו הנא במהניתא ארם. של 'גדולייייסנ

 נבנו בדן ואחד אל בבית אחד זהב עגלי כ׳ ירבעם
שמוא ר׳ אמר :יון של אטלייא וזהו אחר צריף ״אשי

 איו חטא יאשיהו האומר כל יונחן א״ר נחמני כי*
 בס וילך ה׳ בעיני הישר *ויעש שנא׳ טועה אלא כנ מ״ב
ל *וכמוהו מקיים אני מה אלא אביו. דוד דרך כג שם

 מג שרן דין שכל וגו׳ שב אשר מלך לפניו היה
 מזו תאמר'נטל שמא להם החזירה י״ח עך ח׳

 והפליגו משלו להם שנהן מאודו בכל ה״ל לזה ינתן

 ע בו מדובק ושרטון קנה נעץ שיר: כלי זמר מיני לחקות:
 גרו כרך :גורש שהים וטיט ורפש קול שרטון וגדל והולך שנוסף
 נבנו מגילה: במסכת יון של איטלייא והוא לישראל מיצר שהיא
 קט כוך צריף :שלחה בימי שס שגדל שרטון באותו אחר צריף

 בתים על בתים כתוספו ומאז ערבה וחן קנים שעושיןמן מציידין
 יו מלכות ארס וכשנטלה יון ממדינת והיא העיר שס איטלייא

 ה אל שב אשר דכתיב חטא יאשיהו :להם ונהפך לכדוהו
 דכתק מלכותו כסא על שישב ח׳ מבן מעיקרא: דקטא משמע

 ודקדק ועיין הספר את חלקיה שמצא י״ח בן ער :וגי' ק׳ בן
 נטל :בדינא טעה שמא והבין פה ובעל בכתב ובדינים בתורה

.תקלה לו שנתן ממי מזה



 קעג שבח חמישי פיק בהמה במה
 יותר תשובת בבעלי גדול לך אין רב ראמר ררב

 ררב אבות אבא ומנו בדורנו ואחד בדורו מיאשיהו
 אבות דאבא אחות אחא לה ואמרי אבא בר ירמיה

 ואחא אבא רבי מר דאמר אבא בר ירמיה ררב
 עוהבן ומנו בדורנו אחד ועוד יוסף רב אטד הוו אחי
 רב אמר צוציתא נתן והיינו גלותא ריש נחמיה בר

והואי מנמנם קא ותות בפירקא יתיבנא הוה יוסף
:וקבליה ידיה פשט רקא בחלט׳

אשה במה
ששי פרק

 ]רבכ״חנט זהב של בעיר מאי זהב. של בעיר ולא
 רבי ליה כדעבר דדהבא ירושלים אר״י[

לדביתהו: עקיבא
 שס לנהרדעא אריכא רבה גברא אתא לרב ליה אמרו

 ע״ב גברא מאן אמר שרי. כלילא ודרש ומטלע
 ויתיב אפס דרבי נפשית נח ש״מ לוי אריכא רבה

 כיצוצים שם על צוציתא נתן דאבוהדריב״א: איווה אמא וא״ל ה״ג
 המלאך שאקזו על ל״א תשובתו: וקבל ידו את פשט שהמלאך דכור

 ראשו:( על דולק כר שהיה במדרש דאמרי׳ אומר )ר״ת :ראשו בציצית
 כ׳(: ׳7) כדרים במסכתא לרביתהו עקיבא רבי ליה כדעבד

קמיה קידה דממיי איטלע לוי ,ומטלע אריכא רבא נברא
 כתובות נמסכת .אפס דרבי נפשיה נה :דרבי

ישב יומא בר קכיכא אמר רבי שכיב כי7 אמריכן בהנושא



שבת ששי פרק במהאשה ז!3
 למיתו ללוי איניש ליה הוה ולא ברישא חנינא רבי

 חנינו דרבי נפשיה נח ורלמא :להבא וקאתי גביה
 למיתג ללוי אינש ה״ל ולא קאי כדקאי אפס ור׳

 שכב חנינא דרבי איתא אם .להבא וקאתי גביה
 ררביחנינא ותו ליה כייף הוה מיכף אפס לרבי לוי
 3דר נפשיה ניחא קא הוה דכי מליך דלא סגי לא

 בצדיקי בהו וכתיב בראש יתיב חמא כר חנינא אמר
:וגומר לך ויקם אומר *ותגזר כנ א,,נ

 השמן שלפי שמואל אמר מ״ט המסומר □נדל ס
 הנכנס ואמרו במערות נחבאים והיו היו

 מהו א׳ של סנדלו נהפך יצא אל והיוצא יכנס
 ועכשי אויבים וראוהו יצא מהם א׳ הם כסבורים

 חמו גדול אפם רבי שהיה יזכיכא רבי עליו קבל ולא בראש
 תשו חנינא רבי שהיה ומתוך ברישא אפם ר׳ ויתיב שנים ב׳

 לוי ישב כבודו וחשו׳ במק יושב והיה מדרשו לבית נכנם לא
 לא ממנו גדול יזכיכא רני היה שלא להכא וקאתא :אצלו

 לק לוי :לכאן ובא לוי ליה מיכף ולא בשנים ולא בתורה
:לזמנו זק! שהרי .ליה כייף הוה מיכף אפס

 הנכנס :היו השמד מן הנשחטים אדם בני היו השמד שלפי
 שאין תחלה יראה שהנכנס יכנס ליכנס הרוצה יכנס

 והיל מבחוץ אויבים יש שמא יצא אל והיוצא :רואה שדם
 ל שיש סנדלו נהפך :כאן שאנו ויבינו ויראוהו ידע לא

 לפניה הוא מי ניכר אבל צדדים מב׳ לנועלו ויכול פיות שתי
הול כאילו הנכנס נראה הפוך זה וכשנעלו לאחור הוא ימי



קעד שבת ששי פיק במהאשה
 יותר זה את זה והרגו בזה זה דחקו עליהם כאין
 אלעזר ברי אלעאי רבי האויבים. בהם שהרגו ממה

 גבי מעל קול ושמעו יושבין היו במערה אומר
 ממה יותר זה את זה והרגו בזה זה דחקו המערה
 בבית אמר יחזקאל בר רמי האויבים. כהן שהרגו

 כה״מ מאחורי 1קוד ושמעו יושבין היו המדרש
 בורה זה דחקו אויבים עליהם באו היו כסבורים

 אויבים בהן שהרגו ממה יותר זה את זה והרגו
 המסומר בסנדל אדם יצא אל אמרו שעה כאותה

 הוה. בשבת הוה כי מעשה ליתסר נמי כחול הכי אי
 סא נועל בך ואחר ימין של נועל נועל כשהוא ח״ת

שמאל של חולץ חולץ וכשהוא שמאל של
 של רוחץ רוחץ כשהוא ימין של חולץ כך ואחר

 ימין של סך סך כשהוא שמאל של בך ואחר ימין
ראשו סך גופו כל לסוך והרוצה שמאל יאח״כשל
:איבריו כל על מלך שהוא מפני תחלה

 סב לבירת הנכנס ותני^ת עור דמחופה תפילין הרי
ונכנס אמות ד׳ ברחוק תפליו חולץ הכסא

 בדחיקתם זה אה זה והרגו :בקרקע מקומו וכיכר ייצא
 הסוסים לרגלי שעושים אותם כעין מסומרים סנדליה; יהיו

 דבשבת לקחיה כדמסרש בשבת אדם יצא אל : עבים ראשיהם
:אסרו המאורע וכעין מעשה היה

 ׳חין של גיסי׳ גכולהו ימין של כבודו דזהו שמאל של חילץ
חחולץ: חץ ברישא



שבת ששי פיק אשת במה !74
 הלכת תפילין של ש׳ אביי דאמר שי״ן משום התם

 למשק הלכה תפילין של ד׳ אביי ואמר מסיני למשה
 מסיני: למשה הלכה תפילין של יו״ד ואמ׳אביי מסיני

 שמיאל אמי־ יהודה א״ר ימשחו שמנים ראשית לה
 וכרן יין במזרקי השותים .פלייטון זה ־ שם
 אס ערסותם על וסרוחים שן מטות *על השוכבים ע״ב
 בפמ מים משתינין שהיי מלמד חגינא כר יוסי ף׳ ז עמוס

 היינן חכי אי אבהו רבי כה מנדף ערומים מטותיהן
דמשתינין משום נולים בראש יגלו עתה *לכן דכתיב שם

 י נולים בי־אש יגלו ערומיס מטותיהן לפני מים
 ושותין אוכלים שהיו אדם כני אלו אבהו א״ר אלא

 נשותיר! ומחלפין בזו זו מטותיהן ודובקין זה עם זה קידושי'
 שאינו ורע בשכבת ערסותיהם ומסריחין זה עם זה יתפ

 שלשח תנא במתניתא לה ואמרי אכהו א״ר . שלהם
 המשתין הן ואלו עניות לידי האדם את מביאין דברים
 ידים בנטילת והמזלזל ערום מטתו כפני מיס

 מטת* בפני מים המשתין .בפניו מקללתו ושאשתו

 ג* בו קומט עצמי המצון מעור שעשוי שי״ן. משיב החס
 בקשי עשויה ותיו״ד ותדל״ת שדי של שי״ן כעין קמטים

 תלויי קטנה ורצועת למזרק ואמת לצפון אמד הרצועה שקושר
 לי העור כעול וכופא׳ יו״ד כמין כפיפה אלל בה ואין כה

: לעולם כפופה והיא
 תבשר )בכל דאמרי׳ עניות לידי .מסרויוי׳ דדייק משתינין

מקו ואוהב לי׳ קרי וככיל שמי׳ כביל דעניו׳ ע״ס[שר3]



קעח שבח ששי פיק במהאשה
 לפוריא דמהדראפיה אלא אמרן לא רבא אמר עתם
 לפוריאנמילא אפיה ומהדר בה לבראיליתלן אבל

 ומולול בה לן לית במגא אבל בארעא אלא אמרן
 אבל כלל ידיה משא דלא אלא אמין לא ידים בנטילת

 דאמר היא מילתא ולאו בה לן לית משא ולא משא
 מלא לי ויהבו מיא הפנאי מלא משאי אנא יבחפדא

 על רבא אמר בפניו מקללתו .ושאשתו טיבותא הפנאי
 :עביר ולא ליה דאית הוא וה״מ תכשיטיה עסקי

לט *ויאט מ״ד עילאי דרב כריה )רבה( ]רבא[ דרש
 שם מהלכורה שהיו ציון כנות גבהו כי יען ה׳

 י ישיגי־ מהלכות שהיו גרון נטויות ותלכנה וקופה כקומה
 בוחלא מלאן דהוו עינים ומשקרות גורל בצד עקב

 שם מהלכו׳ שהיו תלכנה וטפוף *הלוך ומרמון לעינייהו

 אורתא ערום ;מיאוס היינו חטתו לפני מים ומשתין מיאוס
 להשתין למוץ יוצא אי.ו עמס שהוא מתוך נקט ימילתא
 שהקלית בה לן לית לבדאי אבל ולצאת: ללבוש הוא דטוריז

 ומשפשף רותץ שאיכו משא ולא משא :לחיקוק ונתז ארוך
תכשיטיה עסקי על .מצומצם רביעית 'כגון מיס מעט אלא יפה

לה: לקנות רוצה שאינו
 הולכות שהיו גרון נטויות ותלכנה :זקופת קומה היינו גבהו

יהיא בת חסתכלין שיהו בהלוכן למעט גורל בצר עקב
 רואה שאינו לפי בנמת לילך גרון נוטים ודרך בפסיעותיה שוהה

 מרמזין סיקרא; לשון כוחלא דמליין עינים ומשקרות לרגליו:
מהלכות שהיו וטפוף הלוך :הבטה לשון סקור הבקוריס את
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 רבי אמר תעכסנה "וברגליהם קצרה בצד ארוכה ג ,,ישע

 ואפרסמון מור שמטילות מלמד אמי י*בי דבי יצחק
 שמגיעות וכיון ירושלים בשוקי ומהלכי׳ במנעליהן

 עליהם ומתיזות כקרקע בועטות ישראל בחורי אצל
 מאי בכעוס. כארס בהם הרע יצר ימכניסית

 תחת *והיה עולא בר רבה כדרריש שספורענותהון
 נעשה כי מתבשמות שהיו מקום יהיה. מק בושם

חגורות שהיו מקום נקפה חגורה ותחת נמקים נמקים
 מקשה מעשה *ותחת נקפיסנקפים נעשה בצלצול ס6

 קרחים נעשה בו מתקשטות שהיו מקום קרחה
 המביאים פתחים שק מחגורת פתיגיל ותחת קרחים.

 -,יופיאמל תחת בי שק. למחגורת יהיו גילה לירי
*ישפה כיבא שופרא חלופי אינשי דאמרי היינו רבא שס

 שפרחה מלמד ב״ח יוסי א״ר ציון כנות קדקד ה׳

 והוא! תברתה ייאש על צפה שתראה קצרה כצד ארוכה
 על' כמו וטפוף :בגנותן מספר לפיכך היו ונשואות לה כוי

 והוא אויל תוסר אל וכעכס כתו תעכסנה אטפוך: י־אטפת
 על אלא תטילו שאינו ע״ש עכס ליה וקרי נתש של ארס

 ,בשר התק כתו נמקים כעוס: נתש בכעוס כעס: ידי
 סבכי[ וכיקף רגליו תתנקף לשק נקפים נאה: בנדי״ל צלצול
 תתקשטית ותפיכסות. שסורקות שער היינו מתקשטות היער:
 גילה פתת נוטריקון פתיגיל נוטריקון. כעין לתקשה דותה
 יופייך: מתת לך יבאו אלת כל כי יוסי תחת כי תקום: אוחי

♦דפליתי דקדושין רכיבי שייונ׳ כתו ליתה קוטר״א כיבא



קעו שבח ששי פיק אשה במה
 יד ייקיא *ולשאת התם וכתיב הכאושפח כתיב צרעת בהן

 אמר חד ושמואל רב יערה פתחן וה׳ .ולספחת
 כיער פתחיהן שנעשה אמר וחד כקיתון שנשפכו

 אנשי ירושלים אנשי רב אמר יהודה רב אמר
;כו׳ היום סעדת במה לחברו אומר אדם היו שחץ
□ג קינמון של ירושלים עצי יהודה א״ר רחבה אמח

 בכל נודף ריחן מהן מסיקין שהיו ובשעה היו
 ה4אל נשתייר ולא נגנזו ירושלים ומשחרבה א״י

מלכתא: רצמצמאי בגזאי ומשתכח כשעורה

מ וכו׳ בקשת ולא בסייף לא האיש יצא לא משגה
 שם וחכמים לו הן אומרתכשיטין אליעזר ר׳

 ד מיכה חרבותיהם *וכתתו שנא׳ לגנאי אלא אינן אומרים
 עוד ילמדו ולא וגומר למזמרות וחניתותיהם לאתים

 מאחר וכי אליעזר לרבי לו אמרו תניא זגמ מלחמה:
 המשיח לימות בטלים הן מה מפני לו הן דתכשיטין

 שס גוי ישאו *לא שנא׳ צריכין שאינן לפי להם אמר
מידי אביי אמר .בעלמא לנוי ותהוי חרב. גוי אל

 זיכה דם שופכות כקיתון שנשפכות פתמיתן: כמו פתחן
 ׳ לתשמיש וכמאמות שער נתמלאו כיער :כדה ותער כמו יערה
תשמיש סערת :שסה ולעני נאות כלשון מדברי׳ שחץ אנשי

 כאן: לכתב׳ מששת ולא לאלה דומים כיול ודברי
שמה; כך מלכתא צטצמאי

:לעתיד בטלים יהו לא נינתו תכשיטין ואי חרבותם וכתתו
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 דאמר דשמואל ופליגא .בטיהרא אשרגא דחוה

 אלא המשיח לימות הוה העולם בין אין שמואל
אביון יהדל לא *כי שנא׳ בלבר מלכיות שעבוד דנלי׳ט>

 אבא בר חייא לרבי ליה מסייע .הארץ מקרב
 נתנבאו לא .הנביאים כל אבא בר חייא רבי דאמר

 לא *עין הבא לעולם אבל המשיח לימות אלא פד ־שעי׳
 לרבי ליה אמרו דאמרי ואיכא זולתך אלהים ראתה איו פ׳

ה מה מפני לו הן דתכשיטין מאחר וכי אליעזר !,^יי
 המשיר לימות אף להו אמר המשיח לימות בטלים

 חייאבר דרבי ופלינא דשמואל היינו בטלים אינן
 אוי* לרב לה ואמרי דימי לרב אביי א״ל אבא:
 דכתיב לו. הן תכשיטין דאמר אליעזר דר׳ מ״ט ובולי

 רג א״ל .והדרך הודך גבור ירך על חרבך *חגור מה תלי׳
כתיב תורה ברברי האי דרבינא בריח למר כהנא

:)לעולם( פשוטו מידי יוצא מקרא אין א״ל

 כאה אינו כריך שאינו מתוך בצהרים כר בטיהרא שרגא
 הא ופליגא הוא: תכשיט מלקמות עת שהוא הזה בזמן אבל

 בטילי אין דאמר אדשמואל פליג המשיק לימות בטלין דקתני
 ש״י עביות יש אלמא לעולם משמע יחדל לא ;המשיק לימות

 המשיג לימות לא עוד כנעני יהיה ולא הנביאים שנתנבאו נקמות
 ליו מסייע אביון: לך קדל כ; שאס הזה העולם מן שהן כתנבאו
 אבא בר קייא לרבי המשיק לימות בטליס דקתכי ברייתא

 נביאי) של עין ראתה לא עין שלהן: נקמות דברי נתנבאו לא
 זהירלקזורע הוי כתיב תורה כדברי לראותה: שלט לא

 ירן על כקרב ראיה להביא הדין בשעת לן מזומכ׳ שתהא משנתך



-קעז שבח ששי פיק במהאשה

 מא שנין סרי תמני בר הוינא כד כהנא רב אמר
הוחשס ולא גמרא לכוליה ליה גמירנא הוה

 השתא. ער פשוטו מירי יוצא מקרא דאין ירענא
 ליסבר. והדר איגיש דליגמר לן משמע קא מאי
 לוח זה המהדרין ת״ח שני אלעזר א״ר ירמיה א״ר

 לי׳” אר* *והדרך שנא׳ להם מצליח הקכ״ה בהלכה
 שעול? אלא עור ולא והדרך. אלא והדרך תקרי

 שסלשמה שלא אפי׳ יכול רכב. *צלח שנאמר לגדולה
 ת״ר דעתו הגיס אם יכול .אמת דבר על ת״ל

 שניתנה לתורה דוכין כן עושים ואם .צדק וענוה
 יצחק בר נחמן רב ימינך. נוראות ותורך שנא׳ בימין
 אמר תורה. של בימינה שנאמרו לדברים זוכין אמר
 דכתיב מאי וכו׳ לה ואמרי שילא רב כר רכא

 משל>אלא וכבוד עושי" בשמאלה בימינה ימים *אורך
 אלא ליכא וכבוד עושר איכא ימים אורך בימינה

8% וכבוד עושר וכיש איכא ימים אורך בה למיימיני׳
והדרך: הודן והוא במלחמה לנצח גבור

 ידע דלא גב על ואף קרביה שמעת׳ ליגרוס איניש רליגמר
קשה דהוה טעמי לסבר והדר טעמיה: לכולהו

 ליה קיס הוה ותלמודיה טעמא להאי ידע הוה ולא כהכא לרב
 א1ן לקסיו ולא ומשיבין שיאלין המחדדים סרי: תחני נר מדהוה

 למיימינים בה: תלמד ותורך כחווחדדך: והדרך להתחדד:
 המיומנת כימין וברורין בדיוקיי טעמיהן שמסשפשין תורה של

ימים אורך דאיכא כיון בתמיה ליכא וכבוד עושר למלאכה:
12 י*
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 ליכא ימים אורך איכא ובכור עושר בה למשטאילי׳

 חכמים תלמידי שני לקיש בן אר״ש ירמיה רבי אמר
 שנא׳ להם מקשיב הקמה בהלכה לוה זה הנוחי׳

 דבור אין וגו׳ רעהו אל איש ה' יראי נדברו *או ג מלאני
 *ולחושבי מאי תחתנו עמים *ידבר שנא׳ נחת אלא מ* מלי׳

מצוה לעשות חישב אפילו אסי רבי אמר שטו4נז”מ
 עשא$ כאלו הבהוב עליו מעלה עשא׳ ולא ונאנס
 אמ כמאמרה מצוה העושה כל חיננא רב אמר

 לא מצוה *שומר שנא׳ רעות כשירות אותו מבשרין ח קהלת
אפים חנינא ר׳ ואיתימא אסי א״ר רע. דבר ירי;'ירע

 שנאו■ מבטלה הוא ;זרה גיור היא ברוך הקדוש
 העש[ מה לו יאמר ומי שלטון מלך דבר *באשר ״אשל

 אמן[ רע. דבר ידע' לא מצוה שומה ליה וסמיך ״ קהלה
 המקשיבים ת״ה ב׳ לריש בן אר״ש אםית רבי
לקולב שומע הוא ברוך הקדוש בהלכה לזה וה

 השמיעיס לקולך מקשיכין ה:יי׳ בגני׳ *היושבת שנא׳ שיי
. י . מ מילי'

 צרכן; כל בת יגיעין שאין בה למשמאילים וכבוד: עושר כ״ש
 הנוחין לשמה: שלא משמאילים לשמה עוסקים בת מימינים א״כ
 שילמד כדי ומתעסקין רויז בכמת בה ונותכין נושאין לזה זה
 בכמת שפלות וכל ישפילם תחתינו עמים ידבר מזה: זה

 לן כמו הלכה של להבנתה זה את זה מנהיגי הכומין אמר לשון
 שוחק! תעשה לומה יאמר מי ינהג: של תרגום ידבר כמת.
 זי| ימביכיס זת את זה מלמדים המקשיבים לו: לומר יכול מצית
מקשיכין חברים :מדרשות בתי בגנים :כקט דקרא ילשכא קזה



 קעח שבת ששי פיק אשת במה
 מישראל. שתסתלק כינה > גורמקל כן טשק ואס-אין

 מ שה״ש לקיש בן שמעון א״ר אבא א״ר וגו׳ רודי *ברח שנא׳
 אוהבן הקב״ה כהלכה לוה וה המרגילק ת״ה ב׳

 דידעישם והוא רבא אמר אהבה. עלי *ורגלי שנא׳
במר<ח רבה להו דליית והוא א השמעת צורתא

מיניה; למגמר
 מב העוש׳ מן יותר המלוח גדול ארשב״ל אבא א״ר

שם ר״א אמר מכלם יותר בכיס ומטיל צדקה
 חגרהו הוא כנחש ונוטר נוקם ת׳ח אם ארשב״ל

 תדור אל חסיד הוא הארץ עם אם מתניך על
 אר״ש אר״א לה ואמרי וכר כהנא רב אמר בשכונתו

 חסד מונע ביתו בתוך כלב המגדל כל לקיש בן
 אמני בלשון שכן חסד *למס*מרעהו שנא׳ מתוך'ביתו

 דורי ברח ואענס: קולם שישמיעוני להם איחר אני לזה !ה
ע בא ואומרים זה את זה מאספין המרגילים כתיב: ..בתריה
 :ללמדנו רב לכו ואין הואיל שנינו בין ונבין בא יכלמוד

: מרבם למדו קנת הדבר שורש צורתא
 מעות לכיס ומטיל בדבר: בוש העני שאין לפי המלוה גדול

רבי דאיירי ואיידי השכר למחצית בהם להשתכר ימלאי
 אבא רבי להו דאחר דאגדתא חילי הבי כל נקט אר״ל אבא

 תדור אל מתלמודו: ליהנות שסופך בו הדבק הוגרהו משמיה:
 וסופך שלס חסידותו ואין מצוה בדקדוקי •ודע שאיני בשכונתו

 למם :לפתחו לבא העניים מניין שאינו חשד מונע מחנו: ללמוד
ממילא מונע כתיב דלא ואע״ג יוסד מונע מרעהו :כלב דהיינו



שבח ששי פרק אשה במה
 ׳אמ יצחק בר נחמן רב למס. לכלב קורק יוניח

 שדי ויראת שנא׳ שמים יראת ממנו פורק אף
 למיפא ביתא לחהוא דעיילא אתתא ההיא יערב.

 דביחא מרא א״ל ולדה. איתעקר כלבא בה נכח
 אמרה .טופריה ושקילין ניביה דשקילי תדחלי לא
 ולד. נד כבר ושדיאאחיורי טיכותיך שקילא ליה

 בילדותיך בחור *שמח דכתיב מאי הונא רב אמר יא קהלי*
 יצר דברי ע״ב במשפט האלהים יביאך ונו׳ ויטיבך

ע״ב אמר ר״ל הטוב יצר דברי ואילך מכאן הרע
טובים: למעשים ואילך מכאן תורה לדברי

 אצבעות שתי ורחבו והב של טס כמק ציץ תניא מג
 1ירד שיטין בב׳ עליו וכתוב לאון מאזן מוקף, שס

 בר׳| אליעזר א״ר> למטה למ״ד וקדש מלמעלה ה״א
 ריקיז כמו היא נטילה משמשת ח״ם שראשה תיבה שכל משמע
 ב״ה שהשאיל עיסה לאפות למיפא :מארצו גויס אבדו מידם

 אותם בהם נושך שהוא שיניו ד׳ נטולות ניביה שקילי תנורו:
 ליה: אית ניביה גמל טריפות באלו כדאחרינן ניביה קרי שינים

 טובתך נטולה שקילא :מלסרוט צפרניו נטולו׳ □ופריה שקילי
 מחזיק כמו ניזמתך הנאת טובת טיבותך :הקוצים על ומוטלת

 לתורה ע״כ וגו׳: אלה כל על כי ודע ע״כעד :בלע״ז גוריא טובה
 מה להבין לבך בדרכי והלך לב. וחטוב משמחה בתלחודךלחוד שמח
 כי טוביס״ודע למעשים ואילך מכאן עיניך: ראות לפי בלבך

 תקיים: לא אם הדין את ליתן סופך שלמדת כלמה על אלה כל על
שלם השם כלומר מלמטה לט״ד קרש מלמעלה יו״דה״א



קעט שבח ששי פיק במהאשה
 אחת. כשיטה לח׳ קדש וכתוב ברומי ראיתיו אני יוסי

מד אר״א וגו׳ עגיל טבעת וגו׳ איש ה׳ קרבן *את ונקרב
 לא מדני של דפוס זה כומו רדין. של דפוס זה עגיל

 סד רמתרגמי׳ היינו הכי אי יוסף רב אמר הרחם. בית
 םכמיד,ממגופ רבא ״לא גיחוך לידו אחמכי ברר מחוך
 שם על משר׳ *ויקצוף ומה מקום כאן כומז ש״ט יקרא
 אבוד. בר רבה אמר נחמן רב אמר החיל פקודי
 לקלקולכט חזרתם שמא לישראל משת לו אמר

 א״כ להם אמר איש ממנו נפסד לא אמרו הראשון
 הרהור מידי יצאנו עבירה מידי אם א״ל .למה כפרה

 רבי רבי תנא ה׳.. קרבן את ונקרב מיד יצאנו לא
 הדור שבאותו ישראל הוצרכו מה מפני ישמעאל

 שם רב אמר .הערוה מן עיניהם *שונו מפני׳ .כפרה
 ע״ב עם שבחוץ תכשיטין הכתוב מנה מה מפני ששת

 שנה באצבע המסתכל כל לך דומי־ שבפנים. תכשיטין

 ה)מצ שאר להקדים שלא תיזתונה בשטה למ״ד וקדש עליונה בשטה
 פ״א הלוי ורבינו היו שיטין שב' מאיור השם מן מלמעלה אותיות

לאוצר שנכנס ברומי ראיתיו אני :היא והיא מלמטה קדש שונה
 א $ תלחיון: בן במעשה מעילת במסכ׳ שירצה מה ליטול המלך

לקלקולכם' ליצנות: גיחוך :דדין בו שמניות ררין של דפים
 עשיתם כך שמא מואב בכות את לזנות שטיס מעשה של

 מדת ניזסר לא גפקר לא :קרבן צריכין אתס לכך למדין
 שבחוק תכשיטין :העין במראי׳ שנתנו מזון לשון שוני :יהודית
באצבע המסתכל לך לומר כוקז: שבפנים תכשיטין טבעת:



שבת ששי פיק במהאשה
 התורפה, במקו׳ מסתכל כאלו אשה של קטנה
 חכמים שאסרו מקום כל רב אמר יהודה רב אמי•
 אמר אסור: חדריי□ בחדרי אפי׳ העין מראית מפני
 *והדיה תניא כי בעלה על תתגנה שלא כרי ייתיאטיעולא

 ולא הכחול שלא אמרו הראשונים וקנים בנדתה
 רבי שבא עד צבעינין בבגדי התקשט ודא תפקוס
 ונמצא בעלה על מגנה אהה ,כן אם ולימד עקיבא
 בנדתה בגדתה. והדוד. מת״ל ואלא' מגרשה בעלה
 שפקוק בווגאעפ״י הקולא במים. שהבא עד תהא
 עמה ומטייל בצוארה זוג לה פוקק אידך ותניא

:וכו׳ היא תנאי כחצר
 דכולא סכינא לשקול צמירתא לאישתא יוחנן א״ר ;מה
וליקטר ורדינא דאיבא להיכא וליויל פרולא סז

 כדישלאתתגנה כומז: במקום כמסתכל טבעת מקום שהוא
 :להכי רבנן ?משו כדתגי׳ :נאים קישוטים קצת לה תתירו

 והרמיקוה המנודה כדבר כמשמעו הראשונים ,־ורשים היו בגדתה
 פכי׳ על תפקוסשרק ולא עיניה: תכרזול שלא מבעלה:

 עד :בטומאתה בגדתה תהא :אדום והוא בלעז טי״נפנאש
 מעיינה: ופסק שלה ז׳ שעברו ואע״ס לטבול במים שתבא

 תצא לא קול מוליד ואיני פקוק שהוא אע״פ בזוג ולא
 כאזיל דמימזי משוס בתמה במה בם׳ פרישכא וטעמ׳ בו בהמה

 שלא הרבים חן מכוסה שהוא בחצי* עמה מטייל למיכל:
: היא תנאי ותרנו רב כדברי

וררינא ;הגוף את וקודמת שמממקת מולי צמירתא אישתא



קפ שבח ששי פיק במהאשה
 נגיי׳ פורתא ביה ליחדוק קמא יומא ברקא נירא ביה

 אליחתק^ למחר וגומר. אליו ה׳ מלאך *וירא ולימא
.ואראה נא אסורה משה *ויאמר ולימא פורתא ביה

 ג שמוח סר כי ה׳ *וירא ילימא פורתא ביה ליחדוק למחר
 ]דרבאשם )דרב( כריה אחא רב א״ל וגומר. לראות

 פם וגומר. הלום תקרב אל ויאמר ולימא אשי לרב[
 משה. ויאמר ה׳ מלאך וירא לימא קמא ליומא אלא

 לראות. סר כי ה׳ וירא משה ויאמר לימא למחר
 פסקות וכי הלום. תקרב אל )ה׳( ויאמר למחר

 לאו הסנה הסנה הכי ולימא ולפסקיה ליתתיה ליה
 שבינתיח הקב״ה אשרי אילני מכל דגביהת משום

 אשריהקב״ה אילני מכל דמייכת משום אלא עלך
 לחנניה אישתא דחמיתיה חיכי וכי עלך. שכינתיה

 תחמינירה כן קדמוהי מן ועריקת ועזריה מישאל
 קדמוהי. מן ותיערוק פלונית בר לפלוני אישתא

 כסכסייה מסמסייה בזבזייה הכי לימא לסימטא
 מארעא דאשתלחו מלאכי אילין ואמרלאי שרלאי

 טרפות: דאלו קידקיהו דמיבלע כמו אישקרכי״ר ליחדוק סנה:
 שיסיר סר בי :הסנה ינער לא מדוע סיסיה משוס משה ייאמר

 ליתתיח :אליו החולי יקרב שלא הלום חהרב אל :,החיל
 שסל: שאתה רמייכת ישפיל: ליחתיה לקרקע: סמוך יליפסקי׳
 נלע״ז: קלו"ב שקק לסימטא האש: שראתה אשתא דהמיתא
 שקורעין ע״ש המלאכים שחות כסכסיה מסמסיה כזכזייה

מארעא :בזעא לשון בז :אותו ומכסכסיס יחמסמסיס



שבח ששי פרק במהאשה 180
 כזכזיך בויך כוך כאיבין שחיני׳ לאסאה דסדום

 אתריך כיך עייניך ביך עייניך כמין כמון מסמסמי׳
 כך רבי׳ ולא פרה דלא וכפרדה כקלוט זרעיך ביך
 פלונית בר דפלוגי בגופיה הרבה ולא הפרה לא

 אחרי׳ לחלאיכם אחרים ולחישות דברים ועוד
 הרוייהו דאמרי ורבא אביי להעתיקם: חששתי ולא
 דרכי משו׳ בו אין רפואה משו׳ בו שיש דבר כל

 משום בו יש רפואה משום בו אין הא האמורי
 סוקרו פירותיו שמשיר אילן והתני׳ האמורי דרכי
 טוענו בשלמא באבנים וטוענו כסיקרא אותו וצובע
 סוקרו אלא חילידה דליבחוש חיכי כי בם באבני

 דלוחויידה חיכי כי קעביד. רפואה מאי בסיקרא
 טמא *וטמא כדתניא רחמי. עליה וליבעי קיאיגאינשי
יבקשו ורבים לרבים צערו להודיע צריך יקרא

רחמים: עליו

 לו אין בזיך בזך :באו מסדום ולא הלמש הוא כך רסרום
 שלא ביך מראיך ביך עיניך :הליזש הוא כך אלא משקעות
 זרעו שנקלט כקלוט שלאתרקיב: ביך אתריך : יותר תאדיס
 שנראית רפואה משום בו שיש :יוליד שלא בטנו בשרירי

 בו אין הא ופרכינן :מכה ותיובושת כוס שתיית כגון רפואתו
 האמורי דרכי משום בו יש :רפואה שיהא ניכר שאין למש כגון

 פירותיו רב וכיןו שמן שהוא ידי שעל חיליה רליכחוש :בתמיה
 דחשיר לאודועי ליה עבדי ולסימכא אינשי דלחזיה :כושרין

מעלי: רמקו טמא אומר עצמו הוא טמא טמא סירותיו:



 קפא שבח ששי פיק <5במהאשה

 בושם יש ומשבי אשכי לא וסנוק גדי גד האומר
 ע״ב גד אומר יהודה ר׳ האמורי. דרכי משום

 פת ישעי׳ שולחן לגד *העורכים שנא׳ עכו״ם ל׳ אלא אינו
 דרכי משוס בו יש בשמו והיא בשמה הוא

 האמורי דרכי משוס בו יש דני דונו האמורי
 שנאמר עכו״ם ל׳ אלא דן אין אומר יהודה רבי

 אלהיךעמזהת חי ואמרו שומרון באשמתי *הנשבעים
 לי והחזיר שרוקי ולעורבת שרק לעורב האומר דן

 תרנגול שחטו האומר .מד״ה בו יש לטובה ונביך
 בו יש גברית שקראה ותרנגולת ערבית שקרא זה

 המבקעת מד״ה. בו יש ואותיר אשתה האום׳ מד״ה.
 מד״ה. בו יש האפרוחים כפני והטה ככותל בצים

:תהי אל עייף לא וסנוק :מזל התמזל גדי גד האומר
 האמורי דרכי משום בו יש :ולילה יום ובושכי אושכי

 והכי האמורי מדרכי זה הרי גר׳ פרק סוף עד בכולם וכן
 מיזליפין ואשתו הוא גשמו והיא בשמה הוא בתום׳: גרסי׳

 התיזזקו דני דונו ניחוש: משוס בלילה בזה זה שמותיהם
 משו׳ ומייב ממש עכו״ס אלא האמורי מק אינו דן :מביוה
 או׳ קורא כשהוא שרק לעורב האומר : עכי״ס בשם קורא

 שקרא זה: למש לו ולומש בשורות מבשר שהיא מפני כן לי
 שקרא כעורב: ול״גשקרא מכיריו משאר יותר אימי ע־בית
 כדי ואותיר אשתה :גברא קרא כמו כתרנגול גברית
 ואית בכותל בצים המבקע׳ ביינו: מצויה ברכה שתהיה

הקליפה ממזרת האפרומיס שיצאו לאמר מבקעת בצי׳ "גרס
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 המרקדת .מד״ח מ יש האפרוחים בפני והמגיס
 שלא בשביל אפרוחים ]ע״א[ גבי( )על והמונה

 והמשתקת לכותח המרקדת מד״ה. בי יש ימותו
 המשתנה מד״ה: בו יש לגריסין והמצווחת לעדשים

 .מד״ה בו יש מהרה שתתבשל ברי קררתה בפני
 בקדר זכוכי׳ ושברי תות של קיסם נותנים אבל
 ! בשברי אוסרים יחבמיט מהרה שתתבשר^ כדי

 מלח של בול נותנים ת״ר הסכנה: מפני וכוכית
 טיס ונותנים ותדליק. שתאיר בשביל הנר לתוך

 אמי ותדליק. שתמתין בשביל הנר תחת יחרסית
.ומגלי דמשחא שרגא רמכסי מאן האי זוטרא מר

תשחית: בל משום קעבר נפטא

 ' המי״קרח :ימותו שלא לחש וזהו לפניהם במקל ובוקעתן בכותל
 : שיתחזק ניחש והוא לפניו מרקדת כותח כשעושה לכוחה

 כל את משתקת בקדרה כשכותנתס לעדשים המשחקוז
 נותנין אכל ה״ג :מצווח׳ ולנריסין שיתבשלו. כדי העוחדי׳

 ואין לבשל ומועיל כקומץ הוא שחזק מוריי״ר חות של קיסם
 אע״ס זכוכית כשברי חכמים אסרו אבל ה״ג :לכייזש זה

 הסכנה מפני יזכמים אסרי כי אין האמורי דרכי שמשים
 ותדליק שתאיר בשביל מלין אגרוף מלח של כול : יבלע שלא
 ׳־ השמן את צולל שהמלח חמש מסייע אלא ניחש זה שאין

 ואיני השמן את חכנין יחרסי׳ טיט :הפתילה אחר יימשך
 למעלה כסוי לו שעושה דמשחא שרגא רמכסי : מהר דולק

ומבעיר: אליו והולך נמשך האור אותו כשמגלין דגפט :לידלק ממהר



קפב שבח ששי פיק במד^אשה
 כוסמו כל ועל לבנו משתה שעשה בר״ע מעשרז

 שם רבנן לפר ותיי חמרא אמי שהבה: וכוס
 לאל׳ תלטידיהון: ולפוט יבנן לפום וחמר׳ היי

נאמר* י

גדול פלל
שביעי פרק

 פט יודע ואינו במדבר או בדרך מהלך רבהונאהיה אפר
יוסע״ב ומשמר ימים ששה מונה שבת אימתי

 ו׳ ומונה אחד יום משמי אומר רב בר חייא אחה
עולם של כברייתו סבר מר קמיפלני במאי ימים

הראשון; כאדם סיר ומר
 עד הואי ביבי ררב שבתא אמר רימי רב אתא כי

כלכלה קמייהו שדא אסי ורבי אמי רבי ואיקלעו
 מתוך אוכל דסבר משום אי ידענא ולא דפירי

 בעלמא: לברכה כן אומר מם עותנין כשמוזגין וחיי חטיא
משמי הז׳: ומשמר שכתתו לבי אל ששם מיום ששה מונה

 לבו אל שישים יו© וכל ימים ו׳ ומונה אחד יום
 משמר; תמקרת יום אבל מלאכה עשה דשחא משמר אינו

 אלא מלאכה כחי עביד לא משמר דאינו דצהכך מפרש ]ובנח'
 תקלה: כמכו קול ימי עולם של בברייתו :היום[ פרנסת כדי

 היה: שבת לחניכו אקד וייס שבת בערב שנברא הראשון כאדם
על ומשמש עומד להיות ייחו הגיע הואי ביבי דייב שבתא

האוכל לברור רצה ולא קמייהו ושדא :התלמידים
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 דמכוין: הוא יפה עין משום אי אסור פסולת

 אמ׳ הואי חיכי במשכן קשירה והמתיר הקושר שם
קושרי׳ אחלי׳. ביתדות קושרים שכן רבא 3ע״

 שכן אביי אמר אלא הוא להתיר ע״מ קשר ההוא
 א״ל אותה קושרין נימא להם שנפסק יריעות אורגי
 וכי למימר איכא מאי מתיר קושר תירצת רבא

 הדדי בהדי קשרי חוטי תרי ליה מתרמי דאי תימא
 עושי׳ אין ב״ו מלך לפני השתא חד וקטר חד שרי

 רכ^יין אמר אלא עושיכם הקב״ה ממ״ה לפני כן
 :ומתירי׳ קושרי׳ חלזון צדי שכן אלעאי רבי ואיתימא

 והס שטמן אלא ראיזד אמד כל לפני ולתת העלין מתון
:מאליו האוכל כפרד זה ובשטח ואוכלים נוטלים

 המשכן יתדות כדיתיב בקרקע יתדות נועצים אהלים ביתדות
 ע״מ קושר־ :במיתריהן בהן היריעות וקושרים

 כל דתנן לקמן ליה סטרינן כוונא האי וכי הוא להתיר
 בשני הררי בהרי :עליו יזייבין אין קיימא של שאינו קשר

 מפני הא' מתיי אריכתן לאחר הר שרי זה-: אצל זה מוטין
 ,השתא : [ שהו כמו מניין כלו' חד וקטר : ונראים שבולטים

 היו שחוטיה ביריעה הנקב נראה כשמתירים עושין אין וכו׳
 מתרמי וכי בכך זריזין היו ומתיזלה כסיס והיו ששה כפולים

 מלמטה הב׳ המוט וכותקין הא׳ קושרין קיטרי תרי להו
 שם ואין ולמטה למעלה וקושרין ארוך במוט ומספקין ולמעלה

 והוא בדחו התכלת לצבוע חלזון צדי : סמוכים קשרים שבים
שכל ומתירין קושרין : שנה לע׳ אמד ועולה קטן כ7 כמין
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/ ץ *י

 עה חוט המותח רב ברלטוביה"אמר זוטרא אמר^רב
דבר והלומד חטאת חייב בשבת תפירה של

 תקופות לחשב והיודע מיתה חייב האמגוש מן א׳
 מגושתא הימנו. לספר אסור חושב ואינו ומולות

 גדופי. אמר וחד חרשי אמר חד ושמואגל רב
 בר דטרא רב דאמר גדופי אמר דרב תסתיים

 חייב המגוש מן אחד דבר הלומד רב אמר טוביה
 יח דברי׳ לעשות תלמד *לא והכתיב חרשי דאס״ד מיתה

תסתיים: ולהורות להבין למר אתה אבל

 שצריך ופעמים קיימים קשרי׳ והן קשרים קשרים עשוים רשזות
 בכאן; וקושר מכאן ומתיי זו על ולהוסיף זו מרשת מוטין ליטול

המוט והכייז ועומד התפור בגד תפירה של חוט הטותח
 במקצת מזו זו הבגד מתיכות שתי וכתפרדו ארוך

 ולמכר להדק המוט ראש את ומותמ כמשכין התפירות ומוטי
 קץ האמגוש מן אחד רבר והלומד :ומייב תפירתו היא זו

:ממנו ללמוד אסור תורה דבר אפילו לעכו״ס הממשיכו
 מרב זוטרא מר שחעינהו שמעתתא תלת הכי וכו' והיודע

 ושמו^ רב דוכתא בכל דאמריכן מגושתא :וגיסיכהו הדדי כי
 האדוק מין גרופי אמר וחד מכשף: ח״אחרש ז ביה פליגי

 דאי : לעכו״ם אנשים ומסית השם את תמיד ומגדף נעכו"ס
 וקא וגומר בך ימצא לא לכתיב משום וטעמא חרשי ס״ד
 לעשית תלמד לא :מיניה לעיל כתיב והא :מכשף משיב

 נביא יעשה ואם בהם לעמוד שתוכל להכין :שתעשה כלי
 הילכך הוא מדופי תסתיים :מכשף שהוא שתכין לפניך שקי
;ישיאך שלא מעליו ותסתלק קינות דגרי■״ כל____
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 משו□ לוי בן יהושע א״ר פוי בן שמעון רבי אמר מז
 ומזלו בתקופות לחשב היודע כל קפרא. כר שם

 לא ה׳ פועל *ואת אומר הכתוב עליו חושב הראינו
 נחמני כר שמואל א״ר .ראו לא ידיו ומעשה יביטו
 שנא' ומזלות תקופות לחשב אדם על שמצוה מנין

 לעיני יבינתכם חכמתכם היא כי ועשיתם *ושמרתם
 העמים לעיני שהיא ובינה חכמה היא זו אי העמי□

ומזלות: תקופות חשוב זה אומר הזי

המוציא
שמיני פרק

 הקמה שבר׳ מה כל רב אמר יהודה רב אמר פח
 בח-א לבטלה אח׳ דבר ברא לא בעולמו עז
 לנחש יתוש לצירעה .זבוב כרא לכתיתא שבלול ע״ב

 מייתי לי׳ עביד חיכי לעקרב וסממית לחפפי׳ ונחש
 סי׳ להם שמראה היא הניכרת שקכסה העמים לעיני

 כדבריו שחעידין והמזלות קחה בהילוך לדבריו
 שכל כן והיא שקונה זו שנה כן והיא גשומה זו שנה שאומר

 והכל במזל יחילדותיה במזלותיה הקמה )הילוך( לפי העתים
 :מזל באותו הקמה בכניסת לשמש המתקלת השעה לפי

 לחי לצרעא זבוב :עליו חמקה לכתית :ליחצא שבלול
 מין לחפפי׳ עליו: וחמקה זבוב כותש צרעא שעקצו

עקרב עקיצת לעקרב :בלע״ז איירכיי״ה סממית :שהין
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 :,לי ושריפי לי׳ ושלקי חיורא וחרא אוכמא חרא

 גבור. על חלש אימת הן אימורה ה׳ רבנן תנו
 אימת הפיל. על יתוש אימת ארי. על מפגיע אימת

 אימת הנשר. על סנונית אימת עקרב. על סמטית
 קרא מאי רב אמר יהודה א״ר לויתן על כילבית

 עמוסה יהולל, לרב אשבח וירא עורבי על שוד *המבליג
 בדיחא דהוה וחויתיה חמוה דבי אפיתהא קאי דחוה

א״ל. הוה עלמא הללי כל מיניה בעי ואי דעתיה
 ככיי׳ לי׳ אמ׳ אמרי והדר *ברישא מסגן עוי מ״ט א״ל

 6נהוראכי; והדר חשובא דבריש׳ עולם של כברייתא
 עדי מנייהו רמבסיין חני מיגליין והני מיכסיין הני מ״ט

 , ,, טעמא מיגלייןמאי מינייהו מיכסיין דלא וחני מבסיין
תירא מ״ט כיסי יאכל משום גנובתיה 'ווטי־א גמלא

 ?”וע מיה מפגיע :ומושת ושייף :עליו ומכיתה סמחית כותש
 יש : ובירת גדולה בריה שתהא וירא ושומע גדול וקולה קטנה
 :באזכר לו כככם לעקרב סתמית יכן בתוטמו לפיל נכנס יתוש

 מפריסת יחעכבו הכשר ככפי תתת כככס ארוכד״ייל סנונית
 המבליג :באזיו גדול לדג וכככס קטן שרץ כילבית :כנפיו
 חלליעלמא כל הגבור: על שדוד תמתזיק עז על שוי

 בריש מבניין :העולם תלל בכל הכעשים דברים פירוש
 עזים סתם חשוכא בי־ישא :העדר בראש מהלכות עדרא

 מיגליין והני :בזכב טיכסיין :לבכות רתלות סתם שתורות
 שאכתנו רתליס מינייהו רמכסיגן חני . אליה להם אין העזים

ל&יכך קוצים כיסי דאכלה מכוסות: הן גם מצמק מתכסים
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 לכרכושי ובעי באגמי דדייר משום גנובתיה אריכא

 בחילפי דדיירא דקמצארכיכאמשום קרנא בקימ״ט
 מאן האי שמואל דאמר ומוזעוורא גרייה קשיא ואי

 האי מ״ט לקרגא לשלפיגהו לקמצא לסמיה רבעי
 ואי אדפי. דדיירי לעילא מדלי תימר>רהרגגולא

 דרך דרגא שם. דרך דשא מהעוורא. קטרא עייל
 ואיתיב בא ביתא דא. תכלה אימתי מתכולתא גג.

 לבני לבני כוףותיב. עקתא.כופת׳ בי ביקתא בה.
 בקי לכרכוש׳ ובעי :הקוצים בו ידבקו שלא כדי קצר זנבו

 שבלול: קמצא* ול״ב ארבה קמצא היתושים: להבריח
 תנוד קשה היתה ואס גדיא קשיא ואי ערבת: חילפי
 שמראית עיניה יסתמו ומתעוורא בעצים: כשתכה יתעקר
 מירליא רתרנגולא חימר׳ :כדשמואל בה תלויה עיניה

 למעלה עולה עיניו כשעוצס התחתון עין של ריס לעילא
 התחתון': על שוכב העליון בריית כל ובשאר העליון מן

 והקורות הקרשים על בלילות שעולה ארפי דרייר משים
 יכנס שלא העשן מסכי העליון על התחתון שיעלה צריך

 שאר או כותח כגון בו שמטכילין דבר מתכולתא :בעיניו
 תכלה מתי ול״כ נאכל מה לכשיכלה רא תכלא מתי :ליפתן

 מעט אלא נאכל שאינו ארוך זמן עד כלה שאינו לסי דא
 צר בית ביקוזא :בבית לישב שדרך ואיחיב בא ביתא :מעט

 מדהלחטין ל״א מכתשת כופתא צר: ביעקתאבית וקטן:
 כוף :בפסחים כדתכיא לישיבת עשוי עץ גולם כמין יל״ב
לדורות מתקיים בני לבני לבני :עליו ושב אותו כפוף תיב
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 הנהר מן מים שהוצב הצבא חציצא. הוצא בני.
 כולא מאשי משיכלא .שטותא שוטיתא .כזה כודא

 י״ג בוכנא .*חסירתא אסותא .כלתא משיא משכילחא
 דהא?ח בו שנעשה גלימא בושה. לא לבושא ואבנה. בא

 שסיכל • עליה ורבין שפרין פוריא .ואתיב גלי נלתא .כגולם
 ליריאיו.מכימ ה׳ סור סודרא נקי. זה בור זיקנא בור

 שמזקיניןנחסיי זמן כל ג׳ ת״ר דין. אפיתחא אפרנא

 ב״ה דבר אינו חציצא : לולבים או קוצים גדר הוצא :הרבה
 כזה :קטן יזרס כלי כוזא :בעלמא יזציצא אלא קיימא
 לי למלאותו משוב מהו זה כמות וקל מועט דבר כלומר
 : הכלה לפני בו שמרקדין הדס של בד שוטיתא :בחתנה מייכך

 שהכל גדול משיכלאספל כשוטה: המרקד נראה שטותא
 :הכל את רוחץ כולא משא :מחכו ורגליהם ידיהם רומציס

 לחשובי׳ מיוחד כלתא משיא :ונאה קטן ספל משכילתא
 : חורטיי״ר אסיתא :ממנו לרחוץ חשובה ואשה כלה כמו

 ;בו שכותשין עלי כוכנא :מבפכי׳ החקוקה שחסר חסירחא
 הבושה למנוע בושה לא : שרוק שקוראין העליון חלוק למשא

 כגולם ורעים: הקרועים התחתונים החלוקי׳ כל שמתכסת
 של תרגום נאה חקטורין גולתא : איברים חתוך לו שאין
 יושב כשהוא ותיב גלי :חשוב בגד לומר רוצה גלתא בגד

 בקרקע ישופכו ולא ילכלככו שלא עליו ישב שלא עצמו מגלה
 קורין מימיו שיבשו בור זינקא בור : ויכלה ויקרע שער וישיר

 לעטוף חכם תלמיד דרך סוררא :מימיי חסר נקי :כך
זה פתח אל אפיתחא : מלכים של טרקלין אפרנא :סודר
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וחזיר: ונחש דג הן יאלו גבורה מוסיפין

 עין לכחול כדי דם אומר אלעור בן שמעון י״בי עח
 דמא ניהו ומאי לברקית כוחלין שכן אחת

 בו לכחול כדי דם אומר רשב״ג ברא דתרנגולתא
 דמ^ין ניהו ומאי ליארוד מחלין שכן אחרת עין

לברא: וברא לגוא גוא וסימניך דברושתינא
 שבכנו׳ קטנה אצבע לכוד כדי תנא לסוד כדי סיד פ
 שהגיעו ישראל כנות רב אמד יהודה רב אמר ע״ב

 •אותן טופלו׳ עניים בנות לשנים הגיעו ולא לפרקן
 בנות כסולת. אותן טופלות עשירים כנות כסיד.

 *ששה שנא׳ המר בשמן אותן טופלות מלכים כ ^תי
 הונאבר רב המר. שמן מאי המר. בשמן חדשי׳
 שמן אמר אבא בר ירמיה רב סטכת אמר חייא

אנפיקינון אומר ר״י תניא שליש הביא שלא זית

:הסל־ לשרת אס למשפט אס הכל יבאו
 ניהו ומאי בעין: שבולטת מייל״א לברקית כוהלין שכן

 ראיתי ובתו׳ תבלול ליארוד :אותו כויזלין דם מאיזה
 בבכורות דתכן בעין הנולדות לובן של דקות טיפות והס ליזורוד

 גוא :טלפ״א שקורין עטלף רבדושתינא רמא ;מימין גבי
 בתוך שוקע שהוא ליארוד שהוא הישוב בתוך חצוי כדושתיכא

 בולטת. שהיא לברקית לברא :דתרכגולת׳ דחא ברא העין:
 שהגיעו :להאדים הגיף כל את לסוד דרכן קטנה אצבע

 ולא שערות ב׳ שהביאו לשנים הגיעו ולא לפרקן
 טופלורת :בדבר ומתביישות לכך הראויו׳ שכיס לכלל באי

 הוא אנפיקוכיי מביאין אין במנקות ;3ת7 אנפיקינון :מושעות
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 שמשיר אותו סכין ולמה שליש הביא שלא דת שמן
 ליר הוה ביני רב הבשר את ומעדן השער את

 זרוי מאות ד׳ בה שקיל אבר אבד טפלה ברת׳
 טפלא ברתא ליה הויא בשכבותיה עכו״ם ההוא הוה
 לכרתי ביבי רב קטלה אמר ומתה זימנא בחד
 כנתיה בעיין שברא דשתא ביבי רב נחמן רב אמר

 טפלא: בנתין בעיין לא שיברא שתינן אנןדלא טפלא
ש© לנו דרוש קום ליה דאמרו גלילא דההוא הא כיי

כדדרש לכו אידרוש להו אמר מרכבה במעשה
 מחתיה כותלא מן ונפקתערעית׳ לחבריה נחמיה רבי

ליה: דא דיליה מן א״ל באנדיפי
 ש© ביצה לך שמיע מי לבריה דרבינא בריח כיד א״ל

מאי דצלצלא כיעתא א״ל היא מאי קלה
 אישתיק דציפרתא אימא דווטרא. משום טעטא

 ביצת ששת רב אמר בהא לך שמיע מידי א״ל
 חכמי' שיערו .קלה ביצה ליה קרו אמאי תרנגולת

 תרנגולת: מביצת יותר לכשל קלה ביצה לך אין

 שמן דהיינו אוחו סכין ולמה : שליש הביא שלא זית שמן
 שנתייפתה זוזי. מאות ארבע בה שקל :בסיד טפלה :המר

ל> צ״ל משמיר השכר :ממון )לה( ונתנו לה המהוגנין עליה וקפצו
: שער ימינה

 מידו ליה רא ריליה מן :פדמתו באכדיפי צרעה ערעיתא
:במרכבה לדרוש לו היה שלא לו זאת היתה

:קטן עוף דצלצלתא
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 תחתוניו׳ לירי תאדם את מביאין דברים עשרה פא

 בם גפני ועלי קנים עלי האוכל הן ואלו
 של ושדרו מלח בלא בהמה ומוריגי גפנים ולולבי

 שמרי והשותה .צרכו כל בישל שלא מליח ודג רג
 שקנח בצרור והמקנח ובחרסית. כסיד והמקנח יין
 הכסא: בבית עצמו התולה אף אומרי׳ ויש חבירו. בו

 כארבאאמר׳ רבהונאהווקאולי בר ורבה חסרא רב מט
 אותבוה ולא בהדייכו אותבן מטרונית׳ ההיא להו 0ש
 אינהו אמור לארבא אסרתה מילתא איהי אמרה ב״ע

*דלא לכו אעביד מאי לחו אמרה .שריוה מילתא ה״נ פ׳
?אמניכו כנה לכו קטיל ולא בחספא לכו *"שמקנח

 :גינאה דאסיר מכישא לכו ואכיל ירקא לכו שליף ולא
. פ□ בגס; הגדלים פיצולים אותם גפנים לולבי : פוג״ש תחתוניות

 שיש בשר כל בהמה מוריגי :וודילא״ש וקורין
 ש7נן מרוץ כמורג ויורוקה פגום שהוא כמורג העשוי בבהמה

 המין וכגון הלשון קליפת כגון מלק הבשר שאין מקום כל
 בו שקינח :הכוסות בית וכפגימות קוצים כמין בו שיש

 :יושב שאינו התולה :קאי נמי ואמרסית אסיד חבירו
 ואסרתה דכשפיס: מילתא אמרה :היתה ככרית מטרוניתא

 מילתא אינהו אמי־י :ממקומה זזה ולא לארבא
 לכם לעשות שאוכל בחספא טקנחיתו רלא :טהרה שם ידי על

 :בבגדיכם ככה הורגים אתם ואין וכו׳ לכו קטיל ולא :כשפים
 אתם אין גינאה דאסיר מכישא ירקא לכו אכיל ולא

ואוכלים הגככים שאוגדים מאגודה ובצל וכרישה שוס מוציאים
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 שס קמיה שכיחת לא מ״ט כריה לרבת הונא רב א״ל

איזיל מאי א״ל שמעתיה דמחדדן חסדא דרב
 דעלמא במילי לי מותיב לגביה אזלינא דכי לגביה

 ולא בהריא ליתיב לא הכסא לבית דעייל מאן א״ל
 דלמא יתיב שיני אתלת כרכשתא דהאי טפי ליטרה

 הוא א״ל סכנה לידי ואתי דכרכשתא שיני משמטי
דעלמא במילי אמרת ואת רברייתא בחיי עסיק

לגביה: זיל שכן כל

עקיבא רבי
תשיעי פרק

 שם שמטמאה לעכו״ם מנין עקיבא רבי אמר מתני׳
ישעי׳ צא דוה כמו ^תורם שנא׳ כנדה כמשא

 מטמאה במשאאףעכו״ם מטמאה נדה מה לו תאמר
 שם נכרינהו קרא דאמר כמו תזרם רכה *אמר כמשא

ב ע :לכשפים קשה הכי כל ש״מ תקלה האגודה מתירי; אתם אלא
 שאינם קנס בדברי לפניו מושיבני דעלמא כמילי לי מותיב

לפי בחוזק במהרה בהדיא ליתיב לא :תורה של
 ולא :ויוצאו׳ הכרכש׳ שיני וניתקין נמזקה הנקב שנפתק

: בלע״ז פדיי״מברא טפי ליטרה
 שמריזיצין מכין בהדייהו למיתכי דבעי משוס וכו׳ מנין ״ע“א

 ארם במשא : לה דדמיין להק■ להו כייל המילה את
:משתעי געכו״ס וגו׳ דוה כמו תזרם הנושאה
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לו: תאמר לא הכנס לו תאמר צא כור מעך

 זבוב זה לאלהים ברית בעל להם *וישימו חנינן נ
 עושה ואחד אהד שכל מלמד עקרון כעל פג
 מוציאה שזוכרה כיון כיסו בתוך ומניח׳ יראתו דמות ע״ב

 עקיבא כן חנינא א״ר :ומנשקה ומחבקה כיסי מתוךח ׳שטי׳5
 שטוענין מפני טמאה הירדן ספינת אמרו מה מפני
 יהודה רב אמר .למים אותה ומורידין ביבשה אותה
 מבית עצמו את אדם ימנע אל לעולם רב אמר

 נשניח שנים כמה שהרי אחת שעה אפי׳ המדרש
 שבא עך טעמה נתגלה ולא המדרש בבית זי משנה

 לעולב יונתן א״ר ופירשה. עקיבא בן ר/חנינא
 ומדברי המדרש מבית עצמו את אדם ימנע אל

 אדם התורה *זאת שנא׳ מיתה בשעת ואפי׳ תורה יט נמדל
בתור׳ עוסק תהא מיתה בשעת אפי׳ באהל ימות ^זכיהנ 'פ

 שממית כמי אלא מתקיימין תורה דברי אין אר״ל
באוהל: ימות כי אדם התור׳ זאת שנא׳ עליה עצמו

 *לא דכתיב מאי יוחנן א״ר אבא בר חייא א״ר נא
 גבול ראשונים[ גבלו ]אשר רעך גבול תסיג פה

יט דנדי׳
 נשגיח :וירבה אהבה ברית לשון וזהו ומנשקה ומחבקה

 ססינא בה דתכיא כלים מסכת של זו משגה
למה: הטעם נתגלה ולא טמאה הירדן

 אשר כשיעור קרקעי להכיויש למיצר סמוך ׳ ליטע רעך גבול
שהיו ויזוייס אמוריים ראשונים הם ומי הראשונים גבלו
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 ראשוניכם גבלו מאי תסיג. לא ראשונים שגבלו

 מ״ד ]יוחנן[ ויינתן( א״ר נחמני בר שמואל א״ר
 כוליילמ״׳לי אטי הארץ. יושבי ההודי שעיר בני *אלה
 בישובה בקיאים שהיו אלא נינהו רקיע יושבי עלמא

 מלא לזית זה קנה מלא אומרים שהיו אי־ץ של
 שמריחין וחורי לתאנה. זה קנה מלא לגפנים זה קנה
 את טועמים פפאשהיו רב אמר וחוי הארץ. את

שנעשו חורי אמר יעקב בר אחא רב .כחיויא הארץ
מנכסיהן: חורין כני

 פר טמא׳ שתהא חג׳ ביום זרע שכבת לפולטת מנין מתני־
יש שמרחיצקשמיח ■מנין .ימי׳ לשלשת נבוני׳ *היו שנא׳

 החדה קנה זה קנה מלא שעיר: בבני כדאשכיזן בכך בקיאים
 יהיו לתאנה יזה לגדלזתים ראוי לזית הקרקע: מודלק שבה

 היכן וטעמא ברייזא לקנה קנה בין הארץ את להפריש יודעים
 יניקה: בשיעור היו לבקיאים וממילא לתאנים היא והיכן לזתיס

 שטועמי׳ מיי כקרא למה הוי ודורשה: התיבה את סרס שמריחין
 שמאכלו כניוש כחיויא :ראויה )ידוע( דבר לאיזה הארץ את

הוצרכו ולא מניזלתן שנטרדו מנכסיהן חורין שנעשק עפר:
:יירשום עשי ובכי כדכתיב אדמתן לעבוד

וראייה זרע שכבת חסריזת לא כתי א הג׳ ביום טמאה שהיא
 הראויה ש״ז וקריכן הימנה נוצר ולד ולהיות לקלוט

 במתן קרי טומאת על הכתוב דהקסיד ימים לג׳ :להזריע
הוא: מסוכן הג׳ ביום דאף שמרחי^ין מנין תורה
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*ויד\ שנא׳ בשבת להיו׳ שחל הג׳ ביום המילה י׳ליאתשיא

 לשון שקושרין מנין :כאבים בהיותם השלישי ביום
 חטאיב׳ יהיו *אם שנא׳ המשתלח שעיר בראש זהורית א ישעיה

 כשתייה שהיא לסיכה מנין .ילבינו כשלג כשנים
 לדבר וכר לדבר ראיה שאין אע״פי הכפורים ביום

 1 בעצמותיו: וכשמן בקרבו כמים *ותבא שנא׳ יזלי׳יןט
 עלה בהשכמה משה אהבה בר אדא רב נבאמד

 *וישכם דכתיב עלה בהשכמה ירד. ובהשכמה שם
 דכחי׳: ירד בהשכמה .סיני הר אל ויעל בבקר משה לי שמי*

 ירידות מקיש עמך. ואהרן אתה ועלית רד *לךשםיט
 בהשכמה! ירידה אף בהשכמה עלייה מה לעלייה שם

 *מראש לא יצחק א״ר .שמשי ביני תורה *וליקבלו ץע
 לישראל הרברו׳ י׳ ניתנו בחדש בו׳ ת״ר דברתי. בסחרם^ככ

 אתו בר״ח דכ״ע רבא אמר בו בז׳ אומר יוסי ר׳ תעזט י
 מדברי באו הזה *ביום הכא כתיב סיני. למדבר כי היא
לא צ״ל
 | :לשתייה סיכה מקיש בעצמותיו וכשמן בקרבו כמים יםמ_כ

 דוכתא[ בכל שמשא בי קרי שבת לילי שמשי ביני תורה ישעי׳
 הוא: מושך ולילה מושך ארץ במקום דברתי בסתר לא מ״ה

ויקרא ימים ששת הענן ויכסהו דכתיב דהא כחרש בששיע׳ביש״יי
 דאמר הגלילי יוסי כרבי להו סבירא השביעי ביום משה ,^אל

 ורבי . הדברות עשרת אמר מעשה היה זה דיומא קמא בפרק י׳כפ ,לא
 הדברות עשרת לקבל עוחדין ישראל וכל דמשה ליה סבירא יוסי ווהרש״א
 הזה הכא כתיב : למשה כבוד למלוק אלא הכתוב בא ולא יייא

ט י שמ>מ
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 יט שמ>מ חדשי׳. ראש לכם הוה *החדש התם וכתיב סיני
 ניתנה בשבת ורכ״ע ר״ח כאן אף ר״ח להלן מה

 כ שם השבת יום את *וכור הכא כתיב לישראל תורה
 ע שם זכור העם אל משה *ויאמר התם וכתיב לקדשו.

 כאן אף יום של בעצומו להלן מה וגומר היום את
 ר״יסבר דירחא כיפליגיבקביעא שליום. בעצומו

 אמר לא בשבא ובתר ירחא איקבע בשבא בחד
 בשבא בתרי דאורחא חולשא משום מידי ולא לחו
 יט שס *כתלתא בחנים ממלכת לי תהיו *ואתם לחו אט׳

 פז פרישה עביר בד׳ הגבלה מצות לחו אמר בשבא
 בעצומו :הזה היום את זכור להלן מה :שוה לגזרה הזה
 הזה: כדכתיב לתו נאמר מצרים דיציאת הזכירה יום של
 זכור להן נאמר דשבת הזכירה יום של בעצומו כאן אף
 היזדש: הוקבע יום באיזה דיר־חא בקביעא וגומר: יום את

 להו אמר בשבא בתרי גרסיכן: דאורחא חולשא משום
 אלה עד הענין כל אליו ויקרא עלה ומשה לי תהיו אוזם'

 למיזרת לו נאמרו האלה הדברים וגומר תדבר אשר הדברים
 דלית למאן ואפילו הוו בהשכמה עליותיו כל כדאמריכן ביאתם

 דהא עלה בהשכמה ליה אית אקיש דלא ירד בהשכמה ליה
 שהדברים הגבלה מצות א״ל כתלתא קרא: כתיג בהדיא

 משת ויבא דכתיב לישראל ואמרן לערב ירד בב׳ לו שנאמרו
 העם דברי את משה וישב ועלה השכים ולממרת וגומר ייקרא
 נאמר ביום ובו תיו בהשכמה עליותיו כל כדאמריכן וגומר

לכס דהשמרו הגבלת ועצות וגומי אליך נא אנכי הנה נו
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 בשבא בתרי ירחא איקבע בשבא בהרי בברי ורבנן

 דאורחא הולשא משום מירי ולא לחו אמר לא
 מצות א״ל בד׳ לי תהיו ואתם לחו אמר ובתלתא

היום *וקדשתם מיתיבי פרישה. עבוד בה׳ יטהגבלה שממו
 הוסיף א׳ יום ר״י לך אמר יוסי קשיאלרבי ומחר
 מדעתו משה עשה דברים ג׳ דתניא מדעתו משה

 מדעתו אחד יובם הוסיף עמר הקב״ה והסביכס
 יום הוסיף הלוחות. את ושבר האשה מן ופירש

מ במחר היום ומחר היום דרש מאי מדעתו א׳
 דהאידנא ולילה עמו לילו היום אף עמו לילו למהר

 ומחר היוס וקדשתס אחר כתובה שהיא אע״ם בהר עלות
 עלית בהתיא דכתיב כאמרה לכן קודם פרישה חצות שהיא
 הכת וכשמע דכעשה העם דברי להקב״ה להשיב בשלישי שעלה
 מה וכי העם דברי את חשה ויגד דקרח וסיפא גו' בא אככי
 ביום בו לו כאחר הגבלה מלות אלא כאן יש העם דברי

 השכים בד׳ ולמחרת לישראל אחרה ולערב הכי לה תכיא ולקחן
 פרישת חצות לו וכאמר הגבלת חלות עליהם שקבלו והגיד ועלה

 השבת יום עד ־מיס ג׳ עוד שיש ואע״ס ומחר היום וקדשתס
 מדעתו: אחד ייס הוסיף דמשה יוסי לרבי לקחן אחריכן הא

 לך אטה מ׳: ה׳ לפרוש לו כאחר בה׳ משמע ומחר היום
 הוסיף והוא וה׳ ד׳ לפרוש לו כאחר בד׳ לעולם יוסי ביר

 לגמרי האשה מן ופירש לדעתו: הקב״ה והסכים אחי יום
 לתשמיש: חזר לא שוב חבריו עם משפירש מיד תורה מתן לאחר

אפשר: לא ותא עמו לילו להיות צריך היום אף
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 לן ומנא מהאידנא לבר יומי תרי ש״מ ליה נפק

 צפרא עד שבינה שריא דלא עמו הקב״ה רהסכים
 וחומר קל נ^שא דרש מאי האשה מן פירש דשבתא.

 עמהט שכינה דברה שלא ישראל ומה אמר בעצמו
 י© ממ)ש *אל תורה אמרה ומן להט וקבע אחת שעה אלא

 מדברת שבינה ושעה שעה שכל אני אשה אל תנשי
 דהסכים לן ומנא עאכ״ו. ומן לי קובע ואינו עמי

 ה דכיי׳ לבם שובו להט אמור *לך דכתי׳ ידו על הקכ״ה
 ואית עמדי. עמיד פה ואתה בתריה וכתיב לאהליכם

 הלוחו׳מדכריב את שבי בו; אדבר פה אל *פה דאמרי
 מתרי״ג אחד שהוא פסח ומה אמר דרש. מאי

 החור׳ בו. .יאכל לא נכר בן כל תורה אמרה מצות
 הקב״ה רהסכי׳ לן ימנא .עא״כו עע״א וישי׳אל כלה

 פ״כ רב ששברת בחך ישר ר״ל ואמר שברת *אשר שנא׳ ע״י
'מתפיוסייכי לר׳ אשיא השלישי לייבב נכונים והיו ת״ש

מדעתו: משה הוסיף א׳ יום אמרינן הא
 ככינים והיו חורך! אמרה :עמהס ידבר אימתי ומן להם יקבע
 לפרוש שאוכל לדבורו זמן לי קבע ולא מנשותיהן: פרשו וגומר
 לכס: שאסרתי לתשמיש נשותיכם להתיר לאהליכם לכן: קודם

 כלה התורה שבשמים: לאביו מעשיו שנתנכרו בןנכרעע״א
 לה: כלי שאינם עאכ״ו עע״א: וישראל הללו בלועות ת,ויה
 נכונים והיו ה״ג שבירתן: על ושבעו שאישרו אישור אשי־
 יום אמרן הא ימים: לשלשת נכונים תיו ול״ג השלישי ליום
א״ל הקב״ה הג׳ ליום נכונים דוהיו קרא והאי הוסיף אחד
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 ובתי׳ ה׳ אל העם דברי את משה *וישב חגיא גג
 א״ל מה ה׳ אל העם דברי את משה *ויגר שם

אמרו ומה לישראל משה אמר ומה למשה י״הקב״ה שמי"
 וו הגבורה לפני משה השיב ומה למשה ישראלם"

 אומר ר־ יהודה בר׳ יוסי ר׳ דברי הגבלה מצות
 דברים משה *וישב דכתיב עונשה פי׳ בתחלה £ס

 שכרה מתן פירש ולכסוף ארם של דעתו שמשבכין
 אדם של לבו שמושכין דברים משה ויגר דכתיב
 דכתיב שכרה מתן פירש בתחלה וא״ר כאגדה

 ולבסוף אדם של רעתו שמשיבין דברים משה וישב
 לאדם שקשין דברים משה ויגד דכתיב עונשה פי׳

 קשי* כשבת ששי בחודש ששי ששי ת״ש כגידין
 אם׳ רבא למאי ששי היא יוסי ר׳ נמי הא לרבנן

 אלא הג׳ ליום אחר ולא יחים לשלשת נכונים היו א״ל יחשה
הבאי בהיות השלישי ביום ויהי דכתיב וקרא יחים שלשה פרשו

:קאחר עחס שלילן שלחים לימים שלישי
 משיי לויגד וכשחע דכינשה חשה וישב בין למשה הקב״ה אמי" מה

נו על למשה יש־אל אמת ומה .* לישראל לתם שיאחר
 ההנ אלא נכתים כאחר לא והלא לחקום להגיד חשת שהוצרך

 אמי שכתובה פי על שאף הגבלה מצות זו :וגו׳ בא אנכי
 עונשיז .עליהם שקבלו להשיב והוצרך לו כאחר בג׳ פרישה חצות

 0שא חלקבל שמונעים שובב וילך כמו משבבין תורה; של
 ואף המקום חן לבם את חשבבין הללו הדברים יעכשו יקבלו

לרבנן יאשק .מר קיר רון,כג יתס:^ע ^בק ק יפ לע
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 שם מפלגי וקא למסען אמר יעקב בר אחא רב *לחנייתן

 ע״ב יהוד׳ רב אלהיךואמ׳ צוךה׳ *כאשר רבתי׳ דמר׳ בשבת
 ׳”כי עיי! איפקור אשבת סבר מר במרה צוך כאשר רב ׳אמ

וד;ואיפר נמי קאתחומ סבר ומר איפקוד לא אתחומין
 ה נריס'ד שחטו בי״ד ממצרים ישראל יצאו שבו ניסן ח״ש

נר לערב בכורות לקו ולערב יצאו ובט״ו פסחיהם
 שס בשבח ה׳ היום ואותו בכורות לקו מבערב אלא ס״ד
 דאייר ירחא ריש בשבת ה׳ בניסן מדחמיסר היה

 לרבנן קשיא בשבת הר דסיון ירחא וריש שבתא
 עברוה עבורי שתא דההוא אייר רבנן לך אמרי
 באחדשמומיי השנית בשנה הראשון כחדש *ויהי ת״ש

 עטרות י׳ נטל היום אותו תנא המשכן הוקם לחדש

 יזכו בר״יז לחנייתןשהרי ירמא: איקכע כשבת באחד דחשחע
 למסען :בשבת ששי הוא בחודש הששי הוא ליזכ״תן ששי יה״ק

 וקמיפלני :חרפידים נסעו סיני למדבר שכאי שביום לחסען אף
 נצטוו אם במרה להם שנאמר שבת במצות ורבא אחא ת
 שחור האחרונות בדברות דכתיב לא או ביום בו התיזוחין לע

 בה נצטוו הדברות שקודם ש״ח צוך כאשר לקדשו השבת יום את
 אתחומין ומשפט: חק לו שם שם דכתיב בחרה יהודה רב יאמר

 הוזהרי שלא בשבת נסעו חרסידיס כשנסעו הלכך איפקוד ׳א
אחה: מאלפים יותר לילך ,

 שהרי שבתא ראייר רישירחא הבא: לערב משמע לעיב
בשבת בחר דסיון ירחא וריש :לעולם היא יילא ניסן

:דברי׳ לי׳ ראשון .עטרות י׳ :חסר אייר שהיי
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 ראשו לנשיאים. ראשון בראשית. למעשה ראשון

 האש לירידת ראשון לעבודה. ראשון לכהונה.
 שבינה לשכון ראשון קדשים. לאכילת ראשון
 הבמות לאיפור ראשון ישראל. את לברך ראשון
 5שת דהאי דניסן ירחא ומרריש .לחדשים ראשון

 אחרת דתניא בשבא ד׳ דאשתקד בשבתא חד
 חשנו ראש בין ואין לעצרת עצרת בין אין אומרים

 שנו רדתה ואם בלבד ימים ד׳ אלא השנה לראש
 שבת( מעלי דאייר ירחא ריש ה״ל ה/ מעוברת

 לנשיאיג ראשון היה: בשבת שאמד עולם ראשוןלמ״בלבריאת
 שמץ היום אותו לכהונה ראשון :הבית למכיכת נשיאי׳ להקרבת
 ראשו בבכורים: היה עכשיו ועד ובכיו באהרן ועבודתו למלואיס
 תרומו של קרבכות ושאר תמידין צבור עבודת לסדר לעבודה

 המזב על ותאכל ה׳ מלסכי אש ותצא אש לירידת :הלשכה
 מקום בכל כאכלין היו עכשיו ועד בממיצת קדשים לאכילת וגו׳:

 בתוכו ושכנתי כדכתיב שם שרת׳ שכינה בישראל לשכון
 כדכת כהכיס ברכת לברך וכן שרתה לא השתא דעד מכלל
 כאם מעכשיו הבמות לאיסור גומר: ידיו את אהרן וישא

 מוע׳ אתל פתיז ואל 'כדכתיב מיעד אהל להתיז ראוי שהוא
 ימת ר׳ המשכן; הוקס ליציאת׳ הבי שתא דהאי הביאום לא

 הו יזסר ואמד מלא אמד כסדרן המדשיס כל קובע כשאת׳
 השני מדשי שמכין אמרת שכת לתמלת שכת תמלת בין ימיס ד׳

 שנו היתה ואם :ימיה מד׳ מוץ שבועיס כלם ימים שכ״ד כסדרן
יוג דמוי יופסמ מסרין עבדין האדריס ב׳ דקסבר ה' מעוברת
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 יוסי לרבי בין קשיא שבתא. רפיון ירחא וריש

 פח ח׳ *לרבנן עבור: ז׳הפרין יופי לרבי לרבנן. בין
 משח עלה בב׳ אומר יופי ר׳ ת״ש עבוד. חפרין

 טובח בנח בה׳ וירד עלה בד׳ וירד עלה בג׳ וירד
לאו מאי פנאי לו הי׳ לא בו׳ קרבן עליו והקריב

שבת: 'טורח משום לא תורה משום
 גה רחמנא בריך הפרא דרב עליה גלילאה ההיא תש

 שם תליתאי ע״י תליתאי לעם תאי תלי אוריין דיהב
 עקידה *ויתיצבו .ברבנן במאן .בירחאתליתאי תליתאי ביום
 פ׳׳,יפם?מ״, בין ג׳ אלא היו ולא עבוד הסדין ז׳ לקמיה; אחד

 יט שמ!מ דאמרי דא?רי׳ ליה ולית כשבתא בה׳ דאישתקד הילכך לפסק
 א?ד לעולם אלא לצורך ?דש שוס ח?סרין ואין מעברין אין

 בין היו ולא עביר הסרים ח׳ לרבנן ?סר: ואקד מלא
 לאשתקד ונמצא ימיס ב׳ אלא דהאידכא לפס? דאשתקד סם?
 ן והגיד וירד לי תהיו ואתם ושמע משה עלה בב׳ שבת: בערב

 להפרישם וירה עלה כר׳ ותגיד: וירד הגבלה ושמע עלה בג׳
 תמת מזב? ויכן כדכתיב מזבח בנה בה׳ עלה: לא ישוב

שקבלו לעלית סנאי לו הי׳ לא תורה משום מ״ל ההר:
הדברות: את י?ד כולן

 יושב ?סדא שרב לסי ?סדא רב לפני הסדא ררב עליה
למעל׳ שהעומד כמי דדומה עלית קאמר עומד והדרשן

 לעם וכתובים: נביאים תורה תליתאי אוריין היושב: מן
 לבטן תליתאי תליתאי ע״י וישראלים: לויס כתנים תליתאי

לפרישה; תליתאי כיום ומשה: אהרן סריס
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 שכפה מלמד חמא בר אברימי א״ר ההר בתחתית נמנחזמא

אתם אם להם ואמר כגיגית ההר את עליהם הקכ״ה
 קבורתכם. תהא שם לאו ואם מוטב התורה מקבלים רכה?

 לאורייתא מורעארבה מכאן יעקב בר אחא עלתייתא״ר
 אחשורוש. בימי קבלוה הדור כן אע״פ רבא אמר פה שנעל

כבר: שקבלו מה קימו היהודים וקבלו *קימו דכתיב ט יםתא
ארץ דין השמעת *משמים דכתיב מאי חוקיה אמר גו
ואם .שקטה למה יראה אם ושקטה יראה שם

 ולבסוף יראה בתחלה אלא .יראה למה שקטה עי ״לי׳
מאי ר״ל דאמר לקיש כדריש יראה ולמה שקטה.

 יתירה די״א הששי יום בקר ויהי ערב *ויהי דכתיב א יאפי׳
 בראשית מעשה עם הקב״ה שהתנה מלמד לי למה ׳7
 אתם התורה את מקבלין ישראל אם להם ואמר 5״״

ובוהו לתוהו אתכם מחויר אני לאו ואם מתקיימין. ״ארש

 נס שחטילין קופה גיגית חמש: ההל תחת ההר תחתית
 חח קיימתם לא לחה לדין יזמינם שאס רבה מורעא שכר:

בימי באונם: שקבלוה תשובה להם יש עליכם שקבלתם
להם: הנעשה הנם מאהבת אחשורוש

 שמא יראה וכשמע: בעשה ישראל שאמרו קודם בתחלה
כדר״ל: וכוהו לתוהו העולם ויחזיר יקבלוה לא

 ביום ה׳ דכתיב שבא מאי הששי יום כשקבלוה: ולבסוף
 הששי משמע הששי בו׳ שהתנה מלמד בראשית: מעשה גמר

 י אן, המיומנת הירך בעלמא כדאמריכן אחר במקום המיוחד
הי' ביום תלוי בראשית גמר של בקר ויהי ערב ויהי כאן
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נז נעשה ישראל שהקדימו, בשעה סימאי ר׳ דרש
 שם השרת מלאכי של רבוא ששים באו לנשמע

 אחד כתרים כי לו וקשרו מישראל ואחר אחד לכל
 ישראל שחטאו וכיון נשמע כנגד ואחד נעשה כנגד
 4ל המזה *ויתנצלו ופרקוסשנ׳ ,קבלה מלאכי רנוא ק״כ ירדו

 כר חמא א״ר .חורב מהר עדים את ישראל בני
 כראמרן טענו בחורב פרקו. בהורב טענו חנינ׳בחורב

 א״ר וגו׳ ישראל בני ויתנצלו דכתיב פרקו בחויב
 יקה ומשה ליה. לסמיך ונטלן משה וכה וכילן יוחנן

 לנו להחזירן הקב״ה ועתיר ר״ל אמר האהל את
 לה יש-גי׳ ושמחת׳עולם ברנה ציון ובאו ישובון ה׳ *ופדויי שנא׳

 עקייה ואנחה יגון ונסי ישיגו ושמחה ששון ראשם על
 יי "־י8 כשעה אלעזך א״ר ראשם. ,על שמעולם שמחה

 קול בת יצתה לנשמע ,נעשה ישראל שהקדימו
 משתמשין שמ״ה זה רז לבני גילה מי להם יאמרה

 דברומליסקג עושי כח גבוי-י מלאכיו ה׳ *ביכו דכתיב בו
והדרלשמוע: עושי ברישא דברו כקיל לשמוע

 :הא כתי ביה דריש דה׳ מרבויא תורה בו שכתכה הסירן ו' והיא
 טענו כתרו: כטל כלאקד ק״כ מזיוהשפיכה: כתרים שני

 ק,רב: מהר להם שהיו עדים את משמע והכי הכתרים
 קורב; מהר עדים את ויתנצלו כמי דחשמע פרקו כחורב
 והוא כרו בהלו לשון האהל את ל״א עדי אותו יקה ומשה

 לעשות חוככים לשמוע רבת עושי פניו: עור קירון היה
את תקלה ששומעין ענדיס שאר כדרך ולא שישמעו קודם

1 13
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 היער .בעצי *כתפוח מ״ד ברחנינא רכחמא אמר נח
 מה לך לומר לתפוח ישראל נמשלו למה וגו׳ שם

 הקדימו ישראל אף לעליו קודם פריו זח תפוח ג שיי
 מעקי דקא דחוייהלרבא מינא ההוא נעשהלנשמע.

 וקמיי׳ כרעיה תותי דידיה אצבעתא ויתבא בשמעתא
 פחיז! עמא א״ל דמא אצבעותיה מבען וקא בהו

 קימיח בפחוותייכו אכתי לאורנייכו פומייכו רקדמיתו
 וא קבליתו מציתו אי למשמע לכו איבעי ברישא

 ן כתיב בשלמותא דסגיק אק א״ל קבליתו לא לא
בעלילון דסק אינשי הנך תנחם ישרים *הומת אי ימשל

:ישרם בוגדים *וסלף כהו כתיב שם
 רכתן מאי יונתן א״ר נחמני בר שמואל ר״אנט
 מעינן באחת לבבתני כלה אחותי *לבבתני ש©
אנ עיניך בשתי לכשתעשי מעיניך כאחת בהחלה ע״נ

 1 לאו: אס עליהם לקבל יכולין אס לידע הדכר
 יונ> אילנות משאר ויזלוק דרכו כך לעליו קורם פריי השולח ■8

 יד אצבעו׳ ריריה אצבעתא :לעליו קודס סירותיו
 טרד מתוך מבין ואינו ברגליו ממעכן היה בהו טייץ וקא ^יש

 קן לאירניכו פומיכו רקדמיתו נמהר: פחיזא עמא
 קבל! בה לעמוד תוכלו ואס קשה היא היאך אותה ששמעתם

 כד לב בתום עמו התהלכנו בשלמותא דסגינן :לקיימה עליכם
 לעמודי נוכל שלא בדבר יטעיננו שלא עליו סמכנו מאהבה העושי׳

כשקיים ולבסוף אצלכם היא א?ת שקבלת׳ בקבלה בתחלה
קרבתנו לבבתני יש: שתים
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 מרי אמר:רב חופתה. מתוך מונה כלה עלובה עולא
 במסיבושייא שהמלך *עד קרא מאי שמואל רבת כרה

 שם *נתן דכתיב גבן היא חביבותא ועדיין רב אמר וגר
הסריח: כתיב .ולא

 ס חרפתם שומעים עולבים ואינם הנעלבים רבנן תנו
שם ביסירים ושמחי׳ מאהבה עושים משיבים ואינם י

 השמששזפטי׳ה כצאר־ז *ואוהביו אומר הכתוב עליהבס
 סי׳ מלי׳ אומר יתן *ה׳ דכתיב מאי יוחנן רבי אמר בגבורתו.

 מפי שיצא ודבור דבור כל רב צבא המבשרות
 ישמעאל רבי דבי תנא לשונות לשבעים נחלק הגבורה

 לבמהיימי׳מ נחלק זח פטיש מה סלע יפוצץ *וכפטיש
 !,ץ" נחלק הקמה מפי שיצא ודבור דבור כל אף ניצוצות

 £מאי פפא בר חננאל רבי אמר לשונות. לשבעים
 מ משלי דברי נמשלו למה אדבר נגידים כי *שמעו דכתיב
 לחטירת בו יש זה נגיד מה לך לומר כנגיד תורה
 :גיטין כמם׳ אחרי' והכי דמוצפה לישכא דעילבכא מצופה עלובה

 במסיכו העגל: עשו במיכי כשעמדו כישראל חופתה מתוך מזנה
 גבו היא חביבוחא ועדיין לאמרי׳: הטוב רימו עזב נתן בחופתו:

כתיב חדלא מכה לשון לכו הראה בגכותיכו מספר שהמקרא אע״פ
:הסייח

 ולא בחוצפה עליהם באים אחיי' עולבים ואינם הנע/בים
ושמחים :המקום מאהבה עושים :אמרים על הס

 האומות: כל רב צבא הבאהעליהם: עליבה על כיסורין
:כיצוצות לכמה ידו על הסלע מתחלק פטיש מה

1 *פ
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 והרק ולהחיות להמית בו יש ד״ר־ן אף ולהחיות

 למשמאילח דחיי סמא בה למיימינים הבא האמה
 והבור דבור בל נגידים אחר דבר רמוחא סמא כה

 אריב״> כתרים שני לו קושרים הקב״ה מפי שיצא
 אמ*ו ילק שדי בק לי דודי המור *צרור דכתיב מאי א שיי

 אע״נ עולה של רכונו הקב״ה לפני ישראל כנסת
הכופר *אשכול ילין שדי בין דודי לי ומימר שמיצר שם

 ע> לי מכפי- שלו שהכל מ׳ גדי עין בכרמי לי דודי
 כרמילישנ* דד׳אי משמע מאי לי עקגדישכרמתי

 נחט ד*רב כריה ווטרא מר אמי- הוא דמיכנש
 הכלוב ארח עליו שכורמין כובס של כסא כדהנן

 רבה כל הבשם כערוגת *לחייו רכתיב מאי אריב״ל ה שם
 כלו העולם כל נתמלא הקב״ה מפי שיצא ודבור

 שני יכיר נחמל<> ראשון שמדבור וכיון כשמים
 כאדם סודה לדעת וטרודים כיום בכל עוסקי׳ למיימינים

 כתרים שני לו קושרים עיקר: שהוא ימינו ביד החשתחג
 הקולית את רואים כדכתיב ונראה ממש בו שהית לדבור
 בקשרי עדיך: הורד שאמר בעגל דורי לי ומימר שמיצר אע״פ

 ם הבד שני בין שפיכתו וצמצם משכן לו לעשות מיד אמר ילין
 7שכנג בסרכת ובולטין דומקין שדים פב' ראשק כמקדש שנראו

 לשו אמר לשק בהמה: מין שהוא עגל עון גדי עין הפתיז:
 להתאווי שאספתי שכרמתי שולמן: לגד העורכים עכו״ס
 עלי שכורמין ישראל: אלהיך אלת כדכתיב הרבה אלוהות

 נקבי ומבוקבת ארוכה דף והוא הבגדים את עליו שמאספין
הגקגי דרך מתגמריס והכלים תמתיק המוגמר ימרית י-.דיק
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 והיה מאוצרותיו רוח הקכ״ה הוציא הלך להיכן
 ת שיי נוטפות שישנים *שפתותיו שנא׳ ראשון ראשון מעביר

 ל ואריב" ששונים אלא שושנים תקרי אל עיבר מור
 נשמתן יצאתה הקב״ה מפי שיצא ודבור דבור כל

 שס ומאחד בדברו יצאה *נפשי שנאמר ישראל של
 קבלו היאך שני דביר נשמתן יצאת ראשון שמדבור

 אותם והחיה מתים בו להחיות שעתיד טל הוריד
 ם" מלים אתה ונלאה נחלתך אלהים תניף נדבות *גשם שנא׳

 הקכ״ה מפי שיצא ודבור בור ד ואריב״לכל כוננתה
 השרת מלאכי והיו מיל י״ב לאחוריהם ישראל חזרו

שם אל ירודון ידודון צבאות *מלאכי שנא׳ אותם מדדין
:ידדון אלא ירודון תקרי

 סא אמרו למרום משה שעלה כשעה ריכ״ל ואיץר
 שם לילוד מה רבש״ע הקב״ה לפני השרת מלאכי

 אמרו בא התורה לקבל להם אמר בינינו אשה■
 תתקע״ד בראשית( ימי לך)מששת גנווה חמדה לפניו

 ליחנה מבקש אתה העולם שנברא קידם דורוחה
 עוכר מור עדן: לגן ראשון מעביר !גרסיכן דמיככש לישנא

 בספר כתיב תורה מתן גבי נדבות גשם :שהעבירם על
 לדבור הקרובי׳ והיו חמניהס חדת היא זו מיל י״ב : תהליס
 חסייעין אותם טרדין הממנה: קצה עד הקול מסמד מוזרים
 בכה את המדדה כאשה מלשים שהיו מעט מעט להתקרב אותם.

 י/מרי׳: חדדין ידדון :ידודון עצמן הס משמע ידודון :הליכו בתמלת
היי לעולם תורה שקדמה שנה באלפים דורות תתקע״ר
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הפקרנו. כי אדם ובן הזכרנו כי אנוש *מה ודם לבשר ח הלי׳

 הנה אשר הארץ ככל שמך אדיר מה אדונינו *ה׳ שם
 להם החזר למשה הקב״ה לו אמר השמים על הודך

 ישרפוני שט׳ אני מתייר׳ רבש״ע לפניו אמר תשובה
 להם והחזר כבודי בכסא אחוז א״ל שבפיהם בהבל

 וא״ר עננו עליו פרשן כסא פגי *מאחז שנא׳ תשובה כי אייר
 עליו ועננו שכינתו מזיו שדי שפירש מלמד תנחום

 כתיב מה לי נותן שאתה תורה רבש״ע לפניו אט׳
 מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלהיך ה׳ *אנכי בה = שמות

 השתעבדתי לפרעה ירדתם למצרים להם אמר
 יהיה* לא בה כתיב מה שוב לכם ההא למה תורה

 שעובדין שרוים אתם העכו״ם בין אחרים אלהים לך
לקדשו השבת יום אח זכור בה כתיב מה שוב *כרם פט

 שבודה צריכין שאתם מלאכה עושים אתם כלום
 ביניכם יש ומתן משא תשא לא כר־ כתיב מה שוב
 ואם אב אמך ואת אכיך את כבר כה כתיב מה שוב
 ן תגנוב לא תנאף לא הרצת לא בה כתי׳ מה שוב לכם יש

 לו הורי מיד ביניכם יש יצ״הר ביניכם יש קנא׳

 וראה' דור לאלף שכאמר להבראות הללו דורות עתידים
 והעבירן׳ כך כל תורה בלא מתקיים העולם שאין ב״ה הקדוש

 מאלף? תתקע״ד שיזמרו הרי דורות לכ״ו ונתנם בראן ולא
 ׳ ליתן לך ראוי ואין כארץ הרבה הוא אדיר שמך אדיר מה

 נוטריקון מזיו שדי פירש :השמים על אס כי שם הודן
לידי ידה על באים שאתם ביניכם יש קנאה :פרשז של
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 ח תלי׳ תנה ואלו וגו׳ אדיר מה אדונינו *ה׳ שנא׳ להקמה

 ואחד אחר כל מיד כתיב לא השמים עול חורך
 סי* תלי׳ למרום *עלית שגא׳ דבר לו ומסר אוהב לו נעשה
 שקראוך בשכר באדם מחנית לקחת שכי שבית
 דבר לו מסר המות מלאך ואף מתנות לקחת אדס

 יי במרב׳ ואומר העם על ויכפר הקטרת אמן *ויתן שנאמר
 שם דאמר לאו אי וגו׳ החיים ובין המתים בין *ויעמוד

:ידע הוה מנא ליה
 סב הקמה מלפני משה שירד בשעה רימל ואמר

שס היכן חורה רבש״ע לפניו ואמר שטן בא
 תורה א״ל ארץ אצל הלך לארץ נתחיה א״ל היא
 כת אי>כ אצל הלך וגו׳ דרכה הבין *אלהים א״ל היא היק

 אין וא״ל ותהום אצל הלך עמדי. אין ליה ואמר ים
 שם אין אמר וים היא בי לא אמי *תהום שנא׳ .בי

 חזר שמעה שמענו באזנינו אמרו ומות אבדון עמדי
 הארץ בכל חפשתיה רבש״ע הקמה לפני ואמר

 אצל הלך עמרם בן אצל לך א״ל מצאתיה ולא
 היא היכן הקמה לך שנתן חורה ליה ואמר משה

 ׳הקמה א״ל תורה הקמה לי שנתן אני מה וכי א״ל
 שקראוך :שקרפוך בשכר בארם :למדו ל* טסי : יציקה
 להקטיר סידו לו מסר : שפלות לשון מאדמה כיצר אדם

 הקייס: ובין המתים בין ולעמוד מגפה בשעת קטורת מקתת
בתורה הלא ירע טנא המות: מלאך ליה דאמר לאו אי

:נכתב לא
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 חמדה רבש״ע לפניו אמר אתה בדאי משה למשה

 אחזיק אני יום בכל בה משתעשע שאתה לך יש גנון׳
 ומיעטה הואיל למשה הקב״ה ליה אמר לעצמי טובה

 עבדי משה תורת *וכרו שנא׳ שמך על תקרא עצמך ג מלאכי
 מצאו למרום משה שעלה בשעה ואריב״ל .וגו׳

 משה א״ל לאותיהת. כתרים קושר שהיה להקב״ה
 שיותן עבד יש כלום לפניו אמי בעירך שלום אין

 ליה אמר מיד .לעזרני לך היה א״ל לרבו שלום
:דברת באשר ה׳ כח נא יגדל *ועתה מיני>ד
 ־אל משה כשש כי העם *וירא מ״ר ריב״ל ואמר סג

 שעל' בשעה .שש באו. אלא בשש תקרי ־ סש
בתח;מ יום מ׳ לסוף לישראל להם אמר למדו׳ משה לב ש>״מ

 העולם את וערבב שטן בא יום מ׳ לסוף בא. אני שש

 בפרק דאמריכן כגון ים“כתי “קוש :בתחיה אתה בראי
 ג״ץ שעטכ״ז וכן רי״ש לגבי דקו״ף תגא הבוכה

 הזי( ראש במכיזות כדאמריכן זייכין ג׳ אות כל שצריכים
 ינז השמאלי השי״ן ראש וכן מעט בגגו ולשמאל לימין נמתין

 שלו$ אין : שהם מקום בכל הללו אותיות ז׳ ראשי כל
 תצלח ]לומר[ לעזרני : במקומך שלום ליתן דרך אין בעירך

 1 :ה׳ כין כא יגדל א״ל איןרת בעליה מיד :מלאכתך
 העולה היא האדם את המיזטיא יצה״ר הוא שטן בא

 איני מה״ד דהוא ]והאומר הדין( מדת )והוא ומשטין
 ם' לסוף להם אמר להר משה כשעלה בעיכי[ הגון
שעלה יום שאותו סבורים הס שעות ו׳ כתוך בא אני יום
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 ••עלה רו אמריו הוא היכן רבכם משה להם אמר

 מת עליו השגיחו וילא שש באו להם אמר .~ום למ
 והיינו מטהו דמוגח להם הרא׳ עליו השגיחו ולא

 שמ!מלנ וגר: האיש משה זה *כי לאהרן ליה דקאמרו
סר לך שמיע מי כהנא לרב מרבנן ההיא ליה אמר

 שס נסים בו שנעשו הר ליה אמר סיני. הר מאי
 שנעשה הר אלא ליה מיבעי ניסאי הר לישראל

 א־׳ל ליה מבעי סימנאי הר לישראל טוב סימן בי
 הונא ורב פפא דרב קמיה שכיחת לא טעמא מאי

 חסדא דרב באגדתא דמעייני יהושע דרבי כריה
 מאי תרויהו יאמרו הונא דרב כריה ]ורבה[ )ורכא(

 עליו העולם לאומורה שנאה שירדה הר סיני הר
 לו יש שמות ה׳ חנינא בי יוסי רבי דאמר והיינו
 שנתקדשו קרש מדבר עליו. ישראל שנצטוו צק מדבר

 .עליו קרומה שנתנה קדמות מדבר .עליו ישראל
שם סעי מדבר ישראל. עליו ורבי *שפרו פארן מדבר

ד לי"
 ולילו יי׳ שלחים יום ח׳ להס אחר והוא הוא המכין חן כי

 יום כיוצא עלה בסיון בז׳ שהיי עחו לילו אין עלייהי ויום עמי
 דחות והראה העולם את וערבב שטן בא בט״ז היה תעוז בי״ז -

 שהרי חשה חת ודאי לוח׳ וערבובי' וערפל ענן דמות ואפנה חשך
 כיוס אלא טעו שלא לומר אפשר ואי ^,יל י' ככר י' ־

 ייס עד חשה ירד לא שהרי חצות לאחר חצות קודם בין המעונן
 לכס: שקבע שש באו וגו׳: ממחרת וישכיחו שכא' המחרת
ויכו שפרו תורה: בו קבצו שלא העולם לאומות שנאה
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 חורב שמו ומד׳ עליו העולם לאומות שנאה שירדה

 סיני הר אבהו ר׳ דאמר אכהו דרבי ופליגא שמו
 לאומות חורבה שירדה חויב הר נקרא ולמה שמו

;עליו העולם
 שעיר בראש זהורית של לשון שקושרין מנין משנה סה

כשנים חטאיכם יהיו *אט שנא׳ המשתלח א •שעי׳
 1 אמר יצחק א״ר ליה מיבעי כשני כשנים גם׳ :וגי'

 !הללו כשנים חטאיכם יהיו איש לישראל הקב״ה
 עכשיו ועד בראשית ימי מששת ובאות שסדורות

יאמר ונוכחה נא *לכו מ״ר רבא דרש ילבינו.. כשלג מם
 ה׳ו אמי" ה׳ יאמר ליה טיבעו נא בואו נא לכו ה׳

 לכו■ לישראל הקב״ה להם יאמר לבא לעתיד מ״ל
רבש״ע! לפניו ויאמרו אחכם ויוכיחו אבותיכם אצל נא

 ן תדע *ידוע לו שאמרת אברהם אצל נלך מי אצל טי לאשי׳
עשוי! את שברך יצחק אצל עלינו רחמים בקש ולא

 ן אצל עלינו רחמים בקש ולא תריד כאשר *והיה כי שם
 ולאן מצרימה עטך ארד *אנכי לו שאטררת יעקב מ! שם

 א״ל| ה׳ יאמר עכשיו נלך מי אצל עלינו רחמי׳ בקש
 חטאיכם\ יהיו אם בי עצמכם ותליחם הואיל הקב״ה

 ולס לאהליכם לכס שובו בחצות זכר אשתו נתעברה אחד דכל
: רמיזא היכא ידעכא

 איה כשלגיס: כתיב דלא דכשלג דוחיא ליה טיבעי כשני
רבריי' גס גליות ד׳ רחז כאן עלה גס אעלך עטך

תולין: אנו ובך התוכחה איחר אתה ה׳ יאמר הוא:
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 א״ר נחמני בר שמואל א״ר ילבינו כשלג כשנים

 יא*׳ לא אברהם כי אבינו אתה *כי דכתיב מאי יונתן
 וגר. גואלנו אבינו ה׳ אתה יכירנו לא וישראל ידענו

 חטאו בניך .לאברהם הקב״ה לו אומר לבא לעתיד
 אמר שמך קדושת על ימחו רבש״ע לפניו אומר
 אפשר בנים גידול צער ליה דחוה ליעקב ליה אימא
 רבש״ע לפניו אמר חטאו בניך א״ל עליהו רחמי רבעי
 ולא טעמא בסכי לא אמר שמך. קדושת על ימחו

 לפניו אמר חטאו בניך ליצחק א״ל עצה :דרדקי
 נעשה לפניך שהקדימו כשעה בניך ולא בני רכש״ע
 שמ!מ בניך ולא בני עכשיו בכורי *בני להם קראת לנשמע

 דל שנה ע׳ אדם של שנותיו כמה חטאו כמה ועוד
 דל חמשים להו פשו עלייחו ענשת דלא עשרים

 ופלגא סרי תרתי דל כ״ה לתו פשו דלילותא כ״ה
 סרי תרתי להו פשו הכסא ודבית ומיכל רצלויי
 לאו ואם מוטב כלם ארה סובל אתה אם ופלגא
 קריבית הא עלי כולהו וא״ת עליך ופלגא עלי פלגא
 להם אוט׳ אבינו אתה כי ואמרו פתחו קמך נפשי
 בעוברין דין כשתעשה בעולה שמך ויתקדש שקטאו הואיל ימחו

 לפניך גלוי שהיה ישראל בכורי בני להם אתרק :ודברי לע
 עולך לקבל ונשמע כעשה בסיני לפניך לומר עתידין שהם

 המדבר בדור מצינו שק ענשת רלא כ׳ דל כבנים: מאהבה
 במדבר דכתיב ומעלה שנה מעשרים אלא הקכ״ה ענש ש>א
 הלינות© אשר ומעלה שנה עשרים קב; וגו׳ פגריכם יפלו הזה

להם אומר והוא אקרו: יצקק כנגד אבינו אתה כי עלי:
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 ומחוי להקמת קלסו לי מקלסין שאתם עד וצחק
 למרום עיניהם נושאים מיד בעיניהו קמה יצחק להו

א״ר שמך. מעולם גואלנו אבינו ת׳ *אהה ואומרים מ ישעי'
 לירד אביני יעקג היה רא־י יוחנן א״ר אבא בר חייא

 (גרמה שונותו אלא ברזל של בשלשלאות למצרים
ואתי׳ אהבה בענותו׳ אמשב׳ אדם *בהבלי דכתיב לו יא

 | :אוביל אליו ואט לחיהם על עול כמרימי להם
 יפחות לא אומרים אהרים ברזל עלי הרי צח״ר

 ן יוסף רב אמר למאיחזיא אמה. על מאמה
 1 מכליא יפחות לא אומרים אחרים וא״ד עורב לכליא

 | אמה: על אמה יוסף רב אמר וכמה עורב

המצניע
עשירי פרק

 טפחים* מי׳ למעלה משאוי המוציא אלעזר א״ד צב
 | ברזל של בשלשלאות :אביכם שהוא הקב״ה כנגד הראו
 1 ארם בהבלי :לשם ירד גלות גזרת ע״פ שהרי הגולי׳ כדרך
 ולא| במבלים למצרים משכתים אדם מיבת )מוב( בשביל

 ומסייע! הסובל כאדם לחייהם על עול כמרימי בשלשלאות:
 ואט ובמקלו׳. בלוויזין צוארה מעל עולת להרים לבהמתו
 ן הפרך: עבודת את להכיל כיז להס הטיתי א׳ביל אליו

 הן טבלאות עורב לכליא הבית; לבדק ברזל עלי הי־י
מדין ומסמרץ סביבותיהם כסכין מדין והן אמה של עושים

 מלישב: העורבי' את למנוע היכל של גגו בהם וממפים נכלן
על ואיכו כידו באויר מעבירו מי׳ למעלה משאוי המוציא



קצט שבת פרקעשייי המצגיע

 מנ״ל קהת בני ומשא קהת בני משא שכן חייב
 כמדנר מזבח מקיש כביב המובה ועלי המשכן *על רכתיב
 אמות י׳ מזבח אף אמות עשר משכן מה למשכן
 נ שמי" הקרש אורך אמית *עשר דכתיב מנלן גופיה ומשכן

 רבשסמ וא׳ המשכן על האהל את *ויפרוש וכתי׳ וגו׳
 לוים של גבהן למד אתה מכאן פרשו רבינו משה

 תלתא במוטות דמידלי טונא רכל וגמירי אמו׳ י׳
 מירלי דחוה אישתכח מלתח׳ תלתי ותרי מלעיל
 וכפרח ט׳ ארון מר דאמר מארון ואבע״א טובא.

 מתני׳ כתפו על בחיכח דאי קאחר הארץ חן וגבוה כתפו
 כזורק חי׳ למעלה בכותל אחות ד׳ הזורק דתכן והא היא

 זורק דוקא הרבים רשות מי׳ למעלת אין אלחא באויר
 על אשי :במשכן קהת מבכי דיליף חייב מעביר אבל

 אמות י׳ גבהו מזבח אף משתעי המצר בקלעי וגו׳ המשכן
 אכי ומה רחב ]עשר[ )ששה( של ובקלעיס לסובב והוצרך
 אכי ומה ולמעלת סובב משפת קומתו אחות ישלש מקיים

 כך ולמעלה מזבח־ משפת בקלעים אמות יוחש יקימה סק״ח
 למר אתת מכאן :אמות ט״ו הקלעים שהיי בזבמיס מפורש
 מלעיל תלתא כמשה; גביהי כחי הלוים שאפי׳ דקס״ד

 קהת ולבכי כלכתיב בכתף נושא והוא אמות י׳ דחזבח וכיון
 תלתא ליה חדלו כי אמות עשר ותלוים עגלות כתן לא

 קרוב הארץ חן גבוה כמצא מכתפא או מראשיהן מלמעלה
 בעית ואי :טפחים מי׳ טפי טובא דהוו אמות י' של לשמש
לא לוים דשמא גמריכן ממזבח ולא לוים גביהי לא איטא
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 במוטו׳ דמירלי טונא רכל וגמירי י׳ כאן הרי טפח

רלמעל׳ אשתכח מלרע חלתי ותרי מלעיל תלתא
הוה: מעשרה

 ועשיר נבור חכם על אלא שורה השכינה אין סו
 עלה גבורים *עיר דכתיב חכם קומה ובעל שם

 דאמד קומה ובעל גכור מבטחה עוד ויורד חכם כא משלי
*ויפרוש שנא׳ קומתו היתה אמות עשר מרע״ה רב ייממומ

 משלך: לך *פסל דכתי׳ עשיר המשכן. על האהל את
 ׳ בי( חיין בין לר״ה ועוף חיה בהמה המוציא תניא אי! פ׳

 שחוטין על אומר נתן רבי חייב. שחוטין ב־ןהמיד׳
 אם׳ עצמו את נושא שהחי פטור חיץ על יתחייב

 פליגי לא ע״כ רבנן תימא אפילו ]ייבא[ י^)רבה(
 דמשרבטין ועוף חיה בבהמה אלא נתן דר׳ עלי׳ רבנן '

 ן מורו: רבנן אפי׳ עצמו את דנושא חי אדם אבל נפשייהו הי"!
 רבאדאברץ א״ל בכפית נתן ר׳ ומודה יוחנן ׳א״ר”׳”י

־ דמו רכפיתי דכמאן פרסאי חני והא לאביי מתנא צד
הארץ מן גנות דמזבין משאן ואין אמות ז׳ אלא גביהי

 . אשתכח אלעזר: רבי לה גמר ומארון טפחים ג׳ או נ׳
 אמות| גי אלא לוים של גובהן אין אפיי טיבא קאי מי׳ דלטעלה

 אלא■ חכתפיהן למטה תלוי אינו וארון טפחים י״ח הרי ברוס
ן : ויותר עשרה דגבוה אשתכח טפח שלישי וב׳ טפחים ו׳

 עצמם ומכבידים מטה כלפי חשמטין נפשייהו. רטשרבטי
הכושחס: מיד להשמיט

 שרוכבי}! רמו דכפיתי בטאן אדם: כין עוף כין בכפות



ר שבוז עשירי פרק המצניע
 אחד דבר אמרו נתן ורבי בתירא בן יוחנן וא״ר
 פרדשכא דההוא לחו דנקיט הוא רוחא רמות התם

 בכרעיה: פרסי תלתא ורהיט מלכאעלויה הרתח
צה בכד בנין דרך וכי בונה משום ופוקסת גודלת

 ב יאפי׳ אלהי׳ ה׳ *ויבן מנסיא בן ר״ש כדדרש אין
 והביאה, לחוה הקב״ה שקילעה מלמד הצלע את

:בניתא לקליעתא קורין הים בכרכי שבן אדם אצל

הזורק
עשר אחד פרק

 סו בני *ויהיו אומר צלפחדובןיהוא זה מקושש ת״ד
צו *אבינו אומר הוא ולהלן וגו׳ במדבר ישראל

ע״כ צלפחד כאן אף צלפחד להלן מה .במדבר מת
 שםטחהצג חעוכגיס עצמם .הס וגס רחבים בבגדים מעוטפין מז מדני

 אמרו נתן ור׳ כתירא כן יוחנן ר' ואמר הארץ: על
 משוס ואי בכפות כתן ר׳ מודה אמרת והא אחי דבר

 דסליגי אוקיחכא רבכן משוס לעופות המיועד בסוס לאוקיחכא
 בכסות ואי לפטור חודיס שכיהס באדס דאלו ולמימי עליה
 משוס כתן כרבי בתירא דבן מיתוקמא היכי כתן ר׳ מודה
 לחכור אפילי מתיר בתירא בן הא עכקו את כושא דהיזי

 ככרים להו קרי האומות דכל דחו דכפיתי דכחאן לפרסיים
דלא הא גסות רוחא רמות :עצמו את כושא דכפות לסבר

סרדיוט: פררשכא הוא: גסות בכרעיה מסגי
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 עקיבא כתירא ק יהודה ר׳ א״ל עקיבא ר׳ דברי י״כ ׳5

 אכב הרין את ליחן עתיר אתה כך ויין כך ?£בין
 לאו ואם אותו מגלה ואתה כסתו התורה כדבריך יש

 גמר הא *ואלא צדיק אותו על לעז מוציא צזאתה
 מהיכא אלא .גמיר לא שוה גזרה שוה. גזרה

 *ויחר אומר אתה בדבר כיוצא היה *מויעפילו הוה יד מדני
דברי נצטרע אהרן שאף מלמד וילך בם ה׳ אףשסיכ

 כך יין עקיבא בתירא בן יהודה ר׳ א״ל עקיבא ח
 כדבריך אם הדין 'את ליתן עתיר אתה כך ובין

 מוציא אתה לאו ואם אותו מגלה ואתה כסתו התורה
 בנזיפה ההוא ים כתיב הא ואלא צדיק אותו על לעז

 דכתי׳ נצטרע אהרן אף ראמר כמאן תניא .בעלמא
שפנרה תנא מצורע׳ והנה מרים אל אהרן *ויפן שם

 לוקה בכשרים החושד לקיש ריש אמר מצרעתו:
קמיה וגליא וגו׳ לי. יאמינו לא *והן דכתי׳ בגופו שמזמר

 בני מאמיני׳ הן אלו אמר ישראל דמהמני דקב״ה
מאמינים הם להאמין סופך אין אתה מאמינים

 אתה בה׳ והאמין מאמינים בני העם *ויאמן דכתיב שם
 וגו׳ בי האמנתם לא *יען שנא׳ להאמין סופך אין כ מדכי

כקסורש ליה דהוה התורה כסתו לא וא״כ ג״ש נמיר הא ואלא
 גזרה דן אדס ואין גמרה לא בתירא בן יהודה ר׳ ימשני

 מת ?טא באיזה הוה מהיכן יהודה לרבי ואלא :מעצמו שוה
 שלא וגו׳ לעלות ויעפילו ממעפילים מת: ביזטאו כי דכתיב
ונתרפא: שקדה מצרעתו שפגה שבת: כידלול כך כל הרשיע



רא שבח עשי אחד פרק הזורק
 ד שיחין ידך נא הבא עוד לו ה׳ *ויאט׳ דכתי׳ דלקה ממאי

 מרה חנינא בר ר״י ואיתימא רבא אמר בחיקך.
 ימרת דאלו פורענות ממרת לבא ממהרת טובה

 כשלגשס מצורעת ידו והנה *ויוציאה יתיב פורענות
 שם שבה והנה מחיקו *ויוציאה כתיב טובה במדה ואלו

ז שם מטה *ויבלע בבשרו דשבה היא מחיקו בבשרו
נם: בתוך נס אלעור א״ר מטות□ את אהרן
 הדכרי׳שס *אלה הדברים דברים אומר רבי תביא

ע״ב :בסיני למשה שנאמרו מלאכות ל״ט אלו
 לה שמזה שכך פטור והזורק חייב המושיט במשנה ב כח:

צח מפרש זה אגב וכו׳ הלוים עבודת היתה
 שם *]ת״ר זה מאמר כפוף וכתוב המשכן מעשה כגמרא
 3"ע*ונראין אדנים[ היו והלולים קרשים היו חרוצים
 צם התחתונו׳ יריעו׳ ת״ר ברקיע כככבים בלולאות קרסין

 אלה בויקהל כתיב שבת גבי הדברים אלה הרבי־ים דירים
חרבי ה״א תרין משמע דברים וגו׳ צוה אשר הדברים

 :וכו׳ ל״ט אלו ושש תלתין בגחטריא אלה תלת הא מד
מלמטה רמבן באמצע אמה מצי הקישיס היו ]הרוצים

 וס'ז[ ולכאן לכאן הידות וכשארין אמה בגובה
 :הקרשים ידות תוקעין היו מלל שבאותו האדנים היו והלולים

 כל היריעות היו ממכרות שתי בלולאות קרסים ונ־אין
 כל פכי על בממט זו עם זו תפורות יריעות ה׳ וא׳ אמת
 שהיו חמבלת עם חמברת בקרסים .ממכר היה וכאמכע ארכן

אלו המשכן באמצע ממברת כל של מיצוכה בשפה לולאות
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 שש ושל שני תולעת ושל ארגמן ושל תכלת של

 שנאמרה חכמה וגדולה עזים מעשה של ועליונות
 דאלו כתחתונות שנאמרה ממה יותר כעליונורה

 טוו בידיה לב הכמת אשה *וכל כתיב בתהתונו׳ לה שמי־
 לבן נשא אשר הנשים *וכל כתיב בעליונו׳ ואלו שם

 רבי משום ותנא העזים את טוו בחכמה אותנה
העזים: מן וטוו בעזים שטוף נחמיה

הבונה
עשי שנים פיק

 ונסכיהם בשני נאמר בתיראאומר בן ר״י חניאסט
 מ״ם הרי כמשפטם בשביעי ונסכיה כששי קג

 מןהתור׳: מים לניסוך רמז מכאן מים מ״ם ע״כיו״ר
 לכתיבת הגמרא סוגית לשון קצת לכתוב צריך הנגי ני,/ח
 כשר סתום ועשאו ומדפתוח וז״ל. רשומי׳ מאמרי׳ ״£גסי

סתום ועשאו פתוח דמי מי כשר. פתוה ועשאו נמי סתום א״דש
 לבן נשא :וגו׳ הלולאות מקבילות ]כדכתיב[ אלו כנגד

:משמע ביזכמת יתרות
 בסתומה ליה דריש דובסכיהם מס כלומר כו' רמז מכאן אהני

 סתום ועשאו ומדפתוח ;כשר סתום ועשאו דפתויז
 חשמעו!■ שס כגון פתוח ועשאו סתום כחי הדין הוא כשר רמ! ,מא

 שבת לעצין בגמרא הוזכר וזה . שם במקום להתקיים וכשר דקאייי
:משמעון שם כגון גדול משם קטן שם הכותב ראי׳ הא

י י גמורה



רב שבה עשי• שנים פרק הבונה
 קד חסדאמםוסמךשבלוחו׳ רב דאט׳ לי׳ קמעלי *עלויי

 גרועיע״ו פתוח ועשאו סתום אלא עימדים היו בנס
נהי כי וראח ך׳ אמתי ואו מיהךר ״ךאך ^ך• רא

 כתיב והא ותסברא .אמרום צופיה מנצפ״ך אבא
 פ״א מעתה דבר לחדש רשאי נביא שאין המצות *אלה

 )בח״ה באמצע הי ידעינן הוה לא מידע הוה מיהוה ]אלא[
 ואכתיכסדנ׳ג׳ .תקנינחו צופים ואתו תיבה בסוף הי תיבה
 מעתה דבר לחדש רשאי נביא שאין המצות אלה
 מם חסדא רב אט׳ גופא .ויסדום וחזרו שכחום אלא

נקראמכפני׳ שבלוחו׳ כתב חסדא רב ואט׳ וכו׳ וסמך
 מיהורס פתומה מס אבל בלוקות סתומה מם שהיה ליה מעלי קא עלויי

 לק יקיא וכיון אמתם צופים מנצפך כדחפרש: בלויזות היתה לא
 סה”^ספשרא לא עומדים היו בכס שבלויוות וסמך מס יזפדא רב לאח׳

 דרת משני נראה היה והכתב דהואיל בסתומה אלא לאוקומיה
 כפתיחה אבל עומד היה שבנס לא אס ליפול לה היה עבריהם
 ומלת כופים דאחר ירמיה דרב מכצפך ע״כ כס בה אין פתוחה
 יל|'םוו ׳ע זו ^הוג שיםקשמ יש ♦ קאטי בפתוחות אחיוס

 פמוחה' חסלא דרב אהא ירמיה דרבי הא דרמיא במגילה לאמריכן
 מ״ס ואלי הגמרא דרך שכן קושיא זו ואין . בפתוחות תרוויהו אלחא

 של איןר ובמקום שיקשה כדי הסברא כאן שמהפך המקשה
 זנסכיהם חמר^י ,ב לתרוצי התם בעיא הוה ואי הקושיא לפי מהפכי׳

 מתר׳ן^״ק^ הוה בפתומין ירמיה ודרבי בסתומיס מסדא דרב
 יק״ל ימו הוה מיהוה והכא התס ליה שכי מעליא תירוצא אלא ליה

וכו׳: תיבה באמצע הי 'לעי ולא תרוריהו
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 אמרי .ורס סרו בהר. רהב בובן. נבוב מבחוץכגון ונקרא

 לבי האידנא דרדקי אחו לוי כן יהושע לר׳ רבנן לי׳
 לא נון בן יהושע בימי דאפי׳ מילי ואמרו מררשא

 גומל דלית גימל בינה אלף בית אלף כותייהו. אתמר
 דלית. לגבי דגימל כרעיה פשיט טעמא מאי .דלים

 דלים. אחרי לרוץ חסדים גומל של דרכו שכן
 דלמצי גימל. לגבי דדלית כרעיה פשיט טעמא ימאי
 דרלית אפיה מהדר ומ״ט לצטערן ולא נפשית ליה

 ליכסוף דלא חיכי כי בצנעא ליה דליתן מגימל.
 מלאם ט״י ז״ח הקב״ה של שמו זה ה״ו מיניה.

 ומטיב אותך וחן אותך זן הקמה כן עושה אתה
 מם לעה״ב. בתר לך וקושר ירושה לך ונותן לך

פתוח. מאמר סתום מאמר סתומה. מם פתוחה
 אשמעינן ולא הסוכה והתיבה הפוכות האותיות מבחוץ ונקרא

 וסמך מס היו ולפיכך הליין כל את נוקב המקק שהיה אלא
 :כקט בעלמא תיבות אלא בלומות היו לא סרו בהד נבוב :כנס
 לגבי רגימל כרעיה פשיט מ״ט :תורה למד כינה אלף
 לגבי רדלי״ת כרעיה פשיט מ״ט :בי״ת לגבי ולא דלית
 רלימציה :גימ״ל לצד קצת שמושכת ה״א לגבי ולא גימ"ל

 ■ כמו ה״ו :אמריו לרו׳ן ]לבעה"ב[ יטרימכו ולא לכפשיה עכי
 היינו ירושה :טי״ת היינו לך ומטיב . הס שמות והו אני
 מאמר ;לח״ד היינו הבא לעולם :כ׳ היינו כתר :יו״ד

 ויש לדורשן רשות שניתן דבריס יש פתוח מאמר סתום
מרכבה: מעשה כגון לסותמן מצוה שאתה



רג שבת עשר שנים פיק הבונה

 פשוט. נאמן כפוף נאמן פשוטה. נון כפופה נון
 עשה סימנין אחר לשון עניים סמוך עין סמך

 פי פשוטה. פא כפופה פא אותה וקנה בתורה
 צדיק פשוטה וצדי כפופה צדי סתום. פי פתוה
 פשוט נאמן כפוף נאמן הייני פשוט. צדיק כפוף

 שנתנה מכאן כפיפתו על כפיפה הכתוב לך הוסיף
 מאי רישרשע. קדוש. קוף ראש. במנוד התורה
 . הקב״ה שאמר מריש. רקוף אפיה מהרד טעמא

 פ׳ע >!מא מהדי־ טעמא ומאי .כרשע להסתכל יכול אני אין
 בוינמפ״ה חוןך אם הקב״ה אמר ריש. לגבי דקוף הגיה

 תלויה דקוף כרעיה ומ״ט כמותי כתר לו קושר אני
 לריש ליה מסייע בהך. וליויל ליעול ביה הדר אי

 ג יישל* ללצים *אם רכתיב מאי לקיש ריש דאמר לקיש

 להיות וסופו ועניו כסוף להיות צריך כשר אדם כפוף נאמן
 תו דתכא שמועות מדר של מימני! :הבא לעולם יזקוף פשוט

 פ״א :שבתלמוד תלו כגון מהן אמד תשכק דלא בגירסא אמורא
 דחפזרין בשעה □תום פ״א . פזר דמככסיס בשעה פתוחה

 יתירה: וענוה ברתת ראש במנוד חמך: גדול יש אס כנס
 הוא מעליא לישנא מרי״ש דקו״ף אפיה מהדר מ״ט

 להסתכל רוצה הקב״ה שאין קי״ף לגבי רי״ש של שאחוריו
 גג של בסופו שעושין זיין כמין דקי״ף תנא : רשע בפני
 : גגה עס נדבקת שאינה תלייה דקו״ף כרעיה :קי״ף

■ ימין של בפתח ייכנס הקי״ף ילרג תיזת ףייק בר! ליעיל
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 לו פותחין ליטמא בא חך־ יתן ולעמים יליץ הוא
 אמת. תיו שקר. שין אותו. מסייעין ליטהר בא

 מיליה. מרחקן אמת מילית מקרבן שקר טעטא מאי
 שיקריא ומ״ט שכיה. לא קושטא שכיח שקרא
 קאי קושטא לבוני מלבן ואמת קאי כרעיה אחדא

 לו. אתאוה תאב אותי בש את קאי. לא שיקרא
 טימא גופו גר עליו. יחול שמי השק לא בי כש

 אגדע. לא קרנוהי נעל דלתותי דק עליו. חם“אי
 אם בש את צדיקים מדת אבל רשעים מדת ע״ב

 גור בן עושה אתה אם וף הץ דק גר בוש אתה
 ואין טן חס זע אף. לבין בינך הוי חציצה כדוק
 של שר אומר בל י□ השטן. מן מזדעזע אתה

 יליץ מעצמו יליץ היא :סתיו לו ומכינים אותו מסייעי!
 הוא טובה ולמדה לעכויט ואס ימנעוהו ולא יסייעוהו לא

 מיליה מקרבן :השמים מן יסייעוהו הן יוזן .נמשך
 :בי״ת אל״ף של כסדרן קרובות שלשת; קרובות אותיותיו

 באמצע וזו בי״ת אל״ף בתקלת זו טיליה מרחקן אמת
 על עומדת שבו ואות אות כל ב~עא אהד : בסוף וזו

 כמין׳ אותיותיו תמת מושכבין לבוני מלבן אמת :אמד רגל
 השני ורגל טוב ומושבה רגלים שתי לה יש הרי ואל״ף לבנה
 הרשעים מדת ע״ב :כלס וכן בתחיה לו אתאוה :רקב

 :מלמטוא בוש אתה אם :רשעים אצל נדרש הוא כן
 ודוק . כסאי תמת צרורה תהא נפשך בדוק גור רק גר

הולכים שרוב לפי )כל( ים קרוי גיהכם כל ים : שמים



רד שבח עשר שנים פיק הבונה
 גיף בטע ארוס כל לים רכש־׳ע הקב״ה לפני גיהנם

 בגיף. שבעטו מפני עליהם חס אני הקב״ה אמר
 אין הלק הם. צדיקים הס כנים הם דכים דכץ

 לפניו גיהנם אמר שת. זן ומר בהם: חלק לך
 גן בם אל א״ל שת. של מזרעו זנני מרי רבש״ע

 גיהנם אמך העוף הדם. לגן אוליכם להיכן רס.
 זרעו הללו חק זץ אנכי. עיף רבש״ע הקכ״ה לפני
 של כתות כתות לי יש נטור ישכח טר יצחק. של

 קה יוסי ר׳ משום *אר״י לך. נותן שאני העולם אומות
 ״ >׳שאר *כי שנא׳ התורה מן נוטריקון ללשון מנין זמרא בן

 בחור לאומות נתתיך אב נתתיך גוים המו״ן א״ב
 נתתיך מלך באומות נתתיך חביב המון באומו׳ נתתיך

 לאומו׳ נתתיך נאמן באומות. נתתיך ותיק לאומות
 ואפי׳ העולם כל את תן שלי ליס גיהכס של שר אמר שס

 בש את אצל הוא ביתא אלפא גי״ף בט״ע אח״ס ישראל:
 על עליהם אחים אני : יצירה בספר סדורות וכלן דק גר

 :צדיקים כנים דכים נוטריקון דכ״ץ : בניאוף בגי״ף שבעטו
 אמר שת זן ומר :בישראל בהם חלק :גיהנס לך אין
 וישרי!: האומות כל שת של זרעו מן זונני גיהנם של שי־

 בהם מלק לך יהיה לא הקב״ה אמר ד״ס ג״ן ב״ם א״ל
 הנני גיהנם אמר ו״ף ה״ע :עדן לגן הדם לגן אוליכם

 ולא הם יצחק של זרעו הללו ח״ק ז״ץ :ברעב עיף
 כתות לי יש והמתן לי שמור כ״ת י״ש ט״ר לך: אתכם
:אתה אלדיס בשיא נחתיך מלך :אמרות
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 נפשי אנא נוטריקון *אנכ״י אמר דידיה יוחנן ממימכר׳

 כתיבה נעימה אמירה אמרי רבנן .יהבית כחבית
 כתיב׳ יהיבה למפרע אנכ״י דאמרי איכא יהיבה
 יר״ט *כי אמרי נתן רבי דבי אמריה: מידיככנאמנץ
 רבי דכי נטתה ,יאתר-, יראדה לנגדי 'הדרך

 בר אחא רב מלא. כר *כרמ״ל תנא ישמעאל כ ייקלא
הוא. נואף נוטריקון נמרצ״ת *קללה אמר מלכי׳אניעקב

 ׳ .הוא תועבה .הוא צורר .הוא רוצה .הוא מואבי
נצטד״ק ומה גדכר *מה אמר יצחק בר נחמן יאשי׳ייי׳רב

 ן אנחנו. טהורים אנחנו. צדיקים אנחנו. נכונים
:אנחנו קדושים אנחנו. דכים

1 האורג

עשר שלשה פרק
 כשהם מתים אדם של ובנותיו בניו מה מפני הניא עא
 כשר. אדם על ויתאבל שיבכה כדי קטנים שס
בכה שלא מפני אלא מיניה שקלי עריונ׳ שיבכה כדי ע״ב

 על ומתאבל הכוכה שיל כשי ז אדם על והתאבל
 [כבודשעש׳. בשביל עונותיו כל על מוחליפלו כשר אדם

 4 שהיא אמיר־ה :בעצמי אני נפשי אנא :אכי אמר מדלא אנכי
 שמביאה כרמל גרש כתיב העומר חכקת גבי כימל :נעימה
 הימנו: מלא קש של והכר כפוין שהזרע בעוד ליוה כשהיא

.משכונו נטלו שיקטא קודם שקלי עיבונא



רה שבח תעש שלשה פרק האורג

 שאמר[ אגרא בר חילפא ]משום אומר כ״א ר״ש תניא
 בגדיו המקרע ]נורי[ )גוריה( בן יוחנן רבי משום

 בחמתו מעותיו והמפזר בחמתו כליו והמשבר בחמתו.
 יצה״ר של אומנותו שכך כו״ם כעובד בעיניך יהא

 כך עשה לו אומר למחר כך עשה לו אומר היו□
 רבי אמר ועובד והולך כו״ם עבוד לו שאומ׳ עד

 יפ י'מל תשתחוה ולא זר אל בך יהיה *לא קרא מאי אבין
 הוי אדם של בגופו שיש זר אל איזהו נכר לאל

 אאינשי אימת׳ למרמא עבד ואי יצה״ר זה אומר
 אחא רב מצבייתא שליף יהודה דר׳ הא כי שרי ביתי׳

 ליה רמי ששת רב תכירי מני תבר יעקב בר
־. נכתמא מיתבר אבא רבי ארישא מוניני לאטתיה

עב קפרא בר משום ריב״ל אמר פוי בן יהושע א״ר
 שם הקמה כשר אדם על דמעות המוריד בל

 לי מלי׳ אתה ספרת *נורי שנא׳ גנזיו בבית ומניחן סופרן
 רב אמר .בספרתך הלא בנאדך דמעתי שימה
 חכם של בהספדו המתעצל כל רב אמר יהודה
 כי יהמע נחלתו בגבול אותו *ויקברו שנא׳ בחייו לקוברו ראוי

 געש להר מצפון אפרי׳ כהר אשר סרח בתמנת
משמע בך :עליו לבא יצרו את ומרגיל שמלמד כו״ם כעובר

 :לבסוף ככר לאל תשתיווה בך היה שאס בקרבך
 ויגור כועס שהוא להראות ביזמת* הבגד חן ש<יףמצבייתא

 קטנים דגיס של ציר טוניני הכד: כסוי נכתמא מפניו:
:כתיב ביהושע אותו ויקברו :לי לכוד לשק אתה ספרת נורי
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 בר חייא א״ר להרגן. ההר עליהן שגעש מלמד

 אינו חכם של בהספדו המתעצל כל אר״י אבא
 *בסאסאה שנאט' מדה כנגד מדה ימים מאריך

 לר״י אבא בר חייא ר׳ איתיבי׳ תריבנה בשלחה ־> ישעי׳
 הזקנים ימי וכל יהושע ימי כל ה׳ את העם *ויעבדו ל שיפ״י׳

 ימים בבלאי א״ל יהושע אחרי ימים האריכו אשר
 ירבו *למען מעת׳ אלא האריכו לא שני׳ האריכו ח דליי׳

 שאני. ברכה שנים ולא ימים בניכם וימי ימיכם
 שמת האחים מן אחד אר״י אבא בר חייא וא״ר

 שמת חבורה מבני אחד כלן. האחים כל *ידאגו קו
גדוול דמת לה אמרי .כלה החבורה כל תדאג

:קטן רמת לה ואמרי
 לפי עסקי׳ דרור בצפור הכא הונא רב כר רבה אמח שם

כנגר טרה כראוי: הספידוהו שלא להורגן החי• עליהן שגעש 5"ע
 לא ליוייו אף המכס ימי שנתקצרו על _ נתאכל לא היא מרה
 שנלון האריכו ימים סליק: דמבבל בבלאי :השמים לון ימושו

 אורך כי יומא בסדר כדאמריכן ימים אריכות דיושיב בטוב ימיהם
 יזייסו של שביס יש וכי לך. יוסיפו ושלום יוייס ושנות ימים

 אדם של שנותיו אלו אלעזר רבי אמר יוייס של שאינם ושנים
 :המיתה מן יראו ידאגו : לטובה מרעה עליו שמתהפכות

:הבית בראש הדין מדת ושלטה הואיל לדאג יש גדול רמת
 :הקטן מן מתקילין שבקללה קטן רמת לה ואמרי

 דרור: בצפור לא לבית צפור דקתני מתני׳ דרור כצפור
 :זו לזוית זו מזוית ונשמטה בבתים לדור שדרכה עסקינן



רו שבח עשר שלשה פרק האורג
 למה ישמעאל רבי דבי תנא מרות. מקבלת שאינה

י :בבשרה בבית שדרה דרור צפור נקראת

שרצים שמוגה
עשר ארבעה פרק

עג ג׳ היום הוי שעות י״ב רב אמר יהודה רב אמרי
 קו .בתורה ועוסק הקב״ה יישב ראשונות שעות

 3ע״ שלישית וכו׳. כלו העולם כל את ודן יישב שניות

 היי׳ כן ראמים מקרני כולו העולם כל את וון הקב״ה יושב
 םאץי דינ<ח לענק הוה ובטקובם .ע״כ כנים ביצי וער

 פרה^ דאינה יוסף רב אמר כשבת כנה דההורג
 יע״ש מר ותאמר ורבה פדה אין וכנה אביי וא״ל . ורבה
יש״א .כניס ביצי וער ראמים מקרני וון הקכ״ה יושב

:כניס ביצי דמקרי הוא מינא .
 מלסיאעד ההר ^נורא יתבי הוו וקרנות שמואל

קח ליה אמר ועכירי. רלו דקא למיא מינהו
 יש וחי ממערב׳ קאתי רבה גברא לקרנא שמואל
 ויל קמיה אפיה לאקבולי מיא דלו וקא במעי׳

קם״ד כנים ביצי דע״א: קמייתא בשמעתא טר ]והאמר
חביציהן[: כשיוצאים קטכיס כטס

 שאף צערו משום צער עכין ועכירי :חגביהין כליהן דלו דהוו
המיס וראה מנשבת הרויז היה שלא וחסכי עכור הוא

 מושך היה והנהר הוא גדול ־ם א שלכבוד הבין גלים נעשים
 כסכה כשהוא סביביו ממיצה לעשות אפיה לאקבולי לבבל: מא״י



שבח עשי פרק׳אי־בעה שרצים שמונה ^0^
 מנין א״ל לרב אשכחיה אזל אקנקניה ליה תהי

טהורה בהמה עור ע״ג אלא תפילין כותבין שאין
 מן כפיך ה׳ תורת תהיה *למען דכתיב ליה אמר ע שמיי־

. :לפיך המותר

 מנגד מואב *ויראו שנא׳ אדום שהוא לדם מנין פס
שבאות למילה מנין .כדם אדומים המים את נ ירד.

 מה ערלתו להלן ונאמר ערלתו כאן נאמר מקום
 פרי שעושה דבר כאן אף פרי שעושה דבר להלן

 אימן לבבכם ערלת את *ומלתם רכתיב לבו אימא דיייס
•תמו ערלתו דנין אונם ערלה *הנה דכתיב אזנו > •ימיה

 שאינו מערלת תמה ערלתו דנין ואין תמה מ^רלתו
 דתיפוו רעוא יהא א״ל קרנא שמך מה א״ל . תמה
לכיתיר שמואל עייליה לסוף כעיניה קרנא ליה

 הריי תהי לקנק: ׳א ע .גלויי יראה שלא הספינה דוסכי על
גני דאמר תיהא כת כמו .האמין או הוא יין אס בקנקנו לו

:לאי אם הוא קנס אס בדקהו כלומר נסך יין
 קמש>$ תבן כתיב דס נדה לגבי אדים שהוא לדם מנין

אדוקה! דמראיתן משוס וכילן ־ס טמא באשה ע דמים
 [ :שלקה אלא הוא אדום שקור אחריכן בהו תנא דשקור אע״ג

 ■ באותיותיה חמה .* נטיעה גבי ערלתו להלן ונאט־
 אמירה זו לאין מעלית עילתו דנין ואין :ערלתו

 ליה תיסוק מה: ערלת התיבה בתו־ מפורשת שאינה תמה
:בא דלכסותו בו הבין כעיניה קינא



רו שבח עשר ארבעה פרק שרצים שמונה
 ואשקייה דהרסנא וכסא רשערי גהמא אוכליה
 רלישתלשל הים כי הכסא בית ליה אחוי ולא שכרא

 הוה: וכן בנין לי׳ לוקמיה לא דמצערן מאן ואמר לייט
עח שאין מנין הגרסי יהושע אתרם א׳ ביתוסי שאל

 זם הכתיב טמאה בהמה עור ע״ג תפילין כותבין
 בפיך המותר מדבר בפיך ה׳ חורת תהיה למען
 א״ל יכתבו אל וטרפות נבילות נם על מעתה אלא

 ארם בני לב׳ דומה הוא למה משל לך אמשול
 ואחד מלך הרגו אהד למלכות הריגה שנתחייבו

 וה אומר הוי משובח מהם איזה אספקליטור הרגו
 אמרה התורה א״ל יאכלו. מעתה אלא מלך. שהרגו

 יי יביי׳ :קאלוס א״ל יאכלו אמרת נבלהואתה כל תאכלו *לא
שס אלמלא וביצה צנון אתרוג חביבא בר ר׳.יהירה חני

 3״ע מעים מבני יוצאים אינם החיצונה קליפתן ,
 טבע לא מעולם אמר דימי רב אתא כי לעולם
 סדום הפו^ה יוסף רב ■אכזר דסרום כימא גברא

 ולא שמואל: היה דרופא לשלשל כדי רשעי״א נהמא אוכליה
הזבל ומתבלבל מתהפך כך שמתוך הכסא בית ליה אחיי

כלו: ומתמוגג במעיו
 ואלו מלן שהרגו זה :יווני בלשון הטבקיס שר אספקליטור

זה. טעם משוביז קאליס בוראן: ידי על לקי
בהדי דתני איידי אלא המלבון היא דביצה חיצונה קליפה

 יוצאין אין קליפה: ל׳ נחי בה נקט וצנון אתרוג
 גברא טבע לא :ונעצרים ומתקשים שמתקשרי׳ מעים מבני

:מלטבוע מעכבא מליקתי יכח יזליתי׳ שתטיס *30112321
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 טבע כשורא טבע דלא הוא גברא מילית הפוכה

 כשות מיכעיא לא קאמר מיבעיא לא אביי א״ל
 אפיל אלא טבע לא שבעולם מימות בבל שאפי׳

 טבע לא רסדום בימא שבעולם מימו׳ בכל דטבע גבר׳
מ! לן לישדר עוקבא למר ינאי רבי ליה שלה שם

 שדור ליה שלח .שמואל רמר קילורין מחנך
 הב אלא אנא עין צר תימא דלא לך משדרנא

 3ירי ורחיצת שחרית צונן טפת טובה שמואל אמר
 שבעולם קילורין מכל ערבית ]בחמין[ ורגלים

 יחודו ר׳ משוט מונא[ ]ר׳ הונא( )רב אמר תג״ה שם
 ורגליג ידים ורחיצת שחרית צונן טפת טובה

 ין אומר היה הוא שבעולם קילורין מכל ערבית
 יו תקצץ לפה יד תקצץ לחוטם יד תקצץ לעין
 יו תקצץ לאמה יד תקצץ לחסודה יד תקצץ לאזן
 יד מסמא יד תקצץ לגיגית יד תקצץ טבעת לפי

 בתמיה טבע כשורא :הפוכים דברי׳האמורי׳בה מיליה והפוכה
 ערבי? ]מזמין[ ורגלים ידים וריזיצת בעיניו לתת צונן טפת

:העיכים את מאירה כמי
 שמריי לעין יד מובא[: ]ר׳ הובא( )רב אומר־ היה הוא

 רעי שרוק שתקצץ לו כרין תקצץ ידים: ניטול קודם
 ריבדי לחסורא כולם: וכן ומסמאו הידיס על שורה

 שעגו הרעי נקב טבעת לפי בלעז: שליח״אה דכוסילתא
 בטילה קודם כאזן או בעין שוב תגע ולא תקצץ כטבעת:
 בטילי קודם תגע דלא תקצץ שיר בה שחטילין לגיגית
 לאזןמקי־שי/ יד בטילה: קודם מסמא לעץ יד שקרית:



רח שבת עשר ארבעה פרק שחצים שמונה
 בת אומר ר״ג תניא פוליפים מעלה יד מחרשת

 פעמים ג׳ ידיו עדשירחוץ ומקפדת וו היא חורק
הדמעה את ופוסק מלך בת מעביר פוך יוחנן א״ר

בעפעפים: שער ומרבה
עו הואי חוייא דטרקיה דפומבדיתא קשא בר ההוא

 קי קרעינהו בפומבדיתא חוורתא חמרי תליסר
 גיסא בההוא חדא הואי טריפה ואשתכהו לכולהו

 א״ל אריה. אבלה לה מייתי דאולי עד רפומבדיתא
 אסותא ליה דלית טרקיה דרבנן חויא דילמא אביי

 י קהלת נח דכי רבי אין א״ל נחש ישכנו נדר *ופורץ דכתיב
 דלאלימטיה ביונא בר יצחק רב גור דרב נפשיה

 והסה הקוטם ריק פוליפום מעלה לקוטס. או לפה יד
 אלין לה נקט שקרית נטילת לעכין לאו לאמה דיד ול״כ

 משוס תקצץ אמרינן כדת ובמסכת קרי לידי דחביא משוס
 כמי תכיא דתקצץ לטותא כחי בה דתכיא וחשיס טעמא האי
 לידי מביאתו תדיר בת למשמש טבעת לפי יד וכן תכך גבי

 לפני תידים על תשורה הרוק היא חורין בת תקתוניות:
 יפה מיס שישפוך עד יפת לכוטלו ככטילתו ומקפלת נטילה:

מעכיר עיכיו: בין כותכו אס פוך ידיו: על פעמים ג׳
:.לעיכיו הזיקה אס קורין הבת

 שעבר דרבנן א יי ה דילסא הי׳: וישראל למלך ממוכה קשא ני
לא לפיכך רפואה לו אי; כך על הכושכו וכקש קכקי׳ כדוי על

 נפשיה נח דכי :היה כך רביכו אין רבי אין :רפואה לו נמצא
יהא ולא שנה אותה נשסקה ממעטין שיהיו יצחק רב נזר ריב



 ו שבח עשר ארבעה פרק שרצים שמתה 2'08
 אמטיח איהו ואזל וטבלא הילולא לבי וגרמי אסא
ומית: חויא טרקיה וטבלא הילולא לבי וגידמי אסא

| קשרים ואלו
עשר המשה פרק

 יהא שלא וכבדתו וגו׳ דרכיך מעשות *וכבדהו עז
חון של כמלבושך שבת של מלבושך קיג

)גב מכבדותיה. למאגיה קרי יוחנן דרבי הא וכי נח ישעי׳
 הלובן יהא שלא דרכיך מעשות החובל( פי״ק בב״ק שם
 חפצי[ חפצך *ממצוא חול של כהלוכך שבת של ע״ב
 *שלן דבר ודבר מותרים שמים חפצי אסורים שם

 אסון דבור הול של כדבורך שבת של דבורך ייך׳יהאכ,צד
 ירן שלא אלא לחיי כולהו מותרכשלמא להרהור

 להביא רגילין שהיו וטבלא להילולא וגידמי אסא מביא אדם
 וכשחביאי והכלה המתן לפני לשחוק דקליס וענפי הדס
 וזגין| בתופים כבאס כשוק לפניהם חקשקשין לפניהם אותן

:*ע״כ לפניהם יקשקשו שלא וגזר אישקל״יטא טבלא
 דאמרינן הא כי הפצך ממצוא :בעליהן שחכבדין מכבדותיה

 לרקוח בשבת שדהו בסוף אדם יטייל לא בעירובין
 כגון מותרין שמים חפצי ;השבת[ ]אקר צריכה היא חה

 יהא שלא ליארס: התינוקת על וחשדכין צדקה פוסקים
 הרהור :וקשבונות וממכר מקק כגון כולי שבת של דבורך
ע> להוציא צריך אני יציאה וכך כך בלבו להרהר מותר



 רט שבח עשי חמשח פרק קשרים ואלו

 כדבעא הוא מאי חול של כהלוכך שכת של הלוכך
 פסיעה לפסוע מהו יוסי כרבי מר״י ]רבי[ מיני׳
 אומר שאני הותרה מי בחול וכי א״ל בשבת גסה

 אדם של עיניו ממאור מת״ק א׳ נוטלת גסה פסיעה
 """,האוכל אמי א״ר שמשי. דבי להבקדושא ומהדר י

 וי״אןע״ש אבותיו מבשר אוכל כאלו בבל של מעפרא
 יש״א כל את *וימח דכתיב ורמשים שקצים אוכל כאלו

 י יא*׳ שמה נקרא למה לקיש ריש אמר וגומר היקום
 נקחיא ולמה לשם ננערו מבול מתי שכל שנער
 ״אנלשם. נצללו ]מבול[ )עולם( מתי שכל מצולה שמה

 22 ז שבת של בגדים אלו אלעזר א״ר וגו׳ וסכת *ורחצת
רומג המואביה רות וו אלעור א״ר עור ויחכם לחכם *חן
 עח לה קאמר נעמי דאלו רות .הרמתי ושמואל 1

 שס כתיב בדירה ואלו הגורן וירדת וגו׳ וסכת *ורחצת
 ט משלי חמותה צותה אשר ככל ותעש והדר הגורן וחרד

ג ר>מ אליך יקרא א□ והיה *שכב קא״ל עלי דאלו שמואל
פמזאלאג יי 1 .

 מעשות משום עבר מי גסה פסיעה לפסוע מהו זו: שדה
 אמה: בינונית פסיעה מאמה יותר כסה פסיעה דרכיך

שבתות: בלילי קדוש של היין השותה שמשי דכי קדושא
בגולת: שס שמתו אבותיו מכשר

 והיינו מיומדות שמלות אלא היתה ערומה וכי שמלותיך
 ילבשה סכה שם ותעש והדר הגורן ותרד דשבת:

 זונה ויאמרו וקישטת כשהיא בה יפגשו שלא כאות שיזלות
'ולא ההיכל מתוך לו קוראת שכיכה שהיתה שמואל היא:
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 כתיב ברירית ואלו עבדך שומע כי ה׳ דבר ואמרת
 שמואל שמואל כפעם כפעם ויקרא ויתיצב ה׳ ויבא

 דבר אמר ולא עבדך שומע כי דבר שמואל ויאמר
 • יבאחה שהלכה אר״א כשדה ותלקט ותבא *ותלך ה׳ כ חת

 לילך המהוגנים אדם בני שמצאה עד ובאתה הלכה
 דרכו[ וכי הזאת הנערה למי וגו׳ בועז *ויאמר עמהם שם

 ראה[ חכמה דבר אר״א בנערה לשאול בועז של
 במתניתא( לקטה. אינה שבלים ג׳ לקטה שבלים כ׳ בה

 נופלות מעומד עומדות בה ראה צניעות דבר תנא
 בועז של דרכו וכי נערותי עם תדבקין *וכה מיושב שם

עיפה *ותשק דהוא כיון אד״א הנשים עם לדבק א שם
 בה לאדבוקי שרי אמר בה דבקה ורות לחמותה

אר״א הלום גשי האוכל לעת בועז לח *ויאמר כ שם

 [ קורא ה׳ כי עלי רבן התם וכתיב לו. קורא קי יודע היה
 דברן ואקרת אליך יקרא כי והיה שכב לך לו ויאקר לנער

 זו; אין שמא ה׳ להזכיר רצה לא והוא עבדך שוקע כי ה׳
 1לשאל עמהן: לילך שבקולריס המהוגנים ארם בני שכיכה:
 ן מסתכל א״כ בהן לשאול דרכו היה שרואה כערות כל בנערה

 ? שבלים ב׳ רואה כשהיתה לקטה שבלים ב׳ :היה בהן
 | לוקטת איכה יקד שוכבות ר אבל לוקטתן הקוצרים מן שכפלו
 עומדות לקט: איכו ג׳ לקט שבלים ב׳ מתכי׳ היא דהכי

 1 כמי קמה דשכקת מעומד לוקטת בועז ששכק עומדות שבלים
 לוקטת! הקציר מן שכשרו לקט של אותן נופלות שכיוה: הוי

:צכיעות משום ליטלן שומה ואיכה מיושב



רי שבח עשר חמשה פיק קשרים ואלו

 ממנה לצאת דוד בית מלכות עתירה לה רמו רמזי
 לפני וישב דוד המלך *ויבא שנא׳ הלום ביה וכתיב

 יכ הביאתני כי ביתי ומי אלהים ה׳ אנכי מי ויאמר ה׳
 שחומץחמנ מכאן אר״א כחומץ פתך *וטבלת הלום ער

 לה רמו רמו אומר נחמני בר שמואל ר׳ לשרב יפה
 ומנו בחומץ קשים שמעשיו ממך לצאת בן עתיד

 הקוצרים מצד אר״א הקוצרים מצד ותשב מנשה
 מלכות עתידה לה רמו רמז הקוצרים כתוך ולא
 אר״א וגו׳ ותאכל קלי לה ויצכט שתתחלק דור בית

 בימי ותותר שלמה בימי ותשבע דוד בימי ותאכל
 ותשבע שלמה ובימי דוד בימי ותאכל וא״ד חוקיה
 דרבי אהורירי׳ מר דאמ׳ ר׳ בימי ותותר חוקי׳ בימי
 ותאכל תנא במתניתא מלכא משבור עתיר הוה

 :לבא לעתיד ותותר המשיח לימות ותשבע בע״הו
עט כבודו ותחת אר״י .אש כיקוד יקוד יקד כבודו *רחחח

 שם למאניה רקארי לטעמיה ר״י ממש כבודו ולא
 י ישעיה כבודו תחת כבודו ותחת אומר אלעזר ר׳ מכבדותיה

 הקוצרים כל הקוצרים מצר :בו נזרקת רה״ק לה רמז רמז
 בו נזרקה רה״ק אצלו או בתוכן הושיב׳ ולא לבינה ביני הפסיקו

 ישבה דאלו לייזלק עתידה משניהם היוצא דוד בית שמלכות ונרמז
 ותשבע ותאכל :שניהם בין הפסקה רומז זה היה לא בתיכם

 מביאין שהיו עישר בתם כתיב ומזקיהו ושלמה דוד הוא עושר לשין
 שלו: ופרדו׳ סיסים על ממונה אהוריריה :אר׳ןחניזה מלכי כל להם
רבי ממש בבורו ולא כבודו תחת אומר יוחנן רבי ה״ג
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 כשריפת כבודו תחת ׳אומ נחמני בר שמואל ר׳ ממש

 אף קיים וגוף נשמה שריפת להלן מה אהרן בני
 ארא בר אחא א״ר קיים וגוף נשמה שריפת כאן

 *ופשט שנא׳ התורה מן בגרים לשינוי *מנין אר״י היד
ישמעאל ר׳ דבי ותנא אחרים בגדים ולבש בגדיו את .^יא

 קריר׳ בהן שבישל בגדים ארץ דרך תורה לימדה

 ק יולזכן לרבי בין וה״ם בגמרא ככתוב כו׳ לטעמיה יוחנן
 תתיז ליה משמע יויוכן רבי אלא נשרף גופו אלעזר לרבי

 וה״ה בגדיו היינו וכבודו תלותית ל' רגליו תלות כמו כבודו
 בגדיה ולא יקוד יקד טניזרב של יויילותיו של בגדיהם תלות

 כמו^שלם יוליפין לשון תלות ליה משמע אלעזר ורבי נשרפו.
 מכב/ותיה למאכי׳ קרי לא אלעזר דרבי משום השור תלות

 ותלותי! בשרף ממש כבודו וה״ק גופו היינו כבודו ע״ב הילכך
 תלות ליה משמע שמואל ורבי .אש כיקוד ושרפה אפר •הא
 1מדר יולונן כר׳ קרא הילכך אלעזר כרבי יכבידו יויזכן כר׳

 1הו> גופו כבודו והאי ממש כבודו ולא כשרף כבודו ותלות
 כדאמריק קיים וגוף כשמת שרפת אהרן בכי כשרים׳ והילכך

 שהוי בגדים לשנוי מנין ע״כ: מיתות כארבע בסכהדרין
 א| והוציא אחרים בגרים ולבש המקום: לפכי כבוד דרך

 היצאא בשעת פ?ותיס בגדים ללבוש הכתוב הזקיקו הדשן
 הלושובי׳ בגדיו ימאסו שלא כדי יושובה עבודה שאיכה הדשן

 וכסוך:_ותנא קטור כגון ושתית אכילת עבודת כהן שעובד
 בהם שבישל בגרים קרא: דהאי בדרשה ישמעאל ר׳ דבי

לרגי׳ כים בהן ימזוג אל הדשן דהוצאת דומיא לרבו קדרה



 ריא שבת עשי חמשה פרק קשרים ואלו
 אבא כר חייא א״ר לרבו כוס בהם ימזוג אל לרבו
 המטולאי׳ במנעלים שיצא לת״ח הוא גנאי אר״י

 ניצי על רבב שנמצא ת״ח כל אר״י וארהב״א לשוק
 מות אהבו משנאי *כל שנא׳ מיתה חייב בגדיו על
 רבד^ אמר רבינא משניאי אלא משנאי תקרי אל

 ח לימ£ הא פליגי ולא ערשי( רבדתי *מרבדים )שנאט׳
 י שס *כאשר מ״ד אר״י וארחכ״א בלבושא הא בגלימא

 כ ישעיה ׳ואו5ב בבגדו׳ ערןם ףויח רןםע ותועשי עברי הלך
 חכמים תלמידי אר״י המטולאים במנעלים ויחף

 עולכם של בבנינו שעוסקים מפני כנאין נקי־אים
 אבדה לו שמחזירין ת״ח איזהו ואר״י ימיהם כל

 וא״ר להפכו חלוקו על המקפיד זה העין בטביעות
 הצבור על פרנס אותו שממנין ת״ח איזהו יוחנן

 ואומר׳ מקום בכל הלכה דכר אותו ששואלין זה
 חייב ומלב: שומן רבב פחותים: בגדים ללבוש הוזקק לפיכך
 משניאי תורתו: לכבוד והגון משוב להיות שצריך מיתה

 לתם אוי אימריס והבריות הבריות בעיני עצמן שממאיסין
 את משכיא זה נמצא ומגונים מאוסים שהם התורה ללומדי

 ערשי רבדתי מרבדים לשון זרע שכבת איתמר רבר התורה:
 ותזקק תאוה המכניסים וזיניס בבשמים וקשטתיו רפדתיו

 תחתון שהוא כלבושא :רבב אפילו עליון שהוא כגלימא :לי
 לבושיהם על שמקפידין בנאין נקראין ת״ח :לא רבב אין רבד

 והופכו עליו מקפיד הפיכה כשהיא לבשה אס להפכו ומקפיד
 החלוק: ואמרי המגונות התפירות יראו שלא עליו שמקפיד

הגמרא: בכל מקום ככל
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 עירו שבני ת״ח איזהו ואר״י כלה במסכת ואפי

 ועוסק חפציו שמניח זה מלאכתו לו לעשות מצווין
 איזהו ואר״י בריפתיה למטרח וה״מ שמים בחפצי

 נ ואומר׳ מקום בכל הלכה אותו ששואלק כל ת״ח
מסכת בחרא אי הצבור על פרנס למנוייה נ״מ למאי

 ף מתיבת׳: בריש הנחיה בכוליה אי באתרי׳

 נ להיות שחל כפור יום אר״י אבא בר חייא א״ר הטו
ברמונים ומפרכסים באגוזים מפצעין כחול

 :יהודה רב דכי נפש עגמת מפני ולמעלה המנחה מן
 רהוץ דחוי כיון קארי גרדי רבא רבי כרבי מקנבי

׳ משמית ממערבא איגרתא אתא א״ל מחרפי קא
ראסיר: דר״י

 לנו כתן וזה איכשי בה רגילי דלא כלה במסכת ואפילו
 לנעלה׳ אסורה ברכה בלא כלה היא ברית׳ כלה חסכת :וגרסה
 דיומא |כפ״ז[ )בפ״ק( כדאחרי׳ מלאכתו לעשות כנדה:

 ועש| אומר י/' וכתוב עץ ארון לך ועשית אומר אחד כתוב
 ק לטרוח יכול שאינו דבר בריפתיה למטיח וגו׳: ארון
 במסכה להשיב יודע אס וכולי בחרא אי בו: תלויין וחייו
חנוייה ואיבכוליה באתריה: פרכס אותו ממכין בה עוסק שהוא

אחריתי: בחסכתא ומהדר מסכתא בהא דקאי
 דהשתא המנחה לפני מקדימים קאמחרפי. דהוי דחזי כיון

 וכו׳ אתא ביתיה: לאנשי א״ל הוא: נפש עגמת לאו
מיניה: דליקבלו היכי כי



ריב שבח עשת ששה פרק כתבי כל
כתבי כל

עשר ששה פרק
 שם כין הדליקות מן אותן מצילין הקרש כתבי כל

ואע״פ בהט קורין שאין בין בהם שקורין
 קורין אין מה ומפני גניזה טעונין לשון בכל שכתובין

תיחא ולא וכתובים כביאים תורת כגון הקרש. כתבי כל
 ספרים: שאר ולא ולאצולי למטרח דשרי הוא לחוד תורה

 וטרחא מפולש שאינו למבוי לקחן כדקתני אותם מצילין
 בין בגמרא: כדחפרש ערוב בחסרון בה דשרי הוא כעלחא
 :בשבת הכנסת בבית בהן שמפטירין נביאים כגון כהן שקורין

 דאסי׳ אמר הלוי ורכינו כתובים כגון בהן קורין שאין כין
 כת״ח בטול משום טעחא כדקתני בהם קורין אין יחידים
 שעסוקי׳ בתים לבעלי דרשה דורשים היו ובשבת לבא דקשכי

 הלכות להם חורים היו הדרשה ובתוך תחול 'חי כל במלאכה
 ואע״פ בכתובים: מלקרוא לשמוע להם וטוב והיתר איסור

 ניתכו לא לקחן דאמר לחאן יאיכא לשין בכל שכתובים
 במקום להניחם אסור גניזה טעונין אותן: מצילין בהן לקרות
 דקאחר לשון בכל דהאי פיר׳ ורבותי לה מתרץ ובגמרא הפקר

 כיונתן שחצינו מפני אני וחלומה אנביאיס ולא קאי אכתובי׳
 אף אוחר ואני כך מפרשים הס תרגום שאמרו עוזיאל ן

 והכי ליכתב נתנו ולא כתני לא יונתן אמר אס נביאים
 מס״ת כר אסור ככלתו דאסר דמאן מגילה במסכת פרש
נביאים כי; התם מפליג ולא המלך דתלמי מעשה חשים כית
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המדרש: בית בטול מפני בהם

 ר״ג אצל שהלך חלפתא באבא מעשה יוסי א״ר שם
 שלחנו על יושב שהיה ומצאו לטכריא ברבי

 קורא והיה תרגום איוב ספר ובידו הנדוף יוחנן של
 ע״ג עימד שהיה אביך אבי בר״ג אני זכור א״ל בו

 ואט׳ תרנו׳ איוב ספר לפניו והביא הבית בהר מעלה
 וגנזו: עליו צוה הוא אף הנדבך תחת שקעהו לבנאי

 אותיות בהן שיש אע״פ והקמיעים הברכות ח״ר שס
 מצילין אין שבתורה הרבה ומענינות שם של ע״ב

 מכאן במקומם נשרפין אלא הדליקה מפני אותו
 באחך מעשה תורה כשורפי ברכות כותבי אמרו

 והלך ישמעאל לר׳ והודיעו ראו בצירן כותב שהיה
 טומוס ונטל בו הרגישו בסולם עולה כשהיה לבדקו

 כדפרישית: בשבת קבוע שהיה בה״מ בטול מפני לכתובים:
 לא ברבי ר״ג שחו: חלפתא ר״י של אביו חלפתא אבא

 בר״ג ברבי: קרי גדול אדס אצא רבי של בנו שהיה
 אבי והוא חלפתא של בדורו שהיה הזקן ר״ג הוא אביך אבי
 חעלות היו הבית בהר מעלה גבי על :הקדוש רביכו של אביו

 הבכין: אבני שורת נדבך חדות: כדתנןבחם׳ וגבוה הולך כשהוא
 ברכות: ושאר י״ח כגון חכמים שטבעו הברכות חטבע הברכות

 פסוק בקחיעין כותבין שהיו חפרשיות הרבה ומענינות
 נשרפין לילה: חפחד תירא לא וכגון החחלה כל כגון לחש

 שהרי תורה כשורפי בשבת: דליקה נפלה אס במקומם
טוטום הדבר; היה אחת אם לבודקו בשבת: יצילו© לא



ריג שכח עשר ששה פרק כתבי כל
 א״ל הזה ובלשון מים של בספל ושקען כרכות של

הראשון: מן האחרון עונש גדול ישמעאל ר׳
פ זו פרשה 'משה ויאמר הארון בנסוע *ויהי ח״ר

 שס לומר ומלמטה מלמעלה סימניו' לה עשה
 זהמרניי הוא השם מן לא אומר ר׳ מקומה זו *שאין

 קט* כמאן עצמו בפני הוא חשוב שספר מפני אלא
 ]נחמני יוחנן( א״ר )נחמן בר שמואל דא״ר הא אזלא
 ט משלי ס״ת שבעה אלו שבעה עמודיה *חצבה יונתן[ א״ר

 רשב״ג דרבי עליה דפליג תנא מאן כרבי כמאן
 מכאן שתעקר זו פרשה עתיד׳ רשבנ״א רתניא היא

 להפסיק כדי כאן נכתבה ז ולמה במקומה והכתב
 פורענורה שניה. לפורענות ראשונה פורענות כין

ח מיני פורענות כמתאוננים העם *ויהי היא מאי שנירה
 : וכתובים נביאים תורה כותבין היו קונטרסים קביצות

הסמוכי׳ חן להבדילה ומלמטה מלמעלה סימניות לה עשה
 מקומה זה שאין הארון: בנסוע ויהי ובסוף בתקלה לה

 מיניה לע׳ל חשתע? מסעות בהלכות דלאו לכאן ראויה שאיכה
 מן לא סיני: במדבר בפרשת ליכתב וראויה בדגלים אלא

 הוא דחקוחה הס״חכיות טעמי של השם זה לא זה היא השם
 לעיל דאיירי סיני מהר שנסעו מסעות בתקלת זו בפרשה
 תורה ספרי ז' הענן: נעלה וגומר הב' בקדש ויהי מיניה

 ושלמטה לעצמו ספר מעלה של נמצא לעצמו ספר זו דפרשה
 לג' נקלק וידבר ספר ונמצא .מקומה וזה הואיל לעצמו ספר

בטלים הפורעניו' כל שיהו לעתיד זו פרשה עתידה :ספרים
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 שסר חנינא כר חמא וא״ר ה׳ מהר ויסעו ראשונה
 בדגלים אשי רב מקומה'אמר והיק ה׳ מאחרי

 מפני אותם מצילק אק מינין וספרי הגליונין חניא פא
אר קודר בחול אומר יוסי רבי הדליקה שם

 ׳טרפו א״ר שורפן והשאר וגונזן שבהן האזכרות
 אותן אשרוף שאני לידי יבאו שאם בני את אקפח

 אחריו רודף אדם שאפילו שבהן האזכרות ואת
 ואין עכו״ם לבית נכנס להכישו רץ ונחש להרגו
 וכופריבם מכירין שהללו אלו של לבתיהם נכנס

 *ואחר, אומר הכתוב ועליה׳ וכופרין מכירין אין והללו כי ישעי׳
 ק״ו ישמעאל א״ר וכרונך. שמת והמזווה הדלת

 תורה אמרה לאשתו איש בין שלום לעשות ומה
 שמטילן הללו המי׳ על ימחה בקדושה שנכתב שמי

 שבשמי׳ לאביהם ישראל ביו ותחרות ואיבה קנאה
אשנא ה׳ משנאיך *הלא דוד אמר ועליהם עאכ״ו קלט מלי׳

 ג* בתוך ה׳ מאחרי בטל: הרע ויצר לפורענות ידאגו ולא
 הבשר על להתרעם תאוה האספסוף התאוו למסעם ימים

בהקב״ה: למרוד כדי
 ספרי דה״ק דגמרא מסוגיא ונראה מלקים קלפים הגליונים

נכתב שלא מלקים כקלם'ס כגליוניס הן הרי מינים
 הקלף מתיכות מותך האזכרות אח קודר מעולם: בהם

 קאמיז עצמו על להרגו ארם רודף שאפילו השם: מקום
 גדלי בכך שהרי מכירי׳ אינם כו״ס העובדים עכו״ס שהללו

זכרונך שמת והמזוזה הדלת אחר 'אבותם: למדום וכך
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 אורזם מצילים שאין וכשם וגו׳ שנאה תכלית וגו׳

המפולת מן לא אותם מצילין אין כך הדליקה מפני
המאבדן: מדבר ולא המים מן ולא

 פב ספרי הני אבהו מר׳ הנין בר יוסף מיניה בעא
אישם הדליק׳ מפני אותן מצילין אבירן דבי

 לבי אזיל לא רב בידיה ורפיא ולא אין מצילין אין
 לא נצרפי לבי שמואל נצרפי לבי וכ״ש אבירן
 לא מ״ט לרבא ליה אמרי אזיל אבירן לבי אזיל

 איכא פלניא דיקלא להו אמר אבירן לבי אתית
 מר לי קשי רוכתיה ונעקריה לי וקשי כאורחא

 מסתפינא ולא אנא מינייהו אנא אמר יוסף בר
 מאיר )רבי לסכומה בעי אזיל חרא זימנא מינייהו

 אימא גליון( עוון ליה קרי יוחנן ר׳ און ליה קרי
 הוה הואי דר״ג אחתיה אלעור דר׳ דביתהו שלום

אקרי אותי שהשלכת אלא לך שכקה ואיכה בידך הוא זכרון
בקול: אפילו אותם מצילין אין כך הדלת:

 ישראל עם להתוכק הקינים להם שכתבי ספרים אבירן דבי
ולא אין אבידן: בי ליה קרי שם שקתוכקיס יחקוס

 וכך עכו״ס פי“גצי לכי לא: א״ל יזיקכין אין א״ל זיחנין
 אקרי :בא בקש ולדקותן גבשושי׳ נעשו ששרשן לי וקשי :שקה
 כסיתיי כקי אי .גוקא שם שתהא רוכחיה לי קשי נעקריה ליה

 לבי קלבא ורבא רב קתיראין שהיו זה וכל רוקו לי וקשה
 מיניהו ;ויהרגום עליהם יעקדו שיתוכקו קתוך שקא אביק
לפי און הקיכין לספרי ליה קרי )ר״מ הם; קכירי אנא
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 שמ^ן שקיל *דהוה בשבבותיה פילוסופא ההוא שם
 לי׳ עיילה ביה לאחוכיה כעי שוחדא מקבל דלא ע״ב

 בעינא ליה אמרה לקמיה ואזלא דדהבא שרגא
 א״ל פלוגי לה אמר נשא דבי כנכסי לי דנפלגי

 מן א״ל תירות לא כרתא ברא במקום לן כתיב
 רמשה אורייתא אנטלית מארעכון דגליתון יומא

 וכרתא ברא ביה וכתיב אחריתא אורייתא ואתיהיבת
 חמרא איהו ליה עיילי הדר למחר ירתון כחדא
 אנא ביה וכתיב לסיפיה שיפילו להר אמר לובא

 לאוסופי אלא אתיתי דמשה מאורייתא למיפק לא
 ברא במקום כיה וכתיב אתיתי דמשה אורייתא על

 כשרגא נהוריך נהור ליה אמרה תירות לא ברתא
לשרגא: ובטש חמרא אתא ר׳יג א״ל

 שבת להוצאת אדם ישכים לעולם חסדא רב אמר קיז

 מיןרוכת)ספ:׳כלשזןיוןפל)םוט)ס פלוסופא גלון:( עוון אותו קורץ שתם 3"ע
 שאינו שס עליו מוציא היה כו׳ שמא שקיל דהוה חכמה(: איהב

 בסתר: מקבלו והיה לפניו הבאין דימן מבעלי שמד מקבל
 כל שפיליח דגליתקוכו׳: מיומא לר״ג פילוסופי ליה אמר
 לסיפיה: שפילית למימר ושייך שלו תקתית הוא הדבר סוף

 לי שנתנה רמז כשרגא אורך הנהר כשי־גא גתוהיך נהור
 לארץ ובטשדמסתו חמרא אתא א״לר״ג: בשמד: מנורה
 המתאספים שישמעו כדי ]והכל :בשמד נצמתי אני כלומר

: הוא[ ומי נבלותו שם
:שבת הוצאת ולזמן לטרומ שבת עי־ב ארם ישכים
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 אשרפמותטז ארת והבינו חששי ביום *והיה שנאמר
 לבצוע ארם חייב בשבת אבא א״ר לאלתר יביאו

 אשי רב אמר משנה לחם דכתיב ככרות ב׳ על
 אמר חרא ובצע תרתי רנקט כהנא לרב חזינא
 שרותיה אכולה כצע הוה וירא רבי כתיב. לקטו
 כרעבתנותא מיחזי והא אשי לרב כהנא רב א״ל
דעבידלא הוא עבידוהאידנא לא יומא רכל כיון

, כרעכתנותא: מיחד
פג שלשה בשבת לאכול אדם חייב סעודות כמה ח״ר

 שם מקרא ושניה׳ אר״י ארבע אומר חירקא ר׳
 ט! שמי* שבת כי היום אכלוהו משה *ויאמר דרשו אחד
 חידק^א ר׳ בשדה תמצאוהו לא היום לה׳ היום
 סברו ורבנן מאורתא לבר היום תלתא הני סבר

 היה משום אריב״ל פוי ק שמעון *א״ר דאורתא בהדי
 1 ניצול כשבת סעודות שלש המקיים כל קפרא בר
 גיהנם של ומדינה משיח של מחבלו פורעניות מג׳

 והכאה הבכה הכאה כשעת לאלתר יביאו אשי* את והכינו
 תרתי נקיט :המוצי׳ כרית לבצוע כבקר: כבקר בהשכמ׳דכתיכ

 :משכת כתיב לא כציעה אכל אקיזה דמשמע לקטו כידו: אוזזן
 סעודה לאותה כת לו ודי גדולת פרוסת שרותיה אכולה בצע

 הרכה: ולאכול לתתק־זק שכת סעודת דמיזכב שכתוכראה ולככוד
נאמר דלא ל״י )יאשמיניק כא סעודות ג' למכין היום תלתא

 כתיבי היזם שלתא לז״א ד׳ הנר זר״ח ביום סעודות ג׳ סבלי דרבנן
 כדאזרשא קרא איירי לא סבל זל״ח קלא איירי דאולתא בהדי סבלי ולבנן

נו בא דוד שבן דור בכתוכות כדאחרי' מש־ח של חבלו היי״ן(:
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 הכא כתיב משיח של מחבלו ומגוג גוג וממלחמת

 אליה את לכם שולה אנכי *הגה התם וכתיב יום ג מלאכי
 כתיב גיהנם של מדינה וגו׳ ה׳ יום בא לפני הנביא

ההוא. היום עברה *יום החכם וכתיב יום דיכא א צפניה
 התם וכתיב יום הבא כתיב ומגוג גוג ממלחמת

גוג: בוא *ביום לח יחזקאל
 נותנין השבית את המענג כל יוסי ר׳ משום אר״י פד
 על תתענג *אז שנא׳ מצרים בלא נחלה לו שס

 כאבדה׳ לא וגו׳ אביך יעקב *נחלת והאכלתיך וגו׳ ה׳ נח ישעי׳
 ולרחבה לארכה בארץ התהלך *קום בו שכתוב שס

 כל את אתן ולזרעך לך *כי בו שכתוב כיצחק ולאב״ע
ימה *ופרצת כו שכתוב כיעקב אלא האל הארצותע 'אשיי

 ניצול- אמר יצחק כר ר״נ ונגבה. וצפונה וקדמה
 במותי על והרכבתיך הבא כתיב מלכיות משעבוד

אמ׳ תדרוך במותימו על *ואתה התם וכתיב דניי׳לגארץ
נותנין השבת את המענג כל רב אמר יהודה רב

 לך ויתן ה׳ על *והתענג שנא׳ לכו משאלות לו לי'5"ל
 כשהוא- הוא מה יודע איני זה עונג לבך משאלות

 שבת עונג זה אומר הוי עונג לשבת *וקראת אומר נח •שעי׳
 כהלכתו שכת המשמר כל אר״י אבא בר חייא א״ר

 :יולדה תבלי לשון יובלו עשיריה. בה ועוד שכא׳ בת״יו קטיגוריא
 בתר ה׳ על תתענג אז קץ: להם אין כלו׳ מצרים בלא

 ולאנקלתאברהם יעקב נחלת כתיב: עונג לשבת וקראת
האל הארצות :יותר ולא זו הארץ ולרחבה לארכה :ויצקק
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 מ ישעי׳ *אשרי שנא׳ לו מוחלק כאנוש כרם עובד אפי׳

 אלא מחללו תקרי אל מחללו וגו׳ ואת יעשה אנוש
 ישראצל שמרו אלמלא רב אמר אר״י לו מחול
 שנא׳ ולשק אומח בחם שלטה לא ראשונה שבת
 מי שמות מצאו. ולא ללקוט העם מן יצאו השביעי ביום *ויהי

 רשב״י משום אר״י עמלק. ויבא בתריה וכתיב
 מיד כהלכתן שבתות ב׳ ישראל משמרים אלמלא
 ני ישעיה ישמרו אשר לסריסי׳ ה׳ אמר בה *כי שנא׳ נגאלים

 :וגו׳ קדשי הר אל והביאותי׳ בתרי׳ וכתי׳ שבתותי את
פח וא״ר בשבת סעורו׳ ג׳ מאוכלי חלקי יהא יוסי א״ר

 שם איני יום ככל הלל מגומרי חלקי יהא יוסי
 מפלת מחרף זה הרי יום בכל הלל הקורא מר והאמר
 לקיח יהא יוסי וא״ר רזמר׳ בפסוקי קאמרי׳ כי ומגדף

 ״״* מצוח אר׳יי ]ארחב״א[ חמה דמדומי עם מהמתפללק
 קרא מאי זירא א״ר חמה דמדומי עם להתפלל

 עב מלים יהא יוסי א״ר דורי׳ דור ירח ולפני *ייראוךעסשמש

אז דכתיב כו״ם לעבוד התמילו אנוש דור כאנוש לא: ותו
סרשתא: ההיא כתר בהריה וגו׳: הויול

 לוחי תקנום הראשונים שנניאיס ומגדף מהרף זה הרי
הקורא וזה פסמיס בערבי כדאיתא והודאה לשב? לפרקים

 בפסוקי ומתלוצץ: שיר כמזמר אלא איני עתי כלא תמיד
 השמים מן ת׳ את הללו הלולים של מזמורין שני יזמיה

 א?ר שמרית אדומה כשהיא חמה דמדומי בקדשו: אל הללו
 שמש עם :לשקיעתה סמוך וערבית אדומה היא מיד הנצה

שקעה: לא השמש בעוד הירין אור קודם ירח ולפני זרימתה:
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 צדיקי׳ של רוק מר ראמ׳ טעים בחולי ממרי׳ חלקי
 כדרךמצוה ממתי׳ חלקי ואר״ייהא מעי׳ בחולי מתים

 וממוציאי בטברי׳ שבת ממכניסי חלקי יהא וא״ריוסי
 ]ממושבי[ חלקי)מיושבי( יהא יוסי וא״ר בצפורי שבת
 יוסי וא״ר המדרש בית ממעמידי ולא המדרש בית
 וא״ר צדקה ממחלקי ולא צדקה מגבאי חלקי יהא
 אמי בו ואין י אותו שחושדין ממי חלקי יהא יוסי
 ה׳ יוסי וא״ר בי הוה ולא חשדן לדידי פפא רב

 ומאן בישראל ארויס חמשה ונטעתי בעלתי בעילות
 ורבי בר״י אלעזר ור׳ יוסי בר׳ ישמעאל ר׳ אינון

 ור׳. בר״י ]אבטילם[ )אבשלום( ור׳ כר״י חלסתא
 היינו. ורדימס היינו ורדימס והאיכא בר״י מנחם

 עיכותיהס ומתמרקין ביסוריס שמתיסרין מעים בחולי ממתים
 המעים מן אכילה למרק כמדרש יש כי אזמר ר״י כתזספות לזכמכ>
 בטבריה שבח ממכניסי : השריג( כמלאכי וטהורים נקיים להיותם
 שמשכה: וסבורים יום מבעוד וממשיכה עמוקה שהיא מסכי

 שהממה ובעוד התר בראש שיושבת בצפורי שבח וממוציאי
 ]ממושבי[ מיושבי לצאת: ומאמרין גדול אור שם נראית שוקעת

 ממוני׳ ממעמידי :לב״ה יום בכל תלמידים מאספים מזנים ב״ה
 לעניים ממחלקי :ולאכול לעמוד עת הגיע לומר האוכל לעת

 ומתמלקת בב׳ נגבית צדקה ]דב״ב[ )דר״ה( פ״ק דאמרינן צדקה
 אמד לכל הצריך לפי לבדוק עליהם אותה והחמלקים בג׳

 חן יותר למלקי זה על לרמס דעתם שקרינה ופעמים ואמד
בצמצום: מברו את ואומדים בהרימה לו שאומדים הצורך
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 לורד דומין שפניו ורדימס לי׳ קרי ואמאי מנחם

 ולשורי אשתי לאשתי קריתי לא מימי יוסי א״ר
 יוסי וא״ר שרי. ולשורי ביתי לאשתי אלא שורי
 לי׳ ותאמרו איני שלי במילה נסתבלתי לא מימי

 מימי להם אמר הקרוש רבינו לך קרי מ״ט לר׳
 הוה אחריתי מלתא רבי שלי כמילה נסתכלתי לא

 מימי יוסי וא״ר אבנטו תחת ידו הכניס שלא ביה
 מימי יוסי וא״ר חלוקי אמרי ביתי קורות ראו לא
 שאיני בעצמי אני יודע חברי רעת על עברתי לא

 ש״1י1 עולה אני לרוק עלה חברי לי אומרים ואם בהן
 יש״א לאחורי: והורתי דבר אמרתי לא מימי יוסי וא״ר

 ללמוד יש שלי מילין שימת שאף אשתי לאשתי קריתי לא
 ולשורי בית: של עיקר שהוא ביתי אשתי מכמה: הימנה

 שור: ד.כמ תבואות ורב דכתי׳ שדה של עיקר שהוא שרי
 וכו'וא״כ ליה והאמרו צניעות: מרוב וכו׳ נכתכלתי לא
 מן אבנטו תחת הקדוש: רבינו למקרייה ה״ל במי יוסי לר׳

 היה לא מלוקו וכו'כשפשט קורות ראו לא ולמטה: אבנט
 מכסה ראשו דרך ליבשו שהיה כמו ופושטו צביעות מרוב הופכו

 )אלו במטתו: ויושב בסדיכי צניעות משוס תמלה עצמו את
 נזר יש איפור מה ר״י ידע לא כתום׳ וכתבו עלה אומרים חברי היה

 לברן תורה אמרה שלכהניס לבטלה ברכה משוס לא אם לדוכן העולה
 מי בא שאס לאחורי וחזרתי דבר אמרתי לא ע״כ(: ישראל את

 אינו לומר בי מזרתי לא עליו אמרתי אם ושאל דבר עליו שאמרתי
 דמתאמרה מילת׳ כל וקסבר אמרתי אמת שחתמלה לסי כדברי
:ערכין במם׳ מם׳ וכן בישא לישכא משום בה לית מרה באסיה
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 בשבר! סעודות ג׳ דקיימית לי וזיתי נחמן רב אמר פו
 תפלה עיון דקיימי׳ לי תיתי יהודה רב וא׳ שם

מסגינא דלא לי וזיתי יהושע בריהדרב הונא רב אט׳ ח=׳יק
 לי וזיתי ששת רב אמר הראש בגלוי אמות ד׳

 מצות דקיימית לי וזיתי וארע תפילין מצות דקיימית
 רב( )ו בריה יוסף לרב יוסף רב ליה אמר ציצית

 יומא בציצית ליה אמר טפי זהיר במאי אבוך ]דרבה[
 ולא חוטא ליה איפסיק בדרגא סליק קא הוה חד

 לי תיתי אפיי ואמר רמייה דלא כמה ואתא כחית
 *עבידנא מסכתיה דשלים מרבנן צורב׳ חזינא דבי קיט
 אר־זא דכי לי וזיתי רבא אמר לרבנן. טבא יומא פ;

 אבי רישא מויגנא לא לדינא לקמאי מייבנן צורב׳
 בר מר אמר מכותיה מהפיכג׳ דלא במה סדיא

 מ״ט לרינא מרבנן לצורבא ליה פסיליא אשי רב
 לעצמו חובה רואה אדם ואין בגופאי עלי דחביב

 אמר, שבתא דמעלי בפניא וקאי מיעטף חניגא רבי

 וכן. תפילין כלא אמות ד׳ הלך שלא תפילין מצות דקיימית
תליית לשון וזה שתקנה ררמיא ער :ציצית לעכין

 מסכתיח רשלים ?וטין: ימי לא בעלמא כדאמרי׳ ציצית
 ישיבה ראש לתלמידים לרבנן טבא יומא עבידנא שטרפה:

 ם׳ מרבנן צויבא אתא דכי :שכרי ישולם לי תיתי :היה
 איני. סריא אבי רישא מזיגנא דלא עלי: ת״יז שיזביבי׳

 מכותיה! ליה מהפיכנא כמהרלא הכר: על ראשי מכייז
נאים: בבגדים מתעטף לזכותו: בדבריו יש אס שאראה עד



 ריח שבח עשר ששה פרק כחבר כל
אחרים )ומאמרים מלכתא. שבה לקראת ונצא בואו

:ע״כ( שבה כבוד במצות .
 שם כלה באי ואמך שכה׳ מעלי מאני לכיש ינאי רבי

רבה לבי איקלע ד,ונא רב בר רבה כלה באי
 מי א״ל טחיי סאוי חלה ליה קריב נחמן רב בר

 מינה. לן עדיפה מי ליה אמר דאהינא ידעהון הוה
 בשרזית פשיטי אסתירי בתליסר ובן אבא רכך

 ררש<ת אצינורז^ לחו ומשלים טבחי מתליסר.
 אבהו רבי היי^ אשור הייא אשור להם ואומר

 ענן רב נורא ומושיף דשינא אהכהקא יתיב הוה
טחיי :מביכות מתוך שבת לשביתת ליה קרי הכי כלה בואי

 עריפת מי :בשמן או אליה בשומן פניהם טמיט רקיקים
 הכככום שבת לככוד השבת מן לכו משוב אתה כלו׳ מינה לן

 מן בשבת לטעום טבחי מתליסר שתבא: יודעים היינו ולא
 מדינה סלעי פשיטי איסתרי סלעים: איסתרי המוכמר;

 להו ומשלים דינר: מצי והיינו צורי בסלע ממ׳ אמד והס
 להם מזמן היה הבשר לו להביא בואם לפני דדשא אצנור׳
 והתמזקו התאשרו הייא אשור להם ואומר פתמו: על מעותס

 בצורכי ולהתעסק ולמכור ולמזור למהר באימנותכס מהר
 ראשונה מביא כשהיה אציכורא להו ומשלים נראה ולי שכת
 ולא ביתו פתמ על סעודתו המכינים לשמשים נותבה היה
 להם ואמר אמרת ולהביא למזור ממהר אלא נכנס היה

 שאלך בעוד זו את להכין מהר התאשרו הייא אשור לשמשים
 שמשוב שן של פאס״טארול דשינא אתכתקא :זו את להביא

ומושיף :תדהר דשאגא אתכתקא גרים לוי ורבי .ועשיר היה
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 בהם שבשל בגדי ישמעאל ר׳ דבי דתנא גונדא לביש
 ספרא רב לרבו בוס בהם ימזוג אל לרבו קדרה

 מדליק הונא רב שיבוטא מלח רבא ריש׳ מחריך
 סלקא פריס חסדא רב פתילהא גדיל פפא רב שי־גי
 צתותי מצחה וירא רבי ציבי מצלהי יוסף ורב רכה

 אמד ונפיק מכחף ועייל מכתף יצחק נחמן.בר רב
 מכתפינא לא אסי ורבי אמי רבי לי מקלעין אילו

 מכתפי אסי ור׳ אמי רבי דאמרי ואיכא קמייהו
 מי ר״י לן מקלע אילי אמרי ונפקי מכתפי ועיילי

:קמיה מכתפינן לא
 בשבבותיה עכרם ההוא הוה שבי מיקיר פזירטף

כלדאי לי׳ אמרו טוב׳ נכסי׳ נפישי דהוו י ש□
 זבנינהו אזל להו אכיל שבי מוקיר יוסף נכסי כולהו

 שתייר כלי גונדא לביש שבת: לכבוד נורא משם כרפלז נורא
 מלהתעסק במשיבות להתנהג כדאי אינו שהיום להודיע

 דבי רחנא קדרות: בבישול בגדיו יטנף ולא שבת בתבשילי
 רישא מחריך :בגדים מטנף קדרה דבשיל וכו׳ ישמעאל רבי
 פרים בעצמו: הוא ממרכו למרוך בהמה ראש שם היה אס

 :דקים נעצים האור מצית צתותי מצתת :ממתך פרומים לשון
 משואות תמיד להביא ונכנס יוצא בע״ש ונפיק מכתף ועייל מכתף

 בביתו רבו את שמקבל כאדם ומגדים מופש ובגדי תשמיש כלי
 :בשבילו ולהרבות לטרויז לכבודו ומרד עליו משוב שהוא לו ומראה
כלדא: עכו״ם להאי כלדאי א״ל :שבתות מכבד שבי מוקיר

בידו: ליפול סופם להו אכיל בככבים: מיזיט



 רוט שבח עשר ששה פרק כתבי כל
 כהרי בסייניה אורם מרגנית׳ כהי ובן נכסי למלהו

 בלעיה בימא שרייה דקא אפרתי׳ מכרא עבר רקא
 אמרי שבתא ומעלי אפניא אייתוה אסקיה בורא

 לגבי אמטיוה דלו להו אמרי השתא כי זבין מאן
 ובניה ניהליה אמטיוה רובין דרגיל שבי מוקיר יוסף

 עיליהא כתליס׳ וכניה מרגנית׳ כיה אשכח קרעיה
 5יש״ ףד?י מאן אמר סבא ההוא ביה פיע רדהבא דדינרי
 ישמעאל מרבי רבי מיניה כעא שבתא פרעיה שבתא

 דכים הס במה ישראל שבארץ עשירים יוסי כרבי
 > רניי׳ עשר תעשר *עשר שנא׳ שמעשרין בשביל א״ל

 בשביל א״ל דכין הן כמה שבבבל שתתעשר בשביל
 זוכין רן כמה ארצות ושכשאר התורה את שמכבדי

 בר ר״ה דאמר השבת את שמכבדים כשביל א״ל
 והביאו בלורקיא כ״ה אצל נתארחתי אחת פעם אבא

 וט״ן אדם כני ט״ו משוי והב 1של־ שלחן לפניו
 וכוסורת בו.וקערות קבועות ככף של שלשלאורת

 מאכל מיני כל ועליו בו קבועות וצלוחיות וקיתוניות

 זהב של במשבצת ושבצו לבד של כובע לי עשה בסייניה אוהביה
 ורביכו כובע. סיידה עחהן: זי את וקבע מרגליות בו וקבע
 רביכו לשון והוא לי הגון וראשון בסודרו בסדיני; גרים הלוי

 זהב דיכרי חלאות עליות עיליתא תליסר יהודה: ברבי יציזק
 רביכו פי׳ כך מאד עתק הון כלומר הוא בעלמא וגוזחא

 וכן טריפתא ספיקי גמלי מליסר כגון מקום בכל וכן הלוי
כזה: גדול לעושר זוכים הם במה דלעיל: טביזי תליסר
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 אומרי׳ אותו וכשמניחין ובשמי□ מגדים מיני וכל

 אימרים וכשמסלקיס וגומר ומלואה הארץ *לה׳ כד מלי׳
אמיתי אדם לבני נתן והארץ לה׳ שמים *השמי׳ קטי שם

 בהמה וכל הייתי קצב א״ל לכך זכית במה כני לו
לו אמרתי לשבת וו תהא אמרתי נאה שהיתה

 קיסר א״ל לכך שזיכך המקו׳ וברוך שזכית[ אשריך 1
 שברת של תבשיל מה מפני חיניא בן יהושע לר׳

 שאנו שמו ושבת לנו יש אהד תבלין א״ל ריחו.נודף
 א״ל הימנו ליו חן א״ל נודף וריחו לתוכו מטילין

 משמר ושאינו לי מועיל השבת את המשמר כל
;לו מועיל אינו השבת את

 מכובד ה׳ *לקדוש מ״ד המסג׳ לרב גלותא ריש א״ל שם
 שתיה ולא אכילה לא בו שאין יוה״ב זה א״ל נח ישעיה

 אמר רב וכבדתו נקיה בכסות כבדהו תורה אמרה
 כר פפא רב בנר א״ל לאחר אמר ושמואל להקדים

 וחמרא בישרא לן דשכיח אנן כגון פפא לרב אבא
 לאקדומי רגילתו אי א״ל נשניי׳ במאי יומא כל

 הלמס: בברכת שחו שנברך עד ליהנו׳ רשאים אבו דאין הארץ לה׳
 | זאת: בטובה נהנינו מתנתו ע״י ארם לבני נתן והארץ

חכלל עונג לשבת וקראת מדכתיב מכובד ה׳ לקדוש מ״ד
 מהדר אשבת וכבדתו קאי: אשבת לאו ה׳ דלקדוש

 לזמן שבת סעודת זחן להקדים מכובד: כתי׳ הא בי״ה דאי
 חתאוה שהוא כבודו הוא וזה לאחר :כבודו וזהו מול סעודת
לאקרומי רגילתו אי :הימים משאר נשנייה במאי :לאכול



 רב שבת עשר ששה פרק כי פח כל

 כקייט׳ ששת אקרמוהורב לאחורי רגילותו אחרוהואי
 מותיב בסיתו׳ שמשא דמטיא היכא לרבנן לחו מותי׳

 הייא: דליקומו חיכי כי טולא היכארמטיא לרבנן לחו
 פח ויכלו ואומר בע״ש המתפלל כל המנונא רב אפר

 שם להקב״ה שותף געשה כאלו הכתוב עליו מעלה
 ע״ב ויכולו תקרי אל ויכלו שנאמר בראשית במעשה

 שנא׳ במעשה שהדבור מנין אלעור א״ר ויכלו. אלא
 גל מרעוקבאתלים אמר חסדא א״ר נעשו שמים ה׳ *ברבר

 השרת מלאכי שני ויכלו ואומר בע״ש המתפלל כל
 ואימרי□ ראשו על ידיהם מניחין לאדם לו המלוק

 הז,מע, ברבו יוסי רבי תניא תכופר אתך עונךוהט *וסר לו
 כערב לאדם לו מלוין השרת מלאכי שני אוט׳ יהוד׳
 וכשבא רע ואח׳ טוב אח׳ לביתו הכנסת מבית שכת

 מוצעת ומטתו ערוך ושלחן דלוק נר ומצא לביתו
 אחררת לשכת שתהא רצון יהי אומר טוב מלאך

 רע מלאך לאו ואם בע״ב אמן עונה דע ומלאך כך
 טוב ומלאך כך אחרת לשבת שתהא י״ר אומר
 מאמר זה אל לחבר ראוי כרחו: כעל אמן עונה
 והוא לאד׳ לו המלוק מלאכים ענין ג״כ המזכיר אחר

 יאיכו היה כהור סגי ששת רב אמרוה: בבקר סעודתכס
 התלמידים מושיב כשבת דורש וכשהיה האכילה עת רואה

וימהרו שיצטערו כדי האוכל לעת היזמה שס שהגיע במקום
מהר: הייא שיצטככו: טולא לקום:דמטי

בשבתע״כ: ששבת שלמקום בשביוו שמספר וזה הב״ה ויכלו
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 א״ר ורל. ע״ה אבינו יעקב מלאכי אודות על בב״ר
 אחד מלאך לו נותנין אחת מצות אדם עשה מאיר

 נותנין הי־בה מצות ם מלאכי שני לו מתנין ז מצי שני
 ולמה לך יצוה מלאכיו *כי שנא׳ הרבה מלאכים לו צא תלים

אלף מצדך *יפיל שנא׳ המרקים מן לשמרו כדי שם
 השמאל ומן רבבה הימין מן למי; יצחק רבי אמר וגו׳

 לפי הרב׳ מלאכי׳ צריב׳ אימת שהשמאל אלא אלף
 בשמאל שנותנין בתפילין כתוב הקב״ה של ששמו

 יפול אלא אלף מצדך יהא כתיב לא חנייא א״ר
 אלא שולטת שאינה במצות פשוטה שאינה שמאל
 | אבל אלףמזיקין אלא מפלת אינה לבד תפילין במצות

 :מויקין רבוא מפלת המצות בכל שולטת שהיא ימין
בע״ש שלחנו ארם יסדר לעולם אלעזר דבי אמר שס

 חנינא וא״ר לכוית אלא צריך שאינו אע״פ
 צריך שאינו אע״פ בט״ש שלחנו אדם יסדר לעולם

 במ״ש חמה פת מלוגמא במ״ש חמין .לכוית אלא
 שבתות כאפוקי ליה עברין הוו אבהו רבי מלוגמא

 " אבימי גדיל כי כוליתא מיניה אכיל תילת׳הוה עיגלא
 נשבוק האי כולי לאפסודיה לך למה א״ל כריה י

 אבליה: אריא ואתא שבקוה שבתא ממעלי כולייתא

 : כבול כחי במ״ש שבת: ללילי בע״ש שלחנו אדם יסדר
את החלות כאדם כבוד דרך ביציאתו ללותו שבת

 מלוגטא ולרחוץ: לשתות המין העיר: חן בצאתו החלך
לשחט: הראוי לעגל אריה אכליה רפואה:



רכא שבח פי-קששהעשר כלכחב׳י

פט כחו בכל מברך איש״ר העונה כל ריב״ל אמר
 שס פרעורת *כפתע שנא׳ רעו גור לו קורעים

 ה שופטי׳ בפתע טעם מה ה׳ ברכו עם בהתנדב כישראל
 א״ר אבא ביי הייא רבי ה׳ הביכו משים פרעות

 כתיב לו מוחלים עכו״ם של שמץ כו יש אפי׳ יוחנן
 לב שמ>ת אתל הוא פתע *כי התם וכתיב פרעות בפרוע הכא

 ג״עשנא׳ שערי פותחקלו כהו בכל אמן העונה כל
 מ ישעי׳ אל אמוני׳ שומר צדיק גוי ויבא שערים *פתחו
אמן מאי אמן שאומרים אלא אמינים שומר תקרי

:נאמן מלך אל חנינא א״ר
צ הדליקה אין דרב משמיה שמואל דרב בדיה אר״י

 שם שנא׳ שבח הלול שיש במקום אלא מצויה
 י> יימי׳ ולבלתי השבת יום את לקדש אלי תשמעו לא *ואט
 ארמנו׳ ואכלה בשעריה אש והצתי וגו׳ משא שאת

 בשעה ארנכ״י תכבה ולא מאי חככה ולא ירושלים
 חרבה לא אביי אמר לכבותה מעויין אדם בני שאין

 שנא׳ השבת את בו שחללו בשביל אלא ירושלים

פורעניות( )ביטול פרעות בפרוע כוונתו: בכל כחו ככל
 ברכו עם בהתנדב בטיל: דמתרגמינן פרוע כגון
 עכו״ס הוא פרוע כי בוראם: את לברך ישראל כשמתכדבין

 יזכור שלא ותשתכין שתשקע עכו״ס פריעות בהבטל וה״ק
מעידים כך נאמן מלך אל :הוא עם התנדב משוס עונה

 ע״כ: נאמן מלך אל שהוא בוראן על
בשבת: לכבותה מצויין אדם בני שאין
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 אבהו א״ר׳ בתוכם ואתל עיניהם העלימו *ומשבתותי ימיקאל
 שתריח "ש ק שבטלו בשביל אלא ירושלים חרבה לאככ

 יררופו שכר כבקר משכימי *הוי שנאמר וערבית ה ישעיה
 משתיהם ויין וחליל תוף ונבל כנור *והיה וכתיב שם

 מבלי עמי גלה לכן וכתיב יביטו לא ה׳ פעל ואת
 בשביל אלא ירושלים חרבה לא כתנא רב אמר רעת

 על *שפוך שנא׳ רבן בית של תינוקות בה שביטלו )ירמיה
:בחוץ דעולל משום שפוך טעם מה כחוץ עולל

 שלא בשביל אלא ירושלים חרבה לא עולא אמר צא
 *הובישו שנא׳ מזה זה פנים בושת להם היה שם
 יצחק א״ר וגו׳(. יבושו לא כוש )גם עשו תועבה כי 1 ירמיה

 וגדול קטן שהשוו בשביל אלא ירושלים חרבה לא
 תבוק *הבוק בתריה וכתיב ככהן כעם *והיה שנא׳ כד ישעי׳

 אר״ש אבא בר דר״ש ברי׳ עמרם רב אמר הארץ.שם
 בשביל אלא ירושלים חרבה לא חנינא א״ר אבא בר

 כאילים שריה *היו שנא׳־ זה את זה הוכיחו שלא א איכה
 בצר זה של ראשו זה איל מה מרעה מצאו לא

 פניהם כבשו הדור שבאותו ישראל אף זה של זנבו
 בסיפיה כנורונבל והיה בנשף: מאמרי וכן ק״ש □מן בבקר
 על שמו לימד לב שחו לא יביטו לא ה' פעל ואת דקרא

חלאתי ה׳ מחת ואת דקרא רישיה עולל על שפוך בריותיו:
 בשביל בכקמס הממה שפוך במוץ עולל על שפוך הכיל כלאתי ־

רבן: מבית בטלים במוץ שעולל
:יבושו לא מש גס דקרא סיפא וגו׳ עשו תועבה כי הובישו



 רכב שבח עשר ששד, פרק כתבי כל

 חרבה לא יהודה א״ר זה. את זה הוכיחו ולא כקרקע
 ל! נ ל״ה *ויהיו שנא׳ ת״ח כה שביזו בשביל אלא ירושלים
 ומתעתעים דבריו רכווים אלהים במלאכי מלעיבים
 מאי מרפא ן לאי ער בעמו ה׳ חמת עלות עד בנביאיו

 רפואה לו אין ת״ח המכו כל ר״י אמר מרפא לאין עד
 יזה תלי׳ *אל דכתיב מאי רב אמר יתור׳ רב אמר למכתו'

 במשיחי תגעו אל תרעו אל ולנביאי במשיחי תגעו
 אלו תרעו אל ולנביאי רבן בית של תינוקות אלו
 העולם אין נשיאה יהודה רבי משום אר״ל ת״ח

 פפא רב א״ל תשב״ר הבל בשביל אלא מתקיים
 הבל דומה אינו ליה אמר ,מאי ורירך דירי לאכיי

 משום ר״ל ואמר חטא בו שאין להבל חטא שישבו
 לבנין אפי׳ ר תשב" מכטלין אין נשיאה יהודה ר׳

 כך נשיאה יהודה לרבי ר״ל א״ל המקיש בית
 עירשאקבה להפאבותיךכל ואמרי מאבותי מקובלני
 אותה מהרימין אמי" רבינא אותה מחריבין תשכ״ר

 שפסקו כשביל אלא ירושלים הרבה לא רבא ואמי"
 ה ירמ>׳ ירושלים בחוצות *שוטטו שג׳ אמנה אנשי ממנה

 אמונה מבקש ׳משפט עושה יש אם ודעו נא וראו
 כשלונה בשעת אפילו קטינא רב והאמת איני וגו׳
 שיא׳ ■אמנה אנשי ממנה פסקו לא ירושלים של

 למשיזן ־. תנוקר שדרך רבן בית של תינוקות אלו במשיחי
 לבב ונביא שנאמר חכמים תלמידי אלו ולנביאי בשמן:

שיור: ליכא מחרימין שיור: איכא מחחיבין יזכמה:
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 קצין לכה שמל׳ אביו כיח באחיו איש יחפש כי+ ג ישעיה

 כשמלה בהם מתכסין אדם שבני דברי׳ לנו תהיה
 *דברים ידיך תחת הזאת *והמכשלה ידיך תחת ישנן שם
נכשלים א״כ אלא עליהם עומדין אדם כני שאין קב

 ביום ישא לנו תהיה קצין ידיך תחיה ישנן בהם
 אלא ישא אין וגו׳ חובש אהיה לא לאמר ההוא

ה׳ שם אח תשא *לא אומר הוא וכן שבועה לשון כ המית
 המדרש בבית עצמן מחובשי אחי׳ לא חובש אחי׳ לא

 מקרא לא בירי שאין, שמלה ואין לחם אין ובביתי
 התם שאני דילמא ממאי גמרא ולא משנה ולא
 הוה לן אימא ליה אמרי גמירנא לחו אמר ראי
 ובו׳ חובש אהיה לא מאי ושכח גמר למימר ליה
 ובמתן; במשא כאן תורה בדברי כאן קשיא לא

 הללו תורה יטעמ אותם כששואלין כשמלה בהם מתכסין
 להשיבו יודעין שאינן מפני דבריהם את כמעלימי׳ עצמן עושין
 מכמה:, ותלמדנו לכו תהיה קצין לפיכך בקי אתה בידיך ישנן

 כהלכתן: לאומרן בורי׳ן על בהן עומד ארם שאין דברים
 דהיינו[ בשיבוש פעמים וג׳ ב׳ שאוחרן עד כהן נכשל אא״כ
 להיות רגיל איני חובש אהיה לא המסיתרין: תורה טעמי
 לרעהו! שיזוק כמו הורגלתי אהיה :המדרש בבית מבוש יזובש
 דילמא היא אמנה בהס דיש חשוסד וממאי הווה: אבי אהיה
 טעמי אותן גמירנא א״ל ראי האמת: שיודו צריכין ע״כ

 גמר למימי ה״ל ומשני לן. אימא שואלין ליה אמרי תורה:
 יגע שלא האמת על הוא חודה חובש אהיה לא מאי ושכח
:שקר על חמהללין ואין כאחבין היו תורה כדברי :בתורה



רכג שבח עשי ששה פרק כתבי כל

 צב ק יוסף של כחצרו דליקה ונפלה מעשה ר ח״
הכא גסטרא אנשי ובאי ]כשיחין[ )כשאן( סימאי

 היומי׳ סלך שאפוטרופוס,של מפני לכבותה צפורי של
 י!נ וירך! נס לו ונעש׳ השבת בבור מפני הניחן ולא הוה

 ,סילעיו^ט ב׳ מהם אי לכל שנר לערב וכבו גשמי׳
 אמרו בדבר חכמים וכששמעו ג׳ שבהם ולאפרכוס

 ' שצזה אין לככו׳ שבא עכו״ם שנינו שהרי לכך צריך היה לא
 לכמת עליהם: שביתתו שאין מפני תכבה ואל ככה לו אומת׳

מסקי הוו מניומי בר אכא דהוא מרתא בר אבא
 מצערי קא אייתיה וווי גלותי ריש דבי ביה

 ב״ע מנא אייתו גלותא ריש א״ל רוקא שדי הוה ליה
 יהודה רב אמר הכי צריכיתו לא א״ל עלויה סחיפי

שבקוה: הוא מרבנן צורבא א״ל תומו לפי דורסו רוק

מפגין
עשר שמונה פרק

 צג כחמ״ד כהשכמ׳ אורחים הכנסת גדולה יוחנן א״ר
בהמ״רקכז ביטול ומפני האורחי׳ מפני דקתני

 חשים לעגו״ס אמירה על גזור רבנן כבה לו אוטרין אין
:ויכבה יכייזכו אלא בידו למקות א״צ תכבה ולא שבות.

 : היתה ישבת לסכיהס מוטל רוק היה רוקא שרי הוה
דאע״ג גומות ולאשוי למריו מתכוין שאין דורסו רוק

 : מאיסותא משוס שרי חיכוין לא כי היא ממריו דממילא
:הדדי כי במתכיתין להו מדשוי המדרש בית כהשכמת



שבח עשר שמונה פרק מפגין

 רקתני מה מהשכמת יותר ׳אמ מנהרדעא דימי ורב
 רב אמר מה ביטול מפני והדר האורחים מפני

 מהקכלת אורחים הכנסת גדולה רב אמר יהודה
 מצאתי נא אם אדני *ויאמר רכתיב שכינה פני יח יאש>׳

אלעזר רבי אמר וגומר תעבור נא אל בעיניך ץחןע,
 מו מדת מו מרת הקמה כמדת שלא וראה בא

 אצלך שאבא עד המתן לגדול לומר יכול קטן אין '
 מצאתי נא אם אדני ויאמר כתיב בהקמה ואלו

 אמר שילא[ בר יהודה רב ]אמר וגו׳ בעיניך חן
 פירותיהם אדם אוכל דברים ששה ]אר״י[ אסי רב

 אורחי׳ הכנס׳ הן ואלו לעד״ב לו קיימת והקרן בעה״ז
 לת״וז בניו והוגדל בה״מ והשכמת תפלה ועיון ומח
 דברי׳ אלו והתנן איני זכות לכף חבירו את והדן

 והקרן בעה״ן פירותיה׳ ואובל אותן עושה שארם
 והבאת וג״ח ואם אב כבוד הן ואלו לעה״ב לו קיימת
 אין ]חני כלם כנגד ות״ת לחבירו אדם בין שלום

שייכי חסרי׳ בגמילות נמי *הגי לא[ אחרינא מדי ע״כ
 לכף חבירו את הרן ת״ר שייכי. בחני חני ל״א

 אל* ברישא: אקדמה דידן דתנא המדרש בית מהשכמת
 לכיין תפלה ועיון : האורמים לקבל והלך והנימו תעבור נא

 וביקור אוריזים הכנסת שייכי כהני כמי הכי ה״ג :בתפלתו
 מסדים גמילות בכלל תפלה ועיון יוסדים גמילות הייכו מילים
 לתלמוקן בכיס וגידול ב״ה השכמת מסד איש נפשו גומל דכתיב
הנאמ ככלל זכות לכף מכירו את והדן ת״ת היינו תורה



 רכד שבח עשר שמונה פרק מפנק

 שירד אחד באדם ומעשה לזכות אותו דנין זכות
 ג׳ בדרום אחר ב״ה אצל ונשכר העליון מגליל
 את ואזון ואלך שכרי לי תן א״ל י״ה ערב שנים
 א״ל פירות לי תן א״ל מעות לי אין א״ל וכני אשתי

 תן לי אין בהמה לי תן לי אין קרקע לי חן לי אין
 והלך לאחוריו כליו הפשיל לי אין וכסתות כרים לי

 שכרו ב״ה נטל הרגל לאחר נפש בפחי לביתו
 וא׳ מאבל של אחד חמורים ג׳ משוי ועמו בידו
 לביתו לו והלך מגדים מיני של ואחד משתה של

 שאמרת בשע׳ א״ל שכרו לו נתן ושתו שאכלו אחר
 חשדתני במה מעות לי אין ואמרתי שכרי .לי תן לי

 מהן ולקחת לך נורמן בזול פרקמטיא שמא אמרתי
 לי אין ואמרתי בהמה לי תן לי שאמרת ובשעה
 ביד מושכרת שמא אמרתי חשדתני במה בהמה
 ואמרתי קרקע לי תן לי שאמרת בשעה אחרים

 מוחכרת שמא אמרתי חשדתני במה קרקע לו אין לך
 בזאת לי קטא לא ואומר לזכות מכריעו שהיא דמתוך שליס
 יוקנן ורבי . ביניהם שלום יש נתכוון לטובה או היה אנוס
 ואיכא ו׳ להנך איתנהו דמתכיתין ג׳ דבכלל אתא לן לפרש

 כתוספות וכתנו . עלית פליג לא יוקנן ורבי ואס אב לכבוד כמי
 התם מ״ך דאיכא קדש שם דהאי כשבועות כמ״ד קככר עומר ה' ייאמר
 כעולם משירותיהם אוכל : מזמינם שהיה מדכר היה שלמלאכים חול שהוא

דשני מכרעת שקול היה אס דהיינו מפרש דקדושי! קמא כפרק הוה
 :נפש בדאבות נפש בפחי • €כ*ע ליכא עליוא ייאי3

.לשכה כורים וכך נכך לקברו שנותנה מוחכרת
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 פירורת לי אין לך שאמרתי ובשעה אחרים ביד

 ובשעה מעושרין אינן שמא אמרתי חשדתני כמה
 חשדתני במה וכסתות כרים לי אין לך שאמרתי

 העבודה א״ל לשמי׳ נכסיו כל הקדיש שמא אמרתי
 שלא בני הורקנוס בשביל נכסי כל הדרתי היה כך

 התירו בדרום חברי אצל וכשבאתי בתורה עסק
 המקום כך לזכות שדנתני כשם ואחה נדרי כל לי

 שפדה אחד בחסיד מעשה ת״ר :לזכות אותך ידין
 מרגלותיו תחת השכיבה ולמלון ישראל בת אחת ריבה

 בשעה להו אמר לתלמידיו ושנה וטבל ירד למחר
 אמרנו חשדתוני במה מרגלותי תחת שהשככתיה

 בשערה לרבי בדוק שאינו תלמיד כנו יש שמא
 מפני שמא אמרנו חשרתוני במה וטבלתי שירדתי

 ן היה כך העבוד׳ להן ׳אמ לר׳ קרי אירע הדרך טורח
 אתכם ידין חמקו׳ כך זכות לכף שדנתוני כשם ואתם
 לת״ח אחד דבר הוצרך אחת פעם ת״ד זכות. לכף
 ן אצלה מעויין רומי גדולי שכל אחת מטרוניתא אצל

 1 ר״י הלך אלך אני יהושע ר׳ להם אמר ילך מי אמרו

 תפיליו חלץ ביתה לפתח שהגיע כיון ותלמידיו
 'אחר בפניהם הדלת ונעל ונכנס אמות ד׳ ברחוק
 בשע׳ להם ואמר לתלמידיו ושנ׳ וטבל ירד שיצא

 או בבא ק ר״י או אחד בחסיד חעשה דאמרינן היכא כל
 מכיר שאינו לר׳ בדוק שאינו נערה: ריבה :4בראלעא ר״י

: עכו״ס מטרוניתא :אצלנו ולהניחה עליו לסמיך בקדותיו



רכה שבח עשי שמעה סרק מפני*

 רבי כסבור אמרנו חשדתוני במה תפילין שחלצתי
 שנעלתי בשעה טומאה במקום קרוש׳ דברי יכנסו אל

 בינו יש מלכות דבר שמא אמרנו חשדתוני במה
 אמרנו תשדתוני במה וטבלתי שירדתי בשעה לבינה
 אמ׳ רבי של בגדיו על מפיה צנורא ניתוח שמא
לוכד׳ שדנתוני כשם ואתם היה כך העבודה להם

לוכדת: אתכם ירין המקום כך
 ורדשבןקכח שמן מכותיהן ע״ג סכין מלכים בני הנן
אומ׳ ר״ש בחול לסוך מלכים בני של דרבן י

 אמ׳קכט יהודה רב *אמר הן: מלכים בני ישראל כל
 הגשמי׳ בימות בשבת לחי׳ מדורה עושין שמואל

 .הגשמים כימות לא לחולה אין לחי׳ מינה סבור
 חולה ול״ש הי׳ ל״ש היא ולא לא החמה בימות ׳אין

 מדאתמר החמה בימות ול״ש הגשמים כימות ל״ש
 דם הקיז שמואל אמר אבין בר חייא רב אמר

 שמואל תמוז בתקופת אפי׳ מדורה לו ,עושין ונצטנן
לידה צלחו יהודה רב דשאגא תכתקא לי׳ צלחו

העסיס על וגזרו רוק צנורא :להעלימו וצריך מלכות רדב
דבריהם: לכל כזבים שיהיו

 דרכן סממכיסזשכן שיזיקת משוס גזר ולא בשבת מכותיהן ע״ג
הקיז דלרסואה: חילתא חוכיזא לא הלכך מכה בלא לסוך

 עצים דשאגאלאמצאו צלחולי׳תכתקא רסוכ״שאולה:
שהוא תדהר של כסא ובקעו וצוה הקזה ביום להיסק סיככיס

•1 15
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 שרשיפא"וא״לאס לי צלחו לרבה דיונה פתור?

 א״ר תשחי *לא משום מר קעבר והא * לרבה 9^*7
 י אם יהודה רב אמר לי. עדיף דגופאי תשחית בל
 . מנעלי ויקח ביתי קורות אדם ימכור לעולם רב

 י מנעל ימכור יאכל מה לו ואין רם הקיז לרגליו
 סעוו צרכי מאי סעודה צרכי מהן ויספיק שברגליו

 אט ושמואל נפשא חלף נפשא בשר אמר רב
ן סומקאחלףסומקא: יין

ליו אמר בשמשא 'דגני לשמואל אשכחיה אבלם שם
 א") הוהטבא. מי בישא דיהודאי חבימא

 בו אלאאיכאדמעלי היא ולא הוא. דהקזה יומא
 תמו תקופת כיה דנפלה יומא שתא בסלי שמשא

 כל תרווייהו ושמואלדאמרי ליה.רב איגלי לא וסבר
 פ מזונותיו לו מקילין דם הקזת בסעודת המיקל
 עליו אחוס אני חס לא חייו על הוא ואומרים השמי׳

 החי מן יותר למיתה קרוס׳ דברי׳ ה׳ מר אמד שם
דם ותקיז ועמד ישן ועמד שתה ועמר אכל ע״ב

. ועמד: מטתו שימש ועמר
 ובון יומין תלתין כל דדמא פירסא שמואל אמר צד

 ספסלי• שרשיפא חיןארז: דיונה פתוי־א בדמים: מעולה 0ש
 ,בשוק. יחף המהלך חן ביזוי לך שאין לרגליו מנעלים ייקח

 לו: מטיב כלום לאדם קשה שהוא השמש טבאמום הוי מי כישא
 :שנעו שאכל איור פתאום לעמוד מיהר ועמד אכל

:הכסיז בפרים כסו הקזה זמן דדמא פויסא
1



 רם שבח עש* שמונה פיק ק5מפ

 ואמר וימעט. יחוור הפרקים ובין ימעט הפרקים
 שבתא ומעלי ארבעה כשבא חד רדמא פורסא שמואל

 אבות וכות לו שיש מי דאמ׳מי לא וחמישי שני אבל
 שוי] מטה ושל מעלה של שב״ד וה׳ בב׳ דם יקיו

 בדוי. מאדי׳ דק״ל משו׳ לא מ״ט בשבא בתלתא כאחד.

 בהקזה ימעט :שכה מ׳ לאחר כגון שנותיו פרקי הפרקים יבין
 הפרקים ובין : חדשים לב׳ חדשים חב׳ אלא חדש בכל יקיז לא

 עליי כחו שאין לסי חדש־ס לג׳ יקיז ס׳ לאחי וימעט יחזור
 של דיי שבית :לחו כשמחסר סצטכן וגופו חס דחי יאיץ

 יושבים דין ובית ייס ככל כדון אלם שדין מטה ושל מעלה
 ופקידה הדין דיוס וכיון ואילך עזרא חתקכת וה׳ בב׳ בעיירות

 מאדים שמזל בזווי מאדים דקיימא :נזכרים עונותיו הוא
 ועל החרב על סמוכה מאדים ומזל זוגות בשעת נו משמש
 כדאיתא לשדים רפות שהן קשין והזוגות הפורעכיות וכל הדבר

 השעות סדר חככ״ל שצ״ס .חוככים והפורעכיות בפסחים
 שמש בשבת ד׳ של אחד שעה והמזלות המאורות כשכתלו
 ואחריו חמה ואחריו מאדים ואחריו צדק ובשמיה שבתאי

 שעות לז׳ המזלות ז׳ כמצאו לבכה ואחריי ככב ואחריו טגה
 משמשים מזלות סימכי לעולם זה בסדר כמצא חלילה ייזוזקיס
 שלו א׳ שעה שבת מוצאי חל״ס כצכ׳־ש השבוע לילי נתחלת

 סיסכי תחלת וסדר תזה בסדר וכן צדק שכי ליל תחלת צכב
 שכי ושל חמת בשבת א׳ של א׳ שעה כצכ״ש חל״ם הימים
 בי חוזר מאדים כחצא מאדים בשבת ג׳ ושל לבכה בשבת

מאדי© אין ימים שאר אבל זוגות והוא ביום ח׳ נשעה יזלילה
*15
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 רבים ביה דרשי כיון בוווי קיימא נמי שבתא מעלי

 ארבע ד דהוא ד׳ שמואל אמר ה׳ פתאים ^*'*שומר
 .סבנתא בתרי׳ ד רליבא ד׳ כ״ר דהוא ד׳ ארכיסר דהוא
 טבא יומא מעלי לוחולשאג׳לוסכנתא. ושני עיקר״ח

 רבנן וגזרו סכנת׳. דעצרתא טבא יומא מעלי .הולשא יש״א
 טכא יומא מעלי משום טבא יומא מעלי אכולהוגמי5׳£

 קבלו לא דאי טבוח ושמיה זיקא ביה דעצרתאדנפיק ;^,*י
 ולדמייהו: לבשרייהו להו טבח הוה תירה ישראל '

 כל רב ׳אמ אבוה בר רבה אמ יצחק( )בר ר״נ אמר ת©
בשבת לחיה עושין תוכחה בפרשת האמור

 מעלי :להקיז דרך אין ובלילה כלילת לא א© שלהם בזוגות
 יי© של א׳ שעה שהרי בזווי מאדים קיימא גמי שבתא

 שתזלתו וכיון הימי© תמלת כצכ״ש מל"© של ההדר לפי נוגה
 למזור מתמילים נמצאו מנכ״ל שצ״ם הליכתה וסדר נוגה

 ביח דרש* כיון :ו' כשעה מאדים נמצא ד׳ בשעת מלילה
 שנת לסעודת קרובי© שיתו דויזקן מפני בו הורגלו רבים

 ובמסכ׳ גדולי© בדגים שבת כבוד דגדול דלעיל בפרקין ואמרינן
 בשית ד׳ ר׳ רהוא ארבע :דג לדס שני אמריכן עכו״©

 כלהו ל>ןדש כ״ד או למדש ארביסר או לקדש ׳7 שהוא
 סוף עד ימי© ד׳ שאין בתריה ר׳ דליכא ר׳ : להקזה קשי©
 מדש באותו בתריה בשבת ד׳ דליכא דאמרי ואיכא היזדש

:כככתא לו שלישי יוולשא לו ושני ה״ג ;כ; ואינו
 הקכ״ה מסדי את לישראל ימזקאל שהוכימ תוכחה. בפרשת

 להתוכיו ונוכמה נא לכו לשק תוכחה שעקהן:



רכז שבח עשי שמונה פרק מפנין
 מ! שרךיימקאל כרת לא אותך תולדת ביום *ומולדותיך שנא׳

 המלחרה לא והמלח למשעי רחצת לא יבמים
 מכאן הולדת ביום ומולדותיך חותלת לא והחתל

 מכאן שרך כרת לא בשכת. הולד את שמילדין
 למשעי רחצת לא ובמים בשבת. הטבור שחותבין

 המלחת לא והמלח בשבת- הולד שרוחצין מכאן
חתלח לא והחתל בשבת הולד שמולחין מכא

:בשבת הולד שמלפפין מכאן

רמילה אליעזר רבי
עשר תשעה פרק

צה כלי הביא לא אם אומר אליעזר רבי משגה
 קל מגולדה בשכרה מביאו שברה מערב

 ולהקניק לטוק למשעי :שכנגדו על שסרק היא מי ילהידיע
 בלעז אגמל״יוזן מלפפין מתקשה: יבשרו שמולחין גשרו:

 דהא הכלים כל בס׳ לעיל דאמרן יכוקא אפיבי היינו ילאו
 שעושים כמו בעלמא לסופי אלא דאסר כקמן לרב ליה שמעינן

ופסיקיאות: בקגורות
 התכוק את למול איזמל כלי הביא לא אם אומר ר״א

צרכי וכל מיניה דסליק דלעיל דפרקין אמתניתין יקאי
 אסאי מפרש בגמרא הכל[ ]בפני מגולה :בשבת עושין מילה

 דילמא אז מציה הכיני משים אי להי )דאכיניא ,לגלי ליה מצריך
 חפצי! שאי נישא שהוא יחשדוהו שלא חשדא משים פיייש חשדא מפיה

משדא משי© ודאי עדים ינ״פ מכסהו וכסכנה דקחני דממניתין יסיפא



שבת עשי־ תשעה פרק ד״אדמילה
 אחת עיר יצחק א״ר גט׳ ז ערים ע״פ מכסהו מדהכנגדובסכגח

 בזמנם מתים והיו כר״א עושים שהיו בא״י ,היתהיי^הך
 על גזרה המלכות גורה אחת שפעם אלא עוד ולא

 .תניא גורה לא העיר אותה ועל המילה על ישראל מילה
 בשמחה עליה׳ ישראל שקבלו מצוה כל אומ׳ רשב״ג טמנה

 וגומר אמרתך על אנכי *שש רכתיב מילה כגון
 עליהם שקבלו מצוה וכל בשמחה אותה עושין עדיין £

 העם את משה *וישמע רכתיב עריות כגון ילאאכרה׳בקטטח
 עושין עדיין משפחותיו עסקי על למשפחותיו ץש״אבכה
 בהתיגרא: דלארמו כתובה רליכא בקטטה ץיץ״אותה
 שמסרו מציה כל אומר אלעור בן ר״ש *^"החמא

 הגורה בשעת למיתה עליה עצמן ישראל יע״ש

•נדים ע׳יס ממסה אכל קאמי ממלה דייןא לן מיכעיא יישא אלא הוא י ׳*
 דטעמא ממלה חקא לאז ׳או מצזה חכיכי ;משום לא הסכנה כשעת שלא *־'
 אלא ר״א אמר דלא ואפשיטא עדים ע״פ לממסה וה״ה חשדא ממם ,אס

 מכסהו החילה: על עכו״ס שגזרו ובסכנה מצס: לחטכי
 יחשדוהו: ולא מביא הוא מצוה של שאיזחל שיעידו עדים ע״פ
 אחירו׳ לשאר שקדמה יחידת אמירה אמיתך על אנכי שש
 אינם מצות שאר דכל עליה וששים עושין שישראל מילה היא

 כשהוא איכס וציצית ומזוזה תפילי! כגון שעה כל מוכיחו׳
 לעולם עליהם מעידה זו אבל המרחץ בבית וערום בשדה

 המרחץ בבית ערום עכמו שראה בדוד במנחות כדאמריכן
 שנסתכל כיון מצוה מכל ערום שאני לי אוי ואמר יכנטער

 עסקי על : משתה שעושי! כשמחה דעתו: נתישבה במילה
קרובות: להם שנאסר משפחותיו



רכח שבת עשר תשעה פרק דמילה ר״א
 וכל בידם מוחזקת היא עריק )ומילה( עכו״ם כגון

 ]בשעת למיתה עליה עצמן ישראל מסרו שלא מצוה
 בידם מרופה היא עדיין תפילין כגון המלכות[ גזרת
 בעל כאלישע נקי גוף צריבין תפילין ינאי דא״ר

 בהם יפיח שלא אביי[ ]אמר היא מאי כנפים
 אלישע ליה קרו ואמאי בהם יישן שלא אמר רבא
 על גזרה המלכות גזרה אחד שפעם כנפים בעל

 אר־ז יקרו ראשו על תפילין המניח שכל ישראל
 וראהו לשוק ויצא תפילין מניח אלישע והיה מוחו

 שהגיע כיון אחריו ורץ מלפניו ורץ אחר קסרור
 א״ל בידך מה א״ל בידו ואחזו מראשו נטל׳ אצלו
 לפיכך יונה כנפי בה ונמצאו ירו את פשט יונה כנפי
 יונה כנפי ומ״ש כנפי׳ בעל אלישע אותו קורין היו

 כנסת ררמיא משום עופות שאר א״ל ולא דא״ל
 תליי ואכרותי׳ בכסף נחפה יונה *כנפי שנא׳ ליונה ישראל

עליה. מגינות כנפיה זו יונה מה חרוץ בירקרק
עליהם: מגינות מצות ישראל אף

 צן עשה במצר לפניו התנאה ואנוהו. אלי *זה תניא
 קלג נאה ושופר נאה ולולב נאה סוכה פנמל

3ע״ נקי נוף צריכין תפילין ינאי רבי דאמר :רפיא טרופה
 * שסי" דלא מיכה ושמעינן כהו זהירי לא אלמא יסיק שלא

 עורכי יקרוהו לשון יקרו לכדו: אלישע אלא עליה מסרו
 קסתר תפילין: שכנגד מוחו את נעלה: לא תנקר ולשון נמל

:ע״כ ככנפיה ?יא כמרטוסיה כלממת איכה עליה מגינות :ממונה
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 ברח לשמו ס״ת וכתוב נאה תורה ספר נאה הניאימאציצית

 בשיראי וכורכה אומן בלבלר נאה בקולמוס נאה
 הוא מה לו דומה הוי ואנוהו אומ׳ שאול אבא נאין £ט”ז

ורחום: חנון היה אתה אף ורחום חנון
 כיס דכולהו אספלניתא אם לי אמרה אביי אמד שם

 אמר רבא קירא. וחר תרבא מינאה שב
 במחוואקרעינח רבא דרשה ]רישינה[ וקלבא קירא

 חד^ לכו שבקי א״ל למנייהו אסיא מנימין בני
 נניבי ולא אפיה רמשי מאן האי שמואל דאמר
 לימשי תקנתיה מאי *חספנית׳ ליה נקטרי טובא

דסילקא: במיא טובא
 אמו בשבת. לחולה ושמן יין טורפין אין תניא צח
 ושמן יין טורפין אף ר״מ משום רשב״א שם

לטרוף ובקשנו במעים ר״מ חש אחת פעם ארשב״א

שלא

 כמותי עצמי אעשה והוא אכי ואכוהו ולשון לו רומה הוי
 מהרש״א< כמעשי' לפניו המנאת זאמהז פ דה" ל טעי" בדרכיו לידבק

שעוה קירא וחד מלב: של מכות ז׳ תרבא מינאי שב
 ממג שמוציאין עץ של זפת והוא רישינה וקלבא קירא

 להל שהפסיד למגייהו עינהו קר לבנה: והיא ע״יהאור
 חספניתו גליתי: שלא חרא לכו שבקי רפואהזו: לגלות

 1איבר" שקורין שמין מין שהוא אומר ואכי קתבקעות פכיו
תרגו הוא ומספכיתא בתורה שכתוב ובמים[ ]בגרב והוא '1



 רכט שבה עשר תשעה סרק דמילה ד״א
 יבטלו דבריך לו. אמרנו הניחנו ולא ושמן יין לו

 אומרי׳ וחבירי כך אומר שאני אע״פ לן אמר בחייך
חבירי. דברי על לעבור לבי מלאני לא מימי כך

 שרי: לכ״ע אבל אנפשיה דאחמיר ניהו הוא
 מייץשס רלא ינוקא האי אם לי אמרה אביי ואמי־

 ליתי תקנתיה פומיהמאי דקר הוא מיקר
 פומיה רחיים פומיה להדי ליה ולינקטיה נומרי כסא
 דלא ינוקא האי אם לי אמרה אביי ואמר ומייץ

 אביי ומנשתים.ואמר בנפוותא לינפפיה מינשתים
 שליתא ליתי מעוי דלא ינוקא האי אם[ לי ]אמרה
 לי אמרה אביי ואמר ומעוי עלויה ולשרקיה דאימיה

 ולישרקי׳ דאימי׳ לשלייתא לייתו דקטין ינוקא האי אם
 :לקוטנא מאולמא אלים ואי לאולמא מקוטר עלויה

נצטנכי פומי׳. דקר הוא מיקר : לינק יכול שלא טייץ דלא
 רגומרי כסא ליתי : בהם לחייץ כין בו ואץ שפתיו

 סומיה להדי ולוקטיה כלי: על או דף על גחלים משט?
 :פיו שיתממס פומיה רחיים :פיו אכל פיו( )נגד ויעמיד
 שאין בו ניכרת נשחה שאין. מנשתים רלא :ויינק ימייץ
 יניפו בנפוותא לנפפא : אדס כל כדרך לנו כנגד דופק
 וייצא נכנם רוקו אין מעוי דלא :ווא״ן שקורין בכפה עליו
 :עמו שנולדה שליא דאמיה שליתא :בלעז אלינ״א יפה

 אישתריקו אישתרקו כמו נשרו על ימליקנה עליה ולישרקיה
 ראשה השליא לאולמא מקוטנא :דק שהוא רקטין :אשאיל״דיר

 יתחילו הקצר מצד עליו ימליקוה ר?ב אמת וראשה קצר אמת
אלים ואי ויתענה: זה ילמיב כ; כלומר הימג 7ו__לצ2מפ!2
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 דאבתי דסומק ינוקא האי אם לי אמרה אביי ואמר שם

 דאיבלע עד לי׳ לתרחו דמא ביה איילע לא
 ביה נפל לא דאבתי דירוק ]ולימהלי׳[ דמא ביה

 רתניא ולימהליה דמא ביה הנפל ער ליתרחו דמא
 ובאתרה הים לכרכי הלכתי אחת פעם נתן א״ר

 ומת שני ומת ראשון בנה שמלה לפני אחת אשה
 אמרתי אדים שהוא ראיתיו לפני הביאתו שלישי

 וחיה איתו ומלה דמו בו שיבלע עד לו המתיני לה
 פעם שוב שמי: על הבבלי נתן אותו קורין והיו

 אחת אשה ובאתה קפוטקיא למדינת הלכתי אחת
 שלישי ומת שני ומת ראשון בנה שמלה לפני

 ולא בו הצצתי ירוק שהוא ראיתיו לפני הביאתו
 עד לו המתיני לה אמרתי ברית רם בו ראיתי
 והיו וחיה אותו ומלה לו והמתינה רמו בו שיפיל

שמי: על הבבלי נתן אותו קורין
 כשהוא נולד על וב״ה ב״ש נחלקו לא רשב״א אמר קלה

 מפני כרית דם ממנו להטיף שצי״יך מהול

 : לקוטכא מאולמא לישרקיה נפריז אלא בריאות מקחת ולא
 וממהר כא בו ואין הוא מלש כך ומתוך רמא ביה נפל לא

 הצצת• ירוק שהיה ראיתיו ה״ג הים לכרכי :ולחות למלוש
 לא ליה מהיל דאי מדא לגריעותא תרתי ברית לס בו היה ולא בו

 בדם את גס כלכתיב מצות ברית דס והטפת למא חיכיה נפיק
 לס: עליין בו נוצר שלא מולשא משוס הוא למסוכן ועול בריתך

 • היא כבושה ערלה שמא מיישיכן להטיף שצריך
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 שנתגייר מי על נחלקו מה על היא כמשה שערלה
 דם ממנו להטיף צריך אומרים שמש מהול כשהוא

 ברית: דם ממנו להטיף צריך אינו אומיי׳ ומה ברית
קלז והמברך וכו׳ המילה על אקמו אומר המל ח״ר

 בשארועי׳ב חוק מבטן ידיד קידש אשר אומר
 למען ובו׳ קודש ברית באות חתם וצאצאיו שם

 אומרבא״י הגרים את המל וכר. שם אשר בריתו
 אקכ״ו אומר והמברך המילה על אקב״ו אמ״ה
 שאלמלא ברית דם מהם ולהטיף הגרים את למול

 ל; *אמ>ימי שנא׳ וארץ שמים נתקיימו לא ברית רם
 שמתי לא וארץ שמים חקות ולילה יומם בריתי לא

 אומהאקמו העבדים את המל הברית כורת בא״י
 העברי את למול אקמו אומר והמברך המילה על

 ברית דם שאלמלא ברית דם מהם ולהטיף
 יומם בריתי לא אם שנא׳ וארץ שמי׳ נתקיימו לא

כורתהברית: בא״י שמתי לא וארץ שמי׳ חקות וליל׳

ן י ל ו ת
עשרים פרק

צט שנא׳ מישראל שתשתכח תורה עתידה רב אמר
 קלח יידע איני זו הפלאח מכותך את ה׳ *והפלא

ע״נ כגון ערלה ספק שום דליכא מהול כשהוא שנתגייר על
דברי'כח .למהו ,ערב
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 להפליא יוסיף הנני *לכן אומר כשהוא היא מה כי •שיט'
 חכמיו חכמת )ואבדה ופלא הפלא הזה העם את

 תורה; זו הפלאח אומר הוי תסתתר( נבוניו וכינת
 עתידה אמרו ביבנה לכרם רבותינו כשנכנסו ת״ר

 נאם באי׳ ימי׳ *הנה שנא׳ מישראל שתשתכח תורהח סיייע
 כס ללח רעב לא בארץ רעב והשלחתי אלהים ה׳

 ובתי׳ ה׳ דבר את לשמוע אם כי למים צמא ולא
 לבקש ישוטטו מזרח ועד ומצפון ים עד מים *ונעו

 דבר הלכה. זו ה׳ דבר ימצאו. ולא ה׳ דבר את
 לבקש ישוטטו ומאי נבואה. זו ה׳ דבר .הקץ זה ה׳

 של ככר שתטול אשה עתידה אמרו ה׳. דבר את
 לידע מדרשו ובבתי כנסיות בבתי ותחזור תרומה

 אם מבין. ואין היא טהורה אם היא טמאה אם
 בירח כתיב בהדיא טהורה.היא אם היא טמאה

ראשונ׳ אם לידע אלא יאכל אשר האוכל *סבל יא ־יקי׳*
 מתניתין נמי הא מכין. ואין היא שניה ואם היא
 שתשתכח ושלום חס אומר רשמי תניא וכו׳. היא

זרעו. מפי תשכח לא *כי שנא׳ מישראל תורה לא לז־5ד
 ה׳ דבר את לבקש ישוטטו מקיים אני מה אלא
 לכרם :?כמיו ?כמת ואבדה דקרא סיפיה ופלא הפלא

 הלכה זו :ככרם שורות שורות יושבים שהיו שם על
 נבואה זו :תורה דהיינו ה׳ דבר את לכס להגיד כדכתיב
 • מתיכא ידעכא לא הקץ זה וגו׳: הושע אל היה אשר ה׳ דבר כדכתיב

 ירמיה מפי ה' דבר לכלות ע' גלות גבי דכתיב הקן וה בהוספות )יכתבו
,י• ויראי יתראו ומונחת כתובה הרי פנכתב ותורה . כתיב רקייא • "ר יו
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 ומשנד־׳קלט ברורה *הלכה ימצאו שלא ימצאו ולא

אחר: במקום ברורה

 ק דור ראית אם אומר אלישע בן יוסי רבי תניא
 שם בדייני ובדוק צא עליו באות רבות שצרות

 אלא באה לא לעולם שבאה פורענו׳ שבל ישראל
 ג זיעה ראשי זאת נא *שמעו ,שנא ישראל דייני כשביל

 משפט המתעבים ישראל בית וקציני יעקב בית
 שם בדמים ציון *בונה וכתיב יעקשו הישרה כל ואת

 ונביאיה יורו במחיר ישפוטווכהניה בשחר ראשיה גי'
 בטחונבס שתלו אלא הם רשעים יקסומו. בכסף

 הקכ״ה מביא לפיכך העולם והיה שאמר במי
 ,שנא שבידם עבירות ג׳ כנגד פורעניות ג׳ עליהם

 =ס תהיה עיין וירושלם תחרש שדה ציון בגללכם *לכן
 שכינתי משיה הקכ״ח ואין יער לבמות הבית והר
 רעיכם ושוטרים שופטים שיכלו עד ישראל על

 א ישעי׳ כבור ואצרוף עליך ידי *ואשיבה שנא׳ מישראל
 ויועציך כבראשונה שופטיך ואשיבה וגימ׳ סיגיך

 אלזית נפדית ירושלים אין עולא אמר כבתחלה
שם כצדקה ושביה תפדה במשפט *ציון שנא׳ כצדקה

:כאן עד מחלוקת כה יהא הלא כטעמים .כרויה הלכה
 כםף3 ונביאיה יורו כמחיר ישפוטו בשוקד עבירות שלשה

 תהיה עיין תחרש שדה פורעניות שלש :יקסומו
הצדק עיר לך יקרא ואיז״ה כבתחלה ויועציך : יער ולבמות
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 דכתי׳ אמגושי בטלי יהירי בטלי אי פפא רב אמר

 גוורפטי בטלי דייני בטלי אי □יגיךוגו׳ כבור **ואצרוף
 מלאי א״ר ^ריבך פנה משפטיך י ה׳ *הסיר דכתיב

 רשעים מטה ה׳ *שבר מ״ר בר״ש ר״א משום ""א
 הדייני אלו רשעים מטה ה׳ שבר מושלים שבט ג צפניה
ת״וז אלו מושלי□ שבט לחזניהם מקל שנעשו יד ישעי׳

 ת״וז אלו אמר ווטרא מר הדיינים שבמשפחות
 אלעזו א״ר בור לדייני צבור הלכות שמלמדי□

 בדם נגואלו כפים *כי מ״ר ר״ל משום מלאי *©גטק
 לשונכם שקר דברו שפתותיכם כעון ואצבעותיכם

 בבלורת מתייהרים ישראל יהירי בטלי אי :שכיכה בו לשרות
 הסיק יבטלו אמגושי בטלי :הללו כפרשיס יהירות ובמלבושי

 יסס לשון עצמן שסגדלין הרוק גסי הם סיגיך : המשכיאיס
 ,שוני המבדילין המינים אלו בדיליך כל ואסירה כך ואקר מאד

 רשעי!! דייני בטלי : ובפקזותס בשקריהם הקב״ה סן ישראל
 שוטי נוגשי גזורפטי :ישראל מעל בטלי :דין שמטין מישראל
 והוי׳ יד נותנים לשסשיהם לחזניהם מקל שנעשו :מלכות

 די לבית סלוני את ואזמין שליק אהיה לא לומר לקוזק להס
 למשכנו ליככם ארדכו לא דין פסק ואקר שכר תרבה לא אס

 רשעים דייני׳ היינו מושלים של אגרופים מקל מושלים שבט
 מעמידים היו ידיהם שעל ולאגריף למקל להם שבמשפקות׳ ית״ק
 בווי לדייני : לדבריהם סניגרון ועושק עליהם ומקפין אותם

 הבלן כל את לדון בור דייני מעמידים ת״ק אותם שבהבטקת
; : אותם ומטין בהט כמלכין שאין דינין והרב׳
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 הדיינים אלו בדם נגואלו כפיכם כי תהגה עלה

 שפתותיכם הדיינין סופרי אלו בעון ואובעותיכם
תהגה עולה לשונכם הדיינין עורכי אלו שקר דדו

דרנק: בעלי אלו
 קא מיובס מגדלאה יצחק ר׳ משום מלאי ר׳ ו$מר

שם דכתי׳ יין טעם טעם לא מאחיו יוסף שפי׳
 יאשי׳חע לא הם אף אומר חנינא ,בר ר״י אחיו גזיר *וקדקד

 מ שם מכלל עמו וישכרו *וישתו דכתיב יין טעם טמו
 ץזץ* היא שכרות ואידך שכרות( )הוה לא האידנא רד
 *6 בשכר מלאי רב ואמר הוה מיהא שתייה הוה דא

 ד מזמ6 : לבו על המשפט לחשן וכה בלבו ושמח *•אך
ירק^קב רב בי בר ליכול לא חסרא רב תמר

 קט אנא חסדא רב ואמר לבא דגריר משום
 לקבל פשוטים שכפיהס הדיינים אלו בדם ננואלו פיכם

 כדין שלא הבעלים מן ממון ונוטלים הדין את וסטין שד
 הדיינים סופרי נשמתו: כנוטל הוא והרי לכשנגדו מתנו

 את מלסדין הריינין עורכי :ימיה של שטרות נותבים
ע״כ: לטעון דימן בעלי

 הלב שכנגד המשפט לחשן זכה דעדהשתאלא: מכלל סו
אהרן על שכינה נגלית למשה וקודם מחנו גדיל שהיה

 של נבואה לו ובאמרה אביך בית אל נגלתי הנגלה ;דכתיב
נתקנא לא ואעפ״כ י3 וימרו עד ביחזקאל הכתובה זלייס

ע״כ: בזאת בו
:ושיחליות צורפיי״ל כרישים חי ירק ירקא ליכול לא
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 ירק? אכלי בעתירותי ולא ירקא אבלי בעניותי לא
 רעיל היכא דאמינ׳ בעתירותי דגריר משום בעניותי

 הזי רכ;חסדא ואמר ובוורי בשרא ליעול ירקא
 חיני ואכל דשערי נהמא למיכל ליה דאפשר מאן

 מזן האי פפא רב ואמר תשחית בל משום קעבר
 משה עובר חמרא ושתה שיכרא למשתי ראפשר

 עדיי דגופיה תשחית בל היא ולא תשחית כל
 בדבר עצה בדרך חסדא רב מאמרי לזה סמוך עור

 מצוה 'שהיה מה וגם לכותבם ראיתי לא קלים
 מוסרת ב׳ לקטתי ומהם רבים. דברים לבנותיו
 לבנתיו חסדא רב להו אמר כאן כתבתים חשובים

 באפ נהמא תיבלון לא גבריים באפי צניען תיהוו
 תמר תיכלון לא בליליא ירקא תיכלון לא גבריים
 היכז תפנון ולא בליליא שכרא תשתון ולא בליליא
 תימרו לא איניש אבבא קרי קא וכי גבריים דמפנו

וכר: מרגניתא נקוט מני אלא מנו
 תיכלח לא לו: ואץ הרבה ליום ומאכילו לבא רגריר טשום
 עליו: ותתגנה הרבה תאכל פעמים גברייכו באפי נהטא

 ותמרי שיכרא :הפה רייז מפני בליליא ירקא חיכלון לא
 בגילוי גברייכו רמפנו היכא הפמה: לידי ומביאין משלשלין
 ימקומכן מקומו שמכיר בפניהם שלא ואפי׳ בשדות בפניהם

 תרגילו לא זכר ל׳ הוא מי מנו תימרון לא בזוכרו: לו ונמאסת׳
היא: מי מני אלא זכרים: עם לדבר לשונכם
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חבית
ועשרים שנים פרק

 קג ויתיב דר״י קמיה אסי ור׳ אבא בר חייא ר׳ יחיה
 המה אפי לה אבא בר חייא ר׳ א״ל מנמנם וקא ר״י

 כ״ע למדבר כלך איל שמנים שבבבל עופות מה מפני
 שבבבל מועדים מה מפני מהם שמנים ואראך עזה

 שבבבל ת״ח מה מפני עניים שהם מפני שמחים
 מזוהמין עכו״ם מה מפני תור׳ בני שאינן לפי מצויינין

 רבי בהו איתער ורמשים שקצים שאוכלים מסיי
 *אמור לכם אמרתי כך לא דרדקי הו ל אמ׳ יוחנן

*"י כאחותך הדבר לך ברור אם את אחותי לחכמה 2 )לב ז ן ן 1 *
 א״ר£ תאמרהו אל לאו ואם אמרהו לך אסורה שהיא
 עופו׳ מה מפני מהם אהה מר לן ולימא ליה אמרו

 מיז מואבילמי׳ *שאנן שנא׳ גלו שלא מפני שמנים שבבבל

 לך לכה כלך :א״י חשל שמנים שבבבל עופות מה מפני
 ישראל: מארץ והיא עזה למדבר הלשון: שקיצר אלא

 :מא״י יותר במועדים לשחוק־ רגילין שמחים שבבבל מועדים
 ובמשתה במאכל שממה להם אין השנה יכל עניים שהם מפני

 שטמתס: כל כמועדים לפיכך ממלאכה מרגוע להם ואין
 :מקושטים מצויינין :נאים בלבושים עצמם חצייכין מצויינין

 סיומת ישראל ארץ כבכי לכבדם כך כל חורה כני שאינן
 דרדקי :לושובין שכראין לבושיהן מיזמת אותם ומכבדים תורתם
 כמו העופות גלו שלא מפני לסברא: הגיעו שלא בקיריס

וגומר מואב שאנן לקמן: כדאמריכן ישראל ארץ של אותן
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 הלך לא ובגולה וגר שמריו אל הוא ושוקט מנעוריו

 שגה נ״ב אומר יהודה ר׳ דתניא דגלו מגלן והבא
בכי אשא ההרים *על שגא׳ ביהודה איש עבר לא * יייייר

 הלכו. גדדו בהמה וער השמים *מעוף וגר ונהי
 בלם יוחנן א״ר יעקב א״ר נ״ב. בגימטריא בהמה

 מדרי הגי רב ראמר האיספנין מקולייס חוץ חורו
 שריר דלא כיה והאי עיט□ לעין מיא מהדרי דבבל

 שבבבל מועדים מה מפני סליק מצי לא שדריה

 ספיגין הגולין אלמא בו. טעמו עמד ק על דקרא סיסיה
 ירישלס בתרבות צדקיהו בימי משגלו שגה ג״ב ־. ושמנן טעמן

 י״ח הבית אח ליסד מה© עלו ואז כורש• בימי שנפקדו עד
 שתי© בשנת שכה ע׳ לסוף שהיה הבכין גמר קוד© שני©

 ואף והעופות הבהמות חזרו וכלן :במגילה 7כלאמרי לדרייש
 עד דהא חזרו כלס האספנין הקוליים מן חוץ המי©:

 .כדמפרש מקוליים חוץ הדור ואילן דמכאן מכלל כתיב בהמה
 שבבבל מדרונות עיטם לעין מיא מחדרי דבבל מדיי חני

 גבוה מקו© שהוא עיט© לעין בה© הנשפכים מיס מחזירין
 המתוקן כי״ה כ״ג טבילת לבית• מי© מביא מעיין שאותו שגא״י

 עיט© עין יומא בסדר כדאחרי׳ המיס שער ע״ג עזרה בחומת
 בפרח שיש מתזירין והיאך אחות כ״ג העזרה מקרקע גבוה

 סולמו׳ אותן ודרך ]הקרקע[ )הים( סן למטה וסולמו׳ ©ילונו׳
 חזרי והדגים במעיכות וכובעין וחוזרין ישראל לארץ החים חוזרין
 :עצמו פרת מדרך יותר להעלותן שכוחין ©ולמות אותן ירן

קשה אין שדריה רלאשריר כיון האספנין: קוליים והאי
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 נ המע *והשבתי רכתי׳ קללה באותה היו שלא מפני שמחי׳
 וכתיב מועדה וכל ושבתה חדשה חיה משוש׳ כל

 י ישעיה לטורח עלי היו נפשי שנאה ומועדיכם *חדשיכם
 לא הקב״ה אמר אלעזר א״ר לטורח עלי היו מאי
 אותי שמטריהין אלא לפני שחוטאין לישראל דיין

 אין יצחק אי׳ר עליהן אביא קשה נזרה איזו לידע
 וא״ר לציפורי בולשת באתה שלא ורגל רגל כל לך

 לטבריוק בא שלא ורגל רגל כל לך אין חנינא
 שבבבל ת״ח מה מפני זמורה ובעל וקמטון הגמון

כמתא אינשי דאמרי מקומן בני שאינן לפי מצויינין
תותבאי; מתא בלא שמאי

 קר רב תנא ישראל ופרח יציץ יעקב ישרש *הבאים
 ציציןשס שעושין שבבבל ת״ח אלו יוסף

 מ יע*י־ שלא מפגי מזוהמין עכו״ם מה מפני לתורה ופרחין

 שמתכיוכין ולא עול עליהם ולהטיל לבוז לטבריא שלו: שדרה
 לשון קמטין לכך: גרמה הקללה אבל הרגל משקיות לבטלה

 שאינן וטברי׳חא״י[: ]צפורי המלך. יזיל בולשת שלטון: היא לעז
 עצמי מציין ככרי למקום והגולה לשם גלו שמא״י במקומן

 להתכבד צריך איכי בעירי שמאי במתא :משיב שיהא במלבושים
עירי: שאיכה במקום מתא בלא בה: כיכר שאכי בשמי יאלא

 :תותביה מתרגמיכן שמלתו בשמלתי תלוי כבודי תותבאי
ישרשו לבבל שיבאו יעקב של אותם הבאים :צמיוין ציצין

 יויזק לרבי אתיא וסיעתא לתורה וסריזין ציצין ויעשו
אלא !אם כדרבי תורה בכי שאיכן לסי לאו דמצוייכין דטעמא
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 חוה על נחש *שבא שבשעה סיני הר על עמדו קמר
 פסקה סיני הר על שעמדו ישראל זוהמא בה הטיל י עקידה

 פסקה לא סיני הר על עמדו שלא עברם זוהמתן "?שמ
 גרים אשי ,לרב דרבא בדיה אחא רב א״ל זוהמתן ה׳צ,”ח

 דכתי׳ היה מזליהו דאינהולאהוו אע״ג א״ל יע״שמאי
 אשר ואת וגו׳ היום עומד עמנו פה ישנו אשר את *כי יש״א

 בר ראר״א כהנא בר אבא דר׳ ופליגא וגו׳ פה איננו י>׳בט3י
 אברה" מאבותינו זוהמא פסקה לא דורות ערג׳ כהנא
 יעקב עשו את הוליד יצחק ישמעאל את הוליד
 :דופי שום בהם היה שלא שבטים י״ב את הוליד

 קפחו דיוטסית ומיא דפרוגיתא חמרא חלבו א״ר קה
 איקלע ערך בן אלעדי ר׳ מישראל השבטים י׳ קמז
הדר בי תלמודיה איעקר בתרייהו אימשיך לחתם ע״ב

 עצה לה כשנתן חוה על נחש כשבא :במקומן שאינם לפי
 :כשואין לשון השיאני הנמש דנתי׳ עליה בא העץ מן לאכול
 זוהמת׳: פסקה מהיכן סיני הר על תיו שלא מאי גרים

 ונטהרו נתקדשו סיני הר על שעמדו וכל בסיני הוה מזלייהו
 כדתני׳ בישראל שהיו ופסמיס ,עורי ואף מום מכל ונתרפאו
 סיבי: עד זוהמא פסקה דלא דאמרן הא ופליגא בספרי:
 ריומסית )ומיא משוכמ. שיינה מדינה שם דפרוגיתא חמרא

 ומרפא שמעמל׳ גיןרא3 ואמרי׳ מלומין שמימיו כהר שם
 השבטים עשיית קפחו :מלוק( שהטיט ומרפא מממחת פירוש
 ויצאו בתורה עסוקים היו ולא בכך ועסוקים הבאה בעלי שהיו

 בתרייהו אימשיך ודיומסית: לפרוגיתא להתם רעה: לתרבות
מעמידי רגיתר■ ♦ ותרמית אמר
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 חזר׳ החדש למקרי בעא בסיפרא למקרי קם אתא
 עליה רחמי רבנן בעו לבם היה החרש אמר לכם

 הוי אומר נהוראי ר׳ דתגן והיינו תלמודיה. והדר
 אחריך תבא שהיא תיאמר ואל תורה למקום גולה

 ג משל* תשען אל בינתך *ואל בידך יקיימוה שחביריך
 ואמרי שמו נחמיה ר׳ אלא שמו נהוראי ר׳ לא תנא
ר׳ שטו נקרא ולמה שמו ערך בן אלעזר ר׳ לה

בהלכה: חכמים שמנהיר.עיני נהוראי
 קמה לאעללפירקי׳ חנהאיקלעלפומבריתא בר בר רבה

זיל א״ל דיילא לאדא שדריה יהודה דרב
 אין דריש דקא אשכחיה אתא גרביה אזל גרביה

 בגדתאה חנא רב אמר הבי א״ל השבר את טחוירין
 הא א״ל השבר את מחזירין הלם שמואל אמר
א״ל לי שמיע ולא דידן שמואל והא דידן חנא

גרבתיך: בדינא לאו
 ת״מ במקו׳ אלא תשב אל אתת ת״מ אם תורה למקים גולה הוי

 ל* ודי למיהוי בכך לך *ודי אלי יבאו הס ]תלמידים[ תאמר ואל ]מכריך[
 למה נכן מסכת׳ וכשתשנ׳ אצלם רגיל שתה׳ בידך יקיימוה שחבריך גולה:

 נ״יה^ הימנה תשתכמ ואל בפיך שדור׳ ותהא תשמענה אמרת והס א׳
 ",5לנ וכשאמזור וזכרן אני גדול מכס לומר תשען אל בינתך ואל

ממני: מכרתה תשתכמ לא זו מסכת׳ או זי סרק
 שיבא: עד בגדו קמ גרביה ממונה: חנשטר״ל דיילא אדא

דידן חנה הא :וכו׳ יהודה לרב אשכחיה :רבה אתא
ברינא לאו :תנה עד מפיו זאת שמענו לאו היא ממקומנו

______________-ת-רי■ זיא •!איי דתמיי-. תיר0פ2^—
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ועשרים שלשה פיק
 הדיוקנאו׳אסור ותחת הצור׳ תחת המהלך כתב ח״ר קמט

 אסור כחול אף עצמה ודיוקנא בשבת לקרותה
 האלילי׳ אל תפנו *אל שנא׳ משום בה להסתכל יט ו׳קיי(

 מדעתכם: אל תפנו אל הנין א״ר תלמודא. מאי
 על נענש שחברו כל יעקב רבת בריח יעקב א״ר קו
 הקכ״ה של במחיצתו אותי מכניסין אין ידו שה
 יפתה מי ה׳ *ויאמר דכתיב משום' אילימא מנ״ל 5ע״

 בכה זה ויאמר גלעד ברמות ויפול ויעל אחאב את
.ויאמ׳ ה׳ לפני ויעמוד הרוח ויצא בכה אומר וזה ,

 בפי שקר .רוח והייתי אצא ויאמר ונו׳ אפתנו אני
 כן ועשה צא תוכל וגם תפתה ויאמר נביאיו ""אכל

 ומאי נכות של רוח זה יוחנן א״ר רוח מאי ואמרי׳
 טעמא היינו התם ודילמא ממחיצתי צא רב אמ׳ צא

 מהבא אלא עיני לנגד יכון לא שקרים *דובר רכתיב >ןא י*י׳

 במן בגון הדיוקנאות. ותחת הצורה תהת המהלך כתב
נכי. של דיוקנאות או משוכות מיות בכותל הצרים אדס

 צורת זו וכותבים וגלית דוד מליזחת כגון מעשים של אדם
 שמא בשבת לקרותו אסור פלונית: דיוקנית וזו פלונית

 עושים אתם אשר אל מדעתכם אל הדיוטות: בשטרי יקרא
יזללים: מלשון אלילים שלכם: ויזלל לבבכם מדעת

בכה: אפתנו אני ככה זה
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 ד ההקית אחה גם שתה נבוכרנצר זה מכבוד קלין *שבעת
 בנכוכרנצר קרא דכוליה חרא צרקיהו זה והערל
 למעבד ליה הוי מאי צדיקא צדקיהו ועור כתיב

 אותו שבקש בשעה רב אמר יהודה רב דאמר ליה
 מאוח ג׳ ערלתו נמשב׳ כך צדיק לאותו לעשות רשע
 י׳ ייחל׳ אין טוב לא לצדיק ענוש *גם מהבא אלא אמה

 י מלי׳ רשע חפץ אל לא *כי וכתיב רע אלא טוב לא
 במגורך יגור שלא ה׳ אתה צדיק רע יגורך לא אחה
 מ״ר זה( עם מקושר מאמר ל״ז סי׳ )בב״ב רע.

 יי ישעי׳ ׳אמ גויס על *חולש וגו׳ הילל משמים נפלת *איך
 3"שסממלכו׳ גדולי על פור מטיל שהיה הונא רב בר רבה
 שם *כול וכתיב זכור משכב של יומו בן איזה לידע
 יוחנן א״ד בביתו איש בכבוד שככו כלם גויס מלכי
 אותו של ימיו כל יוחנן זכורוא״ר ממשכב שנחו
 יי ישעי׳ *נחה בריהשנא׳ כל בפה שחוק נמצא לא רשע

 השתא רעד מכלל רנה פצחי הארץ כל שקטה
 המלכי׳ על זכור משכב מטיל שהיה חשתעי בכבוכדנצר קלון שבעת

 שכעת והיינו אחה ש' ערלתו כחשכה צדקיהו של יומו יכשהגיע
 לאוקחי חצית שפי׳ כתיב בנבוכדנצי קרא דכוליה חרא קלון:
 שהיית כאותם אתה גס שתה קאחר והכי בנבוכדנצר :וליה
 לו שעשת בשעה והתגנה; והתערל והערל אותן; חלקה
 :היה אנוס ש״ח צדיק לאותו חדקאחר לקחן וכו׳ רשע אותי
 וכתיב :רע הוא הרי טוב דאינו וכיון טוב לא לצדיק ענוש

עלגוים חולש במחיצתו: נכנם אינו אלחא .אינורךרע
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 בביתו לעמוד אסור אר״י יצחק וא״ר רנה. הוה לא

א״ר שם. ירקדו *ושעירים שנא׳ רשע אותו של ישעיהו
 לאותו לעשות רשע אותו שבקש בשעה א״ר יהודה
 מהזרת והיתה אמה ש׳ ערלתו נמשכה כך צדיק

מכבוד קלון *שבעת שנא׳ כלה המסיבה כל על כ *־.יזיק
 הוו. ש׳ בגימטריא ערל והערל. אתה גם שתה
 רעשו לגיהנם רשע אותו שירד בשעה א״ר ואר״י

 עלינו למשוול שמא אמרו גיהנבם יורדי כל
 שנאמר בא הוא כמותם ליחלש או בא הוא
 יצתהב״ק נמשלת. אלינו כמונו חולית אתה יי*גם

 *איך ערלים את והשכבה רדה נעמת *ממי ימקאללכואמרה
 אומה שבחה א״ר אר׳יי • מרהבה שבתה נוגש שכתיד ',י**

 מאד שאמרה וא״ר והבא. *מדוד שאמרה קנזאת
לי •הוספת יתירה *ורבו מרה: בלא הבא יי^לימאד
 מלמד אבא בר ירמי׳ רבי אמר יהודה ר׳ אמר

 מה לקיים בראשו תנין וקשר וכר ארי על שרכב
לעבדו: לו נתתי השדה חית את *וגם שנא׳ ־יי׳כי”

 ובשביל אנשים ולא שם ירקדו ושעירים :כתיב בנבוכדנצי
 המסבה :המלך גזרת מבטל ונמצא המזיקין מסתלקין הבריות
 כיורדי וגו׳ חולית אתה גם :לפניו ויושבין מסובין שהיו מלכים
 לקראת לך ׳ר־נזה מתחת שאול מיניה לעיל דכתיב כתיב מהכס

 נעמת :ממשלה לשון נמשלת אליגו כמונו חולית ונו׳: בואך
 ודיכרי מעות מדוד :האמרים חן בנועם להיות אתה סבור

 שנים ז׳ שהיה לאחר לי הוספת יתירה ורבו והבא: זהב
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דתיהור ! . .
 גם,מ)מרשקשר התוספת ומהו כן משתבין היה למלכותו ומזי בהמה

שגג אפסר: כמין ארי של בראשו גדול תנין
הוא;נהרהיי דיבור הכי וכל וכר. הפרא יב והא אסור טי ודבור

 שס ראמרי המנונא ורב חסדא רב והא אסור מי ודבור
לחשבן מותר מצוה של חשבונות תרוייהו

 בשבת לעניים צדקה פוסקים אלעור וא״ר בשבת
 נפש פקוח מפקחין יוחנן א״ר אידי בר יעקב וא״ר

 לפקח כנסיות לבתי והולכין בשבת רבים וכקוח
 נחמני בר שמואל וא״ר בשבת רבים עסקי על

 ולבסילקאו׳ ולקרקסאו׳ לטרטראו׳ הולכי׳ יונתן א״ר
 משדיי׳ מנש׳ דבי ותנא בשבת רבים עסקי על לפקח

 סבר ללמדו התינוק ועל בשבת ליארס התנוקת על
מ ישעי׳ ודבר חפצך *ממצוא קרא אמר אומנות וללמדו
מותרים: שמים וחפצי אסורים חפציך דבר

 קן בתוך פרצה לו שנפרצה אהד בחסיד מעשה ח״ר
 שם הוא ששבת ונזם לגודרה עליה ונמלך שדהו

 ע״ג ועלתה נס לו ונעשה גדרה ולא חסיד אותו ונמנע
ביתו:אע״ג אנשי ופרנסת פרנסתו היתה וממנה צלף בו

 'א<נזנ7כ דיקומבי״חונש: פקו? סכנה: בו שיש בדבר נפש פקוח
 סלטין^ףי* מיני וקרקסאות טרטראות לרשות: כגון דרבים ופקוח

 ירש״א' דהא אומנות ללמדו הועד: לבית יאספו ששם ובסילקאות
לסטות מלמדו אומנות מלמדו שאינו דכל היא מצוה כמי

בהאשה: בקדושין מקרא *לפיכן ומצוה
יש אוכל מיני וג׳ הרבה עכפים ונעל הוא גדול אילן צלף
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 השדרה חוט זח הכסף חכל ירתק לא אשר *עד קח
המבוע על כד ותשבר אטה זה הזהב גולת ותרוץ הנא

 פרש זה הבור אל הגלגול ונרוץ הכרס ע״נזה
 אט׳ חגיכם פרש פניכם על פרש *וזריתי ךל׳עוכה״א

 שמניחין ארס בני אלו חגא[ א״ר ]וא״ל הונא רבנ ׳3"^
 א״ר לוי א״ר כחגי׳ ימיהם כל ועושים תורה לדכריע לפ2

 לו ונופלת נבקעת כרסו ימים ,ג לאחר אר״י פפי הפידשי׳
בי: שנתת מה טיל לו ואומר פניו על ״י"״:
 אח עליו מחללין חי יומו בן תינוק אומר רשב״ג הניא קט
 כדי אח׳ שבת עליו חלל תורה אמרה השבת שם

 אין מת ישראל מלך דוד הרבה שבתות שישמור נ"יי $׳
 והיינו המצות מן בטל אדם שמת כיון עליו מחללין .

 חפשי נעשה אדם שמת כיון חפשי *במתים דאר״י
 בן תינוק אומר אלעזר בן ר״ש ותניא המצית מן

 העכברי׳ ומן החולדה מן לשומרו' צריך אין חי יומו
 החולדה מן לשימרו צריך מת הבשן מלך עוג אבל

 כל 'יהיה וחתכם *ומוראכם שנא׳ העכברים ומן
 שמת כיון הבריות על מוטלת אימתו חי שאדם ומן

אביתרי! אריא נקטינן פפא רב אמר אימתו בטלה

ולולבין: קפריסין אביוכות כפירותיו
 אטה זו ככסף: ולכן ?בל כמין שהוא השדרה חוט זה

 וגלגל פרש זה :מיס גולות כקו תולדת של מעין שהוא *נקהל'
בתענוגים: כחגים פיך: לתוך שכופל הכור אל גלל: "^לשין6^

 להורגן נפיל לא תרי אבי אריא ?יותכס: לשון וחתכם



ררח שבת ועשרים שלשח פרק שלאל

 בר כדרמי ההוא דנפיל חזינן קא הא יפיל לא
 באדם שולטת חיה איו אבא בר רמי דאמר אבא

 ילקמלי© לב ביקר ^ואדם שנא׳ כבהמה לו שנדמה עד
 בבית לישן אסור חנינא א״ר נדמו כבהמות נמשל

לילית: אחותו יחידי בבית הישן יכל יחידי
 שס מוצא שאתה עד עשה אומר אלעור ק ר״ש תניא

 אמר שלמה ואף בידך. ועודך לך ימצוי
 קהל״יי אשר ער בחורותיך בימי מראך את *ווכור בחכמתו

 שנים והניעו תוקנה ימי אלו הרעה ימי יבאו לא
 המשיח ימי אלו חפץ בהם לי אין תאמר אשר
 רשמואל ופליגא חובה ולא זכות לא בהם שאין

 המשיח לימות הוה העולם בין אין שמואל דאמר
3* דכדיס אביון יחדל לא *כי שנא׳ בלבד מלכיו׳ שעבוד אלא

הארץ: מקרב
 קי אדם יבקש לעולם אומר הקפר אלעור ר׳ תניא

שם בא בא לא הוא שאם וו מרה על רחמי׳
 ©י דניי׳ הדבר בגלל *כי שנ׳ בנו בן בא בא לא בני ואם בנו

 ידלנהי ♦ארי ואפילו הארץ מית כל על וכתיב תרי ומוראכם כדכתיב
כבהמה. לאריה וכדמין מיתה עליהם דכקכסה אבא בי" כדרמי

כ:"ע כדחה שכבהחה בידיע בו מושלת שמיה חי נמשל
 ־ ׳ :ממון לך ומצוי :לעשות למי מוצא שאתה עד :צדקה עשה

 דבר לא זכות לא :שתמות קודם ברשותך עודך בידך ועודך
 יד: ולקפוץ לב לאמץ חובה ולא עשירים: שכולם בו לזכות

עליו או לבא הוא המזומן דדבר עניות לידי יבא שלא זו מדדי על
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 בעולם שחוזר הוא גלגל ישמעאל ר׳ דבי תנא הוה
 מיענו לא מרבנן צורבא האי נקטינן יוסף רב אמר
 אהרורי דמיעני איתא אס דמיעני חוינא קא והא

 אתי כי לדביתהו הייא ר׳ א״ל מיהדר לא אפתחא
 לבניך דלקדמו היכי ריפתאכי ליה אקדים עניא
 בגלל כי כתיב קרא א״ל להו לייטת קא מילט א״ל

 שחוור הוא גלגל ישמעאל ר׳ דבי ותנא הוה הדבר
רחמים לך *ונתן אומר ברבי ר״ג תניא בעולם י^3י

 מרחמין הבריות על המרחם כל והרבך ורחמך
 אין הכריות על מרחם שאינו וכל השמים מן עליו

השמים: מן עליו מרחמין
 פדחרה וו והאור השמש תחשך לא אשר *עד קיא
 הלסתו׳ אלו והככבים נשמה וו והירח והחוטם שם

 אדם של עיניו מאור וו הגשם אחר העבים ושבו ע יהל"
ער דמעתא האי שמואל אמר הבכי אחר שהולך

 רב ואמר הדרא לא ואילך מכאן הדרא שנין ^מ׳
 ואילך מכאן מרווח שנין מ׳ עד כוחלא האי יכמי״סנחמן

 ארווחי מוקי׳ אוקימי דגירראי כאביסנא מליא אפילו

 הבריו׳: על שתרחם רחמים לך ונתן בכי: בן על או בכו על או
 והחוטם :הפרצוף מכל יותר ומצהיב מלק שהו׳ החצץ פדחת זו

 אדם: כראלהי׳נשמת כלכתי׳ נשטה זה אדם: פכי תואר שהוא
 המאור ויכם׳ יבא עיכי׳ משכיות העבים ושבו :למייס הלסתות

 עליו: רבות וצרו׳ כמ תשות מחמת כזקכותו בבכיה שירבה אמר
 •גדול כמכחול בעיכים כמלא מלא אפי׳ :עיכים מאיר מרווח

 המאור שוקי׳ אוקמי גרדיי׳: של כובד גרדאי של כאביסג׳



רלט שבח ועשרים שלשה פרק שואל

 הוה לא ברתיה ליה שכיבא חנינא ר׳ מרווח. לא
 אפקה תרנגולת׳ רביתהו לי׳ אמרה עילוה בכי קא

 הא כי לה סבר ועוירא תיכלא תרתי א״ל מביתך
 הן דמעות שש קצרתה בן יוסי ר׳ משום דאר״י

 הנב הכסא בית *ושל בכי ושל עשן של רעות וג׳ יפות ג׳
 ? קהלמ *ביום .יפית סירות ושל שחוק ושל סם של רעות

 אלו הבית שומרי וגו׳ והתעותו הבית שומרי שיוועו
 שוקי/ אלו החיל אנשי והתעותו והצלעות. הכסלים

 בארובות הרואות וחשכו .שיני׳ אלו הטוחנות ובטלו
 מ״ט חנניה בן יהושע לר׳ קיסר א״ל עינים. אלו
 גלירי סחרנוהי תלג טור א״ל אבירן לבי אתית לא

 אמרי רב דבי טחנין לא טחנוהי נבחין לא כלבוהי
 קיסמא בן יופי ר׳ תניא בחישנא אבידנא אדלא
 שיכול ועוירא תיכלא שהו׳: מחה )יותר( יחשיך שלא סוקיס
 בית של וצרה: אכל חתוך בכי של :הדמעה ועוורון כניס

 הכסלים חרדל: ריח כגון פירוח של חתוךיסורין: הכסא
 של וחיותו החעיס בכי שומרים שהם והצלעות פלכ"קש:

 כמחן אדם של שכחו שוקים אלו בעדם: וסוגרים אדם
 המינים שם להתוכח העשוי חקוס אבירן כבי עליהם:

 כלומר שלג כעשה ההר חלג טור במקראות: ישראל עם
 קרח מלא הר של סביבותיו גלידין סחרנוהי לבן: ראשו

 קילי נבחין לא כלבוהי הלבינו: וזקני שפחי כלומר
 בחישנא אבידנא ארלא השיניס: טחגוהי כשמע: אינו
הולן אני זקכה מרוב מפשפש אכי חחכי נאבד שלא מה אחר
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 ולא־ ראזלא לחרא לה ווי מתלת תרי טוב אומר
 אתא כי ינקותא תסדא רב אמר היא מאי אתיא

 כלילא סיבות׳ דוורד׳ כלילא ינקותא אמר דימי רב
 בנגרי־ ותשכח בבכי דוק רר״מ משמיה תנא דחילפי

ראינו לא ורעה טובים ונהיה לחם *ונשבע "ישנא׳ •ימי׳
 ועייל שקיך שרי שיננא יהושע לר׳ שמואל א״ל

 ואילך מבאן מעלי מיכל שנין ארבעין עד לחמא
 קרחה בן יהושע לר׳ גווא האי א״ל מעלי משתי
 א״ל לגודינא כמהב׳ א״ל הוי כמה לקרחינא מהבא
 שליפא עקירא א״ל בארבע קרחה ברחא מינאי

 סוס רעל א״ל מסאני׳ סיים דלא חזייה כתמניא

 תרתי לין• הנאבד דגר שמבקש כמו ונראה ימכעכע שמומ
 של מג׳ הכמורות'* ימי של הרגלים ב׳ טובים מחלת טבא
 כלימר עליה מבל לה ווי רגליו: עם משענת שצריך !קנה

 כלילא מחרת: ואינה ההולכת ווי ולצעוק להתאונן לו יש
 ותשבח רוקבככי אורד״יגאש: חילפי ורד: של נזר רוררא
 כסי דוק כמך: שימזק בפסיעות ותמצא הרבה אכול בערי
 פת ואכיל פיך פת? שקיך שרי :כוסס לשק ומדקה אכלת
 הוי כמה מהכאלקרחינאה היה: ומק סריס גוזא הרב׳:
 קרמתוכתכוין: על להקניטו הקריז עד מכאן יש מהלך כמה

 ברהא מינא׳ א״ל :הסריס עד שמכאן כמת לנוזיג׳ כטהכא
 שם על ע! הוא קרחא ברחא :בל לקות שתקרין בד׳ חאדק

 עקירא ליהושע: א״ל :קרת קורהו כרמל בצמר מלובש שאינו
 חזייה :)זוזי׳( בת׳ לוקמין ונתוקין עקורין שבציו שה שליפא
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 בר ברגלוהי ודמנעלי חורין בן חמור רעל מלך
 מינית טב וקביר דחפיי תא ולא תא דלא איניש

 הדרת לך אמרי תלת לי אמרת תלת גוזא גוזא א״ל
 כרוך בנים הי נחלת אשת לב שמחת זקן פנים

 קרח^ן א״ל מכלם האיש לאותו שמנעו המקום
 לר״ש ר׳ א״ל תוכחה שליפא עקירא א״ל מצויינת

 כדרך ברגל פניך הקבלני לא מה מפני חלפתא בן
 נעשו )קטני׳( סלעים א״ל לאבותיך אבותי שהקבילו

 משים ג׳ נעשו משתים רחוקי׳ נעשו קרובי׳ גבוהי
 י׳ ־זהלה נקביו אלו בשוק דלתים *וסוגרו .בטל בבית שלום

 שאינו קורקבן בשביל הטחנה קול בשפל אדם של
 מגערתו צפור שאפילו הצפור לקול ויקום טוחן

 ג?׳. רל שירים )קול שאפילו השיר בנות כל וישחו משנתו
 ,הישהגלעדי ברזילי אף כשיחה עליי דומות ושירות(

 את מצויינת קרחא ;מסאניה סייס ללא יהושע לרבי מינא
 יהושע: ר* א״ל בתמיה: עמלי בא אתה במרינה הקרין

 ולהתוכמ להקניטני הסרים אתה תוכח׳ שליפא עקירא
 ענוה ולרך פני הקבלת לא פניך הקבלנו לא באתו עמי

 שזקנתי: גבוהים לי נעשו קטנים סלעים ליה: קאמר
 אני שצריך ג׳ לי נעשו משתי׳ :כימוקיס לי כלחק קרובי'

 קרובי'נעשו ל״א .תשמיש אבר בבית שלום משים משענת:
 רגליו להריזיק צריך כשמזקין אלם של מלשו׳ מרוב ריזוקיס

 קורקבן אכילתו: טויזנין מעיו בני שאין טוחן שאינו מזה: זה
שיר של קולות כל השיר בנות כל צינשיל: שקורין המסם
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 האדע היום אנכי שנה שמונים *בן לרור :יני״אמר
 משתנוו־ה. וקנים של שדעתן א״^ימכאן טוב כין
 אשתה' אשר ואת אוכל אשר את $דך יטעם אם

 ואם מתרפטות. וקנים של ששפתותיהם מכאן
 ושרו׳[ שרים ]בקול ושירו׳( שירים )קול עור אשמע
 רב אמר מתכבדות. זקנים של שאזניהם מכאן

 דהואי מתא א דההיא הוה שקרא הגלעדי ברוילי
 טעמ<ת והות שנין ותרתין תשעים בת רבי ■בית

 הוה בוטה שטוף הנלערי ברוילי אמר רבא קידרא
עליו: קופצת זקנה בזמה השטוף ובל

 ומן כל ת״ח אומר יוסי בר׳ ישמעאל ר׳ תניא קיב
 *בישישיי שנא׳ בהם נתוספת חכמה שמוקינין שם

 שטוקינין זמן כל וע״ה תבונה ימים ואורך *^ינחכמה
לנאמני׳ שפה *משיר שנא׳ בהם נתוספת שסטפשות

 גבשושית שאפי׳ יראו מגבוה גם יקח זקנים וטעם
 כדרך וחתחתיס הרים כהרי עליו דומה ״קטנה־“מ

 תוהים נלו[ )לכו( נעשה בדרך שמהלך כשעה

 האדע לכתיב משתנים זקנים של שדעתן שיתה: לי הדין
 סתבקעות מתרפטות קאחר: מרובה ובזקנה לרע טוב בין

 שטוף הכבד: ואזניו כקו מתכבדות המרופט: מנעל כסו
 ורודף: הדבר אקר להוט במלתחה שוטף סוס כמי

 קתוקם תד אהדדי קראי מדקשו וע״כ יקח זקנים וטעם
 הם יראים יראו מגבוה :השוק בזקני ותד בתכסיס

תוהיב הם: גבוהים ואוסרים שכדרכיס סגבשושית הזקנים
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 החגב קליבוסת..ויסתכל זו השקד וינאץ )תוהים(.

 כהנא רב חמדה, זו האביונה ותפר עגבות. אלו
 קרא להאי מט^■ כי דרב קמיה סדרא פסיק הוה
 רב אמר בטלחמריהדר׳ ש״מ אמר ואיתנח נגיד

 צוחמליסלג הוא אשה זו ויהי אמר הוא *בי מ״ד כהנא
ופיה צואה מלא חמת אשה תנא בנים אלו ויעמוד

אחריה: רצין והכל דם מלא
 מלמדקיג יצחק א״ר עולמו בית אל האדם הולך כי

שם כבודו לפי מדור לו עושים וצדיק צדיק שכל
 כשהם לעיר ועבדיו הוא שנכנס כ׳־ו למלך משל

 אהד כל לנין כשהן נכנסין אחד בשער כלם נכנסין
 מ״ד יצחק וא״ר כבודו לפי מדור לו נותנין ואחד

 עושהקהלמיא שאדם דברים הבל והשחרות הילדות *כי

 בולטין ויהיר יציץ שקדים של אילן השקד וינאץ פמדיס:
 בו תקוע שהירך אכקא של עצם קליבוסת זו שלו: נצים
 עליו דומה החגב ויסתכל כמו: תשות מרוב ויוצא בולט

 כשיס: ממדת התאוה תבטל האביונה ותפר כבד: כמשא
 ואתנה נגיר פסיקים. של פרשיות מסדר סררא פסיק

 לא המלך גזרת ע״פ לא אס אשה זו תאותו: חמריה רב:
והכל מיאוס מלאה כמחת שהיא לה להתאוות ראויה היתה

ע״כ: אמריה רצץ
 כל ש״מ העולם בית אל כתיב חדלא כבודו לפי טרור

 הכל כאן אף א׳ בשער לו: המוכן לפי ואמד אמד
תשמיש. רוב בילדותו עושה שאדם אמד: בעני: מתים
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שבח ועשרים שלשה שואלפרק

 קשה יצחק וא״ר זקנתו לעת פניו משחירים בילדותו
בשרו *אך שנאמ׳ חחי בבשר כמחט למת אייכ״ירמח
 מתאבלת! אדם של נפשו חסדא רב אמ׳ יכאב. עליו

 *ויעש וכתיב תאבל עליו *ונפשו שנא׳ ן׳ כל עליו שם
לו שאין מת יהודה רב אמר ימים ז׳ אבל לאביוג ניל

 ההוא במקומו ויושבים אדם בני י׳ הולכים מנחמין
 מנחמין ליה הוה לא יהודה דרב בשבכותיה דשכיב

 ויתבי עשרה בי יהודה רב דבר הוה יומא שס*כל
דרב בחלמיה ליה אתחוי ימים[ ז׳ ]לאחר בדוכתי׳ ע״ב

 א״ר דעתי את שהנחת דעתך תנוח וא״ל יהודה
 שיסתם עד יודע המת בפני שאומרים כל אבהו
 אמ׳ חד אבא בר ור״ש חייא ר׳ בה פליגי הגולל

הבשר שיתעכל ער אמר וחד הגולל שיסתם עד
 עליו בשרו *אך דכתיב הבשר שיתעכל עד מ״ד יד

*וישוב דכתיב הגולל שיסתם עד מ״ד גו׳. יכאב כי קהלת
 חשוב *והרוח ת״ר וגו׳ כשהיה הארץ אל העפר שם

 לך נתנה כאשר לו תנה נתנה אשר האלהים אל

 אכלי־ לו מנחמיןאין לו שאין כמו: מתיש פניו משחירים
 יומא כל שם: שמת במקום במקומו לנממן: צריכין שיהיו

 ונפשו ארונו: על שנותנים כיסוי הוא גולל ימיאבנות: ז׳
 :להבין מיות צד נפש לו יש בשר לו שיש זמן כל תאבל עליו

 מיד כשהיה הארץ אל ומששב עפר קרוי גופו העפר וישוב
 יתירה קרא נתנה אשר עוד: רוין בו שאץ תשוב והרוק

נקייה לך שנתנה כמו אליו שתשיבנת זהיר הוי ל׳דרש הוא



רמב <שבח ועשרים שלשה פרק שואל

 שחלק ב״ו למלך משל בטהרה אתה אף בטהרה |
 והניחום קפלום שבהם פקחים לעבדיו מלכות בנדי

 מלאכה בהם ועשו הלכו שבהם טפשים בקופסא י
 החזירום שבהם פקחים כליו את המלך כקש לימים

 לו החזירום שבהם טפשים מגוהצים כשהם לו
 וכעס פקחים לקראת המלך שמח מלוכלכין כשהם

 לאוצר בלים ינתנו ׳אמ הפקחי׳ על טפשים לקראת1
 כליסינתנו ועלהטפשי׳אמ׳ לשלום לבתיה׳ ילכו והם '

 על אףהקב״ה האסורים יתחבשו׳בבית והם לכביסה
 יכ ישעיה משכבותם על ינוחו שלום *יבא אומר צדיקים של גופם

 כה ש״א צרןרה ,ארנ נפש *והיתה אומר הוא נשמתם ועל
 מח ישעי׳ ןאו* אומר הוא רשעים של גופן על החיים בצרור
 א שמיאל את*ן אומר הוא נשמתן ועל לרשעי׳ ה׳ אמר שלום
 ,פ ” אליעזר ר׳ תניא הקלע כף בתוך יקלענה אויביך נפש
 הנ״א הכבוד כסא תחת גנוזות צדיקים של נשמתן ׳אומ

 יש״א ושל החיים בצרור צרורה אדני נפש והיתה שנא׳
 בסוף עומר א׳ ]ומלאך והולכות זוממות רשעים
 ומקלעין העולם בסוף עומד אחר ומלאך העולם
 בתוך יקלענה נפש;אויביך ואת שנא׳ לזה[ זה נשמתן

 תמת תנתן זו אף להצניען לאוצר ינתנו כלים :עין בלא
 שם: לצורפס לגיתכם זו אף ללבן לכביסה הכבוד: כסא

 רויזב הקלע כף ושלום: אורה בלא באשך האסורין כבית
 בצרור כף: כעין עשויה לקלע לתוכי האבן שנותן הרצועה
בזממא כמו זוממות בכסאו: עמו אלהיך{ ה׳ את החיים
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 בינוני׳ של נחמן לרב ]רבח[ )רכא( א״ל הקלע כף

 מילתא האי לכו אמרי לא שכיבנא איכא א״ל מאי
 הללו נמסרי׳ לדומה ואלו. אלו שמואל אמר הכי
 רב א״ל מנוחה להם אין והללו מנוחה להם יש

העפר *וישוב דכתי׳ עפרא דהוו צדיקי׳ עתידין מרי ע הלת?
 בארעא קפלי דהוו קפולאי הנהו כשהיה הארץ אל

ואמרי אתו יאשי׳ בר אחאי ר׳ כהו נחר נחמן ררבב של
 ניהו מאן וא״ל אתא גברא בן נהר נחמן לרב ליה
 אמ׳רב ולאו יאשיהא״ל בר אחאי אנא א״ל מר

 דלא מרי ומנו א״ל עפרא דהוי צדיקי עתירי מרי
 אל העפר וישוב כתיב קרא והא א״ל ליה ידענא
 אקרייך לא קהלת דאקרייך א״ל כשהיה הארץ

שישלו מי כל קנאה עצמות *ורקב דכתיב משלי יד מפלי
 קנאת לו שאין כל מרקיבין עצמותיו בלבו קנאה
 דאית חוייה גששיה מרקיבין עצמותיו אין בלבו
 גלית א״ל דביתא לגויה מר ליקום א״ל מששא ביה

אני כי *וידעתם קריתדכתי׳ לא נביאי יז^לליארעתיךדאפי׳”
 ובינוני׳: רשעיס ואלו אלו הסוהר: ברית ?בושות דפרזלא
 צדיקי׳ אפי׳ עפרא רהוו הרו?ות: על הממונה מלאך לדומה
 גער בהו נהר ?וסריס: קפולאי עפר: ונעשים נרקבים

 ואיני ליה ידענא רלא שם: נקבר שהיה אחא ר׳ כהו:
 עצמותיו ?ברו: על ות?רות קנאה לו שיש מי לדבריו: ?ש

 ליקום שהיה: כמו העפר אל וישוב נאמר ועליו מרקיבין
לביתו: אדוני יבא רביתא לגויה רמ



רמג שבת ועשרים שלשה פרק שואל
 מקברותים אתכם ובהעלותי קברותיכם את בפתחי ה׳

ניאשי׳ תשוב. עפר ואל אתה *כרעפת והכתי׳ ]א״ל[ עמי
המתים: תחיית קודם אחת שעה ההוא א״ל
 קיר של נשמתן אמריתו אבהו לר׳ מינאה ההוא א״ל

שם טמיא אובא הכבוד כסא תחת גנווות צדיקים
 י״ב בתוך התם א״ל בנגיר׳. לשמואל אסקיה חיכי

 ונשמתו קיים גופו חודש כלי״ב דתניא הוה חודש
 הנג *ונשמתו בטל הגוף חודש י״ב לאחר ויורדת עולה
 דרב ברי׳ יהודה רב אמר :יורדת אינה ושוב עולה

 אדם של מהספדו ררב משמיה שילת בר שמואל
 לרב רב והא״ל איני לאו. אם הוא העה״ב בן אם ניכר

 קאימנא דהתם הספדאי אחים שילת בר שמואל
 רשות לכו אין חקברותיכו ה הקל שיעלכו עד ובהעלותי בפתחי
 ברשעים לחיחר ליכא והאי תשוב עפר ואל והכתיב לעלות:
 :בהם שוין דורותיו כל הראשון אדם של קללותיו דכל לקודיהו

ארחי בלשון טחיא .בעצמות שמשתמש אוב בעל טמיא אובא
 בית טהרות של בפירושו האי רב פירש וכן עצמות

 למכשפות קורין כף בנגירא : עצמות מלא טמיא מלא שהוא
 היה כשר שאס הוא העה״ב בן אם :ארחי בלשון אוב של

 בהספראי :אחים שבחו ומספרין חעו׳7 ומורידין בוכעעליו הכל
 שיתמחחו שלי בהספד התאמץ מיתתי בשעת קאימנא דהתם
 הספד בשעת קאימג׳ רדזתם :ויבכו שם העוחדי' רחמי ויכחרו
 אתספדיה לאזהורי לרב איצטריף אלחא תתחמם איך ואשמע

לאזהורי׳ ליה לחה תעה״ב ובן רבה גברא דרב וכיון
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 דמחמו הא ואחים לירח דמחמו הא קשיא לא

 מר כגון לרבה אביי לירה אמר אחיכם ולא ליה
 הספדיה אחים מאן פומבדיחאי כולהו ליה רסנו
 מיניה כעא חנן. רב בר ורבה אח מסתייה א״ל

תשמענ׳ *ואזניך א״ל העה״ב בן איזהו מרב אלעזר ר׳ ל ישעיה
 חנינא ר׳ .בו לכו הדרך זה לאמר מאחריך דבר

 בשוק *וסבבו הימנו נוחה ,רבותיו שדעח כל אמר יב קהל*
 לפני דברים עשה אמרי גלילאה בני הסופדים

מטתך. לאחר דברים עשה אמרי יהודה בני מטתך .
 : אתריה כי ומר אתריה כי מר פליגי ולא

 לפני אחר יום שוב אומר אליעזר ר׳ התם חנן הטו
 יודע אדם וכי ר״א את תלמידיו שאלו מיתתך שם

 ואחים להספד: דמחמוליה הא כיכר: האאמי־חהספדו
 על כ״כ נכמרים אדס בכי שאין בעיכן חמומי לעולם בו׳
 ובכו חחתחי בהספדא מחממו כי מסיד לאדם ומיהו זקן

 רסנו מחממי: ולא ליה מיזממו כ״כ מסיד שאיכו ולחי כולהו
 דשמיא בחילי להו דחוכיז חשוס פומכדיתאי כולהו ליה
 פוחבדיתאי חולין בשחיטת כדאחריכן הס רחאין פוחכדיתא ובכי

 לאמר מאחייך דבר תשמענה ואזנך :אושפיזין■ שכי לוייך
 שהלך הדרך זה תשמע כשתמו' מטתך מאחרי בו לכו הדרך זה
 הימנו נוחה העה״ב: בן שהוא לו מובטח בו לכו זה בו

 עשה :בו ורואין עליו ששוחעין חמה עליהם כוחה דעתם
 היא מטתך לאחר בהספדך: מטתך לפכי שיאמרו דברים

:המטה לאחר וביהודה המטה לפכי הספדכין היו שבגליל אלא היא



 רמד שבח ועשרים שלשדז פרק שואל
 ימות שמא היום ישוב וכ״ש א״ל ימות יום איזה

 ׳אמ שלמה ואף בתשובה ימיו כל ונמצא למחר
 ט קהל" 4ע ןושמ לבני□ בגדיך יהיו עת *בכל בחכמתו

 741'מש זכאי 1ב 1יוחנ קר אמר יחסי אל ראשך
 להט קבע ולא לסעודה עבדיו את שזימן למלך

 פתח על וישבו. עצמן את קשטו שבהם פקחים ומן
 טפשין המלך לבית חסר כלום אמרו המלך בית

 בלא סעודה יש כלום אמרו למלאכתן הלכו שבהם
 שבהם פקחים עבדיו את המלך בקש פתאום טורח
 שבהם והטפשין מקושטים כשהן המלך לפני נכנסו
 לקראת המלך שמח מלוכלכין כשהן לפניו נכנסו
 שקשטו הללו אמר טפשים לקראת וכעס פקחין

 שלא הללו וישתו ויאכלו ישבו לסעודה עצמן את
 היה ר״ט של חתנו ויראו יעמדו לסעודה א״ע קשטו
 ונראין( עומדין הללו שיהיו )והלואי מ ר" משום אוט׳

התשובה וטוב ימות יום איזה זה יודע שאינו שמסכי שכן וכל
 ר בתשובה יהיה ימיו כל כמצא מיתתו לפני 7אין יום

 בית חסר כלום ונקייה: טהורה נשמתך לבנים בגדיך
 ואנו פתאום לבא יבהילכו ושמא מוכן הכל בתטיה המלך
 בלא סעודה יש כלום :חקושטין לסעודה להכנס צריכין
 ויש סעודה צרכי המלך בית של לטרוין יצטרכו עדין טורח

 הבא לעולם ואף ויראו יעמדו : להתקשט הרבה שהות לכו
 אין רמ״א :ורואין עומדין ורשעים ואוכלין יושבין צדיקים
ולשמש הקרואים חן כראין היו הס אף שא״כ ורואין עוחדין
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 יושבין ואלו אלו אלא כמשמשין נראין[ הן ]אף

צמאי׳ והללו שותים הללו רעבים והללו אוכלין הללו
 תרעבו ואתם יאכלו עברי הנה ה׳ אמר *כה שנא׳ סה •שעי׳

 ירונו עברי הנה תצמאו ואתם ישתו עבדי הנה
 עת בכל ר״א לב מכאב תצעקו ואתם לב מטוב

 אל ראשך על ושמן ציצית אלו לבנים בגדיך יהיו
תפילין: אלו יחסר

שהחשיך מי
ואחבע עשרים פרק

 אין לעכו״ם כיסו נותן בדרך לו שהחשיך מי משנה קטז
 על בנמ׳ ושאלו החמור: על מניחו עכר□ עמו שסן

 ולאחש/מאי חמור 'ולא ״ם1לא.עכ שם *אין וו משנה סש
 לגלותה חכמים רצו ולא היתה אחרת עוד יצחק א״ר ב״ע

 אמות מד׳ פחות פחות מוליכו עודאחר׳היתה מאי ן!ם)ע״
אלהי׳ *כמד משום לגלותה. חכמים רצו לא אמאי עייני!
 מאי והכא דבר חקיר מלכים וכבוד דבר הסתר ך"?

 ציצית אלו :בושה כאן ואין עומדין ׳,המשרת דרך שכן
 וראו דכתיב טוב משמן שם שהם תפילין אלו : הבגד שמלובן

 רבי ותניא וגומר עליך כקרא ה׳ שס כי הארץ עמי כל
:שבראש תפילין אלו אומר הגדול אליעזר

 רצו לא ואמאי להצילו: לכיס תקנה היתה אחרת עוד
הסתר אלהים כבור תורה: דבר• להעלים לגלותה

מלכים וכבוד :שמים לכבוד תורה דבר להסתיר מותר דבר



 רמה שבח ואיבע עשרים פיק שהחשיך מי
 אמות ר׳ לאתויי אתי דילמא איכא אלהים כבור

 גדשו כיום בו אומר אליעזר ר׳ תניא הרכים ברשות
 תניא סאה מחקו ביום בו אומר יהושע רבי סאה
 לקופרח דומרח הדבר למרה אליעזר דרבי משל

 חרדל לתוכה ניתך אדם ודלועין קישואין מלאה
 לעריבה למה״ר יהושע דרבי משל מחזקת והיא

 מקיאה: ואגוזים דמונים לתוכה נתן דבש מלאה
קיז צדיק *יודע מ״ד נשיאה רבי אפתחא יונה ר׳ דרש

 קנה מועטי׳ שמזונותיו בכלב הקכ״ה יודע דלים דין
 ע״כ אלא וחשיבותו אדס עישר לכבוד להסתיר אין דבר חקור

 משליכע ?כניה לעליית שעלו ביום סאה גדשו כיום בו ותחקרהו: שב
 כדאחרינן היתה מהן איות וזו דבריס י״ח וגזרו חזקיה כן

 פחות יוליכנו שלא גזרו ביום בו לעכו״ס כיסו נותן כפ״ק
 לתורה סייג תרבו יום אותו עכו״ם יש אס אמות חד׳ פחות
 סאה מחקו בישראל: גדר להרבות מדדו ויפה גדושה במדה
 ואין מדאי יותר לגזור שתרבו ביום בו מדדו מחוקה במדה
 תורה דברי על עוברים כך ומתוך בגזירתם לעמיד יכילין
 מדתם להיות להם היה וטוב מטפיסת׳ חיזוקה מדתם נמצא

 את מחזקת והיא ;גודשה חרוב חמק לידי תבא ולא טפופה
 תקנו יפה כאן אף הקישואים בין חרדל שכופל החרדל

 בה שהיה הדבש את מקיאה והיא המתקיים: דבר והוסיפו
 את יאמין לא דשחא לעבור גרמו גזרת׳ ע״י אלו אף ןשואי

 ואדם מד׳ פיזות •פחות להוליכה התירו לא והס העכו״ם
 ע״כ: אמות ד׳ לאיתויי ואתי ממונו על עצמו מעמיד איני

חזונות לו לתת עליו מס אדם שאין מועטים שמזונותיו
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 כמה כדתנן ומים ג׳ במעיו אכילתו שוהה לפיכך
 ימיכם ג׳ בכלב טמא ויהא במעיו אכילתו תשהה

 ותשרף לאור שתפול כדי ובדגים ובעופות לעת מעת
 אומצא למשדא ארעא אורח ש״מ המגונא רב אמך

 וחוט*א אורניה משח מרי רב אמר וכמה לכלבא
 למסרך דאתא לא במתא אכל בדברא ה״מ אבתרי׳

 :מתיירא דעתיר ולית מכלבא דעני לית פפא רב אמ׳
 דבחד מאן האי לוי בן יהושע דרי אפינקסיה כחוב קיח
 ]ולא מאי ביה חרא ולא נבר יהא בשבא קנו

 אשי רב ותאמר לטיבות׳ חרא ולא אילימא בי׳[ חדא
 ותאמר .לבישו חרא לא אלא הואי בשבא בהד אנא
 בשבא בחד הויין קוויתא בר ודימי אנא אשי רב

 וחת חת בשר שאכל הכלב במעיו תשהה כמה הרבה:
 חטחא לא בחייו אבל באהל מטמא יחים ג' תוך בבית הכלב

 בבהמה כדאמריכן מיטמא לא חיים בבעלי בלועה דטומאה
 :חזונותיו על ב״ה הקדוש שהקפיד חדקאחר ש״מ :המקשה

 :משחתא( חתרגחיכן )מדה אזכו כמות מעט אורניה משח
 אצלי. מרגילו יהא שלא מיד במקל יכהו אבתריה וחוטרא

 דאתי משום הוא: לאודידי׳ אי מידי לי׳ ליתיב לא במתא אבל
 מאכל שכל מחזירא רעתיר ולית :ויפסידו בתריה למסרך

:הרבה לו קאכילין ואף לאכול ומוצא לו ראוי
 : סוחרים של כאותם זו עם זו קשורות לוחות אפינקסיה

 :בשבת בא׳ הנולד בשבא דבחר מאן האי
ולא אתת בחלה שלם אדה יהא ביה חרא ולא נכר יהא
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 לטיבו בוריה או אלא גנבי. ריש הוה והוא מלך אנא

 האי וחשך. אור ביה דאיברו מ״ט כוליהלבישו. או
 דאפליגו משום מ״ט רגזן גבר יהא בשבא דבתרי מאן
 עתיר גבר יהא בשבא דבתלתא מאן האי מיא ביה

 מאן האי עשבים ביה דאיברו משום מ״ט יהא וונאי
 דאיתלו מ׳׳ט ונהיר הביט גבר יהא בשבא רבד׳
 גבר יהא בשבא דבחמשה מאן האי מאורות ביה

 ביה דאיברו משום טעמ^ מאי חסדיט גומל
 גבר יהא שבתא דבמעלי מאן האי ועופות דגים
 מאן האי במצות חורן יצחק בר נחמן רב אמר חורו

 רבה יומא עלוהי דאחילו על ימות בשבת׳ דבשכתא
 דברה וקדישא שילא רב בר רבא אמר דשכתא

 הוה והוא :ואזיל לה מפרש ולקמן איור׳ ממדה בו איות
 ראש שהיום כמו ראש יהא בשבא דבקד דמאן גנבי ריש

 :ורשעים צדיקים בו דכולדיס ש״ח מיהו כראשית למעשה
 : נואף תנאי :אדם מכל יבדל הוא כך מיא דאיפלגו
 שפרה דבר והוא הארץ תדשא דכתיב עשבי׳ ביה ראיברו

 אשויימ״א פריצות עניי דהוא ולצמוין לגדל וממהר מאד ורבה
 בערכוביי' שיוצאים ועוד בצורים בעשבי׳ למיכהו כתיב דלא בלע״ז

 וכתיב מאורות ביה דאיתלי : זיותן נהיר :מזו זו ויונקים
 לאוכלין טוריזין שאין ועופות דגים ביה דאיברו :אור ותורה

 ערב דרך שכן במצות חזרן :הקב״ה של במסדו כיזוכין אלא
 וקדיש׳ :במצות ממזרין חזרן :שבת מצות אמר למזר שבת

:ויקדשהו שנאמר וקדו׳ פרוש שיהא יתקרי רבה
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 לבר ליה אמרו פוקו חנינא רבי לחו אמי* יתקרי
 האי גורם מזל אלא גורם יום טול לא ליואי
 ושתי מדיליה אכיל יהא זיותן גבר יהא דבחמה מאן

 מאן האי מצלח לא גניב אי גליין ורווחי מדיליה
 משו׳ מ״ט יהא וונאי ;התיר גבר יהא גיגה דבכוכב
 נחיר גבר יהא דבככב מאן האי נורא כיה דאיחלי
 דבלבנה מאן האי הוא רחמה דספרא משום והכיס

 אכיל ובנא* סתיר וסתיר בנאי מהעין סביל גבר יהא
 גנב אט כסיין ורווחי ריליה דלא ושתי דיליה דלא

 בטלין מחשבתי׳ גבר יהא דבשבתאי מאן האי מצלח
 דבצדק מאן האי בטלין עלוהי דמחשבין כל וא״ר

 יהושע: שלרבי פנקסו שקראו לתלמידי׳ חנינא רבי להו אמר
 :מנכ״ל שצ״ס השעות את המשמשין הן מזלות ז' שעה מזל

 והשאר הלבנה וכן המזלות מן א׳ והוא ממש יזמה היינו חמה
 כשמש מדיליה אכיל :המאור כשמש זירתן : ככבים הוויין
 לו אין גליין ורזוהי :בלילה למשול רעהו גבול מסיג שאינו
 פומבי שהוא הזה כשמש אלא וכסתרותיו סודיו לכסות רשות

 תשמיש של ויצר מזל באותו תלוי אש נורא ביה רחלי :לכל
 לכתוב יזמה מזל של ספר הוא ככב מזל :כתכור בוער
 מהעין סביל :תמיד אצלו ומצוי ותקיפותיו הלוכו דרך

 שגדילה זו כלבנה וסתיר בנאי : והולכת שמתנוונה זו כלבבה
 היזמה גבול המסגת כלבבה דיליה הלאו אכיל :ומתמעטת

 :מאירה שאיבה כלבבה כסיין וכזוהי :ביום אף למשול
ישבותו. לא כמו בטלין שבתאי: ששמו שעה מזל רבשבתאי
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 כמצות וצדק יצחק בר נחמן רב אמי* צדקן גבר יהא
 רב אט* דמא אשיר גבר יהא דבמאדים מאן האי
 אמי• מהולא אי גנבא אי אומנא אי טבחא אי אשי
 עניש נמי מר אביי אמר הואי במאדים אנא רבה

 מול מחכים מזל אומי• חנינא ר׳ איתמר וקטיל
 מזל אין אומר יוחנן ר׳ .לישראל מול ויש מעשיר

 מנין יוחנן דא״ר לטעמיה יוחנן ר׳ ואזר־א לישראל
 ירמיה דרך אל ה׳ אמר *בד. שנאט׳ לישראל מול שאין

 יהתו בי תחתו אל השמים אלתלמרוומאותות הגוים
 נאמר( ]ואף[ ישראל. ולא יחתו המה מהמה. הגוי□

 רב אמי יהודה רב דאמר לישראל מול אין ]סבר[ רב
 לאשי׳ החוצה. אותו *ויוצא שנא׳ לישראל מול שאין מנק
 שם יורש ביתי *בן רבש״ע הקב״ה לפני אברהם “אמי
 אמר ממעיך יצא אשר אם כי לאו לו אמר אותי
 ראוי ואיני שלי באיצטגנינות נסתכלתי רבש״ע לפניו

 טול שאין שלך טאיצטגנינות צא לו אטר בן להיליד

 אגדה: לשון ככל מלוה ליה דקרי לעניים צדקה כמלות וצדקו
 ככי עניש : דם מקיז אומנא :נפשות הורג לסטים לנבא
 היא שהמזל לפי מחכים מזל :דברך על העוכריס אדם

 לישראל מזל ויש : ומכיס נהיר דכממה כדאמרינן המכמה
 לישראל מזל אין :המזל את משנה וצדקה תפלה שאין
 אצטגנינות : לטוכה מזלו משתנה וזכות וצדקה תפלה דע״י

 אותו ויוצא דכתיב היינו טאצטגנינותיך צא : המזלות מכמת
מאצטגניכותיו; מוץ המוצה
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 מהדרנא במערב צדק *דקאי דעתיך מאי אל לישר שם
 ממזרח העיר *מי דכתיב וחיינו במזרח ליה ומוקמינן ע״ב

לישראל מזל אין נמי ומדשמואל לרגלו יקראהו מאצרק ישעי׳
 איגשי הנך קאזלן והוו יתבי הוו ואבלט דשמואל

 ולא אזיל גברא האי לשמואל אבלט א״ל לאגמא
 בר אי שמיאל א״ל וטית חוייא ליה דטריק אתי

 אכלט קם ואתי אזיל אדיחבי ואתי אזיל הוא ישראל
 בחרתי ושדי דפסיק חויא ביה אשכח לטוניה שדי
 הוי יומא כל א״ל עבדת מאי שמואל א״ל גובי

 הוה האידנא ואכלינן הדרי בהדי ריפתא מרמינן
 קא הוה בהריה ריפתא הוה .דלא מינן חד איכא

 מטאי כי ומרמינא קאימנא אנא לחו אמינא מכסיף
 חיכי כי מיניה דשקילי כמאן נפשאי שואי לגביה

 ודרש שמואל נפק עבדת מצות א״ל ליכסף דלא
ממיתה אלא משונה ממיתה ולא ממות תציל *וצדקה יא משלי

 ראוי■ ואץ מצונן מקום שהוא במערב שלך: מזל שהוא צדק דקאי
 מוס: מקום שהוא במזרחו הלוי: רבינו בגמרת מצאתי כך להוליד

 שם אבלט בשבילו: לרגלו למזרק: להביא יקראהו הב״ה: צדק
 לישראל מזל דאין ואתי אזיל :בככביס וקוזה היה עכו״ס מכם

 בלא הקנים עם שקצצו מתיכו׳ בב׳ גובי בחרתי תפלה: לו ויועיל
 ואוכלין כאמת המכורה לכל פת מטילי כהררי מימינן : יודע
 אגבה ומרמינא קאימנא אנא :מכלם גובה והאמד ימד

 עשיתי מיניה דשקלי כמאן נפשאי שוואי :בסלי ואשים
משונה ממיתה לא :מלקו משלי ונתתי הימנו כגובה עצמי
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 דר״ע לישראל מזל אין נמי עקיבא ומדר׳ עצמה
 יומ^ ההוא כלראי ליה אמרי ברתא ליה הויא

 דאוג׳ הוה ומיתא חויא לה טריק גננא לבי דעיילא
 דצתא למכבנת׳ שקלחה יומא ההוא טובא מילחא
 כי לצפרא דחויא בעיניה איתיב איתרמי בגודא

 בחררה חויא ואחי סריך קא הוה לה שקלה קא
 אתא בפניא ליה אמרה עבדת מאי אבוה לה אמר
 בסעודתא עלטא כולי טריר והוה אבבא קרא עניא

 שלי חלין דיהבית *דיסחנאי שקלתי קאימנא רשמעיה וליכא
 ה״פ ר״״ע נפה קעבדת מצוה לה אמר ניהליה יהבתי׳ לי

 1>יכע משונה ממותה אןל ממות 5תצי וצדקה ודרש
 מזל אין נמי יצחק בר נחמן ומדרב עצמה ממיתה

 בריך כלדאי לה אמרי דרנב״י דאימיה לישראל
 ליה אמרה רישי׳ גלוייות שבקתיה לא הוה גנבא
 דשמיא אימתא עלך דתיהוי היכי כי רישיך כסי
 יומא ליה קאמרה אמאי ידע הוה לא רחמי ובעי
 מעילוי גלימא נפל דיקלא תותי גרים קא יתיב חד

יצרירה אלמיה לדיקלא חזאה עיניה דלי רישיה
בשיניה: לקבור פסקיה סליק

 ונותנת מצלת עצמה ממיתת אלא ימות תנוכה מיתה ימיתו
 זהב של כושקא למככנתא :בככבים תחים כלראי :יזייס

 רחמי ובעי :אמכשטריישון דיסתגאי : בראשה טס כמו שיש
תמרים אשכול קיבורא : הרע יצר בך ישלוט שלא יממים בקש

ע״כ: שלו היה לא והדקל
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 מקדש דאיקרי ומשכן משכן י דאיקר מהדש אשכחן ב
*ונתתי דכתי׳ משק דאיקרי מקיש בשלמי ׳ כי יקיא

 מנ״ל מהדש דאיקרי משק אלא בתוככם משכני
 המקדש נושאי הקהתים *ונסעו דכתי׳ מהא אילימא י מיניי

 כתיב בארון *ההיא בואם עד המשק את והקימו ע״כ שם
בתיכם: ושכנתי מקדש לי *ועשו מהכא אלא ^שמ,מ

 המימי: ולא קרירא לא דשותפי קדרה אינשי אמרי
 כשהייתי ר״מ משום שמואל אמר יהודה רב אמר "ר

קנקנתום מטיל הייתי ר״ע אצל תורה לומר ג
 ר׳ אצל וכשבאתי דבר לי אמר ולא הדיו לתוך

 ,לו אמרתי מלאכתך מה בני לי אמך ישמעאול
 שמלאכתך במלאכתך זהיר הוי בני א״ל אני לבלר

 אתת אות מחסר אתה שמא היא שמים מלאכת
 כר־י את מחריב אתה נמצא אחת אות מיתר או

 וקנקנתום לי יש אחד דבר לו אמרתי כלו העולם
 מטילין וכי ליה אמי הדיו לתוך מטיל שאני שמו

ימחה *וכתב תורה אמרה והלא הדיו לתוך קנהנתוט ה מדכי
מהדר קא ומאי ליה קאמר מאי למחות שיכול כתב

 ׳ שהוא שם ועל קהת בכי משא שהוא כתיב בארון ההוא
: מקדש קרוי המשאות משאר מקודש

 ■ ממסר אתה אס אמת אלקיס וה׳ אחת אות מחסי אתה
 ן אמת אות תוטיף אס ה׳ וידבר ממריב אתה הרי אלף

 ■ מפרש לקמן לי יש אחד דבר :ממריב נמצאת וידברו ותכתוב
 רישומו וקכקכתוס למחות שיכול כתב :ליה מהדר קא מאי

ליה קמהרר ומאי :ישמעאל רבי קא"ל מאי :מאד ניכר



 רטט ערובין ראשון פרק מבוי
 ויתרו׳ בחסידות מיבעיא לא ליה קאמר הכי ליה
 לזבוב מיחש אפילו אלא אנא[ ]דבקי טעינא דלא
 לירה ומחיק דדלי״ת אתגין ויתיב אתי דלמא נמי

שמו וקנקנתום לי יש אחד דבר רי״ש ליה ומשוי
הדיו: לתוך מטיל שאני

 כ שאמר מי לפני וידוע גלוי חנינא בר׳ אחא א״ר
 שם כמותו ר״מ של בדורו שאין העולם והיה

 עמדוע״ב שלא מפני כמותו הלכה קבעו לא מה ומפני
 טהור טמא על אומר שהיה דעתו סוף על חביריו
 פנים לו ומראה טמא טהור ועל פנים לו ומראה

 ולמרק שמו נהוראי ר׳ אלא שמו ר״מ לא תנא
 בהלכה חכמים עיני מאיר שהיה ר״מ שמו נקרא

 ואמרי שמו נחמיה ר׳ אלא שמו נהוראי ר׳ ולא
 שמו נקרא ולמה שמו ערך בן אלעזר רבי לה
 בהלכדק חכמיכם עיני שמנהיר נהוראי רבי

 לר״מ דחזיתיה מחבראי דמחדרנא האי רב אמר
 מחדדנא הואי מקמאי חויתיה ואלמלא מאחוריה

 ל ישעיה א״ר מוריך את רואות עיניך *והיו דכתיב טפי
 וסומכוס לר״מ לו היה אחד תלמיד יוחנן א״ר אבהו
טומאה של ודבר דבר כל על אומר שהיה שמו
 :לי יש קכקכתוס ליה ומהדר ויתיר מסר על ליה אזהר ר״מ
ובאיזו ככוכיס דבריו באיזו להבין יכלו לא רעתו סוף על

 לשאין והגון מיושב טעם נותן שהיה ככוכיס דבריו אין
ישבתי לפניו כשלמדתי מאחורי׳ לר״ט רחזיתי׳ :כהלכה הלכ׳
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 טהרה של ודבר דבר כל ועל טומאה טעמי מ״ח עךן

 ביבנה היה ותיק תלמיד תנא טהרה טעמי "^מ״חכח
 )רבא( אמר טעמים בק״ן השרץ את מטהר ^שהיה3'

 וכו׳ שממית נחש ומה ואטהרנו אדון אני ]רבינא[ חגיגה
 וב״ה ב״ש נחלקו שנים ג׳ שמואל אמר אבא א״ר פ״ק

 הלכה אומרים והללו כמותינו הלכה אומרי׳ הללו
 ואלו אלו )להם( ואמרה קול בת יצתה כמותינו יפ

 וכי ב״ה כדברי והלכה הן חיים אלהים דברי
 מרה מפני חיים אלהים דברי ואלו דאלו מאחר

 ועלובין הן שנוחין מפני כמותן הלכה לקבוע כ״ה זכו
 שמקדימין אלא עוד ולא כ״ש ודברי דבריה׳ ושונין הן

 שהירח מי ששנינו כאותה לדבריהם כ״ש דברי
 פוסלין ב״ש הבית בתוך ושלחנו בסוכה ורובו ראשו
 מעשה היה כך לא לב״ש ב״ה אמר מכשירין וב״ה

 וחביאין ובהמה האדם את שממית נחש :שלאחריו כשורה
 לכתיב: הוא שרצים שחכה להא כשמת טהור לעולם. טימאה
 ב״ש כשהיו ב״ש ודברי דבריהם ושונין :סבלכין עלובי!
 ממקרא ראי׳ חביאין וב״ה התורה מן ללבריהס ראיה מביאין

 קל היה ולא בא למה ב״ש של מקרא לורשין ב״ה היו אחר
 כל בערב אומרים ב״ש בברכות ששכויה כאותה בעיניהם

 וב״ה ובקומך בשכבך שנא׳ יעמלו ובבקר ויקראו יטו אלם
 לחה א״כ בלרך ובלכתך שנא׳ כלרכו קורא אלם כל אומרים

 שלרך ובשעה אלסשוכבין שבכי בשעה ובקומך בשכבך כאחר
לקאמרי לדבריהם ב־׳ש דברי שמקדימין :עומלין אלם בני



 ת ערובין ראשון פרק מבוי
 יוחנן ר׳ את לבקר ב״ה וזקני ב״ש זקני שהלכו

 ורובו ראשו יושב שהידה ומצאוהו החורונית בן
 דבר( לו אמרו )ולא הבית בתוך ושלחנו בסוכה
 אם לו אמרו הן אף ראיה משם ב״ש להן אמרו

 ללמדך מימיך סוכה מצות קיימת לא נוהג היית כך
 המגביה וכל מגביהו הקב״ה עצמו את המשפיל שכל
 הגדולה אחר המחזיר וכל משפילו הקב״ה עצמו

 גדול׳ הגדולה מן הבורח וכל ממנו בורחת גדולה
 ,מכמ שעה השעה את הדוחק וכל ]אחריו[ )עליו( מחזרת
 לו עומדת שעה השעה מפני הנדחה כל דוחקתו

 ״ארשהללו וב״ה ב״ש נחלקו ומחצה שנים שתי ת״ר
 משנברא יותר נברא שלא לאדם לו נוח אומרים

 משלא יותר ,שנברא לאדם לו נוח אומרים והללו
 יותר נברא שלא לאדם לו נוח וגמרו נמנו נברא

ואמרי במעשיו יפשפש שגבר׳ ועכשיו משנברא
:במעשיו ימשמש לה

 אח הדוחק ב״ה: וזקני ותדר ב״ש זקני שהלכו מעשה להי
 ואעפ״כ מצליין שאינו ורואת ולהתגדל להעשי׳ שמתיגע השעה

 :ולגדולות לגבוהות עצמו ומכניס למריזקיס והולך מוזר
 מצלמת: שעה לו לעמוד עתידה זמן לאמר לו עומדת שעה

 ויתודה שבידו עבירות ויבדוק כבר שעשה במעשיו יפשפש
 מצוה בא אס כגון שעושה בשעה במעשיו ימשמש וישוב:

 מלעשותה יכימ ולא שכרה כבגד מצוה הפסד ימשוב לידו
לידו עביר׳ בא ואס לבא לעתיד שכרה שהרי ההפסד בשביל
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 ק״ן מחזיק חיה שלמה שעשה ים חייא ר׳ חני ג
 כרתניא הוי כמה מכדימקוה טהרה: מקוה יד

 מים בשרו במימקוהכל *במים בשרו את *ורחץ יי ׳יקיא
 ברום אמה על אמה הן וכמה בהן עולה גופו שכל שם
 רמי תני סאה מ׳ מקוה מי חכמים ושערו אמות ג׳ע״ב

 תחתונו׳ אמות שלשה שלמה שעשה ים יחזקאל בר
 ראיפכ<ת נהי עגולות עליונות אמות וב׳ מרובעות

 חרא אימא כתיב עגול דשפתו אמרת מצית לא
 ג׳ הויא כמה בת יכיל בת *אלפי' רכתי׳ ס״ד לא י א מלכי׳
 שיתא להו דהוו הכור מן הבת *מעשר דכתיב סאין מה יחיל׳

 אלפי׳ שלשת בתים[ *]מחזיק והכתיב גריוי אלפי י כ ל״ה
 גודשא האי ש״מ אביי אמ׳ לגודשא ההוא יכיל )בת(

הוה: תלתא

 לבא העתיד הפסדה כנגד עכשיו בה שמשתכר שכרת ייזשוב
:ע״כ מחנו ליפרע

 ייזד: ממובריס מיס משמע במים סאה: ח׳ טהרה מקוה
 חק״כ וטפי לא ותו עגולה דהויא הוא חרא אימא

 מק״כ: יותר מיזזיק שיהא ס״ר לא : סיזזיק מצי מקואות
 בת הוי וכי הויין סאין ל כור הכור מן הבת מעשר
 אלפים הנך להר רהוו :הויין כשאין דם׳ אשתכיז דידה מעשר

 סאין אלפים ד׳ מקואות ק״כ שהן גריוי אלפי שיתא :בת
 :מקואות כ׳ סאין ואלפים סאה מ׳ של מקואות ק׳ שהן

 לגורשא הימים: בדברי כתיב שלמה שעשה ביס אלפים שלשת
יבש: בו כשמודדין



תא ערובין ראשון פרק מבוי
 יז מותרי□ ־הרשות למלחמת היוצאת מחנה ח״ר

אף אומר תימא ק ר״י יבשים עצים בגזל
נקברי׳: שם שנהרגין ובמקום מקום בכל חונים
 שם תורה דבר תחומק ערובי על לוקק חייא ר׳ תני

ע״ב שבאל לאו על לוקין וכי יונתן ר׳ ליה מתקיף
דכתי׳ מעתה אלא יעקב כר אחא רב לה מתקיף

 יט דקרא הכי יונתן ר׳ דלאלקי. ה״נ האובות אל תפנו *אל
 הוא ב״ד ]מיתת[ לאזהרת שניתן לאו הא לי׳ קשיא

עליו. לוקק אין ב״ד ]מיתת[ לאזהרת שניתן לאו וכל
כתיב: יצא אל יוציא אל כתיב מי אשי רב אמר

 ואילך יהושע חחלחחת הרשות חלחחת סתס הרשות מלחמת ל
וכל יבשים עצים : חלות חלחחת היתה שהיא

:לחים שכן
 ומהכא חחקוחו איש יצא אל דכתיב תחומין ערובי על לוקין

שניתן )שבאל(לאו שהוציאוהו: חי בפרק ילסיכןתחוחק
 לן וכפקא הוא יוציא אל דס״ד הוא ב״ד ]מיתת[ לאזהרת

 וחחיתין היא חלאכת אב וההיא חיכית לרשות חרשות הוצאה
 עשה שאס דין בית מיתת לאזהרת שניתן לאו וכל עליה:

 לא אפילו עליו לוקין אין ב״ד: חיתת עליו שיתחייב כן
 אפי׳ חיקטיל לא דתשתא לחלקות כו והתרו לחיתה נו התרו

יצא אל לחלקות: ולא ניתן חיתה דלאזהרת לקי לא הכי
חשאוי: הוצאת לשון כאן ואין כתיב
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פסק עושק
שני פרק

 לו היו פנים פרצוף דו אליעזר בן ירמיה א״ר ד
צרתנו וקדם *אתור שנא׳ הראשון לאדם יה

 חד ושמואל רב .הצלע את אלהים ה׳ *ויכן כתיב הגמ׳ גי׳
 פרצוף למ״ד בשלמא זנב אמר וחד פרצוף אמר ?אליך

 זנב למ״ר אלא צרתנו וקרם אחור רכתיב היינו
? ן 1 כ כ״קש

 פרצוף למ״ד וכו׳בשלמא וקדסצרתני אחור כרמ׳פ׳מאי
 פי׳ וכו׳ למ״ר אלא תרייודי״ן וייצר דכתיב היינו הייא׳

 בן ירמיה *וא״ר הרואה. פרק כתוב המאמר ייי,כלכת'
 בנידוי הראשון אדם שהיה שנים אותן כל אלעזר

 שלשי׳ אדם *ויחי שנא׳ ולילי; ושדין רוחין הוליד ״ארש
 האירנא דעד מכלל כצלמו בדמותו ויולד שנה ומאת שם
 אדם אומר ר״מ היה מיתיבי אוליד בצלמיה לאו ע״ב
 מיתה שנקנסה שראה כיון היה גדול חסיד הראשון עקידה

 האשה מן ופירש שנה ק״ל בתענית ישב ירו עלש״מע״ש
 ק״לשנה בשרו על תאנים זרזי והעלה שנה על^ק״ל

לאונסיה: דחזא בש״ז ]ההוא[ קאמרינן כי
 של שבחו מקצת אומרים אליעזר בן ירמיה וא״ר י׳
। שם  העץ המן המקום נו שנער מפני נזוף שכה ה״ל שישב בנדוי

 בש״ז :זרזין מתרגמיכן מגורות תאנה זרזי :וקללו וגו'
 הן: מזיקין מיני ולילין רויוין שלין כעשין לאונסיה רחזא

שמשכיו אע״פ הוא ארץ דרך כלוי וכו׳ שבחו מקצת אומרים



 רנב ערובין שני פיק עושקפסין
 בפניו שבחו מקצת בפניו שלא וכולו בפניו אדם

 הזהיאשי׳י בדור לפני צדיק ראיתי אותך *כי דכתיב
 י שם היה תמים צדיק *איש דכתיב בפניו שלא וכולו

 י׳ שם עלה *והנה מ״ד אליעזר בן ירמיה וא״ר בדורותיו
 רבש״ע״למ הקכ״ה לפני יונה אמרה בפיה טרף זית
 ואלזע״ש בירך מסורין ויהיו כזית מרורין מזונותי יהיו
 א יש" משמע )מאי ב״ו ביד מסורק ויהיו כדבש מתוקין יהיו

טרף הכא כתי׳ היא( דמזוני לישנא טרף דהאי
 ל משלי חקי: לחם *הטריפני התם וכתיב בפיה

ו ר״ת בו שנשמעין בית כל אליעזר בן ירמיה וא״ר
 שם איה אמר *ולא שנא׳ נחרב אינו שוב בלילה

 קגי׳הגמ׳ ירמיה וא״ר בלילה זמירות נותן עושי אלוה
 £ שישתמש לעולם דיו המקדש בית שחרב מיום אליעזר

 תג חלים וא״ר יה תהלל הנשמה *כל שנא׳ אותיות בשתי
 הייא׳ ם׳ שכיניה נתקללו בבל נתקללה אליעזר כן ירמיה

 שנראה כפניו בשבמו מרבה אין בפניו שלא תרבה יזכירו את אדס
 טרף :תמים צדיק א׳יש בפניו שלא צדיק כתיב בפניו כממניף.

 ביו: ב״ו מזון: והיינו שלה טרף זית שיהא בקשה פית במאמר בפיה
איה ולומר להתאונן הוצרך לא עושי אלוה איה אמר ולא

 בלילה תורת של זמירות שנותן מי מרב והריני עושי
 ב״ה שחרב מיום :מרמוק נשמע שהקול לילה נקט ולהכי
 לעולם דיו :המפורש בשם ישראל את מלברך כתנים ופסקו

 לברך בין לפניו בו לשבמ בין אותיות ב׳ כן בשם שישתמש
השם זה כלומר יה הנשמה'תהלל כל שנאמר מכרו: את
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 הרואה(. פרק ברכות במסכת לעיל שכתוב )כמו וכו׳

ת כמד שלא וראה בא אליעזר בן ירמיה יט*וא״ר
 הריגה נתחייב אדם כ״ו מדת כ״ו מרת הקב״ה

 יקלל שלא כדי פיו לתוך חכה מטילקלו למלכות
 למקום הריגה נתחייב אדם הקכ״ה ומדר המלך את

 שמשבח אלא עוד תהלהולא דומיה *לך שנא׳ סיזשותק תלים
 הקריב כאילו עליו שדומה אלא עוד ולא תחלה שנא׳

 יהושע דא״ר והיינו נדר ישולם *ולך שנא׳ קרבן שם
וגו׳ ישיתוהו מעין בעמקהבכא *עוברי מ״ר לוי בן פי שם

 מקום של רצונו על שעוברי׳ אדם בני אלו עוברי
 ומורידין שבוכי׳ הככא גיהנם להם שמעמיקים עמק

 מורה יעטה ברכות גם שיתין של כמעין דמעות
 רבש״ע לפניו ואומרי׳ הדין את עליהם שמצדיקים

 תקנתגיהנם יפה חייבת יפה זכית יפה דנת יפה
 אפי׳ רשעים והאר״ל איני לצדיקים עדן וגן לרשעים

 שנא׳ בתשובה חוורין אינם גיהנם של פתחה על

 ושם אותיו׳ ד׳ בן דשם מכלל נו להשתמש שוה הנשמה שכל
 דכתיב בלבד לכהניס אלא ניתן הנשמת לכל לא המפורש

 עץ חכה :לי המיויזד שמו את ושמו וכתיב בשמו ולברך
 :לנגדך שותק־ן הכל דומיה לך :לדבר יוכל שלא פיו שפותיז

 :באהבה ומקבלן עליו הבאין יסורין לו נויזין וכו׳ עליו שרוצוה
 לו דומה ביסורין דומה שהוא דומיה אותה נדר ישולם ולך

 שכבנין נקב שיתין של כמעיין ישיתוהו מעין נדר: כשלום
כדאמריכן השבה כל לתוכו יורד ספלים של היין שנסוך החזבין
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 זם ישעי׳ שפשעו בי הפושעי׳ האנשים בפגרי וראו *ויצאו

 ג״פ ;ף׳חו לעולם והולבין שפושעין הפושעי אלא נאמר לא כי
 אאה״ע״״ בפושעי כאן ישראל בפושעי כאן לאקשיא

 ארר״ל דר״ל קשיא כן ראם מסתברא ה״נ
 שולטת גיהנם של אור אין ישראל פושעי דאר״ל

 עליו שאין הזהב מוכה ומה הזהב ממזבח ק״ו בהן
 אור ואין שנים כמה עומד זהב דינר כעובי אלא

 כרמון מצות מלאים שהם ישראל פושעי בו שולטת
 ד ש של׳ רקתך תקרי אל ואר״ל רקתך הרמון *כפלח שנא׳
 מצותחגיג׳פ״ג מלאים שכך ריקנין שאפי׳ ריקתיך אלא

 עוברי דכתי׳ הא ואלא פ״ג( )חגיגה עאכ״ו כרימון
 דינא דמחייבי ההוא ישיתוהו מעין הככא כעמק

 ומסיק להו ומקבל אברהם ואתי שעתא חרא דגיהנם
 בערלתו ומשוך גוי׳ על הבא מישראל לכר להו
 השתא כהנא רב לה מתקיף ליה מבשקר ולא

 מעתה אלא הוא ואולי דפשעי הפושעים דאמרת
 אלא הוא דמפיקודמסיק והמעלה המוציא דכתיב
 בן ירמיה וא״ר הוא דפשעי ה״נ ודאסיק דאפיק

 ואשם: תולעתס בשעת אפי׳ יין7ע הפושעים וערבה: בלולב
 קרא לתאי לה חוקי דישראל בפושעים לקיש דריש הא דא״כ
 ערלתיה רמשכה אדידיה: ית7י7 קשיא תכבה לא ואשם לכתיב
 מכירו אינו ליה מבשקר ולא נימול: לא כאלי לי ודומה
 בהיכליה: ולבשקר' בהיכליה ולבקר תרגיס יהודי שהוא

 והמעלה מצרים מארץ אתכם המוציא והמעלה המוציא
:בחייהן שפשעו ככר רפשעי :מצרים מארץ אתכם
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 ואחד במדבר אחר לגיהנם יש פתחי׳ ג׳ אליעזר

 וכל הם *וירדו דכתיב במדבר בירושלים ואחד בים טי מדני
 שאול *מבטן דכתיב בים שאולה חיים להם אשר כ י>כה

לו אור *אשר דכתי׳ בירושלים .קולי שמעת שועתי לא ישיני׳
 לו אור אשר ר״י דבי ותנא בירושלים לו ותנור בציון
 גיהנם של פתחה זו בירושלי׳ לו ותנור גיהנם וו בציון

 רבה תנא לה ואמרי אריב״ל מוריין והא״ר ליכא ותו
 ועולה הנם בן בגי יש תמרים ריב״זל ברמריוןבדבי

 כשרות הברזל הר ציני ששנינו היא וזו מביניהם עשן
 רירושלים: היינו גיהנסדילמא של פתחה היא וזו

 ואבדון שאול לולגיהנם יש רשמות ריב״ל ואמר
 וצלמות היון וטיט שאון ובור שחת ובאר שם

 שועתי שאול *מבטן דכתי׳ שאול תחתית וארץ כ מנה
 חסדך בקבר דכתיב*היסופר אבדון קולי. שמעת פח תלי׳

תעזוב לא *כי דכתי׳ שחת באר .באבדון ואמונתך ט! שם
 ובור שחת. לראות חסידך תתן לא לשאול נפשי

 מטיט שאון מבור *ויעלני דכתיב היון וטיט שאון מ שם
 וארץ וצלמות. חושך *יושבי דכתיב צלמות וגר. היון ק! שם

 גי גיהנם איכא והא ליכא ותו גמרא. תחתית
 זכאי בן יוחנן ר׳ ברבי ליה: קאחר אמתי בן יוכה שאול מבטן

 אושעיא רבי שסידר תום׳ כעין מדרשו בבית שבסדרה ברייתא
ללולב: כשרות דקלים: ציני יזייא: ורבי

 זה טיט וסתם סכק ובלע״ז בו לטבוע רפש שהוא היון טיט
: היא מילתא יזדא שחת ובאר שחת :לבנין שראוי



 רנד ערובין שני פיק פסין ערשין
 .חנם עסקי על כה יורדים שהבל בגיהנם שעמוקה
 ל ישעי׳ :תפתה מאתמול ערוך *כי דכתיב תפתה והאיכא

 אמר ערן גן .שם נופל ביצרו המתפת׳ שכל ההוא
 ואם פתחה שאן בית הוא ישראל בארץ אם ר״ל

 נין אי! הוא הנהרות בין אם פתחה גרם בית הוא כערביא
המיל בפיךו משתבח וואב לבבב , פתחה נותקדןרמס

 דהרפניא: בפירי משתכח רבא ימינא דעכר
 ח תכלה *לכל מ״ר מר בר מרי דרש חסדא רב אמר

 הא אמרו זה דבר מאד מצותך רחבה קץ ראיתי
 קיט "לי׳ יחזקאל אמרו פירשו ולא איוב אמרו פירשו ולא דוד
 אמרו ופירשו עדו בן וכריה שבא עד פירשו ולא
 וגו׳ קץ ראיתי תכלה לכל דכתי' פירשו ולא דוד

 יא אייה מרה מארץ *ארוכה דכתי׳ פירשו ולא איוב אמרו
 דכתיב פירשו ולא יחזקאל אמרו ים מני ורחבה

 כ יחזקאל וכתוב ואחור פנים כתובה והיא לפני אותה *ויפרש
 של פורענות אלו קינים והי. והגה קינים אלי׳

 לב שם והגה וגו׳ וקוננוה היא *קינה וכה״א כעה״ז צדיקים
 קרא בההוא דכתי' ]גיהכס[ תפתה ז עריות חנם עסקי על

 שפירותיה פתחה שאן בית הרבה: יעלים אש מדורתה
דעבר בפירי משתבח ישראל: ארץ סירות מכל מתוקים

לדרומו: פרת כהר שמעבר בפירות משתנק ימינא
 סופ׳ למצוא קץ יש דבר כל לסוף קץ ראיתי תכלה לכל

 לא שלה: לתכלית קץ ואין מאד רקבה מצותך אבל
 מגלת לפני אותה ויפרוש שיעורה: הץ זהו אי פירשו
כורעכות לשון דקיכיס אוטר הוא וכן :הרחהו שבע״ס תורה
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 )*עלי וכה״א לבא לעתיד צדיקים של שכרן מתן זו צג תלי׳

 זופורענותם והי בכנור הגיון עלי נבל( ועלי עשור
 תבא הוה על *הוה וכה״א לבא לעתיד רשעים של י יחזקאל
*ויאמר דכתי׳ ופירשו עדו בן זכריה שבא עד וגו׳ ה זכייה

 עפה מגילה רואה אני ואומר רואה אתה מה אלי
 פשטת וכי באמה עשר ורחבה באמה עשרים ארכה

 כחובה והיא וכתיב בעשרים עשרים הויא כמה לה
 ארבעיןבעשרין הויא כמה לה קלפת וכי ואחור פנים

נמצא תכן בזרת ושמים מים בשעלו מדד *מי וכתי׳ יי י^י׳
 בתורה: ומאתים אלפי׳ מג׳ אחר כולו העולם כל

 *הראני מ״ד מר בר מרי דרש חסדא רב ואמר ט
 לפני מועדים תאנים דוראי שני והנה ה׳ שס

כתאני מאד טובות תאנים האחר הדוד וגו׳ ה׳ היכל כי ירמיה

 הקכ״ה: של באמתו באמה עשרים שממה: לשון והגה
 לנפילתה פשטת ני : נפולה דהיינו עסה נשהיא עשר ורחבה

 קליפה ותשים לה קלפת כי :בעשרים עשרים מרובעת היא
 ארבעין לה הרן אמד: מצד נתיבתה נל שיהא מכרת' לראש זו

 מדת נמצא הבן בזרת ושמים ונתיב רמב בעשרים אורך
 י׳ אמה מצאי נמה ומשיב צא אחה מצי על אמה מצי העולם

 מעשרים עשה ניצד ומאתים אלפים שלשת ותמצא במגלה יש
 ארבעים נאן הרי רומבמציאמה )ארבעים( של רצועות אמותרמב

אלף הרי מגלה של לארנה אמה ארבעים ארנה ׳אמ ונל רצועות
 :זרתות ומאתים אלפים פלשת שהן אורך אחות מאות ושש

מועדים תאנים: מלאות נמושת סירות תאנים דוראי
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 שם תאני׳ אהד הדוד גמורים הצדיקים אלו *הבכורות

 סכרןע״ב אבד תאמר ושמא גמורים רשעים אלו רעות
 ואלו אלו ריח נתנו הדודאים ת״ל סכויים ובטל

 י שה״ש נתנו *הדוראי׳ מ״ר רבא דרש ריח שיחנו עתידים
 ועל חטא טעם טעמו שלא ישראל כחורי אלו ריח

 פתחיהן שמגידו׳ ישראל בנות אלו מגדי׳ כל פתחינו
 גם חדשי׳ לבעליהן פתחיהן שאוגרות ל״א לבעליהן

 הקב״ה לפני כנ״י אמרה לך צפנתי דורי ישני׳
 שגזרת ממה יותר עצמי על גזרתי גזרו׳ רבש״עהרבה

 רהוה מרבנן לההוא חסדא רב א״ל וקימתים עלי
 גס חדשים לך שמיע מי קמיה אגדתא מסדר
 מצות אלו א״ל היא מאי לך צפנתי דורי ישנים
 פעמים פעמים תורה וכי א״ל חמורו׳ ומצות קלות
סופרי׳. דברי והללו תורה דברי הללו אלא נתנה
 יב י!הלמ עשויה הזהר בני מהמה *ויותר מ״ר רבא דרש

 סופרים כדברי הזהר בני קץ אין הרבה ספרים
 להתבשל: המחתרות משובים תאנים הבכורות מוכנים:

 כבעלות שאינן בעליהן לכורך פתחיהן קושרות שאוגרות
 כשרואה פתחיהן מגידות ל״א אגודה. לשון אוגרות לאמריס:

 ישנים גם מופרים: דברי חדשים ופורש: לבעלת אומרת דם
 פעמים :לשמך אלה כל ושמרתי לך צפנתי דורי :תורה דברי

 סופיים דברי ישיכה: וזו חדשה זו שתהא נתנה פעמים
 גדר לגדור ודור דור בכל שכתקדשו סופרים דברי חדשים
כדרבונות חכמים דברי כתיב מיניה לעיל מהמה ויותר וסייג:
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 בהן[ יש תורה ]שדברי )שהללו( תורה מדברי יותר
 העובר כל סופרים ]ודברי )והללו( תעשה ולא עשה

 יש אם תאמר שמא מיתה )עליהן( חייב ד״ס[ על
 *עשות קרא( )אמר נכתבו מה״לא מפני ממש בהןינ למיזף
 בשר יגיעת הרכה ולהג קץ אין הרכה ספרים ז^ס׳

 משמיה אדא כר אחא דרב בריח פפא רב אמר ״אל£
 שכל[ ]מלמד )כל( עולא בר אחא[ ]ררב ודרבא(

 )דכתי׳ רותחת בצואה נדון חכמים דברי על הלועג
 רכא לה[ ]מתקיף א״ל( בשר יגיעת הרבה ולהג

 בהן ההוגה כל אלא כתיב להג ,לעג כתיב מי
בשר: טעם בהן טועם

 האסורים בבית חבוש שהיה בר״ע מעשה ח״ר י
 ויום יום בכל משרתו הגרסי יהושע ]רי[ והיה סש

 ?כמי בהן שכיולקו פה בעל למשה שנמסרו תורה דברי אלו
 כתכו דקרא כסיפיה כדכתי' ושכמו הלב שנתמעט לאיזר הדורות
 הזהר[ ]בכי מהמה ויותר בתריה וכתיב משה זה אמד מרועה

 פה שבעל באלו הזהר בכי עקר שהוא בכתב בסיבי שכתן ממה
 ספרים לעשות קץ שאין בכתבו לא לכך אלא עקר הס שגס

 מיוב כהן שאין בהן יש תעשה ולא עשה :אלה בכל הרבה
 כדכתיב כלן על מיתה מייבין סופרים בדברי אבל מיתה
 ביגיעת עליהן המלעיג הרבה ולהג :כמש ישככו גדר ופורץ

 שאדם שעה כל בהם ההוגה כל צואה: והייכו כדון בשר
טעם: בהם מוצא תורה דברי על עליהם ממזר

גריסין: טומן שהיה ל״א מקום. שם הגרסי
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 שוטר מצאו אחת פעם במרה מים לו מכניסין היו
 מרובין מימיך היום מה מפני א״ל האסורין בית

 הציין שפך צריך האסורקאתה בית לחתור שמא
 אי יהושע א״ל ר״ע אצל שהגיע כיון חציין והניח
 כל לו סח בחייך תלוין וחיי אני שזקן יודע אתה

 לשתות אמר ירי ליטול מים לי תן א״ל המאורע
 אעשה ומה א״ל ממעין ידים ליטול מגיעין אין

 ואל עצמי מיתת שאמות מוטב מית׳ עליהן שחייבין
 עד כלום טעם לא אמרו חברי דעת על אעבור

 פ״ק בדברשכת חכמים וכששמעו ידיו ונטל מים לו שהביאו
 ש״ע וכמה כמה אחת על בילדותו כך בזקנתו ומה אמרו
 יש וכמה כמה אחת על בביתו כך האסורים בבית ומה
שתקן בשעה ]שמואל[ )רב( אמר יהודה רב אמר

וכו׳: ידים ונטילת ערובין שלמה
 יא אמרה וגו׳ השדה נצא דודי *לכה מ״ד רבא דרש

שס תדינני אל רבש״ע הקב״ה לפני ישראל כנסת
 י ש״שה שקר ושבועת ועריות גזל בהם שיש כרכים כיושבי
 !פ״ בתורה שעוסקין ת״ח ואראך בא השדה נצא )אלא(
 ״>רפ בכפרים תקרי אל בכפרים נלינה הדוחק מתוך
 טובתך להם שהשפעת עשו בני אראך ככופרים אלא
בילדותו :לי מזמן שאתה מה אלא לי אין כחייך תלויין וחיי

ועינוי: טוריז בהן לסבול יכול שהיה
 מצויה וסויזרי׳ רוכלים ורגל גדול וישוב שווקים מקום כרכים

בכי השדה בהם: מצויה ועריות גזל לכיכך בהם
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 ובתי כנסיות בתי אלו לכרמים *נשכימה בך וכפרו > שירש

 מקרא. בעלי אלו הגפן פרחה אם נראה מדרשות
 אלו הדמויים הנצו משנה. בעלי אלו הסמדר פתח
 כבודי שאראך לך דודי את אתן שם גמרא. בעלי

ובנותי: בני שבח וגדולת
 משל אלפים שלשת *וידבר מ״ד המנונא רב אמר יב
 דברים מדמה )שהיה ואלף חמשה שירו ויהי שם

 של ודבר דבר כל על שלמה שאמר מלמד לוו( מל־י׳אהוו
 י של ודבר דבר כל ועל משל אלפים שלשת תורה

)ר׳ דרש טעמים. וחמשה אלף אומר היה סופרים

 מסורות בהם קבע טעמי בסימני דאגמריה טעם: משל
 ♦ משכה של בגרסא בין המקרא כתיבות בין ופימכין

 ושכיות *עליהן וגזר וידים ערובין שתקן אזנים לה כרש״יועשה
 במצות ישראל אויזזיס ועי״כ ביבמות כדגופרש לעריות >ג>י כגמ'

ממי יד בו שיש בכלי לאתוז שכויו כדרך מהעבירות וכתריוקו י'השנ,לע



 תו ערובין שגי פיק עושקפסין ץ
 ה שה״ש עוקבא מר אמר חסרא רב אמר תלתלים *קווצתיו1

 תלים תלי וקוץ קוץ כל על דורש שהיה מלמד
 סררי )מוצא אתה במי כעורב שחורות הלכות של

 כב עליהם ומעריב *שמשכים במי ]מוצא][ תורה(
 עליהן פניו שמשהי׳ במי אמר רבה המדרש בבית

 יש״א עי׳ על אכזרי עצמו שמשים במי אמר רבא כעורב
 נעיה פ׳ בר אדא דרב הא כי כעורב ביתו[ בני ]ועל כניו

 דביתהו ליה אמרה רב לבי אזיל קא הוה מתנא
 באגמא: קורמי איכא לה אמר להו אעביד מאי ינוקי

יג אלמלא אריב״ל להאבידו פניו אל לשונאיו *ומשלם
 שם כביכול לאמרו אפשר אי כתוב מקרא

 דמים! להשליכו ומבקש פניו על משאוי שנושא כאדם
 דלא הוא לשונאו אילא א״ר לשונאו יאחר לא .ממנו
 דא״ר והיינו גמורים. לצדיקי׳ הוא מאחר אבל יאחר

 ם8 לעשותם היום מצוך אנכי *אשר מ״ד כ״ל יהושע
 לעשותם היום לעשותם למחר ולא לעשותם היים

 כעורב שקרית לשון שקורות ומעריב משכים יד: לו שאין
 אשר עורב לבכי כדכתי׳ בכיו על אכזרי עורב ערבית: לשון

 פיהם: לתוך וכככסין יתושין להם מזמין והקב״ה יקראו
 לההוא ליה עקרת כי לק גמי קוראמי ל״א ותקיר ורטיק

באל״ף ריפתא ועביד לההוא ליה טקכת ביה דאית יכיכה
מצאתיו: מכיר דרבי בי״ת

 למדי ולא לפכיו: לוכמשאוי שדומה הקב״ה של פניו אל
 לקיי׳ בא אס לבא לעתיד )ולא( מיתה שלאקר לעשותם
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 שמואל ר׳ ואיתימא חגא א״ר שכרן ליטול ולמחר

 אף ארך כתיב ולא אפים *ארך מ״ד נחמני ^ברשמומ
לצדיקים: אפים וארך לרשעים אפים ארך

 כשחלה מלכים שבסוף פסוק הזכירו הפרק בסוף יע״ש
 ממנו ללמוד וגו׳ ישעיהו אליו *ויבא חזקיהו ׳ יש״א

 ישעיהו בגמרא זה פסוק על ושאלו ערוב. לענין דין ״ייכ
 יוחנן א״ר הנה בר בר רכה אמר התם בעי

 ישיבה להושיב ישעיהו ובא חזקיהו שהלה מלמד ״שע1
 על ישיבה שמושיבין לת״חשחלה מכאן פתחו יש״אעל

בשטן: לאיגרויי אתי דילמא היא מילתא ולאו פתחו יד

1 מערכין ככל
שלישי פרק

 ומעשרן שבו נחש מפני בצל ארם יאכל לא טוח״ר
וחציי בצל חצי שאכל דוסא( )בן הנינא בר׳ כט

אפים :בשבת יאכל בע״ש שטר? דמי מועיל אינו מצותב ע
 תאריך שותקות אפיס זועמות בין שותקות בין פכי משמע
 מאריך זועמות ואפים לבא לעתיד עד לצדיקים ומאתר

לעה״ב: עד פורעכותס ומאתר לרשעים
 יציאה: לדרך שאיכה פלטין שאתורי ברתבה התם בעי מאי

 על בתורה ולעסוק תלמידים של ישיבה להושיב
דכי מה״ק שטן שם: להככס למה״ת רשות יהא פלא פתתו

בהו; תגרי בהדיה דתיגרו תזי
הבצל: שרף ארס שבו נחש



רנח ערובין שלישי פרק בכלמערבין
 חברווע׳לש״א עליו ובקשו למות. ונטה וחלה שבו נחש

לכך: צריכה שהשעה מפני וחיה רחמים
מ יהושע ר׳ וכו׳ רא״א לשמונה וגם לשבעה חלק חן
 ע״ג ח׳ אלו שמונה פסח ימי ר אלו שבעה אומר 1
ור״ה עצרת לרבות וגם אומר וכשהוא החג ימי

לברכה: לא לזמן לאו מאי ויו״הב
 מא להפר יהושע ר׳ נכנס ר״ג של פטירתו לאחר הניא

רגליו על נורי בן יוחנן ר׳ עמד דבריו את
 של ימיו כל אזיל גופא רישא דבתר אנא חזי ואמר

 לבטל מבקש אתה עכשיו במותו הלכה קבענו ר״ג
 הלכה נקבעה שכבר לך שומעין אין יהושע דבריו
 של בדורו כלום בדבר שערער אדם היה ולא כר״ג
 יוסי. כרכי עביר יוסי ר׳ של בדורו כר״ג עביר ר״ג

 בר׳ אלעזר א״ר והתניא כר״ג עביד ר״ג של ובחרו
אחת פעם בנימין בן סנאה מבני )הייתי( אני צדוק

לו(: ציין שהחי לכן. צריכה )שהשעה
 לברכה לא לכולם: יזלק לתת צריך שאתה פסח ימי ז׳

והזמנים: ישראל מקדש יומא כל דחברכין
 רישא ובתר אנא חזי :משלימין לומר דבריו אח לבטל

להלך אנו שצריכין וכדין בדת אכי רואה אזיל גופא
 משלימין: אין אלמא כו׳ אדם היה ולא הראשונים: דברי אמרי

 וקבעו לדר״ג שבקוה הכי בתר דהוה יוסי רבי של בדורו
 היא משפמה בנימין בן סנאה מבני דמותר: כר״י הלכה
באב בעשרה עצים לקרבן גורל להם שנפל בנימין משבט
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 השבת לאחר ודחינוהו בשבת להיות באב ט׳ הל

 היה שלנו שי״ט מפני השלמנוהו ולא בו והתענינו
:וכו׳ די״ט טעמא

שהוציאוהו מי
רביעי פרק

 ועל דעתו על האדם אח מעבירין דברים ג׳ ח״ר טז
 ודקדוקי רעה עכו״סורוח הן. ואלו קונו. דעת שס
 אקרואין ג׳ רחמי. עלייתו למיבעי נ״מ למאי עניות. ע״ב

 והר׳ע מעים וחולי עניות דקדוקי הן ואלו גיהנם פני
 ו אשה ואידך רעה. אשה לו שיש מי אף וי״א

 מרובה דכתובתה ומנין ואידך לגרשה מצוה
 י ואינו ממנה בנים לו יש א״נ לה לגרש מצי

 כש מתים ג׳ .מאהבה לקכולי נ״ט למאי לגרשה
לנ והדרוקן וחיה מעים חולי הן ואלו מספרים

:זוודתא להו למשמושי נ״ט
 בשבתא בצפרא דאיתאמדן שמעתתא שב חני ח״ש ין

 דשבתא פניא ובהדי בסורא חסדא דרב קטיה
 כתרא כפרק כדתכן לעולם להם היה וי״ט עזרא כימי

 שלנו: י״ט כאכ.וה.א י׳ שהוא השבת לאחר דתעכיות:
 דחכפר מאהבה לקנלינהו נושים: לו שיש מי והרשות

 הריהי יזיות כהס שיש אפי׳ מספרים כשהם עליה:
תר.'יכין: לזמן זוודתא פתאום: מתים אעפ״כ שמדכיים



 רנט ערובין רביעי פיק שהוציאוהו מי
 אמרינהו מאן בפומכדיתא ]דרבא[ )דרכה( קמיה

 מי׳ למעלה תחומין אין אלמא אמרינהו אליהו לאי
 נדיר הריני ת״ש אמרתהו שירא יוסף רילמא לא

 בשבתורת יין לשתות, מותר כי כא דוד שבן ביום
 שם אי ההול ימי כל יין לשתות *ואסור טורים ובימים
 וי״ט[ע״ב ]בשבתות מ״ה תהומין יש בשלמא אמרת

 שאני מותר אמאי תחומין אין אמרת אי אלא שרי
 ג מלאכי אליהו את לכם שולח אנכי *הנה קרא דאמר התם

 מאתמול אליהו אתי לא והא ה׳ יום בא לפני הנביא
 אתא לא דהא לשתרי ויומא יומא כל נטי בחול א״ה

 אתא הגדול לב״ד אמרינן אלא מאתמול אליהו
 להם מובטח כבר אתא הגדול לב״ד לימא נטי הבא

 פםהי׳םחאןל שבתות בערבי לא בא אליהו שאץ לישראל
 אתי לא מדאליהו קס״ד הטורח מפני י״ט בערבי
 אליהו לשתרי שבתא במעלי אתי לא נמי ב?שיח

עברים הכל משיחא דאתי דכיון אתי משיח אתי לא
:לישראל הן

שס וציפה מביט שהיה לר״ג לו היתה שפיפרת הניא
 אתי לא דודאי וי״ט בשבתות שבת: מכטר דלא שידא יוסף

אתי: דילמא החול ימות כל ואסור .חשייוהאידכא
 אליהו יבא דוד בן ביאת לפני אקד( )יום ה׳[ ]יום בא פני ף

 פניו: להקביל והולכים שבת שחכייזיןצרכי הטורח מפני ולבשר:
 להו: דטריז דאיכא טוריז לישראל ואין לישראל הב ועבדים

למריזות בו צופה איו ארוך וכשהוא קלול קנה שפופרת י
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 של שפופרת והיתה יותר למרמוק בו צופין קצר וכההוא
 כמה ביבשת; או ביס אלפים צפיית למדת מתוקנת ר׳י׳ג

 ומודד ביבשה בה ומביט שפופרת מביא גיא של עומקו
 שפס על ילך כך ואמר בה לצפות יכול הוא אמות כמה בה

 שבמקו! שיבמין עד לאמריו ויתרמק לעומקו בה ויצפה הגיא
 יתרידק שאס השפופרת צפיית כלה שס גיא של עומקו שכלה

של עומקו וידע הגיא קרקעית את יראה לא מעט עוד
 השפופרת: צפיית כמדת היי משפתו שכתרמק והרמקתו גיא

 של צלו ימדוד :ולמוד־ו בו לעלות ומתירא דקל של גובהו
 המיצו על רבה שהצל ופעמים עצמו של קומתו וצל :דקל

 הרקע באמצע עומד כשהמחה הצל על רבה שהמיצל ופעמים
 מולי הילכך גדול צל הוי בשיפולו וכשהממה קטן הוי דבר כל צל
 ירבה קומתו על קומתו צל שירבה שיראה מה ולפי קומתו צל אף
 שלא הרוצה : רביע או שליש או כפלי׳ או הדקל על הדקל צל

 הקני על מציבין היו מצבה כעין קברו בצל רעה חיה השרה
 והיר ולכאן לכאן ומשפע עפר בו וצוברין מגביהין שאנו כעין
 השמ: מוס מפני הקבר בצל להסתופף רעה מיה תבא שלא

_ שעוו? בארבע קנה נועק ;מטטגוות קמת אי* ■יתריוז



 רם ערובין רביעי פרק שהוציאוהו מי
:ויורד משפע ועולה משפע נוטה צלו להיכן

 כדתניאמה למקומן זיינן בכלי שהוזרין ריב אמר*
הסמוך בבית זיינן כלי מניחין היו בראשונה

 ורדפו אויבים בהם הכירו אהד פעם להוטה
 אויבים ונכנסו זיינן כלי ליטול ונכנסו אחריהם
 יוהד זה אה זה והרנו זה אה זה דחקו אחריהם

 התקינו שעה באותה אויבים בהם שהרגו ממה
 יצחק בר נחמן רב למקומם זיינן בבלי חוורין שיחו
 כאן עכו״ם אה ישראל שנצחו כאן קשיא לא אמר

 רב אמר יהודה רב אמר עצמן את עכו״ם שנצחו
 עליהם יוצאין אין ישראל עיירות על שצרו עכרט

 השעה שאותה ביום שעות בד' קנה ׳נעוץ הבנין לעשות כשבא
 בברכות כדאמרינן ונויד צוכן והלל להתממס השמש מתיזיל

 אומר הר צונן והצל יום שהשמש שעה איזו וכמס השמש ויזם
 צד ולאותו שעה באותה לצל מתאוות מיות ולפי׳ שעות ד׳ זה

 שלא ארוך שיפוע ויעשה הבכין ישפע נוטה הקנה שצל שיראה
 איזר לצד צל[ לו יהי׳ היומה שכשתסוב ]ואע״ם צל לו יהיה
 להתלונן רעה קיה אתא לא תו צל ליכא שעתא דבההיא כיון
שעות ד׳ דלאמר ועוד דמשכמא עד אזלה שעתא דההיא בצלו

:בצל ליזית לה איפכת ולא יזם הצל אף
 ליזומת: ידו׳ן שמוצאין היזיצון בבית ביוזרתן זיינן כלי טניחין

אחריהן ורדפו :לעיר מוץ שיצאו אויבים בהם הכירו
 את זה ודתקו צר והבית זיינן כלי ליטול היוצאין ונכנסו

 למקומן מהרין עכו״ם נצחו :לא ותו אלפים ישראל נצחו .זה
 —. מיליי ריימחרת עליהן יוצאיו איו : טובא אסי׳
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 תנ״ה השבת את עליהם מחללין ואין זיין בכלי

 אבל ממון עסקי על כשבאו בד״א וכו׳ שצרו עכו״ם
 ומחלליו ויין ככלי עליהן יוצאין נפשות עסקי על באו

 לא אפילו לספר הסמוכה ובעיר השבת את עליהן
 על אלא ממון( עסקי על )ולא נפשות עסקי על באו

 עליהן ומחללין זיין בכלי עליהן יוצאין ותבן קש עסקי
 נחמן רב אמר מניומי בר יוסף א״ר השבת אחה.
 נהרדעא. ותרגומא רמיא לספר הסמוכה כעיר ובבל

 לאמר לדוד *ויגידו מ;ד בירי רמין דוסתאי רבי דרש א שיייאל
את שוסים והמה בקעילה נלחמים פלשתים הנהכג

 והם היתה לספר הסמוכה עיר קעילה תנא הגרנות
 שוסים והמה דכתיב וקש תבן עסקי על אלא באו לא
 והכיתי האלך לאמה בה׳ דוד וישאל וכתיב וגו׳

 והכית לך דור אל ה׳ ויאמר האלה בפלשתים
 לי׳ מבעיא קא מאי קעילה את והושעת בפלשתים

 שמואל של ב״ר הרי אסור אי שרי אי אילימא
 נמי דיקא מצלח לא אי מצלח אי אלא קיים הרמתי

 גבול בין שמבדלת עיר בלע״ז מרקא לספר :ממון עסקי על
 ומשם ילכדוה שמא עליהם יוצאין :העכו״ס לגבול ישראל
 בבל עיר איזו תרגומא :לפניהם ליכבש הארץ כויזה תהא

 מצד לעכו״ם סמוכה שהיתה נהררעא : לספר סמוכה דהויא
 באו לא והם :ב׳ מצד הגולה בכי בהן שיושבין ולעיירות אמד
 שבת אסור אי שרי אי :להציל עצמו דוד מסר ואעפ״כ וכו׳

והיתר דאיסור ומידי קיים דינו ובית שמואל הרי היתה:



 רסא ערובין רביעי פרק שהוציאוהו מי
 קעילהש״ט: את והושעת בפלשתים לך,והבית הכתיב

מז יהודה א״ר .תורה וללמוד אשה לישא ומטמא
 אבל ללמוד מוצא שאינו בזמן אימתי

 בומן אף אומר יוסי דבי יטמא לא ללמוד מוצא
 שס אדם הכל מן *שאין לפי יטמא נמי ללמוד שמוצא

 ע״ב שהלך הכהו כיוסד מעשה יוסי וא״ר ללמוד. זוכה
 יוסי: כר׳ הלכה יוחנן וא״ר תורה ללמוד לצידן רבו אצל
 נא בית ובאנשי ממל בית באנשי מעשה יהודה א״ר

 ע״ב וצמוקין גרוגרות מחלקין שהיו בארומה גורון
 כפר ועניי שיהין בפד עניי ובאין בצורת בשני לעניים
ובאין: משכימין למחר התחום על ומחשיכין חנניה

מעברין כיצד
חמישי פרק,

 יח בתים שני אמר חד ושמואל רב המכפלה מערה
 נג על ועליה בית אטד וחד מזה לפנים זי׳

 :דיכצין ליה מבשרי אלחא והושעת יתומים: כאורים משייל לא
 זוכה ארס הכל מן שאין :בארצו ללמוד מוצא שאינו

 בפיו לו סדורה שמשנתו רב יש מלמדיו מכל ללמוד
:יו״ל לצירן : קצרה בדרך לתלמידים ושינה

 ענבים צמוקים : יבשות תאנים גרוגרות : מקים שם כארומה
תיו סמוכין שיחין כפר עניי :ונצטמקו שכתייבשו

: אלפים ד׳ בתוך לארומה
כפולה הוי ועלייה בית : מערה פתיז נןצר בית פנימה לפנים
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 דכתיב חיינו וערן בתים ב׳ למ״ר בשלמא גביו

 מאי מזח לפנים זה בתים ב׳ למ״ר אלא מכפלה
א״ר הארבע קרית *ממרא בזוגות שכפולה מכפלה לה לאשי׳

 ושרה אברהם וחוח אדם זוגות ארבע קרית יצחה
רב אמרפל בימי *ויהי ולאה. יעקב ורבקה שם"ליצחק

 שמו נקרא ולמה שמו נמרוד אמר הד ושמואל
 כבשן לתוך אביני אברהם את והפיל שאמר אמרפל

 נמרוד שמו נקרא .ולמה שמו אמייפל אמר וחד האש
*ויקם עליו. במלכותו כלו העולם כל אח שהטריד א שמי׳י

 חדש אמר הד ושמואל רב מצרים על חדש מלך
יוחנן א״ר וכו׳ גזרותיו שנתחדשו אמר וחד ממש ר

 1 למדתי ולא ברבי אושעיא ר׳ אצל גדלתי ימים י״ח
 את מאברין כיצד במשנתנו אחד דבר אלא ממנו

תלמידים י״ב יוחנן א״ר והא איני באל״ף הערים יש״א
 אצלן גדלתי ימים ברבי״י״ח אושעיא לר׳ לו חיו

ואחד.! אהד כל וחכמת ואחד אחר כל לב ולמדתי
 שנקברו( בזוגות כפול: לשון בית שייך לא בתים בב׳ אבל
 ששינו א1? מעלה כלפי עליו :זוג זוג דהיינו ואשתו איש בה

 מעברין ששובה מי יש באל״ף )מאברין :בלשונם יזכחיס
 בלשון באל״ף חאברין ששונה מי ויש עוברה כאשה ופירשו

 גדול ברבי אושעיא ר׳ :אברים( העיר על שמוסיף אבר
 כמה אחר כל לב :פירושו הכי ברבי דקרי היכי וכל בדורו
 זה של יזריפותו מה הכרתי בכולם כלומר ממודד היה
 יותר למד וכמה מזה יזכם זה כמה אחר כל וחבטת ;מזה



לסב חמישי מעמ״ק כיצד
 גמרא גמר ואחד אחד כל וחכמת ואחד אחד כל לב
 דידיה מיניה גמר דירהו מינייהו ואבע״א גמר לא
 וא״ר קאמר. במשנתנו אחד דבר ואבע״א גמר לא

 בר׳ אושעיא ר׳ אצל תורה למדים כשהיינו יוחנן
 לומד כשהייתי רבי אמר באמה ד׳ ד׳ יושבים היינו
 ו׳ ו׳ יושבים היינו שמוע בן אלעור ר׳ אצל תורה

 מאיר כר׳ בדורו בדבי אושעיא ד׳ יוחנן א״ר באמה
 דעתו. סוף על חבריו עמדו לא בדורו ר״מ מה בדורו

 דעתו סוף על חבריו עמדו לא כר׳ אושעיא ר׳ אף
 אולם של כפתחו ראשונים של, לבן יוחנן וא״ר

 מחט נקב כמלא ואנו היכל של כפתחו אחרונים
 אחרוניםר״אבן ר׳עקיבא. ראשונים מאן סדקית.

 ר׳ אחרונים שמוע בן ר״א ראשונים א״ד שמוע.
 אמר .וכו׳ מחט נקב כמלא ואנו .ברבי אושעיא

 ואגן רבא אמר .לגמרא בגודא אבייואנןכיסיכתא
 ואנן אשי רב אמר לסברא כקירא אצבעתא כי

 אבל אחד דבר אלא לחד לא במשנתנו ואב״א :חתכו
 חתקרכין שהיו באמה ששה : גחר טובא ובברייתות בגחרא
 עמדו לא מאיר רבי זה: את זה ודוחקין חפיו לשחוע

 טחא על אותר שהיה בפ״ק כדאחריכן דעתו סוף על יו“חבי
 עשר: היכל ושל כ׳ רחבו אולם פתח : כניס לו וחראה טהור

 בנורא סיכתא כי :בגדים סדקי בו שתופרין חחט סדקית
 וכככם צר בנקב בכותל אותו שכועצין יתד זה סיכתא לגמרא

 אם כי שומעין שאנו חה להכין יכולין אנו אין כך בדוחק
האצבע שאין קשה בשעוה בקורא אצבעתא כי :ובקושי חעט



 ערובין חמישי פרק מעברין כיצד 262
 ראשונים אם וירא רא״ר לשכחה כבירא אצבעתא טיבי שכמם'

 אנשים בני ראשונים ואם אנשים בני אנו מלכים בני
 דוסא בן חנינא י־בי של כחמורו ולא כחמורים אנו

 :ע״כ< חמורים כשאר אלא יאיר בן פנחס ר׳ ושל
 על שהקפידו יהודה בני רב אמר יהודה רב אמר יט
 שלא גליל בני בירן תורתן נתקיימה לשונם שם

 מירי בידן. תורתן נתקיימה לא לשונם על הקפידו
 מחוך יהודה בני אלא מלת<א תלי^ת בהקפדה
 להו מחנהו לישנא דייקי דהוו לשונם על שהקפידו

 דייקי דלא גליל כני בידן תלמודן נתקיים סימני
 תלמודן נתקיים לא סימני לתו מתנחי ולא לישנא

 רבה מחד גמרי יהודה בני אימא איבעית כידן
 מחד גמרי דלא גליל בני בידם. תורתם נתקיימה

 בני אמר רבינא .בידם תורתם נתקיים לא רבה

 לשכחה כבירא אצבעתא כי :מעט כדבק אלא בתוכה כככט
 :ולאבד לשכוין מהירק כךאכו הבור בפי ליככס כויז שהאצבע כשם
 דין לית עליה קרי שאמרו אגב בגח׳ נאמר זה אנשים בני )אנו

 בכולא:( גברא איכיש בר דין כגון דאחרי ואית מלאך אלא איכיש בר
 מגומגם כלשון ולא צלן בלשון לומר לשונם על שהקפידו

 לישנא דייקי רהוו גליל: בבכי לקמן כדאמריכן
 פת על שומעי׳ שהיו וע״י מרבן ששומעים לשון באותו למזור

 שהיו וחתוך זו אמר זו סימכים כותכיס היו שמועה על שמועה
 מהם: משתכמין כאיס׳ואיכן סיחכי׳ להכימ יודעים בלשון חדקדקי׳

וחזה אמד בלשון מזה שומעין והיו רבה מחר גמרי לא



 רסג ערובין פיקחמיש• כיצדמעברין
 גליל בני בידן. תלמודן נתקיים מסבתא דגלי יהודה

 גלי דוד בידן. תלמודן נתקיים לא מסבתא גלי דלא
 מסברת דגלי דוד מסבתא גלי לא שאול מסכת
 קיש תלי׳ גלי דלא שאול וישמחו. יראוני *יראיך ביה כתיב

 יד ש״א אמר *ירשיע. יפנה אשר *ובכל ביה כתיב מסבתא
 שס לשאול עון אותו על הקכ״ה לו שמחל מנין יוחנן רבי

 ע״ב בנו במחיצתי. עמי עמי. ובניך אתה *ומחר שנא׳
 כי׳ שם יהודה בר דההוא .היא מאי לישנא דייקי יהודה
 ,כ)מאן^ ליה אמרו למכור. לי יש טלית להו דאמר

 ,,ג," גליל בני אדמה. עלי כתרדין להו אמר טליתך. גוון
 גלילאד׳שם בר דההוא היא מאי לישנא דייקי דלא

 יש״א גלילאה ליה אמרו למאן אמר למאן אמר להו דאמר
 א יש ע׳ עמר למשתי חמר או למרכב חמר שוטה

 :ומשכיזן מבלבלן הלשון שכוי אמד ששכיהס ואע״ס אמר בלשון
 מפרשי׳ ל״א שמעתי. כך לאמרים. למדו מסכתא דגלי

 : לבס על שמתיישב עד בטעמי׳ בהם וחדקדקין שמועות
 ולהיתר איסור לאיסור מכווכין ששמועותיו לפי וישמחו יראוני

 בתורה יגע שהית בברכו' כדאמרי׳ מסכתא גלי דור : היתר
 ובשליא בשפיר בדם מלוכלכות ידי כדאמר הוראות ומורה
 לא שאול ירשיע :זכיתי יפה דנתי יפה ר׳ מפיבושת ואומר

 :הכהכיס עיר דכוב עון אותי על .כהלכה להורות זוכה היה
 מדבר למאן אמר :היתה ירקרקת אדמה על כתרדין

 אס עמר אס כיכר ואיכו האות פירש ולא רפת בשפה
בגדים: לעשות למלבש עמר אימר: אם יזמר
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 למימר רבעיא אתתא ]ההיא לאתכסאה אומר או

 שלוכתי לה אמרה חלבא דאוכליך האי לחברתה
 דדיינא לקמיה דאתיא אתתא ההיא לבאי[ תאכליך

 וכדו מק וגנכוך לי הוות תפלא כירי מרי ליה אמרה
;אארעא כרעך ממי לא. עילות לך שדרו רכד תות

 חכמה בלשון משתעייא הוה כי רבי דבי אמהחא שם
 נשריא ידאון ככר נקפת עלת הכי. אמר׳

 ניחא הוה כי מינה חברתה בתר יעדי )או לקיניהון
 כי לקיניהון( נשריא ידאון להון אמרה דליולון לה
 חברת׳ בתר יעדי לתו אמרה הוה דליתבון בעי

 והוא קירי ור״ל כירי מרי :לשיזוט שה לאיתכסאה איטר
 טבלא ר״ל לי הוות תפלא : עבד והוא כירי ואמרה אדון

 ואמרה מחני גנבוה ר״ל מין וננבוך :קורה והיא תפלא ואמרה
 גדולה וכו׳ הות וכדו : הדיין את שגנבו דמשמע מין גכבוך
 נוגעות רגליך היו לא עליה אותך מרתיוין שאס כך כל היתה
 וכדין לומר ובעי עכשיו משמע וכדו הרבה שטויות והרי בארץ
 תולין אס ואומרת בדיין תלייה מזכרת שהיתה ועוד . הות

 כאלה אחרים לשונות לכתוב חששתי ולא . ע"כ וכו' עליה אותך
 אשה בגט הנזכר סטרית וכדו פירוש מכאן למדתי כגמיא הכתובים

:ועתה הוא האמתי שפירושו
 : הכוסות וגזמלאין הקבית מן יין בו שדולין כלי שם עלת

 •היין כלה כבר כלומר ב׳זבית מנקפת בכד נקפת
 יפסקו כלומר לבתיהם תלמידים ילכו לקיניהון נשריא יראון

או מינה חבי־תה כתר יעדי או :יין עוד שאין סעודתן



 רסר ערובין חמישי פרק מעברין כיצד
 רבי בימא דאזלא כאילפא בכד עלח ותתקפו מינה
 אמר חכמה בלשון משתעי הוה כי אסיין בר יוסי
 שאיל הוה וכד מסכן. בטור משפט שור לי עשו

 :יש טובה זו מה חי דין פום גבר הכי אמר באושפיוא
כ אמך הוה חכמה בלשון משתעי הוה כי אבהו רבי

 שם לי ועשו לזהבין. ארקיעו לפחמין אתריגו חכי.
 מגידי ב׳ בהן לי ויעשו א״ר בעלטה. מגידי ב׳

 היכן הצפיננו אבהו לרבי רבנן ליה אמרו בעלטה.
 אהרונירח בנערה עלץ לחו אמי צפון אלעאי רבי

 בכד עלת ותתקפי :עוד וכמזוג האמרת מכית מגופת נסיר
 כיס כאניה בימא כאילפא :כריו? ככד עלת צפת תהא

 דסוכה תהומא קפא וכמו כחגיגה ידייכו אקפו כמו תתקפי
 : האמרים יכינו שלא חכמה בלשון : ועולה התהום צף

 הר מסכן בטור ו משפט דין תור שור תרדין משפט שור
 מאושפיזכנו: דרכים עוכרי שואל באושפיזא משייל :מרדל דל

 פי כמו פוס איש כמו אוש מי אישפיזי חי■ דין פום גבר
:כטוכ הוא עומד כלו׳ יש טובה זו מה :זה כמו דין

 כאתרוג אדומים להיותם הפממין את הבעירו לפחמין אחרינו
 להתממם הכירה פי על הלוחשות גחלים ושטמו

 לוחשות גמלים לזהבים רקיע: כמו שטמו ארקיעו כנגדן:
 עונת המודיעים תרנגולים בעלטה מרדי :כזהב אדומות
 צופיה לשון הראנו הצפיננו :הפחמים על בהן :הלילה

 התלמידים יודעין היו דלא מתמכא היה צפון : כיתה הליכות
הלילה שמח וכו׳ בנערה עלץ :חייכו שואלין והיו היה להיכן
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 ואמרי אשה לה אמרי והנעירתו עירנית אחרונית

 היכן הצפיננו אלעאי לרבי ליה אמרי מסבתא. לה
 והנגיב במכתיר נתיעץ להו אמר צפון אבהי רבי

 אדם נצחני לא מימי חנניא בן אר״י .למפיבשת
 אחת פעם היא מאי אשה ותנוקות חנוק אשה אלא

 פעס פולין לי ועשתה אכסניא אצל נתארחתי
 סעדתי שניה כלום. שיירתי ולא סעדתי ראשונה

 כיון במלת. הקדיחתו שלישית כלום. שיירתי ולא
 מפניי רבי לי אמרה הימני. ידי משבתי שטעמתי

 סעדתי כבר לה אמרתי הימנו. ידיך משבת מה
 הפת מן ידך למשוך לך היה לי אמי״ה יום• מבעוד
 ולא כראשונה פאה הנחת לא שמא ר׳ לי אמרה

 אתרונית אשה לה אמרי :ישן הוא ועכשיו אהרונית בנערה
 עירכית .אמרונית וזו ראשונה אשתו מתה אמרונית .כתן בת

 לישן: יכול היה ילא והנעירתו .ער כאדם ומריפה מן בעלת
 אמרונית .אתרן עבודת קדשים מסדר אהרנית מסכת

 ומעוררת וממורה עמוקה עירנית :בזו והתמיל אמרת סייס
 שנותן שם על מנשיא רשות נטל במכתיר נתיעץ : לומדיה

 הוא והלאה ומאז רבי ולקראתס התלמידים לסמוך רשות
 טעה ואס לרבים מיממה רבי ליקרא מוכתר להיות כשר

 לפני למפיבשת :לדרוס לו הלך והדרים והנגיב : ישלם לא
 אדם מפיבשת שהיה שם על מאד מכמיס שהם דרוס זקני
 נצחני לא :הכי להו קרי בהלכת( דוד פני )ומבייש גדול

 באפי קדמה אש כי כמו שרפתו הקדיחתו :בדברים אדם
מדאי: יותר מלמ בו נתנה כלו׳
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 אבל באלפס פאה משיירין אץ חכמים אמרו כך

 אחת פעם היא מאי תינוקת בהערה. משיירייפאה
 עובררת דרך והיתה )בשדה( בדרך מהלך הייתי

 אחת תינוקת לי אמרה בה מהלך והייתי בשדה
 כבושה בדרך לא לה אמרתי היא. שדה לאו רבי
 כבשוה. שכמותך לסטים לי אמרה מהלך. אני

 וראיתי בדרך מהלך הייתי אחת פעם היא מאי תינוק
 אמרתי דרכים פרשת על יושב שהיה אח׳ חנוק

 ארוכה וו לי אמר לעיר נלך דרך זה באי בני לו
 וארוכה. הלכתי.בקצרה וארוכה קצרה וזו וקצרה

 ופרדסים גנות לה מקיפות היו לעיר שהגעתי כיון
 זו לי אמרת כך לא בני לו אמרתי לאחורי חזרתי
 וארוכה קצרה לך אמרתי כך ולא .ר׳ לי אמר קצרה

 ישראל אשריכם לו ואמרתי ראשו על נשקתיו
 רבי קטנכם. ועד מגדולכם אתם חכמים שכלכם

 לברוריה אשכחה באורחא אזיל קא הוה הגלילי יוסי
 גלילי לי׳ אמרה לוד. לעיר נלך דרך זו כאי לה אמ*

 עם שיחה תרבה אל חכמים אמרו כך לא שוטה
ללוד: באיזו לומר לך היה האשה

 לתוך האלפס מן מערה כשהשמש באלפס פאה משיירין אין
 אמד כל אלא לצורכו כלום באלפס להכימ דרך אין הקערה

 פרשת : לשמש מאכל והיא וממזירה פאה שלו בקערה מכימ
 הדרך: שמאריך ארוכה לכאן: ודרך לכאן פורש דרך דרכים

בה: ליככם פניי העיר מבוא שמוצא וקצרה
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 גרים דהוה תלמיד׳ ההוא1־ אשכחיה ברוריה כא
לאו ליה ואמרה ביה בטשא בלחישא שם
 ברמ״ח ערוכה אם ושמורה בכל *ערוכה כתיב הכי שמיאל

 אינה לאו ]ואם בלב שמורה אדם של לאיברים
 אליעזר לר׳ לו היה אחד תלמיד תנא משתמרת[

 שכח שנים נ׳ לאחר בלחש שונה שחי׳ יעקב כך
 בן אליעזר לר׳ ?ו היה אחד תלמיד תנא תלמודו.

 שאדם לו הניחו אמרו למקום שריפה שנתחייב יעקב יש״א ע׳
 פתח *שיננא יהודה לרב שמואל א״ל שימש גדול מחודד

 חיין דתוריך היכי כי תני פומך פתח קרי יפומךח'כמ
 ולכל למוצאיהם הם חיים *כי שנא׳ בידך ותתקיים ^ןוש

 למוציאיהם אלא למוצאיהם תקרי אל מרפא. בשרי
 אכול חטוף שיננא יהודה לרב שמואל ליה אמר בפה.
 דמי הלולא לבי מיניה דאדלינן דעלמא אשתי חטוף
 כי לך היטב לך יש אם בני המנונא לרב רב ליה אמר

 תאמר ואם התמהמה למות ואין תענוג בשאול אין
 בני לך *יודיע מי בשאול חוק ולבנותי לבני אניח 'הגמ ג>׳

י 1 יגיד מי
 חטוף ימים: שתאריך חיין רתוריך בו: בעטה ביה לובטשא

 עד תמתין אל עצמך לההבות ממון לך יש אס אכול
 ראזלינן דעלמא מזו: הכאה לך אין ושוב תמות שמא למיןר
 איננו: ולמקר ישנו היום רמי הלולא לבי כר׳: מיניה

 פתאום כי עלוב התמהמה למות ואין ממון: לך יש אם
 לך יגיד מי מקי: ליזם לשון מזון ר״ל חוק מת: האדם

יאבדוהו: שמא בידם בשאר אס
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 כב נובלין; והללו גוצצין הללו השדה לעשבי ^דסדומי׳

שס לויה לו ואין בדרך המהלך לוי כן יהושע רבי $מר
 א משלי בראשו חש חן. לוית *כי שנא׳ □חורה יעסוק

 שם יעסוק בגרונו חש לראשך. הם שנא׳ בתורה יעסוק
 שם מעים .בבני חש לגרגרותיך. *וענקים שנא׳ בתורה

 חששסג לשרך. תהי *רפאות שנאמר בתור׳ יעסוק
 יש.הכיץ לעצמותיך *ושקוי שנא׳ בתורה יעסוק בעצמותיו

 בשרו *ולכל שנאמר בתורה יעסוק גופו בכל חש
 ד סש וראה בא חייא דרב בתיה יהודה רב אמר מרפא.

 ודם בשר מד' ודם בשר מרת הקב״ה כמדת שלא
 והקמה לזה. ,וקשה לזה יפה סם לתבירו נותן אדם
 בשרו ולכל גופןשג׳ לכל חייט סם לישרא׳ תורה נותן

 כב שם תשמרם כי נעים *כי מ״ר )אסי(]אמי[ רב מרפא.אמר
 תורה דברי אימתי שפתיך על יחדיו יכונו בבטנך
 בבטנך תשמרם ואימתי בבטנך. תשמרם כי נעימים
 אמר זירא רבי שפתיך. על יחדיו שיכונו בשעה
 מרישסטז בעתו ודבר פיו במענה לאיש *שמחה מהכא

.בפיו שמענה בשעה לאיש שמחה אימתי טוב
 גדלה גדילים כשהם כלומר גובלין( )והללו נוצצין הללו

 ]והללו עליהם: לדאוג צריך ואינך עמהס ועשרס פרנסתם
: נבל[ והעלה מתים נובליי

 שתשמרם :לעיניס ורע ללב יפה זה לקולי וקשה זה לקולי יפה
 יכונו משתכקי׳ממך: שאינן בידך שמורים שהם בבטנך

 :ולקישה בגמגום לגרום ולא בפה ומוציאם פודרס כשאת׳ יחדיו
שיש בזמן בתלמודו שמק אדם אימתי לאיש חהשמ אימתי
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 בעתו שדבר ממן פיו במענה לאיש שמחה אימתי ל״א

אליך קרוב *כי מהבא. אמר יצחק רבי טוב. מה ל דניים
 קרוב אימתי לעשותו ובלבבך בפיך מאר הדבר
.לעשותו ובלבבך שבפיך בזמן מאד הדבר אליך

שפתיו וארשת לו נתת לכו *תאות מהבא אמר רבא כא "לים
 בשע׳ לו נתת לכו תאות אימתי סלה מנעת בל

 כתיב רמי רבא .סלה מנעת בל שפתיו שארשת
 מנעת בל שפתיו וארשת וכתיב לו נתת לבו תאות
 שפתיי ארשת זכה לא לו נתת לבו תאות זכה סלה

 כל יעקב בן אליעזר רבי דבי תנא סלה. מנעת בל
 לעולם הפסק לו אין וער סלה נצח שנאמר מקום

 אריב לעולם לא דכתיב*כי נצח עולמים. ולעולמי כ! ישעי׳
כן שמענו *באשר דכתיב סלה אקצוף. לנצח ולא מח תלי׳

 יכוננה אלהים אלהינו כעיר צבאות ה׳ בעיר ראינו
 א״ר ועד. לעולם ימלוך דכתיכ*ה׳ ועד סלה. עולם עד ט שמות
ן את אדם משים אם לגרגרותיך *וענקים מ״ר אלעזר א משלי

 1 שמחה אימתי ר״א הלכה: דבר מחכו כששואלין מעכה לו
 שפתיו שארשת במג: המג הלכות לדרוש שיודע בזמן כו׳
 דעת בו כשנתת פלה[ תמנע בל שפתיו ]ספירת מנעת בל

 לבו תאות :טוב מזל לו יש אס זכה בשפתיו: להוציא
 שלאישאלכה: עד תאותו לו באה שמתאוה שבעוד לו נתת
 אריב לעולם לא כי :ולהצטער להתמהמה צריך זכה לא
 מדסמוך הוא עולם לשון לכצמ אלמא אקצוף לנצח ולא

הוא: עולם לשון סלה אלמא סלה עולם ער וכן לעולם
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 תלמודו נראה ואינו ונרא׳ לצואר שרף זה כעני! עצמו

 :מדו מתקיים תלמודו אין לאו ואם בידו מתקיים
 כג אם הבשם כערוגת *להייו מ״ד אליעזר רבי אמר

 דשיןשם שהכל זו כערוגה עצמו אדם משים
 ה שה״ש ממנו מתבשמין שהכל הזה שכבשם נמי( )אי בה

 מתקיים תלמודו אין לאו ואם כידו מתקיים תלמודו
 לא שמית אם אבן *לוחות דכתיב מאי אליעזר וא״ר .בידו

 תלמודו נמחת שאינה זו כאבן לחייו אדם משים
 בירו. מתקיים תלמודו אין לאו ואם בידו מתקיים

 לב שם חרות אלהימהוא דכתיב*מכתב מאי אליעזר וא״ר
 הראשוטר"ס לוחות נשתברו )לא( אלמלא .גומי•

 אמר יעקב בר אחא רב מישראל תורה נשתכחה
הלזח>מ הרות שנא׳ בהן לשלום יכולה ולשון אומה כל אין

 ים״א :חירות אלא חרות חקרי אל הלוחות על
דריש י

 לחית רפוי אלא הצואר סביב בדימק מצומצם שאינו לצואר שרף
 לשין נראה ואינו ונראה : לבריות ומרוצה נעים הוא כך בריויז

 שסנטרו פעמים ורוב זקנו מתיזת נראה צוארו כשמגביה
בשוק ולבא לצאת רודף איבו ת״יז אס כך אותי מכסין וזקכי

חיין :בידו מתקיים .תלמודו על וממזר יושב אלא
 רש״א מתבשמין שהכל :הרו? גסות בו שאין אותו דשין שהכל

 נימחת שאינה זו כאבן :לתלמידים תורה שמלמד טמנו
 תלמודו אמר מלמזר נלאים אינם למייו כך רגלים דריסת מפני

 נממה ואיבו מקוק משמע מרות נשתכחה לא :לאמרים וללמד
מהשתכק לישראל מקוקה התורה היתה הלומות ידי על לעולם
מורץ: בכי תיו הלומות בשביל הלוחות על עולמית: מהן
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 משים אם מתנה *וממדבר מ״ר מתנא רב אמר כד
 בו דשין שהכל הוה כמדבר עצמו אדם שם

 מתקיים תלמודו אק לאו ואם בידו מתקיים תלמודו =א מדני
 לידה הויא חמא בר יוסף דרב בריה רבא יץבידוכד

 דכיפורי יומא מעלי מטא כד בהדי׳ יוסף לרב מילת׳
 דקא לשמעיה אשכחיה אדל איפייסיה איזיל אמר ״אשי

 אנא ליה דאימזיג לי הב ליה אט׳ כסא ליה מזיג
 מוגא האי דמי אמר טעמיה כד ליה מוג ליה יהב

 אנא א״ל ברחמא יוסף דרב כריה דרכא למוגא
 להני לי׳ דמפרש׳ עד אכרעיך תיתב לא א״ל הוא

 ומנחליאל נחליאל וממתנה מתנה וממדב׳ מ״ר קראי
 עצמו את ארם משים אי א״ל הניא ומבמות במות

 במתנה לו נתנה תורה בו דשין שהכל הוה כמדבר
 נחלו במתנה לו שנתנה וכיון מתנה וממדבר שנא׳

 עולה אל שנחלו וכיון נחליאל וממתנה שנא׳ אל
 דעתו מניס ואם במות ומנחליאל שנא׳ לגדולה

 בו חוור ואם הגיא *ומבמות שנא׳ משפילו הקביהשם
ינשא: גיא *כל שנא׳ מגביהו הקב״ה אישע,ה

 כמתכת לו נתונה התורה הוא כמדבר אם מתנה ממדבר
איזיל רבא: אמר כעם: מילתא מהשתכיו:

 הוה נתור סכי יוסף רב במיא רמזיג :יוסף לרב •אפייסיה
 שהיה לפי מזגו שהוא היין בטעם והכיר רואהו היה ולא

 מיס לירן בקי שהיה מתיזלה רבא של במזגו יוסף רב מכיר
 כתיב קראי הבי גבי דלאו ואע״ג ינשא גיא כל :במדה
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 כה בטובתך תכין כה ישבו *חיתך מ״ר הזנא רב אמר
שם כחיה עצמו אדם משים אם אלהים לעני

 טי׳ מהלי׳ ואוכלת שמסרהת לה ואמרי ואוכלת שדורטת זו
 מתקיי׳ תלמודו אין לאו ואם בידו מתקיים תלמודו

 עושה הוא ברוך הקדוש כן אדם עושה ואם בידו
 אלהים לעני בטובתך תכין שנא׳ בעצמו סעודה לו

 משלים יאכל תאנה *נוצר מ״ר ]אר״י[ אבא בר חייא א״ר
זו תאנה מה לך לומר כתאנה ד״ת נמשלו למה פריה

 שם אף תאנים בה מוצ׳ בה ממשמש שאדם זמן *כל
 טעם.ע״נ בהן מוצא בהן הונה שאדם זמן כל ד״ת
ה שם *אילת מ״ד יונתן( )א״ר נחמני בר שמואל א״ר

 : ומתנשא מוזר והושפל גיא לידי שבא למי ליה דרשיכן
על מקפיד שאינו הריגתה לאיור מיד ואוכלת שרורסת

 וכן ותבלין תבשיל בלא בשר אוכל אלא תעכוגיו
 רודף שאינו נמי היינו בטיט ואוכלת שמסרחת ענוגין: שאר
 ל״א צרכו כל לו ניתקן לא אם באכילתו לקוץ גבהות איור

 ממזר ת״מ כך מיד אוכלת הריגתה לאמי־ ואוכלת שדורסת
 על עצמו מנבל שמסרמת .חרבו כשקבלה מיד שמועתו על

 שדרך הש״ס[ בכל ]שמציכו לפי בעיני נראה זה ולשון ד״ת
 מלבושיהן ועל וכבוד גדולה דרך אכילתן על להקפיד ת״מ

 .כעני עצמו ששס לזה לעני : מות אהבו משנאי כל דכתיב
 :אילן תאנה :עליה למזר כעני עצמו ששם בתרא וללישנא

 מתבשלים שאינם תאנים בה מוצא כה שמטשטש זמן כל
ראוי שעה וכל מעט ולממר מעט היום אלא אמת בבת
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 כאילדח ד״ת נמשלו מה מפני חן ויעלת אהבים

 בעלה על וחביבה צר רחמה זו אילה מה לך לומר
 חביבין ר״ת אף ראשונה כשעה ושעה שעה כל
 ויעלת ראשונה כשעה ושעה שעה כל לומדיהן על
 עת בכל ירווך דדיה לומדיה על חן שמעלה חן

 מוצא בו ממשמש שתינוק זמן כל זה דד מה
 מוצא בהן הונה שאדם זמן כל ר״ת אף חלב בו

 אלעזר ר' כגון תמיד תשגה באהבת׳ טעם. בהן
 שהיה פרת בן ר״א על עליו אמרו )דתניא( פרת בן

 בתור׳וסדינו ועסק צפורי של התחתון בשוק יושב
 יצחק א״ר )תנא( צפורי של העליון בשוק מוטל

 ומצא ליטלו אחד אדם בא אחת פעם אליעזר בן
 *רוכבי מ״ד ענן רב דבי תנא עליו שרף נחש ה שופטי׳

 ת״ח אלו צחורו׳ אתונות רוכבי נו׳ צחורות אתונות
 ללמוד למרינה וממדינה לעיר מעיר שהולכים

 מדין על *יושבי כצהרים אותה ומבארים שסחורה
 בעלי אלו הולכי לאמתו אמת דין ודנין שיושבין

 בעלי אלו שיחו משנה בעלי אלו דרך על מקרא
תורה: דברי שיחתן שכל גמרא

 מ״ר עזריה בן אלעזר ר׳ משום שזבי רב אמד בו
 אותן מכשאין שהכל לומדיה על הן שמעלת : מהם לאכול שם

 בשביל תמיר תשגה כאהבתה :יזן להם כותנת ותורתןב ע
 ולרוץ עסקך להכיין ושוגג ושוטה פתי עצמך תעשה אהבתה

:ע״כ הלכה לדבר
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 יב משלי צייד ימי׳ יאריך ולא יחיה לא צירו רמיה יחרוך לא

 ם^׳ אתא כי יחרוך הרמאי צייד אט׳ ששת ורב הרמאי
 ש״ע, ראשון אם צפרים שצד לצייד משל אט׳ דימי רב

 לש״א אין לאו ואם .כידו מתקיי׳ כנפיו את משבר ראשון
 הונא רב אט׳ סחורה רב אט׳ רבא אט׳ בידו מתקיי׳

 אסמשלייג ירכה יד על וקובץ ימעט מהבל *הון מ״ר
 מתמעטת חבילות חבילות תורתו את ארם משים

 גמירי רבא אמר ירבה יד על יד על קובץ ואם
נחמן רב אמר עלה ועברי טילתא להא רבנן לה

 גי׳הגמ׳ בי: ואתקיים עובדא הוה *בדידי יצחק בן
אנא הנמרה מפי למד משה משנה סדר כיצד ח״ר

 )אמ״ס נסתלק פרקו משה לו ושנדה אהרן נכנס
 מדאי להם ושנה בניו נכנסו משה לשמאל וישב אהרן

צייר יאריך: ולא ימיה לא ליה דריש נוטריקון יחרוך לא
 שםששת ורב עליה: ממזר ואינו בגרסא שמרבה הרמאי

 רמאי יד על הקובץ אבל שוטה אלא רמאי זה אין אמר
 הרמאי כצייד בידו יתקיים כלו׳ ימרוך והוא בדבר וערום הוא

 מורך הוא יברמ שלא כדי לוכדו כשהוא עוף כל גף שמשבר
 :ויאכל יצלה לא ימרוך לא מתמה אתמוהי וקרא ואוכלן עופות
שהמזקתי עד ומזרתי יד על לקבוץ קיימתיה עבדתיה אנא

:ע״כ אמרת. ושמעתי מזרתי ואמ״כ בה
 נכנם :פה שבעל תורה ישראל למדו כיצד משנה סדר כיצר

את רואות עיניך והיו כדכתיב משה לפני ישב אהרן
לשמאל ישב :יושבין היו לפניו שמועתן בשעת כולם וכן מוריך
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 משה לימין ישב אלעזר בניו נסתלקו פרקן משה

 לעולם אומר יהודה ר׳ אהרן לשמאל ישב ואיתמר
 ושנוה זקנים נכנסו חוזר הוא משה לימין אהרן
 העם כל נכנסו זקנים נסתלקו פרקן משה להם
 ג׳ בניו וביד ד׳ אהרן ביר נמצא פרקן להן ושנה
 משה נסתלק אחד העם כל וביד שנים זקנים וביד
 לה□ שנו אהרן נסתלק פרקן אהרן להם שנה
 נמצא פרקן זקנים להם שנו בניו נסתלקו פרקן בניו
 בן )אלעזר א״ר מכאן ארבע ואחד אהד כל ביד

 ד׳ תלמידיו את לשנו־ אדם חייב ]אליעזר[ עזריה(
 ומשה משה מפי שלמד אהרן ומה וק״ו פעמים

 ר״ע עאכ״ו הדיוט מפי הדיוט ארבעה הגבורה מפי
 שילמדנו ער לתלמידו לשנות אד׳ שחייב מניין אומר
 שתהןא ער ומנין ישראל בני את *ולמדה דכיי׳לאשנא׳

 שחייב ומניין בפיהם *שימה שנא׳ בפיהם סדורה שם
המשפטים *ואלה שנאמר בה פנים לו להראות ;מכאשמ

 יושג שכן וכל בור זה הרי רבו לימין המהלך דתכיא משה
 פרק אותו פרקן להם ושנה לשמאל יושב שני שאין בזמן

 ששמעו אמר חוזר משה לימין אהרן :לאהרן ששנה עצמו
 ולמשה לאהרן הוא כבוד משה לשמאל לישב שכי ויש בכיו

 אהרן ומה :משה מימין ויושג כא גדול שהוא אהרן להיות
 להבין בלבו להתקיים מלתא ומסתייע וכו׳ ממשה ששמע

 ללמדו פנים לו להראות :פעמים ד׳ שמע הכי אפי׳ מהר
אשר ובכל אסור וזה מותר זה מה מפכי לדבריו טעם ולתת
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 ממשה ונגמרו כולהו ונעיילו לפניהם תשים אשר
 לוקנים וכבוד לבניו וכבוד לאהרן כבוד לחלוק כדי

 ולילפו בניו ולעיילו ממשה ולילף אהרן וליעול
 כל ולעיילו מבניו ולילפו זקני□ ולעיילו מאהרן
 הגבורדה דמפי כיון משה מוקנים ולילפו ישראל

 לעולם אומר ר״י מר אמר .מלתיה מסתייעא גמר
 דרזניא הא אזלא וכמאן יושב הוא משה לימין אהרן

 גדול באמצע הרב כדרך מהלכין שהיו שלשה
 ולא היא ר״י נימא כמאן בשמאלו וקטן בימינו
דאהרן: טרחא ומשום רבנן הימא אפי׳ רבנן

 כה לירה תני דהוה תלמידא ההוא ה״ל פרידא ר׳
שס למלתא בעיוה חרא זימנא וגמר. וימני מאה ד׳

 א״ל מ״ש האירנא א״ל גמר ולא ליה תנא דמצוה
 דמצוה מילתא איכא למר ליה דאמרו שעתא מהאי

 מר קאי השתא אמינא לדעתאי אסחתי איטרדי

 ויזכרו מעצמך הטעם אתה הבן שמעתי כך יאמר לא יוכל
 אשר : פכים לו ומראה טהור טמא על אומר שהיה נפ״א

 לשים אתה צריך תלמדם אשר כתיב ולא לפניהם תשים
 מרישא כולהו וליעיילו :תלמודן המיישב טעם לפניהם ולסדר
 ממשה ולילף אהרן וליעול פעמי׳: ד׳ לכולן וישנה ממשה ולילסר

 משום :כלס וכן זימכי ד׳ מאהרן ולילפר בכיו וליעיילו זימכי׳ ד׳
 יתיב לשמאל דלאו סגי לא הוא ייזידי דמתיולה דאהרן טי־חא

 :משה לימין ולאהדורי לאוקמי טריזא איכא אידך עיילי הדר וכי
לר׳סרידא בעיוה דליגמר: מקמיה סרקא כל וימני מאה ארבע
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 תנא לך ראתני דעתך הב א״ל מר קאי השתא

 ואמר׳ ב״ק נפקא וגמר אחריני זמני מאה ארבע ליה
 או שני מאות ארבע חייך על דליספו לך ניחא לי׳

 דאובה בעינא א״ל דאתי לעלמא ודרך את דתזכה
 :וזו זו לו תנו הקב״ה להן ׳אמ דאתי לעלמא ודראי אנא

 בסימנין אלא נקנית התורה אין חסדא רב אמר כט
 אלא שימה תקרי אל בפיהם *שימה שנא׳ שם

 אמרה אזל תחליפאבמערבא רב שמעה סימנה. לא דניים
 לה מתניתו מהתם אתון אמר אבהו דרבי קמיה

 עשו גו׳ ציונים לך *הציבי לה מתנינן מהבא אנןלא ירמיה
 דסימנא רהאיציוןלישנא משמע ומאי לתורה ציונים

 ר׳ ציון. אצלו ובנה אדם עצם *וראה דכתיב יחזקא׳לטהוא
 עשה תקרא לבינה *ומודע מהבא אומר אליעזר משלי!

 לתורות מועדים עשה אמר רבא לתורה מודעים
 דוסא[ ]בר חמא בר ]אב[דימי )רב( דאמר *והיינו נה
 ל^ היא לים מעבר ולא היא בשמים *לא מ״ר ל דניים

 לעלו׳ צריך אתה היא כשמים שאם היא בשמים
 לר׳סרידא: ליה ואמדה קלא בת נפקא בשוקא: דמצוה למלתא

 כדרך היוכמיס וסימני זו אייר זו השמועות סימני בסימנין
 עשה בפיהם: ישימכה גירסא וכשיש בגמ׳ שיש

 עת שידעו לתלמידכס לתורה עתים קבעו לתורה מועדים
 צריך דאמרן הא אברימי רב דאמד והיינו ולשכות: לבא

 להתקיים כדי תידבולות ולהערים סימנים ולעמוד לטרויו
דקרא דיוקא דמסרש אבדימי דרב היינו . בלומדיה התורה
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 אחריה לעבר צריך אתה היא לים מעבר ואם זחריה

 שמגביה במי תמצא לא היא בשמים לא אמר ו:א
 תמצא לא היא לים מעבר ולא .כשמים עליה ועתו
 לא אמר יוחנן, ר׳ כים. עליה דעתו שמרחיב :מי

מעבר ולא הרוח בנסי תמצא לא היא בשמים
 בתגרים: ולא בסחרנים תמצא לא היא לים

ל א״ר וארבב״ח הישימות מבית הירדן *ויחגרעל
 שם תלתא והוי אתרא ההוא לי הוי לדידי יוחנן

 ע״ב יושבי רב אמר יהודה רב אמר פרסי תלתא על פרסי
 לג מדכי ונשיהם חיים אינם חייהם מדברות ומהלכי צריפים
 בירה איש אליעזר כר׳< תנ״ח שלהם. אינם בניהם

 בנותיהם ועל קברות כיושבי צריפים יושבי ?ומר
 כ! דניי׳ עולא מ״ט בהמה כל עם שובב *ארור אומר עא

 אמר יוחנן ר׳ מרחצאות להם שאי־ן מפני אמר
 א״ב בינייהו מאי בטביל׳. לוה זה שמרגישין מפני
 מקזירין סחרנים : אתריה לעלות צריך היית היא בשמים :אס

 לעיל: כדאמרי׳ כרא׳ ואינו נרא׳ אלא במקומן בעירן חגרין עיירו׳:
או קדש כאן וקונים הם מקנה אנשי צריפים יושבי

 ונקבעי׳ משם ונוסעי׳ לבהמו' המרעה שכלה עד קדשים
 אינן עמהסן ונשותיהם מדברות ומהלכי אקר: כמקום
 לפי כמתים. קברות כיושבי טעמא: מפרש לקמן שלהן

 אסירן מ״ט ומטר: בזרם כרוקות ולוקין הנאה שמקוסרים
 רקוקלרקוץ למקום והולכין מרחצאו׳ להם שאין בנותיהן:
בטבילה איש: מאין עזובה שהעיר למנאסיהןלסי נזקקו׳ נשותיהן
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 ת אמר לביתא[ )דסמיך למתא )ומקרב נהרא

ח״ר אין ירק בה שאיין עיר כל רב( )אמר !חונא”ע
וס׳: מרבין ג׳ מיתיבי בתוכה. לדור רשאי

 מעלון בה שיש עיר כל רב אמר יהודה רב אמר רו
ימיהב בחצי מתים ובהמה אדם ומורדות

 אמו ימיהם בחצי מזקינין אימא אלא ס״ר מתים
ביו דבי מולייתא הני יהושע דרב בדי׳ הונא רב

נרש.אזקנון: ודבי
 למדיח שיפה לך אין חנניא בן יהושע א״ר חייא נח

אבלמהנעש ברזל של משלשאות יותר
 *וקט והכתיב מדה חבל *ובידו אמרה שהתורה כ זכייה

חבל© ג׳ יוסף[ ]רב יוסי( נר׳ תני לתרעי ההוא המיה יי אליז””
 לפרו מיג של פשתן ושל נצרי׳ ושל מגג של הם

 וקוראו ריזוק לחקוס הנשים והולכות מקואות להם שאין
 אידריו רודף רשע ויש בדבר השככיס ומרגישים ליוברתה
 נהח :נשים שתי עם אדס יתיאד לא ותכן עמהן ומתייזד

 סמי דהא ליכא טבילה הרגש למריזץ ולא לטבילה ראוי
ץ רשאי ת׳יח אין איכא: מריזצאות דמשוס טעמא אכל להו

 בתורי* לעסוק ויכול בזול וכיקמ למאכל טוב שהירק לפי
וישז| עיירות ל נרש ובי בירי בי הטוייז: מזקינקמפכי

 הזקינו אזקנון מולייתא: והן ומורדות מעלות לזו זו
ל ל.ץן המרה וקנה :יקזקאל של במשכן מדה חבל ובידו

שאיכה לפי בלע"; יו״כק מגג :השערים רומב למדוד
קלמה ערבה נצרים :בטהרה פרה מעשה כל שיהא טומאה
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 מערכתה גב על ונתנוה המגג בתבל כפתוה כרתנן

מצרי הבל מביא ואח״כ דתנן לסוטה נערים. של
למדידה: פשתן של מדדיה. למעלה וקושר

הדר
ששי פרק

 לא לההוא חזייה אשי ררב קמיה יתיב הוה רבינא
סג רמא כשבתא בציניתא חמריה דקטיר גבר׳

 כשמתא גברא האי להוי א״ל ביה אשגה לא קלא ביה
 משליכא *און א״ל כאפקירותא מיתחזי גווגאמי האי א״לכי
 שיש מקום כל ה׳ עצה'לנגד ואין תבונה ואין חכמה
 בפניו רבא אמר לרב כבוד חולקין אין השם חילול
 מיתה חייב ואץ אסור בפניו שלא מיתה וחייב אסור
 מתו לא אומר אליעזר ר׳ והתניא לא בפניו ושלא

 משה בפני הלכה שהורו על אלא אהרן של בניו
 א )יקיא הטובח על אש הכהן אהרן בני *ונתנו דרוש מאי רבן

 להביא מצוה השמי׳ מן יורדת שהאש אע״פ אמרו
 שהורה אליעזר לר׳ לו היה אחד ותלמיד ההדיוט מן

רבינא א״ל :שבות משוס באילן משתמשין ואין כדקל בציג״תא
הוי מי קמך השתא דעבדית מלתא הא אשי לרב

 תורה איי גו׳ הימה אין לא: או מוצפא אפקירותא כי
 בפניו השם: מלול לפני עומדת ויועץ תבונה וכבוד ומכמה
 לאו דרכא והא שמיס כידי מיתה וחייב להורות: אסור

 לשאול; הבא כל על אלא קאי מאיסורא אאפיושי
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 אשתו שלום לאמא ר״א לה אמר רבו *בפני הלכה הגמ׳ גי׳

 אמרה שנתו הוציא ולא שנתו זה יוציא אם תמהני יכפני
 נביא מ ולא אנכי נביא לא לה אמר אתה נביא לו

 בפגי הלכה המורה כל מקובלני כך אלא אנכי
 יוחנן א״ר חנה בר בר רבה ואמר מיתה חייב רבו

 ממנו רחוק והיה שמו גוריא בן יהודה תלמיד אותי
 שלש ממנו רחוק והא הוה בפניו .פרסאות שלש

 אלא למה אביו ושם שמו ולטעמיך קאמר פרסאות "
 א״ר אבא בר חייא א״ר היה. משל תאמר י£שלאכ'

 להכישו ראוי רבו בפני הלכה המורה כל יוחנן איזכשלא
 ויאמר הבווי ברכאל בן אליהוא *ויען שנא׳ נחש היא משל

 ואירא וחלתי כן על ישישים ואתם לימים אני צעיר י״פא
 התם וכתיב זחלתי הכא כתי׳ אתכם דעי מחוותא,,כלכ

 חוטא נקרא א״רחנינא ועירי עפר זוחלי חמת *עם לב דניי׳
 רב לך אחטא לא למען אמרתך צפנתי בלבי שנא׳

 וכתיב אמרתך צפיתי *בלבי כתיב רמי המנונא קיט "לי׳
 היאירי שעירא בזמן כאן רב בקהל צדק *בשרתי יי שם

 אבא א״ר קיים. היאירי עירא שאץ בזמן כאן קיים
 מבי׳ אחד לכהן מתנותיו המשגר נכהנא(]ןבדא[כל בר

 ממקום ריזיק מקומו שהיה ממכו רחוק דקתכי והא הוה בפניו
 רחוק והא אורי: קסיה אורי כי מיהו פרסאות שלש רבו

 רבי אתא מאי הואי רחוק לאו הוראה ואי קאמר ממנו
 חלהורותם דברי ככסתי אמרתך צפנתי לאשמעיכן. יויוכן

היאירי עירא :תורה דברי צדק :עליהן חוטא שאהיה במקום



 רעג ערובין ששי פרק הדר
 כר.ןלדודש״נכ היה היאירי עירא *וגם שנא׳ לעולם לעב
 כהן. הוי לא עלמא לכולי כהן דהוי הוא לדוד וגו׳.

 כתריה וכתיב מתנותיו. כל לו משגר שהיה אלא
 כא שם אומה אליעזר ר׳ שנים. שלש דיר בימי רעב *ויהי

 לא מדני הכתן אלעזר *ויאמר שנאי מגדולתו אותו מורידין
 לי צור• אבא לאחי דאמר ואע״ג הצבא אנשי אל
 כי שם *ולפני דכתיב דאענש אשכחן הכי אפי׳ צוד• לא

לפני האורים במשפט לו ושאל יעמוד הכהן אלעור
 :יהושע ליה דאצטריך אשכחן ולא וגו׳ ה׳
לב רביד• קמיה מלה המותיב כל ]לוי[ )אבא( רבי אמר

 שס יהושע *ויען דכתיב ולד בלא לשאול אזל .
 יא מדכי משת אדוני ויאמר מבחוריו משה משרת נון ק,

שם אבא דרבי ופליגא בנו יהושע בנו *נון *וכתי׳ כלאם,
ע״ב . . י

 ,ה״ד אותו טורידין רא״א לדוד: רב לדוד כהן היה כדכתיב היה רבו
 אבא אחי את רבו: בפני בקור'הלה׳ קאי לעיל מגדולתו

 צוה אשר התורה ?קת זאת דכתיב לעשה כבוד דיזלק צוה
 דאיענש הזהב: את אך גיעול הלכות והורה חשה את ה׳

 ולפני :ביהושע דכתיב :הכי חקמי ליה דפסקו מגדולה לירד
 יהושע עתיד שהיה במשפט לו ושאל יעמוד הכהן אלעזר
 לא?ר אשכחן ולא :חאלעזר הלכה דבר לשאול צריך להיות
 כלום: לו לשאול לאלעזר יהושע ליה דאיצטריך חשה: מיתת

למיתה: לשאול הלכה: חורה דבר משיב מלה מותיב
 הלכה: כמורה דה'ל לכך הם ראויס כלאם

בן: חשיב לא יהושע ובתר בנו יהושע בנו נון וכתיב
.1 18
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 יהושע נענש לא פפא בר אבא רבי דאמר פפא בר

 לילה ורביה מפריה ישראל את שבטל על אלא
 וכתיב וגו׳ ביריחו יהושע בהיות *ויהי שנא׳ אחת ה יהושע

אמר באתי. עתה צבא.ה׳ שר אני כי לא *ויאמרשם
 ועכשיו הערבים בין של תמיד בטלתם אמש ליה

 באת. מהם איזה על א״ל תורה. תלמוד בטלתם
 *בתוך ההוא בלילה *וילןיהושע מיד באתי. עתה א״ל ח שם

 בעומקה שלן מלמד ]ואר״י[ העמק. ובתיב*בתוך העם ׳גי ׳עי
שרויין ושכינה שארון ומן שכל ונמירי הלכה. של”שהג

 המטה. בתשמיש אסורין ישראל במקומן שלא
 תלמוד גדול דרב משמיה אויא בר שמואל רב אמר

באתי: *עתה' שנא׳ תמידין מהקרבת יותר תורה ה שם
 .ורבי׳ מסריה ישראל את שבטל אלא ערירי להיות נענש לא

 שלופה ומרבו מדכתיב ביריחו יהושע כהיות ויהי וכתיב
 עביר׳ על ליה ה״ק דקא״ל באתי ועתה בא דלפורעכו׳ מכלל

 מכלל באתי עכשיו של על למימר מדאצטריך באתי עכשיו של
 בטלתם אמש ליה קאמר הכי היא ומא־ .אמריתי הוה דאכתי
 שמשיה ועכשיו התמיד ביטלתם בערב הערבים בין של תמיד
 לא ביום במלממתם עסוקים שהיו לפי ת״ת מבטלי׳ אתם
 שעל מוכימ והדבר בלילה אלא בתורה לעסוק עת להם היה

 אמריה: שהיתה עי של כמלחמה חדכתיב הוכיחו ת״ת עסקי
 יוחנן רבי ואמר העמק: בתוך ההוא בלילה יהושע וילז

 שארון זמן דבל וגמירי הלכה של בעומקה שלן מלמד
שהוכיחו לילה ואותו וכולי במקומן שלא שרויין ושכינה



 רעד ערובין ששי פיק הדר

לג שאיש בקילעא הישן כל רב אמר ברונא רב אמר
 שם *נשי אומר הכתוב עליו בה שרויין ואשתו

 כ מיכה לא יוסף רב אמר תענוגיה. מבית תגרשון עמי
 נדה אשתו אם אמר רבא נדה אשתו אפי׳ נצרכה

 נטריה: האידנאמאן רעד היא ולא ברכה. עליו תבא
לד רביעית השותה כל שמואל אמר יהודה רב אמר

 סד ר׳אי מעליא לאו נחמן א״ר יורה. אל יין
 רביעת<ת שתינא דלא כמה אנא דהא שמעתא
 אמר מ״ט רבא א״ל דעתאי. צילאי לא רחמרא

 רבתי׳ מאי חנינא ברבי אחא רבי והאכזר הכי מר
 כט מעלי נאה זו שמועה האומר כל הון יאבד זונות *ורועה

 א״ל תורה. של הונה מאבד נאה אינה זו ושמועה
 יתפלל אל שתוי הונא רב בר רבה אמר בי. ?הדרי
 ואם יתפלל אל שכור תפלה. תפלתו התפלל ואם

 שבור וה״ד שתוי דמי היכי תועבה. תפלתו התפלל

 העיר על אורבין שהיו בשביל תורה תלמוד מבטלין היו המלאך
הלילה והוא כגלגל למקומו הארון את כערכ היזזירו ולא

ורביה: מפריה שכטלו
:ממנו הס שכושין חנרשון עמי נשי :במדי■ בקילעא

.נאה איכה וזו נאה זו הכי מר אמח טעמא מאי
 כמה נחמן רב )א״ל אחרת פמעתא פמזאל אמר מ>> ).למעלה

 להשתכיז וסופה תורת של כבודה הונח :שמעמא( האי מעליא
 כה ואעסוק וארעכה כאה זו נוטריקון זונות רועה ממנו:

עוד: אוסיף לא בי הדרי בידי: שתתקיים עד
*18



ערובין ששי פרק ןקךף 274
 מנשיא ורב שומני בר אבא[ ]דר׳ )דרכה( הא כי

 אמעבר׳ מהדדי קמפטרי הוו מדיפתי ירמיהו בר׳
 דלא מינן וחד חד כל מלתא נימא אמרי יופתי דנהר
 הונא דרב בריח מרי דאמר לחבריה ליה שמיע

 אלא מחברו אדם יפטר לא ירמיה( )כריהדרב1^
 חד פחח זוכרהו. כך שמתוך הלכה דבר מתוך6״י,עע,

 כול שתוי שכור. וה״ד שתוי ה״ד ואמר יש״אמינייהו
 יכול שאינו כל שכור המלך. כפני לדבר שיכול
 בנכסי המחזיק ואמר אידך פתח .המלך כפני לדבר

 אמר ס״ת. יקחבהן בידו. ויקיימו יעשה כיצד הנר
 אמר רבא אשתו. בנכסי *בעל אפי׳ ששת שסרב

 מצא אפי׳ אמר פפא רב .ורווח עסקא עבר אפי׳ ע״ב
 תפילין. כתב אפי׳ אמר יצחק בר נחמן רב מציאה

 *וידר קרא מאי חנינא רבי תימא ואי חנן מדניכאא״ר
לאמר: נדר ישראל

 החמור על רוכב שהיה גמליאל ברבן מעשה חניא שם
 לסי איכשי בה ותהו הוא דתמיהא מידי הגר בנכסי המחזיק

 ,מצות ע״י לא אם מתקיימין אין ולפי' לו באו ביגיעה שלא
 בידו האמרים יתקיימו אלו ובשכר במקצתו ס״ת בהן יקה
 דתה דמלתא מצוה בהו למעבד בעי אשתו בנכסי בעל
 בה כתב אפילו בישא: עיכא בהו ושלטא הוא איכשי ביה

 בת דעכיד דע״י קרא מאי :בידו יתקיימו כמי תפילין
והמרמה! נדר ישראל וידר הכתיב בידו: יתקיימו מצוה

:בידם ונפלו תפלתם כשמעה ועי״כ הקדש לשון



 רעה ערובין ששי פרק הדר
 מהלך אלעאי רבי והיה לכויב מעכו מהלך והיה

 טול אלעאי ליה אמר בדרך גלוסקין מצא אחריו ן
 מבגאי א״ל אחד עכו״ס מצא הדרך מן גלוסקין

 אלעאי ר׳ לו נטפל מאלעאי הללו גלוסקין טול
 אני בורגנין של מעיירות לו אמר אתה מהיכן א״ל
 גמליאל רבן הכירך כלום שמני. מבנאי שמך ומה

 ר״ג שכיון למדנו שעה באותדה לאו א״ל מעולם
 למדנו שעה באותה למדנו דברים וג׳ הקודש ברוח
 אחר שהולכים ולמדנו האוכלין על מעבירין שאין
 אחר עכו״ם של שחמצו ולמדנו דרכים עוברי רוב

 אחד בא לכזיב שהניע כיון בהנאה מותר הפסח
 רביעי׳ שתינו כלום שעמו לוה אמר נדרו על לישאל

 עד אחרינו יטייל א״כ א״ל הן א״ל האטלקי יין
 שהגיע עד מילין ג׳ אחריתכם וטייל ייננו שיפיג

 צור של לסולמות שהגיע כיון צור של לסולמה
 והתיר וישב ונתעטף החמור מן גמליאל רבן ירד

 שמני מבגאי העכו״ס: אצל נתקרב אלעא־ רבי לו נטפל
 אוכלין המוצא האוכלין על מעבירין אין שמי: כך

 שהולכים שם: ולהכימס עליהן לעבור רשאי אינו בדרך
 אלעאי לרבי ליה שרי מדלא דרכים עוכרי רוב אחרי

 עוברי שרוב עכו״ם של פיתן בקזקת דאקזקיכהו למכלינהו
 הפסיז שאמר כו׳ עכו״ם של שחמצו :הם עכו״ס דרכים

 :לעכו״ס הנאה טובת דאיכא הכא כגון בהנאה מותר :הי׳
גבוה: הר מעלת צור של לסולמה אלעאי: לרכי שעמו לזה
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 4למדנ שעה. כאותה למדנו דברים והרכה נדרו לו

 4 יורה אל שכור ולמדנו משכר. יקהאטלקי שרביעית
 4מפירי שאין ולמדנו היין[ את מפיג שדרך ]ולמדנו

 4 יושב אלא עומר ולא מהלך ולא רכוב לא נדרים
ואיכא בחרטה פותחין למ״ד ראיכא היא חנאי שם

 רבב״ח׳ן דאמר בחרטה פותחין שאין למ״ד
 נ גברא לההוא גמליאל רבן ליה פתח מאי יוחנן א״ר

 נ כל .מרפא חכמי׳ ולשון חרב כמדקרות בוטה *יש יי- משלי
 :מרפא חכמי׳ שלשון אלא בחרב לדקרו ראוי הבוטה

 משום אר״י האוכלין על מעבירין ואין מר אמר שם
 שאין הראשוני׳ בדורות אלא שנו לא רשב״י

 האחרוני׳ בדורו׳ אבל בכשפי׳ פרוצות ישראל בנות
 שלימין תנא מעבירין בכשפים פרוצות ישראל שבנות

למכס צריף בחרטה פותחין נדרים: במסכת היא תנאי
 לדעת לומר פה פתיןון לו שיהיה לשואל פתיז למצוא

 נודר הייתי לא הוא שכן יודע הייתי ואילו נדרת* לא כן
 לו לפתויז צריך אין פותחין אין מאליו: כעקר כדר ונמצא

 טעם לו מוצא שאינו אע״פ עוקרי החכם אלא ביזרטה
 הוצרך לפיכך לו פותמין דאמר כמאן סבר ר״ו. עקירה.

 הנודר הבוטה כל לו: ימצא פתיז איזה למשוב הדעת ישוב
 דקאמר פתין והיינו ליה מקיים לא דלמא לדקרו ראוי :נדר
 עליו אתה מיתה ויריב לנדור שאסור יודע היית אילו ליה

מרפא חכמים לשון אלא :לא היאך וא״ל נודר היית כלום
; :נדרו לו שמתירין



 רעו ערובין ששי פרק הדר
 אסילרבאשי רב א״ל מעבירין אין: פתיתין מעבירין

 יג עמויחוקאל אל אותי *ותהללנה והכתיב עבדן לא אפתיתין
 באגרייהו: דשקלו ההם לחם ובפתותי שעורי׳ :שעלי
לה *יכולני עוריה בן אלעור רבי משום ששת רב אמר

 שם מיום הדין מן כלו העולם כל את לפטור
 ה ס שמעי *לכן שנא׳ עכשיו וער המקדש בית שחרב

 נא ישעי׳ מקחו שכור מיתיבי .מיין ולא ושכור׳ עניה זאת נא

 מיתה בה שיש עבירה עבר ממכר. וממכרו מקח
 דבר של כללו אותו. מלקין מלקות אותו. ממיתין

 התפלה. מן שפטור אלא דבר לכל כפקח הוא הרי
 א״ר תפלה■ דקאמרמדין נמי לפטור יכולני מאי

 לוט של לשכרותו הניע שלא אלא שנו לא חנינא
 וא״ר פטור׳מכלם. לוט של לשכרותו הניע אבל

 וחותמין סוגרין נאוה בשעת מגן המפיק חנינא
 לחיידש דליכא אותם נוטלים אלא עליהן מעבירין אין פתיתין

 באגרייהו רשקלו כשפים: עברן לא ואפתיוזין לכשפים:
 בשביל נביא וה״ק אמרים מדברי׳ כשפים לעשות ליזם פתותי
 עמי בתוך שמי את יוללתם בשכרכס לכס שנותנים למס מתותי

 :עמי את להטעות הבעל לנביאי כשפיס בהם עושות שהייתם
שיפטרו דבר הקב״ה לפני ישראל על לטעון לפטור יכולני

 ]שכורים[ )שוגגיס( שהם ולומר לבא לעתיד מדינן כולן
 אותם דנים אס תפלה מדין עונם: על נתפשים ואינם

 המפיק לפוטרם: אני יכול בכוכה מתפללין היו שלא על
 בשעתגאוה אומרה: שאינו אברהם חגן בתפלה המעביר מגן

יבאו שלא צרות וחותטין סוגריז מתפלל: אין שכרות שעת3
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 חותם סגור מגנים אפיקי *גאות שנא׳ בעדו צרות ייא א״יכ

 הוא דעבורי לישנא אפיק דהאי משמע מאי צר
 יעבורו נחלי׳ כאפיק נחל כמו בגדו *אחי ידכתיכ6ש

 משמע מאי .איתמר מפיק שאינו כל אמר יוחנן ר׳
 אפיקי *ויראו דכתי׳ הוא דגלוי לישנא מפיק דהאיג״נכ״ש

 כמר משמע קראי מכרי תבל. מוסדות ויגלו מים
 דרבששת בדרבששת פליגי במאי כמר ומשמע

 ששח דרב ליה אית מר לשמעיה שינתיה מסר
 רב אמר אשי בר אר״ח דרבששת. ליה לית ומר
 שנאמר יתפלל אל עליו מיושבת רעתו שאין כל

 מצלי לא דרתח ביומא חנינא ר׳ יורה: אל בצר
 דשותא ביומא עוקבא מר כתיב יורה ל(א בצר אמר

 צריבה יצחק בר נחמן רב אמר לדינא. נפיק לא
 אמרה אי אביי .אט׳ דאסתנא כיומא צילותא שמעתא

 6וה״ הוא גלויי7 לשון מפיק האי7 איתמר מפיק שאינו עליו:
 ,מתפלל. שאינו כלומר שכרות בשעת תפלה מגלה שאינו כל

 טסו תבל: מוסדות ויגלו דכתיב הים גלוי מים אפיקי
 זמן וכשיגיע מעט לישן הכימני לו אמר לשמעיה שינתיה

 דרבששה ליה לית בעי אעבורי דאמר ר״ין הקיצכי. תפלה
 בדקתי יורה אל בצר :מאליו שיעור עד להתפלל ואסור

 סייא בן בספר ושמא הכתובים בכל ואינו זה מקרא אמר
 במזקה: בו מנשבת דרומית רוק רשותא יומא הוא:

 רות בו שמנשבת ראסתנא כיומא צלולה: דעת צילותא
 ה׳ ביבמות כדאמרינן לכל כמ והוא לכל מאיר יום צפונית



רעד ערובין ששי פרק הדר
 ]רבא[ )רבינא( אמר תנאי לא כותחא קריב אם לי
 עבדה דרבינא כריה מר תנאי. לא בינה קרצתן אי

 רב אמר יומי לשבעה לבושי שבעה אמיה ליה
 ריש אמר לשינתא אלא ליליא איברא לא יהודה
 לי׳ אמרי לגרסא אלא סיהרא איברא לא לקיש
 דיממא להר אמ׳ שמעתתך מהדרין וירא לרבי רבנן

 חסדא דרבחסדאלרב בנתיה ליה אמרין גינהו.
 אתו השתא להו אמר פורתא נינים מר בעי לא

 נחמן רב אמר טוכא. ונינים וקטיני דאריכי יומי
יעקב בר אחא רב אנן דיממא פועלי אנץ יצחק בר

ופרע: יזיף
 לו ימים ג׳ יתפלל אל הדרך מן הבא אלעור א״ר

אחואשס אל הבא הנהר אל *ואקבצם שנאמ׳
 יגזיאחנשבה שלא מפני כמדבר ישראל מלו לא מת מפני הערל
 לא התם אמרינן דשותא כיומא אבל צפונית רויז להם

 צווי אפילו כותחא קריב : ביה .מסוכרינן ולא בית מהלינן
 הייתי לא תנאי לא :אותי מבטלת היתה קלה עבודה

 תמוז תקופת בלילי ■לשינת׳ אלא )היום: ששכיתי פחו שונה
 :לישן ראריכי :בקבר שהוא יומי אתו :בתוספת׳( כ״כ

 ונישן.הרבה: טובא ונינים ובמצות: בתורה לעסוק וקטיני
 רגיל והיה וכך כך לשנות קבוע עת לו היה ופרע יזיף

במזונותיו טרוד שהיה ופעמים ביום ובמצות בתורה לעסוק
: בלילה עתו קביעות ופורע ביום

 מפני עליו מיושבת דעתו שאין ימים ג׳ )אדם( יתפלל אל
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 דשמואל אבוד■ בעם. ואבינה שלשה ימים שם ונחנה

 מצלי הוה לא יומי תלתא מאורחא אתי הוה כי
 רב שברא. ביה דאית בביתא מצלי לא שמואל

 ר׳ אמ׳ הרסנא ביה דאית בביתא מצלי לא פפא
 שנא׳ .קונו מרעת בו יש ביינו המתפתה כל חנינא
 חיי^ רב אמר וגו׳. הניחוח ריח את ה׳ יאש׳יי*וירח

 כיינו עליו מיושבת שרעתו כל רב( אמר אשי )ברדע״ ׳םנה
אותיר בשבעי׳ ניתן יין זקנים. ע׳ של מדעת בו ל^יש

 אמ׳ סוד. יצא יין נכנס אותיות בשבעים ניתן וסוד
 אבלי׳ לנחם אלא הזה בעולם יין נברא לא חנן רב

לאובד שכר *תנו שנא׳ לרשעים שכר בו ולשלם לא משלי
 בבית נשפך יין שאין כל פפא בר חנינא א״ר וגר.

לחמך את *וברך שנא׳ ברכה בכלל אינו כמים כג שמו"

 בעם ואבינה והדר ג׳ יטיס שם ונחנה הדרך: טורין
 רייז שכרא ביה דאית :ביכה הואי לא השתא דעד מכלל
 המתפת׳ משוסרימא: הרסנא ביה ראית משכרתו: השכר
 ביין: לבו כשטוב ומתרצה דבר על אותו שמפייסין ביינו
 וכתיב הוא דמשתיא דומיא לעיל.דרימא ואמרינן ניחוח ריח

 ביינו המתיישב ]דאירצי[: וגו׳ סיף א! לא לבו אל ויאמר
 יזשבוכו כך אותיות בע׳ ניתן :מטרפת דעתו ואין יין ששותה

 כסנהדרין הוא שקול סודו יצא ולא הואיל וזה סור יצא :בגימ׳
 ימקבלי׳ ושממיס ששותים לפושעים שכר בו לשלם ע׳: של

 הגיע לא ברכה בכלל אינו :רשע לאובר :במייהס עולמן
אמרים: בדברים עשיר הוא ואפילו גמורה ברכה לסוף



 רעח ערובין ששי פרק הדר
 הנך אף מעשר בכסף שנקח לחם מה מימיך ואת
 קרי וקא יין נינהו ומאי מעשר בכסף דנקחים מים
 ואי ברכה איבא כמים בביתו נשפך אי מים לחו
 אדם דברים בג׳ אלעאי[ ]ר׳ חמא( )רב אמר לא לא

 :בשחקו אף אומרים ויש בכעסו בכיסו בכוסו ניכר
 עג מבעליהן פרס מקבלו׳ נשים חמש לו שיש מי ח״ך

יהודה ר׳ מרביהן פרס מקבלין עבדים וה׳
 יהודה ר׳ בעבדים ואוסר בנשים מתיר בתירה[ ]בן
 מ״ט רב אמ׳ בנשים ואוסר בעבדים מתיר בבא בן

מלכא:דניאלכ בתרע *ודניאל דכתיב בבא בן יהודה דר׳

חלון
שביעי פרק

 כ״דעו בהיקפי שיהא צריך עגול חלון יוחנן א״ר
 ,מרושלי שכי מעשר ככסף ללוקמו שמותר מעשר בכסף שנקרו

 ככל כפ׳ המלין ומן המיס מן מוץ מעשר נכסף כקמ הכל
 ובירך ככלל הוא הרי כמים בביתו נשפך אם מערכין:

 דעתו אס בכוסו הוא: הגון אס ניכר אדם לא: לא ואס
אס אדם ככי עם ונותן כשנושא בכיסו כיינו: עליו מיושכת

 מדאי: יותר קפדן שאינו בכעסו עושה: הוא כאמונה
:כמצר עמו לכדה דירה לה יש אמת וכל פרם מקבלות

 כתרע אמריו: כמשכיס שאינן בעבדים ואוסר
חלכא: כתרע משיב שהוא מקוס ככל מלכא

 למיקס מצית לא הכי דכלאו כ״ר בהיקפו שיהא צריך
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 מרבעת רבי י׳ בתוך מהם ומשהו ושנים טפחים

 בהיקפו שיש כל מכדי י׳ בתוך משהו איכא ליה
 סגיא בתריסר טפח ברחבו בו יש טפחים שלש

 מכדי טפי בעינן בריבועא אכל בעיגולא מילי *חני שס
הני סניא בשיתסר רביע העגול על יתר מרובע כמה ע״כ

 דנפיק רבועא אבל רבועא מגו רנפיק עגולא מילי
 רקרנתא מורשא משום מ״ט טפי בעינן עגולא מגו

 בתזתית עגול מליו כל ל על ׳7 מרובע יזלון בגויה
 והולך מגביה הוא ולכאן לכאן ומאמצעיתו כמוך אמצעיתו

 י׳: בתוך מהיקפו אורך ומשהו טפמיס ב׳ לזה שיהו וצריך
 משוט משהו ועוד טפמ לכאן ומאחצעו טפח לכאן מאמצעו

 ההיקף מן טפמיס ב׳ מיניה ליה מדליכן ליה מיבעיכן דכי
 ליה ומוקמי׳ להו דסתמיכ׳ צד לכל לקרן קרן שבין עגול

 ריזב סכי על עשרה בסוף הנשאר משהו אותו ונמצא אריבועא
 לדלויי בעית פלגא עיגולא מגו ריבועא לקמן כדאמרינן המלון

 ההיקף והרי עליו העיגול ריבה מריבוע הכותרת חדה מצי כלו׳
 לכל טפמיס ב' הרי מ׳ עליו רבה העיגול כחצא י״ו המרובע

 ודת טפח הוי עגול דבר רומב כדת בעיגולא טילו הגי רומ:
 מרובע כדת ד׳ רומב ואכן באמצעו אלא רמבו אין עיגול רומב

 היקף ד׳ סגי היקף כי״ו :אמצעו כמדת בדפכותיו שרמב בעיכא
 י״ו: למיהוי ריבעא באטפויי דסגי ה״ט דמרונע; רומ לכל

 היקפו' ד׳ על ד׳ מרובע מלון כגק ריבועא מגו רנפיק בעיגולא
 אית באמצעו אלא ד׳ רימב דאין מגואי מעגלת אי עשר ששה
 דבעיכא הכא אבל רביע מרובע עליה וטפי י״ב היקף ליה



רעט ערובין שביעי פרק חלון

 חומשי ותרי אמת<א בריבועא אמת^יא כל מכדי
 כי אמר ר״י סגיא חומשא נכי כשבטר באלכסונא

 דאמרי רקסרי רבנן כי לה ואמרי דקסרי דייני
 פלגא: מנועיגולא ריבועא ריבעא ריבועא מנו עינולא

פא עדשיט בפת מערכין רב אמר אבין בר חייא א״ר
 שמואל דמר בשני דהואי ההיא והא ]איני[

 הוה מיניץ דשאר ההיא אכלה ולא לכלביה ושדיוה
 ד יחקאל ועדשים ופול ושעורים חיטים לך קח *ואתה דכתיב

 בצואת צלויה ההיא אמר פפא רב וגו׳ וכוסמין ודוחן
 תעגינ׳ ארם צואת בגללי והיא רכתי׳ הואי אדם

 עיגולא בגו רו? לכל ׳7 י״ו והיקפא ׳7 על ׳7 ריבועא למנקט
 בגויה למכקט י7כ טפי היקפא בעי מעיגולא לית7ק7 מאי 7לב

 אמתא כל מכרי ואלכסונן: הן ׳7 הוי7 ריבועא7 מורשא
 ואלכסונן טפיויס ׳77 בפותיא עיגולא להאי ליה וסגי וכו׳

 אמצעו ת7לח אלכסונו ת7ק שוה עגולא בר7 וכל כעיגולא
 ?וקשי ו?׳ ׳7 פותיה למיהוי בעי כמה זוית לו אין הא7
 שיעורא האי7 לעיגולא ליה מקפת וכי ?ומשי וג׳ ה׳ להר הוו7

 ככי י״ז להר הוו7 ?ומשי ותשעה כי פוש ט״ו היקפא הוי כמה
 פלגא מיניה למשקל בעי פלגא עיגולא מגו ריבועא ?ומשא:

?׳ להו הוו7 חעיקרא7 תילתא דהיינו פייש7 שיעורא האי7
הוה: הכי אלכסונא להו סבירא י״ו להו ופשו מכ״ד
 דההיא בה מעורכין היו הרבה מינים הודי מינין דשאר

 ?יטיס לך ק? ואתה י?זקאל גבי כתי׳7 היא פת לאו אי7ו
:היא ל?ס לאו אלמא וגו׳ תאכל לא אנשים ל?ס וכתיב וגו׳



ערובין שביעי פרק חלון 279
 רב)חמא( אמר תאכלנה שעורים ועוגת מאי לעיניהם ״״׳
 כעריכת עריכתן אמר פפא רב לשיעורים ]הסדא[ עריכת׳

חיטין: כעריכת ולא שעורים ת״כמ

משתתפיו כיצד
שמיני פרק

 סתירה יש הנראה כפי אשר מאמרים שני ראיתי לו
 העשירים שמשבח זה בפרק הא׳ ביניהם

 מאמר המביא ובפרק אלקים לפני יושבים והם
 וההבדל גיהנם יורדי שהעשירים שאומר אחד

 עושי העשירים כי בפרושים מבואר ביניהם אמיתי
 אמנם אלהים. לפני עולם יושבים וחסד צדקה

 הנם הנה רחמנים ולא אכורים שהם העשירים
 לקמיה אתא קבוניוס בוניוס וז״ל: גיהנם מיורדי

 האי ]חסרא[ )רומא( רב אמר תאכלנה שעורים ועוגת
 אלא בה הוו טובא מיני שאר דהא דוקא לאו שעורים

 עריכתה :לשובע ולא רעבון דרך במשקל תאכלנה לשיעורים
 יזטים עריכת כתקון יפה ולא מגונה שעורים כעייכח

ונאה: עגולה העוגה תקון שמייפה
 לאיזריס שבמצרו בתים ומשאיל היה עשיר □וביום בי בוגיום

 בדירה מיןזם לכ״ה יש שאם עירוב לענין בגמרא זה )והומרו
 כמו עליו אוסר איכן להצניעם ■ כליו שם ונותן התבן בכית דר שהוא מי

 שבחצר בתים משאיל היה וה שעשיר ולפי כפירוש' באורן כמפנה שכתוכ
כלים לו היו עשרו מתוך כי נכלם כלים לו והיו לאחרים.(



 רפ ערובין שמיני פרק כיצדמעזחחפין

 פו אתא מנת מאת לבן מקום *פנו לתו אמר דרבי
 מאתים לבן מקום פנו להם אמר אחרינא איניש
 אביו רבי יוסי ברבי ישמעאל רבי לפניו אמר מנת.

 עיירות אלף וכנגדן בים ספינות אלף לו יש זה של
 אל לו אמור אביו אצל מגיע כשאתה א״ל ביבשה

 עשירים מכבד רבי הללו. בכלים לפני תשגרהו
 ]רבא[ )רבה( כדדריש עשירים מכבד עקיבא ורבי

 עיין מן ואמת חסד אלהים לפני עולם *ישב מרי בר
 יךיכ שחסד בזמן אלהים לפני עולם ישב אימתי ינצרוהו

 *׳ טוב יום שבמסכת המאמר וז״ל ינצרוהו מן ואמת
 כהפ׳ בבל עתירי א״ר[ אבא ]בר נתן א״ר המביא פרק

 יי! זה מרינו□ דרבי בדיה דשבתי הא כי הם גיהנם יורדי
דל,£יהבו ולא לעסקא זוזי מינייהו בעי לבבל מקלע

מזימן 1
 )ימן כמי לני לפני נא כשהיה לכן המצר לאנשי מרגיל היה זה ))ליגנין הלבה

 דיינה :יזשרב[ מקום כלו׳ מנח מאה לבן מקום ]פנו :אימי( היה
 ,בקיש" ]יותר יושוב מקום כלו׳ מנה מאתים לבן מקום פנו

לבע״כזד, אביו עשיו: כבוד פי^ (71,י* כ־> ־ו0^17־5
 נ עשיר בהן נראה הללו בבגדים אלו בכלים בוכיוס:

 עשירים שיש בזמן אלהים לפני עולם ישב אימתי כ״כ:
 מן ינצרוהו: והס לעניים הזוכות ומזמנין חסדים גומלים

 חסד גימלים יגשירים שיש כזמן זה לשין מצאתי )יבס״א ו חזונות לשון
 אותם מכנדים אני המקים לפני כניד להם ייש יהיאיל מתיישב היגילס
 ילפיכן נציל יגשרם היה לא יגישים שהם יאמת חסד לולי הגאונים יפירשי

 לעשות מרחמים שאינן גיהנם יורדי ע״כ€: לכבדם לאיי
שכר: במחצית להשתכר סחורה לעשות עסקא צדקה:
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 מערב הני אמר .זיינוהו לא מיזןנמי מזוני ליה.

 והרבך ורחמך רחמים לך *ונתן דכתיב קאתו רב יג דנליט
 הבריות על המרחם כל לאבותיך נשבע )כאשר מ'הגה'ע

על מרחם שאינו וכל השמים מן עליו מרחמים ?'?1
׳ ן , ז י כגמ

 המרחם כל השמים( מן עליו מרחמים אין הבריות
 אבינו אברהם של מזרעו שהוא בידוע הבריות על

 מזרעו שאינו בידוע הבריות על מרחם שאינו וכל
 אמר אבא בר נתן רבי ואמר אבינו אברהם של
 בעדו חשך העולם חבירו לשלחן המצפה כל רב

יום בידו נכון כי ידע איה ללחם הוא *נודד שנא׳ ט, אי,כ
 שלשה ת״ר חיים. אינם חייו אמר חסדא רב חשך
 חברו לשלחן המצפה הן ואלו חיים אינם חייהן

 מושלים שיסורין ומי עליו. מושלת שאשתו ומי
ות״ק אחד חלוק אלא לו שאין מי אף וי״א בגופו

ביה: רמעיין אפשר לה( חשיב לא )אמאי

גגות כל
תשיעי פרק

 מעלין והיינו הסכנה בשעת מעשה יהודה א״ר צא
 רחמים לך ונתן זיינוהו: לא כמי מיזן מזונות להם שאל מזוני

 ריזמיס לו שיש מי לאבותיך נשבע כאשר הבריות: על שתריזס
 כלו' בעדו סכת כמו כנגדו בעדו :אבינו אברהם של מזרעו בא

 מזומן בידו נכון פרוש: כמשך עליו הכל לפניו פרוש משך
 וכנים לכבסו יכול אין אחד חלוק אלא לו שאין מי אצלו:

 :תכניס מן כליו את קפלה ביה דמעיין אותו: מצערים



רפא ערובין תשיעי פרק גגות כל
 לקרות לקרפף ומחצר לחצר ומגג לגג מחצר ס״ת

ראיה: הסכנה שעה אין לו אמרו בו

תפילין המוצא
עשירי פרק

צו מיחו ולא תפילין מנחת היתה כושי כת מיכל חנא
לרגל עולה היתה יונה של ואשתו חכמים בה

אלמא חכמים בה מיחו מרלא חכמי׳ בה מיחו ולא
היא: גרמא הזמן שאין עשה מצות קסבר

*כלצט שנא׳ מיתה חייב רבו בפני כיח ר״ל אמר
ח משלי אלא משנאי תקרי אל מות אהבו משנאי

קאמר: ורק כיח אניס מינם והא משניאי
ק לאדם אסור אסי רב אמר אבא בר רמי אמר

ע״ב שנאמר משום בשבת עשבים ע״ג שיהלך
 יט משלי ע״ג לילך מותר חרא תני .חוטא ברגלים *ואץ

שאול דהיינו ימיני בן כוש דברי על כדכתיב שאול בת כושי בת
על כתוספת דהוי בה מיהו ולא :חגליזין באלו כדאמרי׳

אמתי: בן יונה של גרמא: שהזמן כשיסממ״ע שפטרה תורה דברי
ה׳ נפסוק קרא להאי אמרה תורה מות אהבו משנאי כל

מינם והא באנינות: דעתו לחשניא משניאי אלא קככי:
 קאמ"ינן ורק כיח :הצנה או מולי ע״י הוא כרמו שעל אניס
 בכסותו: להבליעו או משס להסתלק לו והיה רבו בפני אותו שרקק
והכא לי׳ קרי מטא כמי הלוך אלמא חוטא ברגלים ואץ
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 כלחים הא ל״ק אסור אידך ותניא בשבת עשבים

 בימות כאן בלחים והא הא ואבע״א ביבשי׳ הא
 בימות והא הא ואבע״א הגשמים כימות וכאן החמה
 דלא הא מסאניה דסיים הא קשיא ולא החמה

 ולא מסאניה דסיים והא הא ואבע״א מסאניה סיים
 עוקצי ליה דלית הא עוקצי ליה דאית הא קשיא

 הא קשיא ולא עוקצי ליה דאית והא הא ואכע״א
 והאידנא שרכא ליה דלית והא שרכא ליה דאית
 אשי( )רב ואמר שרי כולהו שמעון כרבי דק״ל
 אשתו שיכוף לאדם אסור אסי[ א״ר חמא בר ]רמי

 כל ואריב״ל חוטא ברגלים ואץ שנא׳ מצוה לדבר
 שאינן בנים ליה הוויין מצוה לדבר אשתו הכופה

 *גם קראה מאי חינגא בר איקא רב אמר מהוגנים יט משלי
טוב: לא נפש דעת כלא

 תולש: דהוי אסור לחים :עשנים שתולש חטא איכא כמי
 סיים לא שרי: מסאני סיים דחו: כתלושיס יבשים
 :ונתלשין אצבעותיו בקשרי כדבקין שעשבין אסור מסאני
 :ותולשן שם נדבקים והעשבים חתחתיו כפול אשפי״יא עוקצי
 החמה בימות אסור: ארוך שהעשב ארוכה פתילה שרכא

 שאינו דבר דאחר שמעון רבי ומשירן: בגבעולין יש זרע
 תשחיש לשק ברגלים תשמיש: מצוה לדבר חותר: חתכוין
 דהאי רישא רעת בלא גם :שכב נפל כרע רגליה בין דכתיב

 הבנים טובים לא טוב לא נפש חוטא: ברגלים ואץ קרא
ברגלים: אץ בעלה שהיה האשה דעת בלא הנעשים



 רפב ערובין עשירי פרק תפילין המוצא

 לח נתקללה קללות עשר אבדיטי בר יצחק רב אמר
 טפישס שתי אלו ארבה *הרבה שנאמ׳ חוה

 ג לאפי׳ זה עצבונך בתולי׳ דם ואח׳ נדה דם אחר דמים
 דגיין^ בעצב העבןר צעי ןה ךוהחנ בנום 5ןרוג צעף

 ל,)א ׳פ שהאשה מלמד תשוקתך אישך ואל כמשמעו. בנים
 מימיי׳ ביבמות )גם לדרך. שיוצא בשעה בעלה על משחוקקת

 יש״א שהאשה מלמד בך ימשול והוא יבמתו(.• על הבא פ׳
 יפה מרה היא זו בפה תובע והאיש בלב תובעת

 אמר דימי רב אתא כי הויין שבע הני שבנשים
 מכל ומנורה האסורין בבית וחבושה כאבל עטופה

 ליחודא דאטורה נימא אי אדם מכל מנודה מאי אדם
 בהרי ליחודי אסור נמי איהו דידה דלאו גברא בהדי

 במתניתא תרי לבי דאסיר׳ אלא דידיה דלאו אתתא
כבהמה מים ומשתנת ויושבת כלילית שער מגדל׳ תנא

לה: הוא שבח הני ואידך לבעלה כר ונעשית

 :הלידה צער כמשמעו :הן עולות עוברות סתם העבור צער
 שהוא בך ימשול והוא לתשמיש: מתאוה משתוקקת

 תובעת והאשה לבו: תאות )ולהוציא( ]בפה[ לומר מושל
 בראשה לצאת בושה כאבל עטופה בפה: להוציא ובושה בלב

 אדם לכל שאסורה מפרש לקמן אדם טבל מנורה פרוע:
 האסורין בבית והבושה :רבות נשים נושא והאיש מבעלה מוץ
 משתכת שהיא כבהמה שד: כלילית סכימה: מלך כת כבודה כל

 שהוא לבעלה כר כן: לעשות פרדה ודרך כורעת כשהיא
צניעות ומשתנת יושבת לה הוא שבח :תשמיש כשעת למעלה
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 ומעוף ארץ מבהמות *טלפנו מ״ר חייא ר׳ אמר לט
 וו ארץ מבהמות מלפנו יחכמנו. השמים שם

 יחכמנו השמי׳ ומעוף .מים ומשתנת שכורעת פרדה לה איוב
 יוחנן רבי אמר בועל ואח״ב שמפייס תרנגול ,זהיים\

 צניעות *למדנו לישראל תורה ניתנה לא אלמלא
 מתרנגול ארץ ודרך מיונה ועריות מנמלה וגזל מחתול למדין

 רב אמר לה אמר מאי בועל כך ואחר שמפייס פ״ג חולין
 ליך זביננא זיגא לה קאמר הכי רב אמר יהודה

 אמר הכי לבתר ]כרעיך[ )ארעא( עד ליך דמטוי,
 איה אי תרנגולא דההוא לכרבלתיה לישמטיה לה

לך: זביננא ולא לי
 חדקאה חנניא בן יהושע לרבי מינא ההוא ליה אמר מ
 שפיל שטיא א״ל כחדק *טובם בכו דכתיב קא
 לה אין לבעלה כר ונעשית כלום בדבר מסרה ואיכה הוא1 מיכה

משלה: מרובה טורמו כך כל טוריו
 להורות מכמה להם שנתן ארץ מבהמות מלמדנו: טלפנו

 כנפיו ופושט סביבותיה הולך שמפייס ארץ: דרך לנו
 מלבוש לה לקנות לה שאומר לקמן כדמפורש פיוס והוא לארץ
 בפני רעי מטיל שאינו מחתול צניעות לארץ: מגיע שהוא
 בקיץ תכין שנאמר מנמלה גזל צואתו: שמכסה ועוד אדם

 שאינו מיונה ועריות מברתה: את גוזלת אמת ואין לממה
 הכי לבתי קוט״ה: שקורץ מלבוש זיגא זוגו: לבת אלא נזקק
 :ליקמ במה לי אית :לארץ ראשו וכופף שמנענע בעילה לאיזר

:כקוצין שבהם טובים כחרק טובם :כקוץ משול חרקאה
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 כחדק טובם מאי אלא ממסוכה ישר דקרא לסיפיה

 טובים כך הפרצה על מגינין הללו חרקים מה
 טובים כחדק טובם אחר דבר עלינו. מגינים שבנו

 ד מיכה *קומי שנא׳ לגיהנם עכו״ם את מחרקין שבישראל
ופרסותיך ברול אשים קרנך כי ציון בת ודושי

רבים: עמים והריקות נחושה אשים
קד בור שמואל אמר הקר באר מאי הקר. ומבאר

 ע״ב לא מיתיבי והתירוה דברים עליה שחקרו
 אמרת ואי כלבד וו אלא התירו הקרות הבורות כל

 אלא בלבד זו מאי והתירוה דברים עליה שחקרו
 שנאמ׳ חיים מים באר יצחק בר נחמן רב אמר

 יימיהיכל לא גופא וגר. הקרח כן מימיה בור *כהקיר

 לסופו כלו׳ מקרא של לסופו עיניך השפל רקייא לסיפיה שפיל
 מגיכיס שבכו טובים ממסוכה יש־ :כתוב הוא שלשבין תראה
:הדק ממכה ושמקת כמו מהדקין טחרקין :כסיכה עלינו

רבים: ס עח והדיקות דקרא סופיה ודושי קומי
 כדלקמן לה הוצרכו הגולה מן כשעלו דברים עליה שהקרן

למלאות ממכה השבות תקכת ובטלו והתירוה וכמכו
 קריאה לשון הקרו :לבדה אותה אלא התירו ולא בגלגל ממכה

 לעקור כיז בהם שיש לדבריהם ראיות בה שהביאו מקרא ע״י
 בורות לשאר יקראו היאך בלבד זו כאי דויזקא: מפני שבות
 וחדקתכי זו על אלא דברים לו הקרו לא הרי הקר באר
 ע״י ארנב״י אלא :שרי דקא ליזודיה דהוא פשיטא הקר בור

 כהקיר כמו מקור לשון הקר בור ליה קרי היתה מיים שמיס
והולך ומתמדש הכובע חימיה מקיר שחעין כמו מימיה בור
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 בני כשעלו בלבד זו אלא התירו הקרות הבורות
 להם והתירו שביניהם נביאים עליה חנו הגולה
 בידיהם: אבותיהם מנהג אלא התירו הם ולא

 לא הפרכת אל *אך שנא׳ מתוך כהנא רב חני הה
נכנסים מומין בעלי כהנים יהו לא יבול יבא אכ י,ץראז

 אך ת״ל פחים ריקועי לעשות והמזבח האולם בין
 בעלי נכנסין תמימים שם אין כתמימים מצוה חלק

 טמאים נכנסים טהורים שם אין בטהורים מצוה מומין
 טמא לחו איבעיא לא ישראל אין כהנים ואידי אירי
 אמר אשי בר חייא רב נכנס מהם איזה מום וכעל

 אלעזר ר׳ צבור. בעבודת אישתרי נכנסדהא טמא רב
 קדשים: באכילת אישתרי דהא נכנס מום בעל אמר

 נביאים באר: כמו בור רעתה: הקרה כך תמיד ומוסיף
 הכור: כאותו אבותיהם מנהג ומלאכי: זכריה מגי שביניהם

 טסיןשל רקועי כתיב: מומים כבעלי וגו' הפרוכת אל אך
 חלק אך מתוכו: הקדשים קדשי כית כהן שמכסים זהב

 מעוט הלק רבויין: וגמין אתין כל הן מעוטין ורקין אכין כל
 באמת אלא וא״א מום וכעל טמא לעיולי: שרי דלמלאכה

 צבור בעבודת אישתרי רהא מככיסין: מהן איזה מהן
 דתכיא הותר לא מוס בעל אבל בטומאה ואפילו במועדו דכתיב
 אי! להקריב יגש לא אלהיו למס את כו מוס כהכיס בתורת

 לאשי לממי קרבני את שאמר כמו קרוייןלמם תחידיןשהן אלא לי
 כתריה כתיב אמריכא קרא למס שוב מכיןת״ל צבור קרבכות שאר
 הכי דכשתמע קמא אקרא לי׳ וסמיך הקדשים מקדשי אלקיו למס

קרשים באכילת אישתרי רהא אלקיו: למם להקריב יגש לא



 גי׳ עיי! משמע כדהוה דכר שם משמע דלהוי בקר אור כתיב מי
ש׳׳יי כן כקר דהיינו זה ובאור דוד קאמר דהכי השתא ליה

 כגמ׳ .הכא לעולם חאפלתן שיצאו לכא לעתיד לצדיקים שחש יזרק
 בתיכ כקר וכאור הא כקר שהוא אור דניחא אור כתיכ חי

 כשחתקיל כלו׳ שמש יזרק כקר של כמאיר אלא דכר שם זה ואין
 נעלות ואפל קשוך שהוא הזה כעולם להאיר הנקר )אור(
שעה אותה תהיה עכשיו של השמש כזריקת נוגה יהיה השקר

רפד פסחים ראשיו פרק עשר לארבעה אור
עשר לארבעה אור

ראשון פיק
 א טוב בכי אדם יכנס לעולם ]א״ר[ יהודה רב אמר

ב טוב: בכי ויצא
 פ״ה כ״ק יממא אור אלמא שמש יזרח הבקר *וכאור כתיב

כתיב בקר וכאור בוקר אור כתיב מי .הוא
 שם $ לצדיקים השמש זריחת כעין בעה״ז בקר וכאור וה״ק

 לש״א אלמא יום לאור אלהים *ויקרא מיתיכי לבא. לעתיד
 ב לנהורא רחמנא קריי׳ ה״ק אלא וכו׳ הוא יממא אור

שם דיממא: אמצותא ופקדי׳
 כג^. הקדשים ומן הקדשים מקדשי אלהיו ליזם קרא מהאי

כתיד>׳ •י יאכל
 הלכות שיומה כעוד מלונו לכית ערכית יכנס לדרך היוצא טוב בכי

 א ראשית טוב ^ןי היזמה הי־ץ עד ימתין ולחקר זורקת
טוכתו היא ומה טוב בי האור את שנאמר הוא טוב שהאור

הלסטים: ומפני הקיות מפני
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 אורתא אור אלמא אור ככבי כל *הללוהו מיחיבי שס
 המאירים ככבים כל הללוהו ה״ק הוא מלי׳ימי׳

 שכוחי רבעו הוא המאירים ככבים מעתה אלא
 *הללוהו כתיב והא שכוחי בעי לא מאירים שאינן שם

 אור נמי דככבים דאור קמ״ל הא אלא צבאיו כל
 )דתנן( האור מן לנודר .מינה נפקא למאי הוא

 :ככבים של באורן אסור האור מן הנודר ]דתניא[
 וכלילה עני,ואביון יקטול רוצח יקום *לאור מיהיבי שס

 כגנב יהי וכלילה מדקאמר *הא כגנב יהי , כד אי>נ
 לך פשיטא אי ה״ק התם הוא יממא אור אלמא שם

 מאד גדול ?לויזה אור שיהיה לפי לבא לעתי׳־ לצדיקים בקר 3 ע
עכשיו; של היזמה כהנ׳ן יאיר שלהם השיור עליית ואפי׳

 ככבים לעולם הוא אור נמי דככבים ראוו־ קמ״ל הא
 לא מאירים שאינן הא לך קשיא ודקא קאמר המאירים

 דכל מאיריס שאינן ככבים למעוטי לאו אור ככבי דכקט הא
 אשמועיכן וקרא מידי למעוטי וליכא אור להם יש ככבים

 האור מן הנאה לנודר לן ונפקא אור קרוי דככביס דאור
:ככבים של באורן שיאסר

 יממא דקרא דרישי׳ דאיר מכלל כגנב יהי ובלילה מרקאמר
 עומד הולכים דרכים כשעוברי ביום וה״ק הוא

 הוא ובלילה ממונם את ונוטל והורגן הדרכים באם רוצין
 תורה לך שנתנה מת ה״ק ולגנוב: בתים ליןתור גנב כעשה
 ימצא במיזתרת אם כדכתיב להרגו במיזתרת הבא על רשות
 כאור הדבר לך ברור אס דמים לו אין ומת והוכה הגנב
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 וניתן הוא רוצח קאתי דאנפשו׳ "כנהורא מילתא
 יהי כלילה מילתא לך מספקא ואי בנפשו להצילו
 יקו מיתיבי .בנפשו להצילו ניחן ולא כגנב בעיניך

 הוא מילט התם הוא יטמא אור אלמא וגו׳ ואין לאור
דליצפיי׳ רעוא יהא אמר למולי׳ איוב לייט דקא

לישכחי׳: ולא לנהורא גברא הך
 ג בעדני אור ולילה ישופני חשך אך *ואומר כתיב

שם אמרתי אני התםה״קדוד הוא אוריממא אלמא
כ ע"

 קלט מלי׳ לע חאכ קוץ אדם כל דהיינו נפשות עסקי על בא שהוא
 כל שאר אבל מאד אוהבו שהוא בו שמכיר בו וכיוצא הבן

 ממונו ממנו להציל כנגדו עומד הממון בעל היה שאם אדם
 הקודס לכל ישית וביתן הוא רוצק להירגו עליו עומד זה

 אי ובלילה במקתרת הבא של בנפשו הממון בעל את להציל
 ורקמיו אביך שהוא אוהבך שאדם כגון כלילה לך מספק׳

 יהי הורגך איבו מחונך להציל כבגדו עיחי־ היית ואס עליך
דאב בסנהדרין אמריכן והכי להורגו ביתן ולא כגנב בעיניך

במקתרת: נהרג אינו הבן על
 העולם מן שאף שקטאתי הקטא מפני אמיתי אני דוד אמר

בעולם אף העון על לי שמקל ועכשיו טרוד אהיה הבא
 בעדני האיר וקשך בקרפה בו שרוי והייתי קשך שהוא הזה

 בקיי לדוד שמקל שלחה בימי דוד לשיכאי הקב״ה שהודיע
 שערים ודבקו הקדשים קדשי לבית ארון להכניס כשבקש שלמה

 אור אלמא כעדני אזר )זלילת ע״כנ לקין חג אלו בפרק בזה זה
שהיה הדמיון על נאמר דלילה דהשמא סכרה) לפזם לכאורה כו'. יממא
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 ועכשיו ליום רומה שהוא לעה״ב ישופני חשך אך

 בעדני: אור ללילה דומה שהוא הזה העולם אפילו
 אדם יוציא אל לעולם לוי בן יהושע רבי אמר ד
 ה׳ הכתוב עקם שהרי מפיו מגונה דבר ג
 *מן שנאמר מפיו מגונה דבר הוציא ולא אותיות י יאפי

 .טהורה איננה אשר הבהמה ומן הטהורה הבהמה
 איש בך יהיה *כי שנאמ׳ תשעה אמר פפא דכיי׳כגרב

 אמר רביג^ לילה מקרה טהור יהיה לא אשר
 שש אמר יעקב בר אהא רב דטהור. וא״ו עשרה
 טהור בלתי הוא מקרה אמר *כי שנאמ׳ שמיאלעשרח

 )אומר( ישמעאל רבי דבי תנא טהור לא כי הואאכ
 קראו בזב שהרי נקייה. בלשון אדם יספר לעולם

 הוא האיל מלשק דאור נמי למימי איכא רש״י כפירוש ובחושן בצרה
 האיר מלשון ואור הוה העולם דמיון על לילה שנאמר בסון לה כדמוקי

:מהרש״א( ליישב ויש כפרש"י
 ארמיה כי הטמאה הבהמה מן כתיב ולא טהורה איננה אשר •

 אותיות ה׳ הטמאה הכתוב שעקס אותיות שמכה הרי
 דבאורייתא גב על ואף אותיות י״ג הרי טהורה איככה אשר
 דוכתא ביזדא אריזיה שכי טובא אמריתי כדוכתא טמא כתי׳

 סקרה טהור יהיה לא אשר נקייה: לשון אמר למזר ללמדך
 לטהור ליה משוית כמי וכי טמא איש למכתב ליה דהוה לילה
 וטמא יש י״ב שהרי אותיות תשע עקום איכא וא״ו מפר
 אמר כי הוא: מסר לאו רטהורדהא וא״ו ג': אלא איכו

 ולשתוק הוא טמא מקרה אמר כי לכתוב מצי וגל הוא מקרה
 ובאשה המרכב וכל כתיב בזב עשרה: שש עקום כאן ויש
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 לשקאקנטו *ותבחר ואומר מושב. קראו ובאשה מרכב

 מאישסלג .מללו ברור שפתי *ודעת ואומר ערומיכם
 בדרבנן אבל בדאורייתא מילי הני תימא וכי ואומר.

 מילי הני תימא וכי ערומים. לשון ותבחר ת״ש לא
 שפתי ודעת ת״ש לא דעלמא במילי אבל בדרבנן

 שס *והכתוב וכו׳ מרכב בה כתיב לא ובאשה מללו ברור
 ע״ב דלילא משוסבעתותא התם החמור על רוכבת *והיא

 כה ש״א ואבע״א דרור משוסבעתותא ואבע״א הוא אורחא
 יתכיע״ןכר״ן דחו תלמידי תרי חני דהר. משוסבעתותא

 זכח״ת לה ואמרי זכאי בן יוחנן ר׳ מנייהו וחד דהלל. ■קמי׳
 אמרלהו חד יוחנן רבי מינייהו וחד דרבי קמיה
 וח״א בטומאה ומוסקין בטהרה מצרין מה מפני
 אמר בטהרה מוסקין ואין בטהרה מצרין מ״מ לח

אמרו בישראל. הוראות שמור׳ מה אני מובטח

 שאין לפי עליו יושבת היא אשר הכלי על או מושב כתי׳
 ואע״ס לאשה רגלים פיסוק של רכיבה להזכיר הגון לשון

 לשון ותבחר בשתיהן: שוין זו של והמושב זה של שמרכב
 ומבורר: נקי לשון מללו ברור כך: עליך מצוה ערומים

 הכי מקחא: ליה כפקא הא ואו׳ למימי- ל״ל ואומר מאי
 על, הקפידה התורה בדאורייתא ה״מ תימא וכי קאמר
 וברייתא במשנה יזכמיס אבל הגבורה מפי שיצאתה לשונה

 עתמים לשון ותבחר ת״ש לשונם: על להקפיד להם אין
 בטהרה מצרין מה מפני :הם לשון בויזרי שהערומים שמעכו
מסיק׳ קרי בזיתים מוסקיןזתיס ואין טהורים: בכלים ענבים
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 בישראל הודאות שהורה ער מועטי׳ ימים היו לא

 אמר וחד כפול הניעני אמר חד כהני תלתא הנהו
 אחריו בדקו הלטאה כזנב הניעני וח״א כזית הניעני
 בודקין אין ]והתנן[ )והתניא( פסול. שמץ בו ומצאו

 אלא פסול שמץ תימא לא ולמעלה. המזבח מן
 התם שאני אימ^ח בעית אי פסול. שחץ אימא

אנפשיה: רארע הוא דאיהו
 השבת ביציאות כדאחרינן טהורים ככלי' לחיסק; צריך ואין
 שק שאינו להכשיר יושקה הזתי© מן היוצא מוהל משיב דלא
 הענבים חן היוצא יין אבל הכד ידי על היוצא אלא גמור

 למלקי: הפכים למס חן כפול הניעני בהו: ליה דניחא מכשיר
 דכמי׳ עכז״ס דכר פי׳ <ור׳׳ח מלל כהונה פסול פסול שמץ
 בכית ששמש! כתנים מנחות כסוף כדתנן לכתונת ופסול כקמיהם לשמצ׳
 לא אן דכתיב לעמ״ס פירוש לד״א ואצ״ל כמקדש ישמשו לא חוניו
 יוחסין לעכין בורקין אין :ע״כ( ה׳ מונח אל הכמות כתני יעלו

 א״צ במזבח )אביו( שמש אס ולמעלה המזכה מן לישאאשה:
 היו לא לכהונה ראוי היה לא דאס הימנו למעלה לבדוק
 ששם הגזית לשכת חדות במסכת כדתכן לשמש אותו חכימין

 פסול שהית כהן כל ולויה כהונה ומיחסים ב״ד יושבי׳ היו
 שמץ ויוצא: שחורים בגדי׳ לובש כעבודה להתחנך כשרוצה

 ואין הקדשים את ומבזה רוח גס היה עצמו הוא פסול
 כהן כל אהרן לבני המסורה עבודה לן כדקייחא לשמש ראוי

 בכהונת: חלק לו אין שבהם במגונה אף בכלן חודה שאיני
לא שבתחלה וגלה אחריו בדיקה והוצרך אנפשיה דארע

יפה: בדקוהו



 רפו פסחים ראשון פרק עשר לארבעה אור

ה בירושלים פסחים ואכיל סליק דחוה עכו״ם ההוא
 שס א״ל בתירה ק יהודה דרבי לקמיה אתא

 יב שמ>ת לא ערל *כל וכתיב בו יאכל לא נכר בן *כל כתיב
 שס רבי א״ל דשופרי משופרי אכילנא קא ואנא בו יאכל
 א״ל לא א;ל לך ספו קא מי מאליה בתירה בן יה יהר
 לחתם סליק כי מאליה לי ספו אימא התם סלקי•־ כד

 אמרת קא מאי ליה אמרו לי ספו מאליה להו אמר
 הכי לך אמר מאז ליה אמרו סלקא לגבוה אליה
 והאי[ מאי אמרי כתירהנא״ל( בן יהודה ר׳ לחו אמר
 וקטלוהו. הוא דעכו״ם ואשכחוהו אחריו בדקו רקמן
 יהידה רבי לך שלם בהירה כן יהודה לר׳ ליה שלחו

 בירושלים: פרוסה ומצודתך בנציבין דאה בתירה בן
 ו בריר. יהושע לרבי רבנן שדרוה חלש כהנא רב

 שס אתא דיניה מאי בדק ויל ליה אמרי אירי דרב
 ואהדריה ללבושיה קרעיה נפשיה דנח אשכחיה

.נפשיה נח לי׳ אמרו ואתי ובכי לאחוריה לקרעי׳

נתנו לא לאכול האליה מן לך נתכי כלום לך טפו קא מי
 עוד שכשילך להטעותו ונתכוין שבו הכמוש קן אלא לך

 היה לא נתירה נן יהודה רני וכיד האליה קן ישאל שם
 היה וכבש האליה קן הלעיטוני מאליה לי טפו להורגו:
 תמימה: האליה מלבו בכבשים כדכתיב לגבוה כקרבת ואליתו

 קן לי כותכין אתס שאין לי קאמר בהירה בן יהודה רבי
מאי :כקותכס דמים נותן אכי והלא הכמוש מן אלא היסה

עירו: שם בנציבין בא: שלפנינו הדבר מה רקמן
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 *מוציא קאמינא לא אנא קאמריתו אתון לתו אמר י משלי

כסיל: הוא דכה
חיטין א״ל אתא כי לקרייתא נפק חקוקאה יוחנןשס

 צא א״ל יפות נעשו שעורין א״ל יפות נעשו 1
 והתבן *השעורים דכתיב ולחמורים לסוסים וישר מלכים

 חיטין נעשו אשתקד למימר ה״ל מאי ולרכש לסוסים ה א
 בראחוהדר׳ *רב יפית. נעשו עדשים אינטי יפות ד

 קייס אייכו א״ל להתם סליק כי אחתיה ובר חייא
 קייס אייכו א״ל קיימת אימא א״ל קייט׳ אימא א״ל

 יפות נעשו שעורים :בתבואות לראות לכפרים לקרייתא
 ולא יפות נעשו לא שתמיטין משמע דבריו ומכלל

 יפוח נעשו עדשים :מפיו קללה דבר להוציא רוצה היה
1 חייא דרבי אחתיה ובר אחוד! בר רב אדס: מאכל שהם
האב מן הוה יזייא רבי של אידו רב של אביו אייבו הוה

ורבי ומרתא ושילת וקנא אייבו דסכהדרין בפ״ק כדאמרינן
אמר שהיתה ואימא הוו מכפרי אמא דרבי בכי כולהו יזייא

 מעירו רב סליק כי : האס מן יזייא רבי של איןותו רב של
 אביך אייבו לרב יזייא רבי אמר :שס יזייא רבי שתית לא״י
 עד כלו׳ שאלה לשון קיימת אימא :רב א״ל : קייס הוא

 א״ק :איזותך היא שאף אמי על שאל אבי על שואל שאתת
 אייבון :רב א״ל :קיימא אמותי ואימא לרב מייא רבי עוד

 ומאליו' עליו השיבותיך לא עדין הוא קיים כלום ואייבו קיים
 כדי שואל שאינו מי על רב משיבו היה בנייזותא וי״א הבין
 מסיו: שקר דבר רב שיוציא לומר בעיני וקשה הכלל מן שיבין
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 אחרי והוליך מנעלי לי חלוץ לשמעיה ליה אמר
 אסור אבל ש״מ ג׳ מינה שמע המרחץ. לבית כלי

נוהג׳ אינה רחוקה שמועה מינה ושמע סנדל בנעילת
:ככולו היום מקצת וש״ט אחד יום אלא

שס קאתי מדן ש״מ אמרי דיני דונו קאמר דחוה ההוא
 ישראל שבטי כאחד עמו ידין דן דכתיב

 ביראת׳ אסיסני ימא אכיף ואט׳ קאויל' דהוי ההוא
ט׳ייי6דכתיב*ובולוןלחוףיא קאתי דמובולון ואשכחו בדקו

:ישכון ימים
 ן וכו ראשון שלשה בשכר ישמעאל רבי דבי הנא
 ה כלי והולך :ואמותי אמי על להתאבל מנעלי לי חלוץ
 שאין כתכוין לתלמידים הלכה ללמד המרחץ לבית אחרי

 ומקצתו אמד יום אלא נוהגת יום ל׳ שלאמר רקוקה שמועה
 ליה מדקאמר כולו היום כל לישב צריך ואינו ככלו יום של

 ר למין עד המתין ולא המריזץ לבית אמרי כלי לי והוליך
:די אמת שעה אלמא

שהיה ומתן משא דבר בכל דיני דונו קאמר דהוה ההוא
 כשמע ואינו לדין בא תמיד אומר היה אדם עם לו

 ביראתה יטאאסיסני אכיף דיין: ע״פ אלא אדם לדבר
 שפת על אלא קובעס הייתי לא לבנות פלטין לי היו אס

 הגאונים ובתשובות הים בשפת משתכמ היה ותמיד הים
 בשפת משתבמ הי' כך ופי׳ בראתא אסנא ימא אכיף מצאתי

 במקומות הס ברושים הים שפת שעל שפכאי׳ תמיד ואומר הים
 : ברותא ברוש .אפנה ארמי בלשון סכה הגון זה ולשון אמריה
הרגל ושביתת דפסין רגל שביתת ראשון שלשה כשכר
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 ולבנק עשו. של זרעו להכרית ראשון. לשלשה

 של זרעו להכרית משיח. של ולשמו המקדש בית
 בית ולבנק אדמוני. הראשון *ויצא שנאמר עשו כה לאשי׳

 מקום מראשון מרום כבוד *כסא דכתיב המקדש י! ירמיה
לציון *ראשון דכתיב משיח של ולשמו מקדשנו. ישעי׳מא

ו הנס הנה
 מציאה למדנו חסדא רב אמר מה״מ וכו׳. הנר לאור ז
 ממציאה מציאה וכו׳ מחפוש ומציאה ממציאה ע״ב

 וכתי׳ בבתיכם ימצא לא שאור ימי׳ *שבעת הכא כתי׳ יב שמ>*
 ומציאה המצא כלה ובקטן החל בגדול *ויחפש התם מי לאשי׳

 י״רבודקק לילי ישמעאל ר׳ דבי תנא מחפושדידי׳כו׳.
 לדבר זכר לדבר ראי׳ שאין ואע״פ הנר לאור החמץ את

 ואומר בכתיב׳ ימצא לא שאור ימים *שבעת שנא׳ יב שמות
 ההיא *בעת ואומר כלה ובקטן החל בגדול *ויחפש מי לאשי׳
 נשמת ה׳ *נר ואומר בנרות ירושלים את אחפשא ה,צפני
ההוא בעת האי תימא וכי ואומר מאי חופש. אדםכ 'מש

 לירושלים לה בדיקנא לא ■רחמנא דקאמר הוא קילא
 בנהורא אלא טובא נהוריה דנפיש דאבוקה בנהורא
ועון משתכח רבה דעון טפי נהורא דזוטר דשרגא

 :ראשון לג׳ זכו ראשונים שנקראו לולב ונטילת יןג7
 מחש וראיה היכא קראי מפרש והשתא כדסרישנא לדבר זכר

קבלה ברי7מ תורה ברי77 בעלמא אסמכתא אלא ליתא
 קה7כב לא7 ירושליס7 גבי ריזמכא אקיל7 הוא קולא :כינהו

להקל: מיניה מחץ ילפיכן לא הילכך קטן באור אלא באבוקה



רפט פסחים יאשין פרק עשר לארבעה אור
 ח רבא *אמר אדם. נשמת ה׳ נר ת״ש משתכח. לא דוטר
 לו.למר,חכקייןג מידו קרני□ החיה כאור *ונגה דכתיב מאי

 האבוקה: בפני כנר השכינה בפני דומים צדיקים
 ל^ח נזוקין אינם מצוה שלוחי אלעדר ר׳ אמר

 שם כי דאמר אלעד:־־ ר׳ בחזירתן. ולא בהליכתן
 ע״ב שאמרה כלפי אומר יהודה בן איסי דתניא תיא האי

 שתהאשמזמלד מלמד ארצך ארח איש יחמוד *לא תורה
 תרנגולהך מזיקתה חיה ואין באפר רועה פרחך

 דברים .והלא מזיקתה חולדה ואין באשפה מנקרת
 דרכן שאין מי ניזוקין אין ליזוק שדרכן מי ומה ק״ו

 ת״ל מנין. בחדרה בהליכה אלא לי אין לקוקעאב״ו.
 1דכריסט ותמצא שתלך לאהליךמלמד וחלבת בבקי *ופנית
 בהליכה בחדרה מאחרדאפילו וכי בשלום אהליך

 אמי דא״ר אמי כדרבי ל ליה מיבעי אלא לי למה

 תדרי כל תופש דכתיב היא חעלייתא דבדיקה קרא מהאי ת״ש
 ימי ז׳ של כאור לצדיקים ליתן הקב״ה שעתיד ונוגה בטן:

 וזיהרורין משה פני אור קרן כי מלשון וקרנים יהיה: בראשית
 זיהרורין ילכו הקב״ה של מזיו לצדיק לו הקב״ה של מידו

כנר אלא לאורו שוה אורן יהיה ולא הצדיקים פכי להקרין
:האבוקה בפני

 למדין אנו כן תורה שאמרה מתוך תויה שאמרה כלפי
שאין גופם וכ״ש ממוכס יוזק שלא הכתוב שהכטיתן

 כזוק להיות מהיר ואינו מזלא ליה אית דאדס ליזוק דרכו
אתא: אתי לכדרבי קמא קרא אמי כדרבי בגופו:
.1 19
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 קרקע לו שאין לרגל עולה קרקע לו אדם!שיש3כל

 אדא[ ]רב )אבא( בר רכין אמר .לרגל עולה אינו
 בירושלים גינוסר פירות אין מה מפני יצחק א״ר
 אלא עליני לא אלמלא אומרים רגלים עולי יהו שלא

 שלא עלייה ונמצאת דיינו ”גינוסי פירות לאכול
 ינאיומפני ברבי דוסתאי רבי אמר בו כיוצא לשמה.

 עולי יהו שלא כדי בירושלים. טכריא המי אין מה
 בחמי לרחוץ אלא עלינו לא אלמלא אומרים רגלים שם
הזכירו עור לשמה. שלא עלייה ונמצא דיינו טבריא ע״א

 חמץ לבדוק הצריכו שלא על אמוני? ענין בגמרא
 הסכנה. מפני והטעם שנפל. כותל ע״י הנעשה בגל פ
 א״ר וכו׳. מצוה שלוחי אלעור והא״ר זה על והקשו א״פ ה״ל

 לעיוני ואתי מחט לו תאבד שמא ]אשי[ )משרשיא( פ״א >כ״נ
 זה סלע האומר והתניא היא מצוה לאו וכה״ג בתרה.
 העה״ב כן שאהיה כדי או בני שיחיו בשביל לצדקה

 לעיוני אתי דבדק בתר דילמא גמור צדיק זה הרי
 מהו בבאגא דדיירי רב בי הגי מרב מיניה כעי בתרה.

 ככרת והיינו בברכות כדאחריכן מאד היו מתוקים גינוסר־ פירווז
 שליין לאו ולצרכו לחצות המתכוין וכה״ג :בא״י מדינה שס

 ה% )אם זה בדבר גמור צדיק זה הרי :בתמיה הוא חצות
 ולא הוי( מצוה הבא עולם זבשכיל זת עולם דכשניל אלמא כן לעשות רגיל

 בוראו חצות קיים אחריכן אלא נעשה לשחת שלא אחרינן
 שיחיו הזה בעולם עצמו להנאת אף וחתכוין צדקה לעשות

מהו :שבבקעה בכפרים בבאגא :הבא ובעולם בניו
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עלי ניתו לרו אמר רב. לבי וחשוכא קדומא למיתי

:ירענא לא לרו אמר מאי. ניויל צוארי. ועל
 ט ונגע בגדו בכנף קדש בשר איש ישא *הן כתיב

 פזז ואל היין ואל הנזיד ואל הלחם אל בכנפו
 ע״ב ויאמרו הכהנים ויענו הוקדש מאבל כל ואל שמן
 כ חגי לא אמר ושמואל כהני אישתבוש אמר *רב .לא

 !ע,ירביעי כהני אישתבוש אמר רב כהני. אישתבוש
 נחה ושמואל טהור. ליה ואמרי מינייהו בעא כקדש

 מינייהו בעא כקודש חמישי כהני אישתבוש לא אמ׳
 ארבעה דכתי׳ היינו לרב בשלמא טהור. ליה ואמרי

 מי לן מנא חמישי לשמואל אלא ושמן יין ונויד לחם
 בכנפו. שנגע במה כתיב בכנפו ונגע כנפו ונגע כתיב
 חם אלה בכל נפש טמא יגע אם חגי *ויאמר ת״ש

 בפירושה האריך ורש״י קצת ארוכה והסוגיא היטמא
 בורק היה הנביא שחגי כאן לכתוב שראוי ומה

 אם לידע לדריוש־שתים כשנת? הבית בוני הכהנים
 מהם שנשתכחו לפי טומאה בהלכות בקיאים היו

 עלי :המזיקין מן לירא להם יש כלום והערב השכם למיתי
 שהמצוה יזוקו לא דודאי עלי יהיו הזיקן עונש עוארי ועל

יכולין כלום מאי : חשתיושך לאושפיזא למיזל עליהם־': ממכה
: ע״כ לא או במזרה אף המצות על לסמוך

 בלמס כגע שהשרץ למשמע הליזם אל כנפו ונגע כתיב. מי
 הות7 ללמס נגע בכנפו שנגע במה :ראשון הוי דליזס

:שכי למס ליה
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 לבסוף וכתב בקדשים נתעסקו שלא הגלות כדמן
 שקלקלו קוך .אשי' רב ואיתימא זוטרא מר אמר

בטומאה: הקריבו כאלו הכתוב עליה׳ מעלה מעשיה׳

שעה כל
שני פי־ק

 העמסוני נחמיה לה ואמרי העמסוני שמעון תניא י
 שהגיע כיון שבתורה אתין כל דורש היה כב

 תלמידיו לו אמרו פירש. תירא אלהיך ה׳ ע״נלאת
 להם אמר עליהן תהא מה שדרשת אחין כל רבי

 מקבל אני כך הדרישה על שכר שקבלתי כשם
 את ולימד עקיבא ר׳ שבא עד הפרישה על שכר

ת״ח: לרבות אלהיךתירא ה׳
 נפשך *בכל נאמר אם אומר אליעזר רבי הניא יא
 בכנה נאמר ואם מאודך בכל נאמר למה כה

 אם לך לומר אלא נפשך בכל נאמר למה מאדך י ,סיני

 מכל בו וחזר מכלם פירש אלהיך ה׳ לאת שהגיע כיון
 את דמדהאי עיוו( ליראת ארבה מה )ואמר שדרש רבויי

ת״ר! לרבות :אתו לרבויי לאו כמי כולהו אתאי לרבויי לא
:שמיס כמורא רבך מורא שיהא

 ומפרש ודיו משניהם החביב יאמר מאדך בכל נאמר למה
 הוצרכו לכך חביב שזה ופעמים חביב שזה שפעמי׳ לסי

והמתרפא עליך החביב מן יותר בוראך את אהוב לומר שניהם



רצא פסחים של פיק שעה כל
 נאמר לכך מממונו עליו חביב .ופו < אדם לך יש

 עליו חביב שממונו אדם לך יש >י□ , נפשך בכל
 א״ר רסק אתא בי מאודך בכל נאמר לכך מגופו
 שם עכו״ם *וש״ד ורע מעברם חוץ מתרפאין בכל יוחנן

 ע״ב אומ׳ ר' דתניא היא( )מאי וש״ד ג״ע דאמרן הא
 ככ דבלי׳ כן נפש ורצחו רעהו על איש יקום כאשי־ *בי

 מאורסה נערה אצל רוצח ענין מה וכי הזה הדבר
 מאורסה נערה מקיש למד. ונמצא ללמד בא זה הרי

 ס"? המאורס׳ נערה מה המאורסה. לנערה ורוצח לרוצח
 !מזלה ואל יהרג רוצח ומה רוצח אף בנפשו להצילה ניתן

 וכמם׳ ורוצח תעבור. ואל ההרג המאורסה נערה אף יעבור
 "'עלקמירה דאתא ההוא כי הוא סברא מ״ל. גופיה
 לפלניא קטליה זיל לי אמר דוראי מארי א״ל דרבא

 באיסורי אפי׳ מתיפאין בכל :בת כמודה נראה אשרה בעצ*
 ישר( את הרוג לי אמרו כגון דמים ושפיכת :הנאת
 המאורסה לנערה מרוצה למדנו מה ואסלאתהרג: מברך
 תעשה לא ולנערה כדכתיב פטור אונס בה פירש כבר והלא
 שהוקש ונמצא כאן ללמד בא שרוצץ כמי נראה אלא דבר
 שויס שניהם כנערה כרוצמ וה״ק מכאן למד להיות כאן
 ניתן :ככהן העם והיה נאמר ולא ככהן כעס והיה וכמו

 ממנו שיצילנה אמריה רודף שהוא לרואת רשות ניתן להצילה
 צריך לה מושיע יש הא לה מושיע ואין כדכתיב רודף של בכפ״ו

 יכול אינו אס בהריגתו ואפי׳ יכול הוא אשר בכל להושיע
 ואס הרוג עכו״ס אומרים אס יהרג :מאבריו באמד להציל

מושל רוראי טרי :זו עבירה יעבור ולא יהרג תתרג לאו
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 תקטליני׳ ולא ליקטלך רבא א״ל לך. קטילנא לא ואי

 דמא דילמא טפי סומק רירך דרמא חזית■ דמאי
טפי: סומק גברא דההוא

 בר משום לוי בן יהושע א״ר פוי בן שמעון א״ר כוי
 :מעילה משו׳ בהם אין וריח ומרא׳ קול קפרא

 דאמריאינשי היינו יוסף רב אמר יהודה ר׳ כחשחק
 ׳אמ חררלא נשרוף בגויה נגרא דחטא כפא

 משתליסרבא ידיה מדויל יתיב בסדני נגרא אביי
 משתלים: ידיה מרויל מיקטיל בגיריה אמרגיראה

 כלו׳ טפי סומק רירך דרמא חזית מאי :שלי דירה העיר
 שאין יודע שאתה מפני אלא כך על לשאול כא אתה כלום
 תדמה זו שאף אתה וסבור נפש פקוין בפני עומדת חצוה
 כאן יש דמ״ח עבירות לשאר דומה זו אין נפשך פקוין מפני
 מפני אלא הסצוה את לדקות התירה לא והתורה כפש אבוד
 מי אבודה ונפש כעשית עבירה וכאן ישראל של נפשו יזבת
 שלו דילמא זה חשל יותר המקום לפני ?ביבה שכפשך יאמר

 ן :אבודה ונפש נעשית עבירה נמצאת טפי עליו מביכה
 בהן אין : הקטורת וריח : הקדש שהן שיר כלי של קול

:חמש בהם ואין הואיל דאורייתא מעילה משום
 את ישרוף בתוכו האומן שמקק בזך כף נגרא רחטא כפא

 כחי בלעז הומי״ר ישרוף ל״א במרדל מכו ואת לשונו
 אסירים רגלי בו לשוס סד עושה כגר סרני :בע״ז מיה שורפה

 ידו מהרמת משתלים ידיה מתיל :רגלי בסד ותשס כמו
 :מיצים עושה גיראה :גבב כשנמצא שכרו חשתלים ממלאכתו



רצב פסחים של פיק שעה כל
 לא שנא׳ משכון שקונה חוב לבעל מנין יצחק ר׳ אמה

 ע״ב צדקה משכון קונה אינו אם צדקה תהיה *ולך
כד דניי׳ :משכון שקונה חוב לבעל מכאן מנין

לג עירין *בגזרת אין א״ל דקדשה ה״נ בתלוש החמיץ
 ר דניאל מורן וכן שאלתא קיישין ומאמי* פתגמא 1

:כוותי מררשא בבי
 לן ומאי וכו׳ ולאשישה לחרוט פרט עוני לחם ח״ר

ע״ב דכתיב דחשיבותא לשנא אשישה דהאי משמע
 ו ש״כ אחר ואשפר וגו׳ ישראל המון לכל העם לכל *ויחלק

 א׳ אשפר אבא בר חנן רב ואמר אחת ואשישה
 ופליגא באיפה מששה א׳ אשישה בפר מששה

 דחמרא גיבא אשישה שמואל דאמר דשמואל
 רב^הזשעג *אמר :ענביכם אשישי *ואוהבי דכתיב

לט כאבם ואס לו קנוי המשכון הלואה ימי כל מ׳שכון קונה
כשומר ולא מכס כשומר לא עליו שאינן באונסין מייב

 :עומד וברשותו בשמירתו כולו אלא באובסין שסטורין שכר
 משכון קונה אמרת אי כתיב העבוט בהשבת צדקה תהיה ולך

 דבר זה לו שהשאיל בשמלתו ששכב שכיבה בהא צדקה איכא
 שכב: שלו על מכין בתשכבה צדקה קונה אינו ואם לו: הקנוי
בבהח״ד אמרי כמאה״ש שהם ת״מ כלו' מלאכים עירין

כשהממיץ קדושה איכה לעיל דקתכי דהא כמותי ()
 בדניאל: הוא מקרא שאלתא קדישין ומאטר קאמר: כממובר '

:כמותי כורתי :הוראה מורין מורן
:יין של איפה רחמרא גרבא :גדולה גלוסקא אשישה ,
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 עילוון,. רחמנא דחס חסא מאי חסא חורת מאי

 נמשלו למה יונתן א״ר נחמני כר שמואל ר׳ ואמר
 שתחלתו מ תורת לךמה לומר ובמרור בהורת מצריים

קשה: וסופן רבה תהלתן מצרים אף קשה וסופו רך

עוכרין אלו
שלישי פי״ק

 מביאין כשהיו כהחלה יצחק בר נחמן רב אמר יב
 מחמיץ יהודה של יינם היו לא טיהורה נסכים מב

 סעודה כל אומי* אלעןר€ )בן שמעון ר׳ *תניא ע״בוכו׳:
רשאי הכס תלמיד אין מצורה 1של־ מ^שאינדח
 ברה כנין יוחנן רבי אמי' מאי כגון ממנה ליהנות

 ; ראמר הארץ לעם, חכם וכת,תלמיד אל ליש־ כהן
 אין הארץ לעם ת״ח ובת לישראל כהן בת יוחנן רבי

 , אלמנה או הסדא רב אמר היא מאי יפה עולה *?וגן
 ריזמכא דיזס הוא דזכר משום יזסא: קריקלית מ״ט מאיחסא

 וימררו דכתיב במרור נמשלו למה : קיימא להכי אלמא עלן
 שכר ע״י להם נשתעבדו בתיולה רכה תחלה ידיהם: את

 כעץ: מתקשה הקלמשלו קשה סופו יוזרר. אותן שיכרין שהיו
 ובזכות מיהודה נסכים מביאין היו קייס כשבהמ״ק בתהלה

וכו׳: מיזמיץ הי׳ ולא ביינס טעם הי׳ הנסכים
 ולהינשא משפלותה ליפגוס ולא לכהניס להינשא צריכה כהן בת

מאי וטוב: יפה במזל יפה עולה זיווגן אין לישראל:
 _ אין, זר?ו ^ו ירי^?ה



רצג פסחים שלישי פרק אלועוברין
 לא ח״י׳ קוביה או תנא במתניתא לה. אץ זרע או גרושה או
 יי יחיי ר׳ והאמר איני עניות לידי מביאתו או קוברתו אי

 הכת,כנאישכן^ כל אהרן של בזרעו ידבק שיתעש׳ הרוצה רחק
 חד !נכי בתלמיד הא קשיא מעשרתהלא וכהינה שתורה

 נהנים ]ר׳ יהודה( דרב הא )בי .הארץ בעם הא חכם
 ש״אי לאהרן ליה ניחא לא אמר חלש כדיתא נסיב יהושע[

 )ואיתסי(. אנא כי התנא ליה דחוה בורעיה דאידכק
 בני תדי ליה יהוו כהגתא נסיב אבין בר אידי רב

 ומאן לסמיכה. *חיו אימא אלא ס״ד )סמיבי סמיכת
 כריה יהושע ורב אידי ב ־ ד בדיה ששת רב אעוף
 כהנתא דנסיבנא לא אי פפא רב אמר אי!״י. דרב

 כהנתא דנסיבנא לא אי כהנא רב אמר איעתרי לא
 לא .גלית תורה למקים והא ליה אמרו גלאי לא

 מסעודת הנהיה כל יצחק א״ר א׳נשי. כדגלו גלאי
 מצאןינמז׳י כריס *ואוכלים שנאמר גולה לסוף הרשות
 שם יגלו עתה *לכן בתריה וכתיב מרבק מתוך ועגלים
סעודתו המרבה ת״ת כל חבק תנו :גולים בראש

 בהן וכת לו וסמיך זר לאיש תהיה כי בהן וכת כדבתיכ לה
 זמן: כלא קוברה או : וגומר וזרע וגרושה אלמנה תהיה כי

 גנאי כהן ואינו הארץ עם אכל להן שכין חכמים תלמידי
 מככל גלה כהכא רכ גלאי לא :ונעכשין אהרן לככי הוא

 גלאי לא :ומאכיל הגוזל כפרק כדאמרינן ישראל לארץ
 על ואני מדעתן ויוצאין גולין ת"? ששאר אינשי כרגלו

:מלכות ואימת קרדין מיזמת יצאתי כריזי
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 אשתו את ומאלמן ביתו את מהריב לסוף מקום בכל

 ומחלוקות ממנו משתכח ותלמודו גווליו את ומייחס
 שם ומחלל נשמעים אינן ודבריו עליו כאות רבות
 ולבנו לו רע שם וגורם רבו ושם אביו ושם שמים

 אביי אמר היא. מאי הדורות. כל סוף עד בנו ולבן
 בי מרקד בר אמר רבא תנורי מיהם בר ליה קרי
)הונא( רב פינכי מלחך בר אמר פפא רב .כובי

רבע: מך בר אמר ]שמעי׳[
 וישא לו שיש מה כל אדם ימכור לעולם רבנן חנו יג
 מיבטה גולת או מת שאס חכם תלמיד בת שם
 הארץ עם בת ישא ולא חכמים תלמידי שבניו לו י׳לק
 לעולם רבנן חנו הארץ. עמי במו גולה או מת שאם י?*

 וישיא ת״ח[ כת ]וישא לו שיש מה כל ארס ימכור
 הגפן בענבי הגפן לענבי משל הכם לתלמיד בתו
 לענבי משל הארץ לעם ולא .ומתקבל נאה דבר

 והרי למזונות וגולה לו וא״א למודו שמבקש אשתו את ומאלמן
 שאינו משתכח ותלמודו :יתומים גוזליו :מיות באלמנות אשתו
 ששכיז מיזמת עליו באות רבו׳ ומחלוקות :אמריו למזור עוסק

 לבניה ליה וקרו לסעודתו: ממנוני שהקיף הקפות או תלמודו
 שהלצכיס כדרך המניות בק מרקד של בנו כובי בי מרקד בר

 מלחך :בשכרן להשקותן במנויות ומרקדים שקשמקיס עושים
 כך וישן ורובץ לבושו מקפל רבע מך :קערות לימך פינכי

 מקפל א1? חטתו על ולשכב לביתו לילך יכול שאינו המשוכרין דרך
 מוךשקיךוגניכמס׳תענית: מךכמוברממרא וישן: תמתיו כסותו



רצד פסחים שלישי פרק עוברין אלו
 שס תנו מתקבל. *ואינו מבוער דבר הסנה בענבי הגפן
 ע״ב בת זישא לו שיש מה כל ארס ימכור לעולם רבנן
 לא הדור גדולי בת ישא ת״ת בת מצא לא ת״ח.
 נבאי בת ישא מצא לא כנסיות ראשי בת ישא מצא

 ישא ולא תינוקות מלמדי בת ישא מצא לא צדקה
 ועל שרץ ונשותיהם שקץ שהם מפני ע״ה ברת

 כ! דכיי׳ .בהמה כל עם שוכב *ארור אומר הוא בנותיהם
 שנא׳ כשר לאכול אסור הארץ עם אומר רבי תניא
 יא יקיא מותר בתורה העוסק כל והעוף הבהמה תורת *ואת

 אסר: בתורה עוסק שאינו וכל ועוף בהמה בשר לאכול
יד הכפורים ביום לנוחרו מותר הארץ עם אלעור א״ר

 שם אמור רבי תלמידיו לו אמרו בשבת להיות שחל
 טעון אינו וזו ברכה טעון זו להם אמר לשחטו

 בדרך עמו להתלוות אסור ע״ה אלעזר וא״ר ברכה
 ל יכלים לא חייו על הוא ימיך ואורך חייך הוא *כי שנא׳

 בר שמואל א״ר שכן כל לא חברו חיי על חס
 שמואל א״ר כדג לקורעו מותר ע״ה יונתן א״ר נחמני

צדיקי׳: מעשה אנשי הדור גדולי לשומעי?: מתקבל ואינו
 טובים א״כ אלא אותן ממכין שאין צדקה גבאי בת

כל עם :במצות זהירות שאינן שרץ ונשותיהם :ונאמנים
:להבין לב להם שאין לבהמה שדומות בהמה

 וידיים ימים אורך שהיא התורה ימיך ואורך חייך הוא כי
:וליזיות תורה ללמוד חס לא חייו על :ארוכים

:יהרגנו שמא לדאוג ויש כ״ש לא חברו חיי על
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 ע״ה כשהייתי עקיבא א״ר תניא ומגבו יצחק ברבי

 לו אמרו כחמור ואנשכנו ת״ח לי יתן מי אמרתי
 ושובר נושך זה להם אמר ככלב אמור רבי תלמידיו

 ר׳ היה תניא העצם שובר ואינו נושך ווה העצם
 מפתה כאלו לע״ה בתו המשיא כל אומר מאיר

 בשת לו ואין ואוכל דורס ארי מה ארי לפני ונותנת
 תניא פנים בושת לו ואין ובועל מכה ע״ה ,אף פנים

 להם אנו צריכין אלמלא אומר יעקב( ובן אלעזר ר׳
 כל חייא רבי תני אותנו הורגים היו ולמתן למשא
 ארוסתו בועל כאלו הארץ עם בפני כתור׳ העוסק

תקרי אל מורשה משה לנו צוה *תורה שנא׳ בפניו גל דניים
 עמי ששונאין שנאה וגדולה מאורסה אלא מורשה
 ששונאיו משנאה יותר חכמים תלמידי את הארץ
 שנה תנא מהם יותר ונשותיהן ישראל את עכו״ם
 נאמרו דברים ששה ת״ר יותר,מכלן קשה ופירש
 ממנו עדות מקבלין ואין עדות לו מוסרין אין בע״ה

 מטמא כדג קרעו חולין בשחיטת כדאחרינן חיי לא דתו ומגבו
 רב בר שמואל רב ואמר שמפרפר יאע״ס מיד המת כאהל
 ולעזרתם למזונותיהם להם אגו צריכין אילמלא ומגבו: יצחק

 :שמביישו בפניו ארוסתו בועל כאלו :אותנו הורגים תיו
 מכלן יוחר ופירש שנה :ישראל קהלות לכל היא מאורסה

 עמי את מגנין ת״ח כמה ויודע התורה חן שפורש תלמיד
 מכלם יותר ת״ח שונא בעיניהם שפלים תם וכמה הארץ
 מזמכין אין ערות לו מוסרין אין לנשותיהן: הארץ מעמי



רצה פסח*ס שלישי פרק אלועוברין
 על אפוטרופוס אותו מטנק ואין סוד לו מגלין ואין

 של קופה על אפטרופוס אותו ממנין ואין היתומים
 מכריוין אין אף וי״א בדרך. עמו מתלוין ואין צדקה

 מיניה מעליא ברא תפיק ומנין ות״ק עלאבירתו.
 'כ ילבש: וצדיק *יכין שנא׳ מה ביה ומיקיים ליה ואכיל

ק ",?׳ש .וקפאון יקרות אור יהיה לא ההוא ביום *והיה
 לש״א אור זה אלעזר א״ר וקפאון יקתת אור מאי

 טו )יהושע( ר׳ .הבא לעולם הוא וקפוי הוה בעילם שיקר
 נ בעולם הן שיקרות ואהלות נגעים אלו אומר ]יוחנן[

 יד !:ייה לוי[ בן ]יהושע )יוחנן( רבי לעוה״ב הן וקפויין הזה
 וקפויין הזה בעולם יקרים שהם אדם בני ארו אמר
 פי׳ יהושע דרבי כריה יוסף דרב הא כי הבא לעולי הם

 לזא יגל אכוה ליה אמר הדר כי ואיתנגיד איחלש לוי בן
המורה עליונים ראיתי הפוך עולם לי׳ אמר חזירת מאי

 ,פי
 רש״א הסוד את לו מגלין ואין :עליו להעיד דבר לשמוע אותו
 נגעי׳ על היתומים על : סוד ומגלה רכיל הול־ שהוא לפי סתר דבר

 . יזייב אבדה המוצא מכריזין אין אף :הגזל על משוד שהוא
 הארץ^^ ועס מציאות אלו בפרק כדאמריכן להכריז הוא

לעה״כ : עמך מעשה עושה דאינו אמיך אינו
 פ״ק כ״כ הולך ואורה בגבורתה מאירה כשממה הזה בעולם שיקר אור

לעולס וקל קפוי יהיה שלה דקר משוב אור אותו וגדל
 א יש הברזל ויצף שכא׳ המיס פני על צף קפוי קרי קל דבר כל הבא

 ומשוביס עשירי׳ יקרים ארם בני : פרזלא וקפא ומתרגמיכן
עליונים כשמתו: ופרמה גוע ואיתנניר למקום: טובים ואינם
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 ברור עול□ כני ליה אמר למעלה ותחתונים למטה
 היכי כי ליה אמר תמן חזיתנן חיכי ואנן ראית

 אומרים שהיו ושמעתי התם חשבינן הכא דחשבינן
 שהיו ושמעתי בידו ותלמודו לכאן שבא מי אשרי

 יכולה בריח כל שאין מלכות הרוגי אשרי אומרים
 עקיבא רבי אילימא נינהו מאן במחיצתן לעמוד
 לוד: הרוגי אלא לא ותו מלכות הרוגי משום וחבריו
 לה׳ קדש הסום מצילות על יהיה ההוא טז*ביום

 לוי בן יהושע רבי אמר מצילות על מאי שס
 שהסוס שעה ער ירושלים על להוסיף הקב״ה עתיד יי יכיי׳

 לו שתולין מצילות כל אומר אלעור ר׳ ומיצל רץ
 אומר יוחנן רבי לה׳. קדש יהיה עיניו בין לסוס
 ואגן :קלים שס ראיתי משובים כאן שראיתי אותן למטה
 לא ותו מלכות הרוגי :התם איתיכן היכי ?כמיס תלמידי

 :בלבד זו אלא עליה שימשכו אמרת מעלה בהן היתה לא
 עצמם על שהודו ישראל על עצמן שמסרו אמים שני לור הרוגי

,ישראל. כל על אותה מטילין שהיו קיסר בת שהרגו
 שהוא הסוס מרוצת כשיעור וטיצל רץ שהסוס שעה ער

 היום מצי דהיינו תמתיו שצילו חיצל ולשון היום מצי עד
 נוטה והבהמה האדם וצל לצדדין נוטה ממה היום שעות ]שכל
 במערב נמנמה וכשהוא במערב האדם צל במזרמ כשמח׳ לצדן[
 באמצע עומדת הממה היום במצי אבל חזרמ כלפי נוטה

 רבי בפירוש תמתיו הסוס וצל אדם כל בראש וממה הרקיע ,רש" גיו
לנוי לפיס לו שמטילין הסום* מצילות כל מצאתי: נגמ׳מכיר



 רצו פסחים שלישי פרק אלועוברין
 ומיצל רץ שהסוס שעה עד ישראל שבזזו ביזה כל

 דכתיב היינו ביוה כל למ״ד בשלמא לה/ קרש יהיה
 יד זכייה הנך למ״ד אלא כמזרקים ה׳ בבית הסירות *והיה
 אחרית׳ מילתא כמזרקים. הסירות והיה מאי תרתי

 בשלמ׳ ומייתי. ומתנדבי ישראל רמעתרו קאמר
 שם עוד כנעני יהיה דכתיב״ולא היינו ביזה למ״דכל

 ולא מאי תרתי הנך למ״ד אלא צבאות ה׳ בבית
 כאן אין אויא א״ר ירמיה א״ר עוד. כנעני יהיה
 לי! לאשי׳ שם *וירא דכתיב תנר לןדאיקרי מנא וכנעני עני.

 ממש כנען אלימא כנעני מאי כנעני איש בת יהודה
 והזהי׳ יצחק בא יצחק את והזהי׳ אברהם בא אפשר

 אמר אלא כנעני בת ונסיב יהודה ואזיל יעקב את
 >נ המיג בידו *כנען כדכתיב תנרא גבר בת לקיש ריש

 נדבותיהם ישראל לה'שיתנדבו קרש יהיו מצלתיים: לשון לקשקשו
 עד אמד יום מהעכו״ס ישראל שיבוזו ביזה כל להקדש:

 כמזרקים הסירות למקדש: הנדבה שיביאו לה׳ קדש מצות
 להקדש: רבה ביזה שם שתהא וזהב כסף של יהיו הסירות אף

 הקדש ליכא הסום במצילות והא כמזרקי׳ הסירות והיה מאי
 שיתעשרו ישראל רמעתרו האי: כילי עושר( שם )שיהא
 הגזברים צריכים יהיו לא כנעני :היא אמרת ובשורה ישראל
 מן גדול עושר שם שיהיה לפי הקדש בנכסי סמורה לעשות

 והשביעו שהזהירו יצחק את והזהיר אברהם בא הביזה:
את ויצחק :וגו׳ לבבי אשה תקמ לא אשר כדכתיב לאליעזר

:כנען מבנות אשה תקמ לא יעקב



הכתיבה: ושם
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 סוחריה *אשר מהבא אימא בעית ואי מרמה מאוני כג ישעיה

:ארץ נכבדי כנעניה שרים
 יהיה ההוא כיום הארץ בל על למלך ה׳ *והיה יו
 הוא אחד לאו האידנא ער אטו אחד ה׳ שס

 כהעולם לא אסי( ר׳ )אמר חנינא בר אחא ר׳ אמר יד !כליה
 אומר טובות שמועות על העה״ז הבא העולם הזה

 דיין ברוך אומר רעות שמועות ועל והמטיב הטוב
 אחד ושמו והמטיב הטוב כולו לעה״ב אבל האמת

 רב אמר הוא אחד שמו לאו האירנא עד אטו
 נכתב העה״ו העה״ב כהעה״ו לא יצחק בר נחמן
 אחד כולו העה״ב באל״ףדל״ת ונקרא ה״א ביו״ד

 למדרשי׳ ביו״דה״אסבררבא ונקרא נכתככיו״דה״א
 רבי כתיב לעלם סבא, ההוא ליה אמר בפירקא

 וכרי וזה וכתיב לעלם שמי *וה כתיב רמי אבינא ג ממ)ש
 נכתב כשאני לא הקב״ה אמר אכהו( )א״ר דר לדר י!שדי1י׳
 כאל״ף אני ונקרא ה״א ביו״ד אני נכתב נקרא אני 'פ

דלי״ת:
 בפרקא למדרשי׳ רעה: שמועה שס שאין והמטיב הטובש״אי

 של וטעמי׳ שדרשה אותיות דארבע ה״א דיו״ד קריי׳
 וא״ו מסר לעלם שמי זה כתיב לעלם :בה תלויין תורה

 .העלמה ולא קריאה דחשמע זכרי וכתיב :העלמה לשון
 יקרא היאך זכרי דזה פשיטא שמי זה דכתיב כיון ל״א
הקריאה שם למדנו שמות ב׳ נכתב כשאני לא בשמו: אלא



רצו פסחיס רמעי פרק שנהגו מקום

־ שנהגו מרום
רביעי פיק

 יח טובי׳ ימים ובערכי שבתות בערבי מלאכה העושה
נ ובמוצאי שכתו׳ ובמוצאי ולמעל׳ המנתה מן

 ע״ב מקובה וככל הכפורים יים ובמוצאי טובים ימים
 אינו צבור תעני׳ לאתויי עבירה נדנוד שם שיש

 ונשכר זריז יש ת״ר לעולם. ברכה שימן רואה
 ונפסד שפל ויש ונשכר שפל יש ונפסד זריז יש

 במעלי עביר ולא שבת׳ כולה דעביר ונשכר זריו
 במעלי ועביד שבתא כולה דעביר ונפסד זריז שבתא
 ולא שבתא כולה עביר דלא ונשכר שפל שבתא

 כולה עביר דלא ונפסד שפל שבתא במעלי עביר
 ]רבא[הני )רב( אמר שבתא במעלי ועביד שבתא

 במעלי עבירתא עבדן דלא דהא אע״ג דמחוזא נשי
ויומא יומא כל דהא הוא מפנקותא משום שבתא
להו: קרינא ונשכר שפל אפ״ה עבדן לא נמי

 :הקדש על מיזול שמוסיפין השבת כבוד משוס שביזות במוצאי
אמור צבור תענית עבירה: רמז עבירה נדנוד

 שאר אבל הגשמים על מתענין כשהיו תענית במסכת במלאכה
 בבבל: צבור תענית מומר אין שמואל כדאמר לא צבור תענית

 כולה עביר דלא ונשכר שפל :מלאכה בעל זריז
 דלאו גב על ואף עביר לא נמי שבתא ומעלי שבתא

ואמריכן איתא מיהא לשמה שלא מצות מכוין קא מצות לשם
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 וכתיב חסדך שמים מעל גדול *כי כתיב רמי רבא, יט
 כאן כיצד הא חסדך שמים עד גדול *כי שם

 יהודה כדרב לשמה שלא בעושין כאן לשמה בעושין קח מלים
 יעסוק לעולם רב אמר יהודה דאמררב רב אמרשםנז

שמתוך לשמה שלא אע״פ ובמצות בתורה ארם
לשמה: בא לשמה שלא

 סימן רואה אינו ורחיים אשתו לשכר המצפה ח״ר כ
 ורחיים מתקולתא אשתו שכר לעולם ברכה שם

 בה משתכח אשתבוחי ומובנא עבדה אבל אגרתא
 המשתכר ת״ר ותמכור: עשתה *סדין שנא׳ קרא לא משלי

 לעולכס ברכה סימן רואה אינו ובקנקנים בקנים
 עינא ביה שלט׳ אפחייהו דנפיש כיון טעמא מאי

 וקוצצי דקה בהמה ומגדלי סימטא תגרי ת״ר .בישא

וכו׳: ואפילו ובמצות בתורת אדס יעסוק לעולם לקמן
 דמצות לשמים עד לשמה ושלא שמים: מעל לשמה עושין

עושין: ה״ג יהודה. כדרב עבד מיהא
 לכל להשכירן בשוק ומהלכת בידה מאזנים נוטלת מתקולוזא

 על אשתו ומתבזה הוא מועט ושכר הצריכיס
 ושכר גדול טריקו שמשכיר הריזייס שכר אגרתא מועט: דבר

 פרקמטיא: כשאר הוא הרי ומוכרן ריזייס הקובה אכל הוא מועט
 גדרות גדרות מהם שעושים קכיס קרי דקיס מקלות כל בקנים

 סימטא תגרי מועט: ושכרו שלהן נפיק אפחייהו וממיצות:
 בהמה ומגדלי בהן: שולטת רעה ועין בשוק ומוכרין יושכין
לעצי׳ למוכרן טובות אילנות וקוצצי עליהן: צוויזין הכל רקה



 רצח פסחים רביעי פרק שנהגו מקרם
 רואי׳ אינם יפה בחלק עיניהם ונותנין טובות אילנות

 אינשי. בהו טעמאדתהו מאי לעולם ברכה ושימן
 .לעולם ברכה סימן בהם אין פרוטות ארבע ת״ר

 מעות יתומים. מעות מתורגמנין. שכר כותבין. שכר
 מתורגמנין שכר בשלמא הים. ממדינת הכאות
 דלאו נמי יתומים מעות שבת. כשכר דמחזי משום

 רלאו הים ממדינת הבאות מעות נינהו מחילה בני
 כותבין שכר אלא ניסא מתרחיש ויומא יומא כל

 מסםי ]אריב״ל(כ״ד ת״ד( כותבין. אינם יתעשרו שאם )אמאי
 נגי דד״ככ תפילין ספרים כותבי על כנה״ג אנשי ישבו תעניו׳

 משמי כותבין• אינן יתעשרו שאלמלא יתעשרו שלא ומזוזות
 אנשי ותגרי ותגריהן הן ומזוזות תפילין ספרים כותבי ת״ר

 יח£מ מןכרר אתווו1? שמום אכתלבמ העוסקים וכל תגריהן
 נימ^ עוסקין ואם לעולם ברכה סימן רואים אינם תכלת
 לש״א מצור אולי הוו דלא נהוג בישן בני .רואים לשמן

 שולטת הרע העין כך והתוך עליהן ולועזיס תמהין הכל
 כשמולקין יפה בחלק עיניהם ונותנים אדם: בכי וצעקת כהן
 מתורגמנין יפה: יזלק ליטול מקפידין תמיד אקרים עם

 הפיו ושוהעין טובים ויהיס בשבתות הקכס בפכי שעומדים
 ממדינת שכר: להיוצית יתומים מעות לרבים: ומשהיעין

 לציצית: תכלת סגנה: למקום תמיד ספיכותיו משליו הים
 במלאכת עסוקים יהיו לא יתעשרו שאס כדאמריכן רואים אינם
 : לה לצריך מצויה מצוה להיות לשמה עוסקים יאם :שהים
מצור עושרן: בשביל יכימום לא עושים ולשמה דהואיל ויואץ
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 יוחנן דר׳ לקמי׳ בנייתו אתו שבתא במעלי לצידון
 אפשר דלא אנן לתו אפשר אבהתנא ליה אמרו

 שנא' אבותיכם עליהם קבלו כבר להו אמר מאי. לן א ,משל
אביך: מוסר כני *שמע כיצד

 גבייתו רבנן שכיחי דלא כיון נמי הים מדינת ב:י וכיכייי
דמו: ככותים

 שעושין ממקום ההולך בשלמא וכו׳ ממקום ההולך
 חומרי עליו נותנים עושין שאין למקום

 המחלוקת מפני אדם ישנה ואל שם שהלך מקום ע״ב
 ישנה אל עושים שאין ממקום אלא ליעביד ולאע

 עליו נותנים אמרת הא ונעביד המחלוק׳ מפני אדם
משם שיצא מקום וחומרי שם שהלך מקום חומרי

וכו׳: ארישא אביי אמר
 ממנו ולא רב בי דבר אנגידא ממנו נבבמערבא

:אשמתא
 להרים סימן אומר גמליאל בן שמעון ר׳ נגתניא
 שלא עצמן על מממירין והס בע״ש צידון של השוק ייס לצידון

 :היו שעשירים השיק מן לימכע להו אפשר הוה :שבת מצרכי לבטל
 מלתא: סרכי הוא תורה מקום ולאו גמירי דכיקדלא דמו בכותים
 ממקום ההולך קאי ארישא דמתכי׳ ישנה ואל ארישא

:עושין שאין למקום שעושין
 כמכיןלתלקותוולא היו שסר? תלמיד רב בי רבד אנגידא ממנו

: תורה לכבוד ויזוששין ממורה דשמתא משוס לנדותו
שבהרים אילנות שאר אבל גלי״ש עפצי מילין להרים סימן



 רצט פסחים רביעי פיק שנהגו מקום
 קנים לנחלים סימן דקלים לעמקים סימן מילין
 ראיה שאין פי על ואף שקמה לשפילה סימן

 אי מלכי׳ הכסף את המלך *ויתן שנאמ׳ לדבר וכר לדבר
 אשר כשקמים נתן הארזים ואת כאבנים בירושלים

 לעמקים סימן מילין להרים סימן לרוב בשפלה
 ביכורים מביאין אין דתנן לביכורים נ״מ דקלים

 מפירות ולא שבהרי׳ מדקלים ולא המיגין מן׳ אלא
 סימן איתן לנחל נ״מ קנים לנחלים סימן שבעמקי׳

דאתית השתא וממכר למקח נ;מ שקמה לשפלה
:וממכר למקח נמי כולהו לחכי

 תמרים: דקלים מנייתו: ביכורים מייתי דלא וכ״מ יפיס אין
 מפרש ילקמיה מישור ארץ שפלה :פר־ עושה איכה שקמה

 לשקמים שפלה דרך ש״מ בשפלה אשר כשקמים :נ״מ מאי
 לא שקמים בה אין דאס לידע גמורה ראיה לאו ומיהו
 מארצך תביא אשר כתיב בבכורים לבכורים שפלת: יקרא

 מטה ארץ להלן וכאמר ארץ כאן נאמר במנמות ודרשיכן
 מדבר הכתוב בשבמה דהא ארץ שבץ להלן מת וגו׳ ושעורה

 המימן מז׳ א1י מביאין דאין מיכה וילפינן ארץ שב? כאן אף
 מז׳ תמרים .משוב? ממקום אלא מביאין ואין שם האמורי׳

 מרקלים ולא : תמרים דבש דהיינו ודבש דכתיב תם המימן
 מפירות ולא : עמקים של דקלים אלא משובמיס דאינן שבהרים

 :ומרקבת כמושה ותבואתן שם לכיס שהמים שבעמקי' תבואתדגן:
 לא לא ואי בו גדלים קנים שיהיו צריך ערופה לעגלת איתן לנחל
שקמי׳: בה שיהו צריך לך מוכר אני שפלה וממכר למקח :כמל מקרי
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 רומי בני את הנהיג רומי איש תודוס יוסי א״ר כא
 שלחו פסחי׳. בלילי מקולסים גדיים לאכול נג

 נדרי עליך גוורנו אתה רומי איש תורוס אלמלא שסלו
 קדשים בחוץ קדשים ישראל את מאכיל כיצדפ״כשאתה

 קדשי׳ ישראל את להאכיל *קרוב אימא אלא ^ס״רכיכ
 רבה גברא רומי איש תודוס לחו איבעיא בחוץ.גס“

 זודרשתודוט עוד ת״ש הוה. אובעלאגרופין הוהע״ב
 שמסרו ועורי׳ מישאל חנניה ראו מה רומי איש

 האש. כבשן לתוך השכם קדושרה על עצמן
 שאינן צפרדעיס ומה בעצמם וחומר קל נשאו
 בביתך ובאו *ועלו בהו כתיב השם קדוש על מצווין

 ובמשארותיך ובתנורך מטתך ועל משכבך ובחדר
 שהתנור בשעה התנור אצל מצויה משארות אימתי

 מקולסין :ברומי שהיה משוב ישראל רומי איש תורוס ה״ג
 דתכיא הססמ כצליית קרבו ועל כרעיו על ראשן צלויין

 כרעיו שתולה מסכי מקולס קורהו עקיבא ר׳ צולין כיצד בס׳
 גלית דגבי כמשת כובע בצדו זיינו כלי כנושא בצדו לו מוצה

 משוב: אדם אתה וזודום אלמלא קולסאדנמשא: מתרגחינן
 ומשום הוה רבה גברא במוץ: לקדשים ודומה להאכיל קרוב
 לא היראה ומפני הוה אגרופין בעל או נדוהו: לא כבודו

 ראו מה הוה: רבה גברא אלמא דרש זה ועוד כדוהו:
 ראו מה מפרשים )ויש בהם שימות ולא בהם ומי דרשי שלא

 שעשה כמו עצמם הרגו ולא האש כבשן לתוך עצמם שמסרו
ויפול כתיב מיד אותו שיהרגו פלשתים את כשראה שאול
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 כמה אחת על השם קדושת על שמצווין אנו חם

 רבה גברא רומי איש תורוס מינה )ושמע וכמה
 ת״ח לכיס מלאי מטיל אמר אבק בר יוסי ר׳ הוה(
 ת״ח של לכיס מלאי המטיל כל יוחנן דא״ר הוה
!קהל״ בצל *כי שנאמ׳ מעלה של כישיבה ויושב זוכה

הכסף: בצל החכמה
 שם רבי אולי והוו ואזיל חמרא רכיב הוה עולא

ר׳ א״ל משמאליה ורבב״ח מימיניה אבא
 אין יוחנן דר׳ משמיה דאמריתו ודאי לעולא אבא

 ברייתו ותחלת הואיל במ״ש אלא האור על מברכין
 א״ל בכישות ברכב״ח ביה חזא עולא הדר הוא
 תנא רתני אמרי אחא אלא אמרי אהא לאו אנא

 הכיפורים יום אומר אלעזר בן ר״ש דר״י קמיה
 להדליק שלא שאמרו במקום אף בשבת לחיו׳ שחל

 :נהם להשתכר לת״מ סמורה כרתן מלאי מטיל :וימת( עליה
שהוא הכסף בעל זה יכנס המכס בממיצת החכמה בצל

היא: בעלמא ואסמכתא מנכסיו אותו מהר
 או׳ שאתם עליכס ששמעתי הדבר אמת כו׳ דאמריתו ודאי

ברבב״ח ביה חזא עולא הדר :הכי יומנן דרבי משמיה
 כשם אמרת אתה כלו׳ זועפות בפכיס בו נסתכל כבישוח

 עליו מברכין י״ה במוצאי אף אלא כן אמר לא והוא ר״י
 נהנה ועכשיו היום כל בו שנאסר הוא מדש ודבר הואיל
 התנא אמר דענה דר״י משמיה להו אמרי אהא אלא :ממנו

בשבת להיות שמל בי״ה אף הנר את להדליק אוסרי׳ ימכתים
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 וחכמי׳ בתריה ר״י ועני השבת כבוד מפני מדליקין

 *מים יוסף רב עלי׳ קרי תהא ערא א״ל אוסרים כ משלי
ידלנה תבונה ואיש עולא זה איש בלב עצה עמוקים

רבב״ח: זה
 ׳ בעל זה על והקשרה איברי שבת כמוצאי אור בב
 בערב נבראו דברים עשרה והתניא הגמרא נד
 כתב קשת מן באר הן. אלו השמשות בין שבת עקידה
בה שעמד ומערה משה של וקברו ולוחות ומכתבשכ״א

 האיץ פי ופתיחת האתון פי ופתיח׳ ואליהו משה

 בזו אלא במ״ש אור על ר״י של שמו הזכרתי ולא מ״ש עד
 ; עדא :שמו הזכרתי האור ברכת דבר שעל סבורים והס

 עולא זה :ר״י שאמר מודה אכי בזאת תהיה זאת תהא
 דבריו וסתם בבישות בית ומזא טעות רבב׳׳ין של מדבריו שהבין

 בליביה ליה דנקיט איש בלב עצה והייכו . כלוס אמר שלא
מה תבין ידלנה תכונה ואיש :כך אמרת למה א״ל ולא

:בו מסתכל שהיה עולא של בלבו שהיה
ע״י המיס ממכו שיצאו הסלע והיא מריס של בארה באר

 1 עמהם ומתגלגל היה כברת כמו ועגול ואהרן משת
 המכתב האותיות: שס קריאת כתב, שהולכין: מקום בכל
 וצורתה יוקיקתה זת כתב ול״ב שמעתי. כך וצורתן יזקיקתן זה

 ההיא כי הלויזות קקיקת בו שנכתב נקרט עט זהו והמכתב
 דברי וכראין והמכתב והסורת הסול לרבות מנין דקדושין
 )ואליהו( משה בה שעמר ומערה כתב: לה קרי לא דקריא׳
עברי. עד עליך כסי ושכתי הצור בבקרת ושמתיך דכתיב
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 אביו משום אומר נחמיה רבי הרשעים את לבלוע

 אביו[ ]משום אומר ואשיח רבי והפרד האור אף
 הוא הצבת אף אומר יהודה רבי ושמיר האיל אף

 קמייתא וצבתא מתעבדא בצבתא צבתא אומר היה
 אמרו היא שמים בידי בדיה לאיי הא עכדא מאן

 לאיי הא כיון ויקבענה בדפוס יעשנה אפשר לו
 נחמירה רבי מיהא )קתני היא אדם בידי בריח
 באור הא דידן באור הא קשיא לא האור( אף אוט'

 דגיהנסבע״ש: אור שבת במוצאי דידן אור דניהנם
כג שבעה תניא והא איברי שבת בערב דניהנם ואור

 שס הן ואלו העולם שנברא קודם נבראו דברים
 עקידה ובית הכבוד וכסא וניהנם עדן וגן ותשובה תורה

אקננו> *ה׳ דכתי׳ תורה משיח. של ושמו המקדש
כין אין פ׳ י 1

 המזד׳ המערה אל שס ויבא קורבה האלהי' הר עד ויבא אליהו וכן
 יג״ש לש האיל קרק: עדת הרשעים את לבלוע שס: וילן

 הראשון ופרד השמש תקת קדש כל אין והפרד :אברהם
 הוא תולע כמין השמיר :מהכלאיס בא ולא מהארץ כברא

 שלמה בכה ובו יתפרק שלא בפניו עוקד קשה דבר כל ואין
 טיכ"ואליש הצבת נימין: במסכת כדאיתא המקדש בית את
 מתעבדא בצבתא :]הכפקיס[ עכשיו שעושין צבחא :ברזל של
 בקורנס ומכה בצבת שאוקזה עשויה היא אקרת צבת ידי על
 על באמת לאיי עבדא: מאן קמייתא וצנתא שנעשית עד

 יציקה ע״י בדפוס יעשנה היא: שמיס בידי בריה כרקין
מהר: כאקת כלה כיון בה ויקבעגה וזהב: כסף כלי שעושין כמו
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 יולדו הרים *בטרם רבתי׳ תשובה דרכו ראשית צ מלים

 שובו ותאמר דכא עד אנוש תשב בתריה וכתיב וגו׳
 בעדן גן אלהים ה׳ *ויטע דכתיב ג״ע אדם בני כ ניא׳

 תפתה. מאתמול ערוך *כי דכתיב הנם גי ^עי׳למקדם.
 מרום כבוד *כסא דכתיב המקדש ובית הכבוד כסא י׳ יהיייי

 דכתיב משיח של שמו מקדשנו. מקום מראשון ער מלים
דנברא הוא חללה אמרו שמו. ינון שמש כדרי׳פד*לפני
 ואור שבת. כערב דידה ואור העולם שנברא קודם
 שברא אור יוסי א״ר תניא והא איברי בע״ש דידה

 שנא׳ עולמית כביה לו אין בשבת בשני הקב״ה
 תולעתם כי בי הפושעים האנשים בפגרי וראו *ויצאו יס *סע"׳

 דרכי בריח ]בנאה וא״ר תכבה לא ואשם תמות לא
 בשבת בשני טוב כי נאמר לא מה מפני עולא[
 אע״פ אלעור וא״ר גיהנם של אור בו שנברא מפני
 בשבת כששי וכללו חור טוב כי בו נאמר שלא

 הכתב לעיל דאחריכן והא דרכים לשאר קודם דרכו ראשית
חתיזלה כתובה היתה וזו לויזות של בכתבן בע״ש

 בראת יולדו הרים בטרם :לבנה אש גבי על שיזורה באש
 לפניך: לבבו ידכה עד דכא ער אנוש תשב תשובה: חדת

 גיהכם תפתה לעולם: קודם מאתמול לעולם: מקודם מקרם
 הוא מרום מראשון מרום :שם יפול ביצרו המתפתה שכל

 נברא מקדשנו מקום וכן לעולם מקודם מראשון בערבות
 ותירוצא העולם בריאת קודם גיהכס של חללה מראשון:

חזר גיהכם: של אור שהוא עולמית כביה לו אין הוא:
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 א טובלות והנה עשה אשר כל את אלהים *וירא שנא׳
 דידיה ואור העולם שנברא קודם חללה אלא מאוד
 לבראורת במחשבה עלה ריק ואור בשבת בשני
 ר׳ דתניא שבת מוצאי עד נברא ולא שבת בערב

 בע״ש לבראות במחשבה עלו דברים שני אומר יוסי
 נתן שכת ובמוצאי שבת מוצאי עד נבראו ולא

 מעלה של דוגמא מעין הראשון באדם בינה הקב״ה
 והביא אור מהן ויצא בוו זו וטחנן אבנים שני ולקח
 פרד מהן ויצא זו על זו והרכיבם בהמות שתי

 לי שם ענה *הוא שנא׳ היה ענה בימי פרד אומר רשב״ג
 אמרו חמורו׳ דורשי במדבר הימים את מצא אשר
 שנא׳ לעולם פסולין הביא לפיכך היה פסול ענה

 שם ושובל לוטן הארץ יושבי ההורי שעיר בני *אלה
 )הוא וענה ואיה צבעון בני אלה וכתיב וענה. וצבערן

 אלא בבניה( ליה וחשיב באחיה ליה חשיב ענה
 ודאי אלא בו: כדוכין שהרשעים לפי טוב לקרותו וכללו

 דאור לעיל דתכיא והא איכרי בשנת כב׳ מהכס של אור
 לא ברישא שבת במוצאי דתכיא והא דידן באור איכרי כע״ש
 לכראו׳ כממשבה עלו כע״ש כיצירה כאן במיזשכה כאן קשיא

 זו ושפשף והכת טמן וטחנן שכת: מוצאי עד ככרא ולא
 שאמיו היה פסול סתומות: מקראות חמורות דורשי בזו:
 אמו על צבעון שבא מלמד שמפרש כמו אביו היה אמו מצד

 הוו: אמים אלמא וענה צבעון שעיר בני אלה והולידו:
היה: בכו אלמא וענה צבעוןאיה בני אלה וכתיב
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ענה. ממנה והוליד אמו על צבעון שבא פ׳ח״המלמר

 מלתא אמינא רבא אמר הוו. ענה הרי ודילמאש?ז
אנא(. )אומרה שמואל ומנו מלכא שבור אמרה דלא י "

 דלא מלתא אמינא פפא רב אמר דאמרי איכא
 ]רבא[ אנא( אומרה )רב ומנו מלכא שבור אמרה

דמעיקרא: ענה הוא ענה. הוא קרא אמ׳ יבהוע״ש;
 בין שבת בערב נבראו דברים עשרה רבנן ׳חנו5נפ

ומכתב כתב וקשת ומן באי" .הן ואלו השמשות . ס;"שיה
משר בה שעמד ומעד׳ משה של וקברו ולוחותכד

 לבלוע הארץ פי ופתיח׳ האתון פי ופתיחת ואליהו .
 שהדיה אהרן של מקלו אף וי״א הרשעים ^ארהע

 ארם של *בנדר אף וי״א המויקין, אף וי״א ופרחיה. ס"
 יום אדם מבני מכוסין דברים ז׳ ת״ר .הראשון כ״ע

 יודע אדם ואין הדין ועומק הנחמה ויום המיתה דע״
בדיכין בקי שהיה משום חלכא שכור רבא ליה קרי שוי״״א׳שמואל

 שמתקיים המלך מפי היוצא כדין בדיני כותיה והלכתא לפנ־
: רבא בימי הוה פרסיים מלך ושבור מ״תתן

 מיה מין כל בהן יזקוקות שהיו הראשון אדם של ו בנדי
 גבור היה כן על לכמרוד כמסרין והיו ובהמה ועוף

שכתוב וזה ציד איש היה לפיכך ונטלן והרגו עשו ובא רש״אציד
 אה״ר של בגדיו שמעתי ]ואני בבית אתה אשר היזמודות כהן

 יתכמס אדם שכל הנחמה יום לו[: שהיה עור כתנות היינו
 )כחמה וגאולה קן שהוא הישועה יום הנחמה יום אחרינא )לישכא מדאגתו
הדין עומק א״נ בו טועין הרוב הרין ועומק לעילם(:
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ומלכות חברו של בלם מת יודע ואינו משתכר. :מה

 מתי פרס ומלכות .למקומה תחוור מתי דוד :ית ׳
 לבראות במחשבת עלו דברים שלשה ת״ך תפול.

ועל שיפריח המת על שיעלו הוא דין עלו לא ואם
 ר״א שתרקב. התבואה ועל הלב מן שישתכח המת ■

:שיצא המטבע על אף
 עלבה המלך חוקיה עשה דברים ששה רבנן חנו

 נו הן ואלו לו. הודו לא נ׳ ועל לו הודו נ׳
 כיכית חבלים של במטה אביו עצמות גידר לו שהודו

 "יזפ והורו רפואות ספר וגנן הנהשרח נחש כתת
ההיכל דלתות קצץ לו הורו של^ ואלו לו.

 גיחון. מי מוצא את סתם אשור. למלך שגרם -
 היינו ורשעה רשעה גבול בה שכתוב פרס מלכות העתיד:

 הוא דין עלו לא ואם ונתקיימו: במחשבה עלו סרס:
 לא שאס שיסריח מתקיים: אדס הוה לא דאל״כ שיעלו

 לפניהם לערן את ויראו אותו מצכיעין הקרובים יהיו כן
 בתים בעלי יהיו כן לא שאס שתרקב התבואה ועל תמיד:

לעולם: רעבון מארה ומביאין אותו מאכרין
 בדרגש בכבוד קברו ולא כפרה משוס אביו עצמות גירד

 ויוסרו רשעו על שיתגכה השם קדוש מפני באה ומטה
 לפי הימים בדברי כדכתיב הנחושת נחש כתת :הרשעים

 לבס היה שלא לפי רפואות ספר וגנז :אמריו ט!עים שהיו
 כדכתיב גיחון מי סתם :מיד ומתרפאיס מנייס על נכנע
לסי לו הודו ולא רבים מיס ומצאו אשור מלכי יבואו לקה
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לו: הודו ולא בניסן ניסן עיבר

 שמע ארה כורכין היו יריחו אנשי במשנה שנינו ם
חיכי בגמרא ושאלו .חכמים בידם מיהו ולא שס

 אומרים שהיו אלא אמרמפסיקקהיו רבא וכו׳. עבדי
 מחר ולא לבבך על היום דמשמע לבבך על היום.

 אומרים שמע את כורכין היו כיצד ת״ר לבבך על
מפסיקין היו ולא אחד ה׳ אלהינו ה׳ ישראל *שמע י דניים

 שלא אלא היו טפסיקין אומי־ יהודה רבי ר״ט דברי

 וגו': הזאת העיר על וגנותי שכא׳ בהקב״ה לבטויז לו שהיה
 שני אדר ועשאו כמלך ניסן שנכנס לאיזר בניסן ניסן עיבה

 למדי התקדשו לא הנהנים כי ההיא כעת הפסח לעשות יכלו לא כ"
 היה הימים כאותן כטל היה שהפסח ומתון לירושלים נאספו לא והעם
 רחמים כקש ואח״כ לשמחה ישראל כל ולאסון לכן הכהנים לקדש צרין

 אינו כהנים טומאת דמשום לצורן שלא ממקומו לפסח מדחהו שהיה על
 י נדחה צמר ואין נדחה ואיש כטומאה ואפילו במועדו כדאמרינן נדחה
 חוקית עליהם התפלל כי ככתוכ הפסח את אכלו לא כי דכתיב והיינו
 ישראל לוכות מצוה לשם עשה מדעתו והוא כעד יכפר כ1הט ה׳ לאמר
 וגו׳ הזה היזדש ובברכות כסנהדרין כדאמריכן לו הודו ולא

 ,מזיזין אין חדש אותו שהגיע )דמאחר ניסן איור ואין ניסן זה
אק דקי״ל לכן קודם השנה לעכר לחזקיה ליה והזה .ממקזמו אותו

:כמכילתא.( כדילפינן אדר אלא מעכרין
 1 איןד3 להאריך *וצריך לואהבת אקד בין מפסיקין היו ולא י״יש ׳גי

 1 שכל איזרים לדברים שמיס מלכות קבלת בין ולהפסיק
1 אלהיכו הוא אק־ד ואומר שמיס מלכות עול מקבל ואמד אמד שצרין

 .שלא אחר )ענין .הוא ציווי לשון שני ובס׳ ראשון בס׳ )עלינו(
 י לאחד השם כין שיפסיק הוא דין כי לאחד השם כין מפסיקי; הי!

אלא מפסיקקהיו אומר יהודה ירב :כ!( מפרק וביימלמי



 שד פסחים רביעי פרק שנהגו מקום
 וער לעילם מלכותו כבור שם ברוך אומרים זיו

 ם"* דאר״ש פוי בן ר״ש כדדרש ליה אמרינן מ״ט אנן
 לקיש ין לגלו׳ יעקב בקש גו׳ בניו אל יעקב *ויקרא פד :ן

 אשי׳מטיאשמ אמר שכונה ממנו ונסתלק׳ לבניו הימין קץ
 שיצא אכא אבי כאברהם במטתי פסול יש ח״ו

 אמרו עשו. ממנו שיצא אבי וכיצחק ישמעאל ממנו
 שאין כשם אמרו אחד. ה׳ אלהינו ה׳ ישראל שמע

 מיד אחד. אלא בלבנו אין כך אחד אלא בלבך
 לעולם מלכותו כבוד שם ברוך ואמר יעקב פתח

 אמריה לא נימריה נעביד חיכי רבנן אמרו ועד
 שיחו התקינו יעקב אמריה הא נימריה לא משה

 דבי אמרי יצחק רבי אמר בחשאי. אותו אומי־ים
 תאמר קדרה ציקי שהריחה מלך לבת משל אמי רבי
 עבדיה התחילו צער לה יש תאמר לא גנאי לה יש

 שיהו התקינו אבהו רבי אמר בחשאי לה להביא
 המינים תרעומת מפני רם בקול אותו אומרים

 יכורכין ונו׳ מלכותו כבוד שם ברוך אומרים היו שלא
 ולא שהיא כמו הקריאה כל מדביקק שהיו כלו׳ שמע את
 סיר׳ וכו׳ שם ברוך אומרים שהיו דגרסי ואית מוסיפין היו

 לפניו ימינו שיקזור הימין קץ רם: בקול אותו אומרים תהיו
 היו לאביהם ישראל שמע אויב: מפכי ימינו אמור :השיב

 קדרה ציקי שמע: בקריאת בשכחל״ו להאי נימריה ואומרי׳:
 מפני התאוה: חממת בגופה צער לה יש דור״ה: ארו״ש

דבר שום עלינו חוסיסין שאנו עלינו יאמרו שלא חמינין !,וזרעוטת
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 בחשאי: אותו אומחין עדיין מינים דליכא ובנהרדע׳

 בלשכת קדשים עורות מניחין היו בראשונה ח״ר נז
 נוטלין כהונה גדולי היו ועדיין וכו׳ הפרוה בית

 תנא .לשמים והקדישום בעלים עמדו בזרוע אותן
 כיריחו היו שקמה של קורות אומר שאול אבא
 בעלי׳ עמדו בזרוע אותן נוטלין זרועות בעלי והיו

 בהם כיוצא ועל עליה□ לשמי□ והקדישו□
 בן יוסף אבא משום בטנית בן שאול אבא אמר
 לי אוי מאלתן לי אוי בייתום מבית לי אוי חנין

 קתרוס מבית לי אוי מלחישתן לי חנקאוי מבית
 פאבי בן ישמעאל מבית לי אוי מקולמסן לי אוי
 גזברים ובניהם גדולים כהנים שהם מאגרופן לי אוי

 :במקלות העם את חובטין ועבדיהן אמרכלין וחתניהם
 מכאן צאו ראשונה עזרה. צוחה צוחות ד׳ רבנן חנו כז
עזרה צוחה ועוד ה׳ היכל שטמאו עלי בני שם

 מפרש בשכמל״ו אומרים שהיו דגרסי ימאן במשאי הגון שאינו
 מימן: היו לא וביניהן הקריאה בשאר רם בקול אומרי׳אותו שהיוט)כה ׳"

 משמרות כהני כל בעלים עמדו :שבהן שרים כהונה גדולי השמוע׳
שהיו זרועות בעלי הבית: לבדק והקדישום ילוד: מה שהוא

 : כולם וכן היה כ״ג בייתום :מקבריהם קזקיס בכהכיס
 שכת: במסכת ברומק ולא באלה לא כמו מקלותיהן אלתן ,ק״ל

 לרעה: אגרות כוחבין שהיו קולמסן רע: יועצי הרי״ןלחישתן
: הקדש צורך כל כיותך פיו על כלא אמר אטרכלין

הנשים: את ישכבון אשר כדכתיב שטטאו



 שה פסחים רביעי פ-ק שנהגו מקים
 עצמו שמכבד ברקאי כפר איש יששכר מכאן צא

 כריך הוה עכיד הוה מאי .שמים קדשי ומהלל
 עזרה צוחה ועוד שמים עבודת ועביד בשיראי ידיה
 פאבי בן ישמעאל ויכנס ראשיכם שערים שאו

 ועוד גדולה. בכהונה וישמש פנחס של תלמידו
 בן יוחנן ויכנס ראשיכם שערים שאו עזרה צוחה

 מקדשי כרסו וימלא פנקאי של תלמידו נרבאי
 אוכל שהיה נרבאי בן יוחנן על עליו אמרו שמים

 מאות ג׳ שותה והיה עגלים מאות שלש בסעודתו
 סעודה. בקנוח נוזלית סאה ארבעים ואוכל יין גרבי

 נותר נמצא לא נרבאי בן יוחנן של ימיו בל אמרו
 ברקאי כפר איש ביששכר כי׳ סלקא מאי במקדש

 גדיא אמר מלכא יתבי הוו ומלכתא מלכא אמרי
 מוכח. מאן אמרי יאי אימרא אמרה מלבתא יאי
 אתא .ויומא יומא כל קרביות מסיק דקא גדול כהן

 שם מלכא )כלפי בידיה *אחוי ברקאי כפר איש יששכר
 ע״נ א״ל( מלכא קמי בידיה לאחויי ארעא אורח ולאו

 הואיל מלכא אמר לתמידא ניסקי׳ יאי גדיא אי

 ולקין כדכתיב בקדשים פוסלת ומציצה כשיראי ידיה את כריך
 כשר פאבי בן ישמעאל .הוא דבזיון ועוד בעצמו שיקל הכהן
 מגדל שהיה עגלים ש' זרוע: אנשי היו ביתו אנשי אבל היה

 נשתלם: גמול מה ביה מאיסלקא רבים: כהכיס בביתו
 טוב גדי יאי גדיא משמונאי: בית מלכי ומלכתא מלכא
שמוק: בלשון בידיה אחוי הכבש: מן למאכל
.1 20
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 לימיניה ניפסקוה דמלכותא אימתא ליה הוה ולא
 ופסקוה מלכא שמע לשמאליה ופסקוה שוחדא יהב

 דשקליה רחמנות כריך יוסף רב אמר לימיניה
 בהאי מיניה למטרפסיה ברקאי כפר איש ליששכר

 ברקאי כפר איש יששכר אשי רב אמר עלמא.
 כבשים אומר שמעון רבי דתנן מתניתין תנא כיץ׳לא

 שמוכחרים מפני יכול מקום בכל לעזים קודמיןכ*פ
 ששניהם מלמד כבש ואם לומר תלמוד במינם

 קרא לא נמו מקרא אף אמר רבינא כאחד שקולים
 בעי אי קרבנו עז ואם וכתיב כבש *אם דכתיבאגי1”ז

לייתי: עז בעי ואי לייתי כבש

נשחט תמיד
חמישי פרק

 לי ניתני א״ל יוהנן דר׳ לקמיה אתא שמלאי רבי כח
 מלוד. א״ל את מהיכא א״ל יוחסין ספר מר סב
 שאמר אלא כמותי אמר שלא דיו לא דמלכותא אימתאע״ב

 לטטרפסיה וגמולו: עונו שהשיאו דשקליה שמוק: כלשון
 קורטין כבשים וברייתא: משכה שכה לא תנא לא גמולו:
 יביא כבש אם תמלה: כבש כתיב מקום בכל לעזים
 בפרשה דכתיב לכבשה שעירה הקדים כאן למטאת. קרבכו

 כבש אס והדר כקנה עזים שעירת קרבכו את והביא עליוכה
 מדלא שלמים גבי עז אם כבש אם למטאת: קרבנו יביא

 :שיים שכיהם מיכה שמע מזה בזה מובמר רמז הכתוב הראה
הימים; דדנרי מתכיתין יוחסין ספר טר לי ניתני_________



 שו פסחים חמישי פיק נשחט הכל
 ללודי לא שונין אק א״ל בנהרדעא מותבך והיכא

 ומותבךבנהררעא מלוד דאה שכן וכל לנהרדעי. ולא
 מר לי ליתני א״ל לך( מתנינן נא״ל וארצי אכפייה

 ברתיה דר״מ דביתהו ברוריה ומה א״ל ירחי בתלת
 מאה תלדה גמרה דהוה תרדיון בן חגיג^ דר׳

 רבוותא מאה מתלת )דסיתוא( ביומא שמעתת<א
 ואדה חובתה ירי יצתה לא שנים בג׳ הכי ואפילו
 פתק קלא שקל ירחי בתלתא מר לי ליתני אמרת

 לשמו בין מה רבי א״ל ואזיל דקרהיט בהדי ביה
 תא את מרבנן וצורבא הואיל א״ל בו׳. לשמו ושלא
 א״ר יודא[ ]רב )אבין( בר רמי אמר וכו׳ לך ואימא
 וכהה חכמים של כחן תשש יוחסין ספר שנגנז מיום

לאצל אצל בין זוטרות מר )ד(אמר עיניהם מאור
 דררשה: גמלי מאה ארבע טעינו

 כט *ושחטו שנא׳ כתות בשלשה נשחט הפסח משנה
 יסד שאיכס לפי א״כ איכוין לדמויי׳ כו׳ יוחסין ספר שונין אין

 זתיי”שבשלש לשנותו יכלה לא חובתה ירי יצאתה לא קיומסין:
 מה איוריו: השליך ביה פתק מוט״א: קלא שקל שכיס•

 למכרו ושלא ולמכרו פסול שהוא לשמו ושלא לשמו בין
 תורה טעמי בהן שגכזו כחן תשש כשתהיו: נגנז כשר:
 הימים בדברי הם מקראות שני לאצל אצל בין בי: שהיו

ואזיל יושיב וקא בכים ששה ולאצל ביכיהס גדולה ופרשה
אצל: בכי אלה כל דפרשתא וסיפא

בין מרובין שהצבור בין צבור פסיוי כו׳ נשחט הפסח
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 ל,4ק הערבים בין ישראל עדרח קהל סל אותו
 העזרה נתמלאה אחד כת נכנסה וישראל. ועדה
 והכהנים ותקעו והריעו תקעו העזה׳ דלתות וננעלו
 זהב ובזיכי כטף בויכי ובידם שירות שורו׳ עומרי׳
 היו לא זהב זהב ושכולה כסף כסף שכולה שורה

 ויקרוש יניחום שמא שולי□ לבזיכין היו ולא מעורבים
 לחברו כהן נותבו הכהן והבל ישראל שחט הדם

 הריקן את ומחזיר המלא את מקבל לחברו וחבי־ו
 כנגד אחת זריקה זורקה המזבח אצל הקרוב כהן

 כיין יצאה שניה כת נכנסה ראשונה כת ייצאה חיסור.
 כךמעשה ראשונה כמעשה שלישית כת שניי׳נכנסה

 שנו גמרו אם ההלל ארח קראו ושלישית שנייה

 בשלשה לימלק מצוה איות בכת לשמוט ויכולין מועטין שהצבור
 גדולות כפות זהב ובזיכי כסף בזיכי זו: אמר זו כתות
 טעמאיול* מפרש בגמרא כסף שכולה הדם: בהם לקבל

 כד מדין תמתיהן אלא מלמטה רקביס שולים לכזיכין היו
 7ע קרקע גבי על הכהכים יכימוס שמא לישב יוכלו שלא

 הדם ויקרוש וישכמוס מרובין שהן מיזמת אמר דם שיקבל
 שהשמיטה ירצה אס ישראל שחט :ליזרק ראוי יהיה ולא

 נוהגו :הטלה מצואר בבזך הדם את הכהן וקבל :בזר כשרה
 אה טקבל :המזבח ]עד[ )על( עוחדין הן בשורה שהרי לחברו
 הכהן מיד אליו שמזר הריק; ומחזיר לו הכותכי מיד המלא
 גמרו אם קאי: הכתות אכל ההלל אה קראו הזורק:

הפטמים רבו ואס לקרות מתחילין לשחוט מתמילין כשהיו שגו



שו פסחים חמישי פיק נשחט הכל
 מימיהם שלשו שלא פי על אף שלשו שנו ואם
הגיעה לא שלישית כת של מימיהם יהודה א״ר

 מועטין: שעמה מפגי ה׳ ישמע כי לאהבתי
ל נועלין אמר ורבא תכן נגעלין אמר אביי אתמה

 שס סכר מר אגיסא במסמך מ:?לגי ק במאי רק
 ע״נ ומרסברלאסמכיק ניעולוסמכיקאניסא כמהדעיילי

 עיין חוץ בעורה ארם נתמעך לא מעולם ת״ר אויסא.
 נח״ה אחד *קן נתמעך שבו הלל בימי שהיה אהד מפסה

 בקש אחד פעם ת״ר מעוכין. פסח אותו קוריו והיו
 ישראל באוכלוסי עינר ארה ליתן המלך אגייפס

 אחד מכלזנט;כוליתא בפסחים עיניך תן לב״ג א״ל
 כיוצאי כפלים כליות זוגות רכוא ס׳ ונמצאו יאחד

 לך ואין רחוק׳ בדרך ושהיה מטמא חוץ מצרים
 ?וזריז לשקוט רבים יש ועדיין שגמרו עד שחיטתן זמן ימשך

 של הטסיז שחיטת נגמרה לא ועדיין שנו ואם שמה: וקירין
 אירע שלא ואע״פ והשלישית: השמה וכן שלשי הכת אותה

:במלאכתן ומהירין חרובים כהניס שהיו לפי ששלשו מעולם
ראשונה: פעם אפילו לאהבתי הגיעה לא

 וכל אניסא סמכינן נסים: ומעשה ומאליהן תגן 'קנגעלין
 ולא ליככס אותן ממחין מאליהן ננעלין שאין זמן ז
 פסה שם: כתות שלש ואין כולהו עיילי דילמא שיכן”ח .
 תסיסה בגמ׳ מפרש כיליא• )נטל שנתמעךז שם על בכ״ף מערכין ץ

תחתית אבן או פזל מתן והוא לשליח ומראה כוליא תופס כלו׳ בעלמא
הכליות(: שתי להקטיר שציין והקטיר כתיב דהאש
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 בני מעשרה יותר עליו נמנו שלא ופסח פסח כל

:מעובין פסח אותו קורק והיו אדם

דברים אלו
ששי פדק

 אחד שפעם בחירה מבני נתעלמה זו הלכה ת״ר לא
 אם ידעו ולא ושכחו בשבת להיות י״ר חל סו

 יש כלום אמרו לאו אם השבת אח דוחה פסח
 לאו אם השבח אח דוחה פסח אם יודע אדם
 שמו הבבלי והלל מבבל עלה אחר יש להם אמרו

 ויודע ואבטליק שמעיה הדור גדולי שני ששימש
 וקראו שלחו לאו אם השבח את דוחה פסח אם
 את דוחה פסח אם יורע אתה כלום לו ואמרו לו

 שדוחה בשנה לנו יש אח׳ פסח וכי א״ל לאו ואם השבח
 יש פסחים ממאתי׳ יותר הרבה והלא השבח את
 ׳אמ לך מנק לו אמרו השבת. את שרוחי׳ בשנה לנו

בתמיד במועדו ונאמר בפסח במועדו נאמר להם

רב: שהעם שס על עב מעובין פסח
 :היו נשיאים בחירה בני :השבת דומה שפס? זו הלכה

 את שדוחה ל□ יש אחד פסח וכי הלל: להו אמר
 ממאתיס יותר כלו׳ פסחים ממאתים יוחי• ]והלא[ השבח

 שכת בכל בשנה שבתות כ׳ בשנה השבת שדוקין יש קרבכות
שבת לבד מאתים הרי למיספין וב׳ לתמידין ב׳ כבשים ד׳ ושבת



שח פסחים ששי פרק דברים אלו
 אף השבת את דוחה בתמיד האמור מועדו מה

 ק״ו ועוד השבת את רוחה כפסח האמור מועדו
 פסח השבת את דוחה כרת ענוש שאין תמיד ומה

 בראש הושיבוהו מיד שכן. כל לא כרת שענוש
 הפועלים( פרק בב״מ )נם עליהם נשיא ומנוהו

 כולו היום כל פסח כהלכורת ודורש יושב והיה
 לכם גרם מי להם אמר בדברים מקנטרן התחיל

 שהיתה עצלות עליכם נשיא ואהיה מבבל שאעלה
 ואכטליון שמעיה הדור גדולי שני שמשתם שלא בכם

 מהו מע״ש סכין הביא ולא שכח רבי לו אמרו
 הניחו אלא ושכחתי שמעתי זו הלכה להם אמר
 הם נביאים כני נביאים אינם אם לישראל להם

 שפסחו מי בצמרו לו תחב טלה שפסחו מי למחר
הלכה ונזכר מעשה ראה קרניו בין לו תחב גדי

ואבטליון: שמ^יה מפי מקובלני כך ואמר
 לב אם המתייהר כל רב אמר יהודה רב אמר
 $ש טלאים ז׳ היום מוספי בהם שקרנים המג ובתוך הססיז ,שבתוך
 נ ע פריך ולקחן בתמיד האמור מועדו מה :בלוג וי״ד נפסח
 מהו ועצבון: קטטה לשון מקנטרן ליה: חכא גופיה תעיד

 ומה מאתמול למעבד אפשר דהא דומה איכה הסכין הכאת
 בארבע למחר :יעשו מה כראיה הם נביאים בני :יעשה
 הסכין את בצמרו לו תחב טלה שפסחו מי :בשבת עכר
בהאי אורמיה דלאו נהמתו שניתת משוס עליו משוי זה .ואין

:צמר לו שאין גדי שפסחו ומי :מלאכה
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 הוא נביא ואם ממנו מסתלקת חכמתו הוא חכם

 מהלל וכו׳ הוא חכם אם .ממנו מסתלקת נבואתו
 לתו וקאמר כדבררם מקנטרן התחיל מר דאמר ,מ״)

 נבואתו הוא נביא ואם ושכחתי שמעתי זו קננ״להלכה
 בישראל פרוון *חדלו רכתי׳ מדבורה ממנו מסתלקת שכח

 כישראל' אם שקמתי דבורה שקמתי עד חדלו ,כ*דאל
 שיר דברי עורי עורי דבורה עורי *עורי וכתיב לא

 חכמתו הוא חכם אם שכועס אדם כל מדיאלשב״ל "
 מסתלקת נבואתו הוא נביא ואם ממנו מסתלק׳ יש״א
 ממשו ממנו מסתלקת חכמתו הוא חכם אם ממנוה

 *ויאנו• וכתיב החיל פקודי על משה *ויקצוף דכתיב ע״ן
 אם מיניה איעלם דמשה מכלל גו׳ הכהן מ״קקאלעזר

 דכתי מאלישע ממנו מסתלקת נבואתו הוא נביא ח׳ פ׳
 אנ נושא אני יהודה יהושפטמלך פני לולי *כולא'דביי
מנגן לי קחו *ועתה וכתיב אראך ואם אליך אכיטגםכש,׳כלמ

 קפטיע מני א״ר ה׳. יד עליו ותהי המנגן כנגן והיה שם
השמי מן גדולה לו פוסקין אפי׳ שכועס אדם כל אקש

 אל *ויחר דכתיב מאליאב לן מנא אותו מורידין
 לממשחינו שמואל אזל וכי וגו׳ ויאמר כדוד ״,ןאליאבמשזיה

כתי ובאליאב ה׳ בחר לא *בזה בהו כתיב ככלהו החשמ
 , שלפני המנהיגים משפלת שהיתה יוהרא דבור׳ שקמתי עד

 ן שנשתתי דבורה עורי עורי : לעכמה ומתפארת
 ז שמ כעסו להעביר מנגן לי קחו :נבואתה סילוק מיזמת

בח לא :דאסתלק מכלל ה׳ יד עליו ותהי :יהורם על



שט פסחים ששי פיק דברים אלו
 טי שיא ואל מראהו אל חבט אל שמואל אל ה׳ *ויאמר

 :חזי הוה דמעיקרא מכלל מאסתיהו כי קומתו גובה
חייאברלג רב וכו׳ קרביו מחזי מאי קרביו. ופיחוי

 סח דוחקא אגב דנפקא דמעיא שרקא אמ׳ רב
 ה ישעיה א״ר כדברם. כבשים *ורעו מאידכתיב רסכינא:
 מאי בם. כמדובר רב אמר ירמיה בר מנשיהן
 יאכלו גרים מחים וחרבות אכיי אמר בם. כמרובר

 יחסנון(. צדיקים רשיעיא נכסי יוסף רב )ומתרגם
 כדקאמרת בחרבות כתיב אי בשלמא רבא א״ל

 אלא היא אחריתי מלתא וחרבות דכתיב השתא
רב דאמר רב אמר חננאל כדרב רב׳[ ]אמר

 מפגי חאסתיהו השתא משמע מאסתיהו אבל מעולם משמע
 מעשה האי7 גב על ואף . ככיור שמתיזלה מכלל רגזן שהוא

זה אלא דופי בו חצינו לא מיהו לרגזכות קודם ־משימה7
:מאסו רגז; שהוא לפניו שגלוי ומפני בלבד

 :בסכין בדומק מהן שמצא במעיס האדוקה למה רמעיא שירקא
כמו בס כמדובר ישראל כבשים כדברם כבשים ורעו

 הבטמה אותה היא ומה בם כמדובר מאי :נביא ע״י שהובטמו
 גרים ממיס ומרבות הבטמה היינו דקרא סיפיה ליה ומפרש
 כתיב אי ותושבים: כגרים הנה עד שהיו צדיקים 'אכלו:

 פי׳ קרא7 סיפיה אמינא הוה מורבות כמי א' מהים בהרבות
 לאו מחים וחרבו׳ דכתיב השתא אבל כדקאמרת לרישיה
 בם כמדובר אלא היא: אמריתי חלתא אלא הוא דרישיה פירושא

שהמיו ואליהו באליש׳ ובר7כח חננאל כררב היינו רישא7



פסחים ששי פרק דבריס אלו 309
 המתים את שיחיו צדיקים עתידין רב אמר חננאל

*ירעו התם וכתיב כדברם כבשים ורעו הכא כתיב < מיכה
 מן הבא אלישע זה בשן עולם. כימי וגלעד בשן

 אלישע *פה וכתיב בבשן ושפט *ויעני דכתיב הבשן ה ד״הא
 אליהו זה גלעד .אליהו ע״י מים יצק אשר שפט בןמלכי׳נג

א״ר גלעד. מתושבי התשבי אליהו *ויאמר ךכתיב י! א שם
 שיחיו צדיקי׳ עתידין יונתן א״ר נחמני בר שמואל

 וזקנו׳ זקנים ישבו עוד ה׳ אמר *כה דכתיב מתים י׳ !כליה
 *ושמת וכתיב בידו משענתו ואיש ירושלים כרחובו׳ בל מלכי׳
המות *בלע כתיב רמי עולא הנער. פני על משענתי כה ישעי׳
 לא ימות שנה מאה בן הנער *כי וכתיב לנצח הה שם

 בעו מאי ועכו״ם .בעכו״ם הא כישראל הא קשיא
 וגו׳. צאנכם ורעו זרים *ועמדו דכתיב אין שססאהתם

החמה ובושה הלבנה *וחפרה כתיב רמי חסדא רב כל שם
החמה ואור החמה כאור הלבנה אור *והיה וכתיב ל שם

 כבשים ורעו : המתים את הצדיקים כל ימיו כך המתים את
ן כדכתיב אלישע של אביו הוא שפט בבשן ושפט : לג״ש ירעו יש״א

 שהיד' על כתיב באלישע משענתי ושמת שפט: בן אלישע
 ישלוט: שלא המות מלאך יבולע המות בלע השוכמי׳: בן

 יהיה תאיר: שלא החמה■ ובושה וגו׳: ובלע כתיב בישראל
 וכתי׳ מ״ט הן שבעתים הימים שבעת כאור שבעתים

 נמצא עכשיו של ימים ז' כאור מ״ט הימים שבעת כאור
 וחפרה : פעמים שמ״ג בעה״ז עכשיו של אורה על עודף

:השכינה מראה זוהר זיו אלא הבא בעולם יהו שלא ובושה



שי פסחים ששי פרק דברים אלר
 קשיא לא וגר. הימים שכעת כאור שבעתים יהיה
 דאמר ולשמואל המשיח לימות כאן לעוה״ב כאן
 מ1ניכ מלכיו׳ שעבוד אלא המשיח לימות העוה״ז בין אין

 ״דפ ולא הבא לעול׳ ואידי אידי .׳למימ איכא מאי בלבד
שכהפ"! צדיקים. במחנה כאן שכינה במחנה כאן קשיא

 לב דכיי׳ מחצתי וכתיב ואחיה אמית *אני כתיב רמי רבא 1
 כ״ש. לא אסויי מחיי אחויי השתא ארפא ואני
 כך ארפא אני שמחצתי כשם הקכ״ה אמר אלא

 ואחיה אמית אני ת״ר מחיה. אני ממית כשאני
 שהעול□ כדרך באחד וחיים באחד מיתה יכול

 ורפואה מכה מה ארפא ואני מחצתי ת״ל נוהג.
 לאומרי׳ תשובה מכאן באחד. ומיתה חיים אף באחד

 מה כתחלה אחר דבר התורה. מן המתי׳ תחיית אין
 ולשמואל התמה: כאור הלבנה אור יהיה המשיח לימות
 מקיים מהו עכשיו משל משתנין אינן המשי? ימות דאחר
 ואחיה אמית אני כתיב :הממה כאור הלבנה אור והיה

 ואמיה אמית אבי דאמר כיון ארפא ואני מחצתי וכתיב
 לאשמועיכן אתא הא אלא לרפאות יכול שממוציס פשיטא

 אלא קאמר מייס דחתיס לאו ואחיה אמית אני תימא דלא
 מייס את וזן ממיה ואני ]המתים[ )המייס( את אמית אני

 כשם ארפא ואני ממצתי בתריה כתיב להכי הנולדים את ובורא
 עצמו אותו כך במוכה אלא רפואה דאין ארפא אבי שחחצתי שמה
 את מחית אבי בא׳ וחיים בא׳ מיתה ממיה: אבי ממית שאבי

ר״א ה״ג .החיים את וזן הנולדים את חמיה ואבי החתים
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 :ארפא ואני שמחצתי מה והדר מחיה אני ממית שאני

 או אלא בי״ט לאדם אין אומר אליעור ר׳ חגיא שם
יהושע רבי ושונה. יושב או ושותה אוכל ע״ב

 לבירה וחציו ושתיה לאכילה חציו חלקהו אומר
 דרשו אחד מקרא ושניהם יוחנן[ ר׳ ]ואמר המדרש

 אחד וכתוב אלהיך לה׳ *עצרת אומר אחד כתוב יי דגלי׳
 כולו או סכר אליעזר ר׳ לכם תהיה *עצרת במדכיאומר

לכם׳. וחציו לה׳ חציו סבר יהושע ור׳ לכם כולו או לה׳כט
 נמי דבעינן כעצרת מודים הכל אלעור רבי אמר
 אמ׳ הוא תורה בו שניתנה יום טעמא מאי לכם
 מאי לכם. נמי דבעינן בשבת מודים הכל רבה

 1הבר־ יוסף רב אמר עונג לשבת *וקראת טעמא י-ח ,י^׳
 משתה *ימי מ״ט לכם נמי דבעינן בפורים מודים ט אפתי

 שתא כוליה דרבינא כריה מר ביה־ כתיב ושמחה
 ומעלי ופורייא מעצרתא לבר בתעניתא יתיב הוה

 *ועניתם מדפתי רב בר חייא דתני וכו׳ דכפורי יומא כי יקלאז
 מתענין כט׳ וכי לחודש בתשעה נפשותיכם את

 ושותה האוכל כל לך לומר אלא מתענין בי׳ והלא
 וי׳: ט׳ מתענה כאלו הכתוב עליו מעלה בו בט׳

 שמהצתי מה והד־ מחייה אני ממית שאני מה בהחלה
הס כ־ אלמיס סימץ ?גרץ מתים שה; שכדרך ארפא אני

 פס?: כאיל ידלג אז כדכתי׳ חתרפאין יא?״כ נמומן ?ייס
שנו? להראי׳ ונמשתה במאהל בו שיש?? לכם נטי דבעינן

תורה: בו שכתבה לישראל זה יום ומקובל



שיא פסחים אלודב^יםפרקע^
 לד תילתא ענלא ליה עבדי דעצרתא ביומא יוסף רב

שס יוסף כמה גרים דקא יומא האי לאו אי אמר
 מהדר יומין תלתין כל ששת רב בשוקא. איכא

 חדאי ׳אמ דרשא בעיברא וקאי ותלי תלמודיה ליה
 איני תנאי. לך קראי לך נפשאי הראי נפשאי
 שמים נתקיימו לא תורה אלמלא אלעור ר׳ והאמר

 לג חקות.ירמיה ולילה יומם כריתי לא *אם שנאמר וארץ
,סי'נאיניש עכיד כי מעיקרא שמתי לא וארץ שמים

3זע עביר: דנפשיה אדעתא

 ""א לבירה אמש בא שלא טרפון בר׳ מעשה הניא
לה מה מפני א״ל ר״ג מצאו לשחרית .המדרש

 עב עבדתי• עבודה א״ל המדרש לבית אמש באת לא
 ע״ב עבוד׳ וכי תימה דברי אלא אינן דבריך כל א״ל

 יח מדכי מתנה *עבודת אומר הוא הרי א״ל .מנין הזה בזמן
עג תרומרה אכילת הכתוב עשה כהונתכם את אתן

המקדש: בית כעבודת בגבולין
 מצות היה ליה עברי הוא: ימובמר לבטן שלישי תילתא

יומא האי לאו אי :סעודה לו להכין ביתו לאנשי
 יוסף ששמן. בשוק הרבה אנשים הרי ונתרומחתי תורה שלמדתי

נפשי; שממי נפשאי הראי נשען: ותלי למכס: כיני ומה
 וכי איני ושניתי: קריתי ולצירכך בשבילך תנאי לך קראי לך
 של בייתי אמלא בלבד: ית7עג'לומ אלא דת״ת תנאה אין

 ולילה: יומם בו והגית בה שכתיב תורת דהיינו ולילה יומם
הרי לכס שנתתי כהונת מתנית מתנה עבודת :בערב אמש

כעמדה: הן
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צולין כיצד
שביעי פרק

 רמון של שפוד ]מביאין[ .הפסח את צולין כיצד לו
את ונותן נקובתו בית ער פיו מתוך תוחבו עד

 הגלילי יוסי רבי דברי לתוכו. מעיו בני ואת כרעיו
 תולין אלא וה הוא בשול כמין אומר עקיבא רבי

 ולא השפוד על לא הפסח את צולין אין לו. חוצה
 שאט׳ גמליאל ברבן מעשה צדוק א״ר האסכלה: על

האסכלה: על הפסה את לנו וצלה צא .עבדו לטבי
 ן בת גבי והא הוא אש לאו מתכת של וגחלים עה
מתנה רב ואט׳ תשרף *באש רכתיב כהן )ייזיאכא

 דאט' התם שאני לה עושין היו אבר של פתילה
 הבאר שרפו׳ כל לרבות תשרף תשרף באש קרא

 כא׳ כולו ונו׳ כרעיו על ראשו כדכתיב כרעיו את ונותן
 בתוכו מעיו בכי שמבשל זה הוא בשול כמין משמע:

 למעלה בשפוד תימבן לו חוצה חולין הקדרה: בתוך כמו
 כשחתיזמס שהמתכת ברזל של השפוד על לא טלה: של מפיו

 שבתוכו השפוד מיווס הפס? ונצלה כולו מתממס מקצתו
 מיזמת צלי פסין וה״ל המיצון קצתו ע״י מתיזמס שהפכימי

 כלע״ז לי״ש“נרא אסכלה אש: צלי אמר וריזמנא אמר דבר
 ממנו יוצאין שאין לפי ימון של עץ שנחרו )מה טעמא מד יכולה

 עקינא כה׳ והלנה כמים מכושל כשל יהא שלא כדי כשייחם מים
:ו״ל( הימכ״ם עכ״ל

מיני כל תשרף פיה: לתוך וזורקו מתיכו אבר של פתילה



 פסחי□׳שרב שביעי פיק צוךין כיצד
 ומורו׳ חבילי לה ונקיף עצמה אש וכ״ש האש מן

 להלן מה אהרן מבני שרפה שרפה ארזיא ונקלה
 וגוף נשמה שריפה כאן אף קיים וגוף נשמה שריפה

 ]דאר״ג[ נחמן דרב משו׳ האור חמי לה ונעביד קיים
 יט יפה: מיתה לו ברור כמוך לרעך *ואהבה קרא אמ׳

עץ מצחו על שאינו ובין מצחו על שישנו בין ציץ חגיא
 עורנו אומר יהודה ר׳ שמעון ר׳ דברי טרצה.

 א״ל מרצה אינו מצחו על עודנו אין מרצה מצחו על
 מצחו על שאינו יוכיח בי״ה כ״ג גמליאל( )בן ר״ש

 :בצבור הותרה שטימאה לי״ה הנח א״ל .ומרצה
עח בפסח יוצאין ישראל שכל מנין אומד נתן ר׳ תניא

ישראל. עדת קהל כל אותו *ושחטו שנא׳ אחד
 ע שמ>ת אלא שוחט אין והלא אותו שוחטים הקהל כל וכי

 קושיא לשון אש וכ״ש :ונשתוק באש כתיב חדלא משמע שרפה
 כמין בסנהדרין הוה קיים וגוף נשחה שריפת אהרן בני :הוא

רותחין האור חמי בחוטמיהן: להם נכנס אש של חוטין ב׳
קייס: וגוף נשמה שריפת נמי דהוי

 בקרבנות: טומאה שאירעה בשעה מצחו על שישנו כין
מצחו על שאינו :פנים עבודת בשעת יוכיח כי״ה כ״ג

 ]בר״ה[ )ביומא( כדאמריכן זהב בבגדי שם נכנם אין דהא
 דק״ל בטומאה באו אם ומרצה :סניגור נעשה קטיגור דאין

הטומאה את דוחים זמן להם הקבוע הצבור קרבנות כל
בצבור: היא דחויה טומאה ליה אית שמעון ור'

חעכבא: לא אכילה א׳ לכל כזית בו שאין ואע״פ אחר בפסח יוצאין
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 אחד: בפסח יוצאין ישראל שבל מלמד אלא אח׳

 פקע וחלילא פסחא כדחא חייא ר׳ משוס רב אמר פה
 .באגרא ואמרי בארעא *דאכלי ובו׳ אגרא ע״ב
 חמורה הקדשים קדשי בית עליית אומר שאול אבא פו
 א״ר מ״ט ובו׳ פניה את הופכה .*הבל׳ וכו קד״ק מבית שם
הונא רב בושה. שהיא מפני יוחנן א״ר אבא בד חייא ע״ב

לי אמ-ו יצחק כי־ ר״נ לבי נתןאיקלע דרב בריח
 מר ניתיב לי׳ אמרו הונא רב להו אמר שמך מה

 ושהיה זימנא בחד קבלה כסא ליה יריבו יתיב אפודי׳
 קרירה מ״ט לי׳ אמרו אפיה' אהדר ולא וימני בב׳
 אמרו כי מ״ט איי השם בעל לחו אמר הונא רב לך
 שיאמי" מה כל לתו אמר יחכה אפודי׳ ניתיב לך

 הפסח הי׳ שלא עד נחנין היו גדולות חבורות פסחא כזיתא
 לקול אנרא פקע והלילא כזית: אס כי לכ״א מגיע

 אומרי' שהיו מתבקעק הגגין כאלו דוחק ההלל המון המולת
 :בהכי אורחה ומאי פניה להפוך לה למה ט״ט הפסח.* על הלל

 שמסתכלין ע״י האנשים לעיני לאכול בושה שהיא מפני
 יושבין והקטנים היא חשובים הסב מקום ומטה יתיב בה:
 זימנא בהד קבליה בחשיבות: עצמו ונוהג ספסלים גבי על
 בו: הפסיק זימני בב' ושתיה בו: שיפצרו עד סריב ולא
 בעל : לעיניהם שתה אלא אחר לצד אפיה אהדר ולא

 בי ט״ט : הינא רב לי קוראין כך ,מקטנות אנא השם
 קרקע ע״ג ישבת ולא יתבת אפוריא ניתיב לך אמי־י

 ותמיהא כך מנהגם היה שלא ליה בעו ולהכי ספסל ע״ג ולא
 במסכת היא מתני׳ עשה בע״ה לך שיאמר מה כל להר:



שיג פסחים שביעי פיק כיצדצולין
 כסא לך׳ יהבו כי מ״ט מצא חיץ עשה בע״ה לך

 ואין לקט׳ מסרבין לתו אמי המחיר כחד קבלת
 לחו אמר וימני בכ׳ שתיתיה מ״ט לגדול מסרבק
 דרך כ׳ גיגרן ח״ו אהה ככת כוסו השותה דתניא

 אמר אפך אהדרת לא מ״ט הרוח מגסי ה״ו ג׳ ארץ
 יוסי בי"׳ ישמעאל רבי הנן. פגיה הופכת כלה לתו

 כסא ליה יחם קלקוניא יוסי כי־׳ ר״ש לכי איקלע
 לא לי׳ אמרו זימנא כחד ושתית וימנא כחד קבליה

 אמר גרגרן ה״ן אחת ככת כוסו השותה גדי־ לה סכר
רחבה: וכריסי מתוק ויינך קטן בכוסך אמי־י לא להו

ה ש א ה
שמיני פרק

 לן ככלה יוחנן א״ר שלוט כמוצא׳ בעיניו הייתי *אז
רדופה והיא חמיה בבירת שלמה שנמצאת

 ח שה״ש ההוא כיום .*והיה אביה בבית שכהה להגיר לילך

 ׳יךהמ שיפציר עד דבריו מלקבל לקטן מסרבין :עזאי בן בם' ד״א
 ינ״ש לאברהם שאמרו במלאכים שכן לגדול מסרכין ואין בת
 יש״א ויפצר עד כלין בריזוב כי אמרו וללוט בו סרבו ולא תעשה כן

 כ הושיג יש^ר _ך7 תנן פךה הןפכח הלכ .ד^ר) 03
ריזבה כריסו יוסי בר׳ ישמעאל ר׳ רחבה ,וכרים פנית

: הפועלים את בהשוכר כדאמריכן הואי
להגיר :עמו שלמה ונמצאת אליו שנתקבבה שלום כמוצאת

יומית: בנית מקובלת היא היאך שבהה
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 אמר בעלי עור לי תקראי ולא מי אי תקראי ה׳ נאם
 .אביה בבית ככלה ולא חמיה בבית ככלה יוחנן רבי

 עילם וו יוחנן א״ר לה. אין ושדים קטנה לנו *אחות י• ה״ש6
 ושדי חומה אני ללמד. וכתה ולא ללמוד שזכתה יוכגו

 כמגדלות ושדי תורה זו חומה אני יוחנן א״ר ^כמגדלות.
 ושדי ישראל כנסת זו חומה אני אמר ורבא ת״ח אלו כפי׳
 מדרשות: ובתי כנסיות בתי אלו כמגדלות יש״י

 *אשר מ״ר רב אמר טובי׳[ נבר זוטרא רב אמר ׳ז,?י1מ
 בחורי אלו בנעוריהם מגודלים כנטיעים בנינו 5דנ״

כזויווח בנותינו חטא. טעם טעמו שלא ^׳שישראל
 פתחיהן שאוגרות ישראל בנות אלו בורה מחוט ׳א
מזבח. כוויות כמוחק *ומלאו ואמר הוא וכן לבעליהן לח

 עילם זו ממכה: הכאה שאין לה אין לאתרים: להניק ושרים
בעילם אשר הבירה בשושן הייתי דניאל ואני דכתיב דניאל בה שהי׳ ט ה,זכר

 גידלה בבל אבל לישראל תורה ריבץ ולא ללמוד שזכה המדינה
 וללמד ה׳ בתורת לדרוש לבבו הכין הוא שב׳ הסופר עזרא

 כשדים אתרים הסכיקין ת״ת אלו ושרי׳ ומשפט: תק לישראל
הדור: על שחגיבין כמגדלות הללו:

 אירע ולא עדיין נתקלקלו שלא יונקות כנטיעות כנטיעים
לבעליהן פתחיהן שאוגרות :שבר שם בהם

 לאתרים נבעלות ואינן לבעליהן שמזדקקות עד פתתיהן סותמות
 שאינן מהן לפרוש לבעליהן נדה של פתתיהן שמגידות ל״א

 ומלאו אומר הוא וכן תה: שתאוותס פי על ואף תוטאין
ומלאו בהו כתיב דהתס זויות מה מזבח כזויות כמזרק



שיד פסחים שמיני פרק האשה

 קתלי׳זמד מון מפיקים מלאים *מורינו מהבא ואבע״א
 מחוטבורק בחוצותינו מרוכבות מאליפות צאנינו
באלו הכתוב עליהן מעלה ואלו אלו היכל רבנית

:בימיהן היכל נכנה
 לט בפרק יהודה מלכי יחוקיהו אחו יותם עוויהו *בימי

שס הושע' שבכולן וגדול נביאים ד׳ נתנבאו אהד
 א ישעיה דבר הושע עם וכי בהושע ה׳ דבר *תחלת שנא׳

.נביאו□ כמה היו הושע ער ממשה והלא תחלה
 הפרק באותו שנתנבאו נביאים לד׳ תחלה יוחנן א״ר
 וכפ״ק הקב״ה א״ל .ומיכה עמוס וישעיה הושע הן ואלו

 רב״נ בניך לומר לו היה )ישראל( חטאו ]בניך[ להושע
 גלגל ויעקב יצחק אברהם בני הם בחוניך בני הם

 אלא כך אמר שלא דיו לא רחמיך מדת עליהם
 העבירם הוא שלך העולם כל רבש״ע לפניו אמר

 אני זה לזקן אעש׳ מה הקב״ה אמר אחר׳ באומה
 זנונים בני לך ותוליד זונה אשר. לך קח לך לו אומר

 יוכל אם פניך מעל ושלחה לך לו אומר ואח״ב

 נזקקות ואיכן תאותן שמתקלאות ע״י כזויות בנותינו ה״כ
 היכל נכנה כאלו בעליהן: שיבואו עד אלא אקרים אל

 בנין: לשון תבנית היכל: כבנין מקוטבות משמע דהכי בימיהן
עוזיהו בימי להכבא הקלו שכלם יחזקיהו אחז יותם עודהו

 כן אמר שלא דיו לא בימיו: מלכים ד' קיי וקפק
 זנוני׳ אשת לך קק לך הקב״ה לו שאמר ממה למד אתה

זנוני׳ אשת לן קק לו אומר ה״ג :אקר לנביא כך אסר ולא
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 אל ה׳ *ויאמר שנא׳ ישראל את אשלח אני אף לשלח׳ א הסע

 ויקה וילך וגו׳ זנונים וילדי זנונים אשת לך קח לך הושע
 נומרי׳ שהבל רב[ ]אט" גומר דבלים כת נוטר את

 ושמואל רעה. רבה כת רעה רבה כת*דבלים בה שם
 אמר יוחנן ורבי כדכילה. הבל בסי שמתוקה אמר ע״כ

 יהוד׳ רב אמר גומר ר׳א כדבילה. בה דשין שהבל
 יוחנן ורבי בימיה. ישראל של ממונם לגמור שבקשו

 רשימס ארם מלך אבדם *בי שנא׳ וגמרו בוזו י-ייאמר• ׳כ,ייל
 קרא אליו ה׳ ויאמר בן לו ותלד *ותהר לדוש כעפר א

 יזרעאל דמי, את ופקדתי מעט עוד כי יזרעאל שמו
 ותהר ישראל. בית ממלכות והשבתי עלביתיהוא

 כי ~והמה לא שמה קרא לו ויאמר כת ותלד עור
 נשא כי ישראל בית ארחם,ארת עוד אוסיף לא

 לא קי״א,שמו ויאט*" בן ותלד וההר להם. אשא
 בנים ב׳ לו שנולדו לאהר וגו׳ עמי לא אתם בי עמי
 ללמוד לך היה לא להושע הקב״ה א״ל א׳ ובת

 האשה מן פירש עמו שדברתי שביון רכך ממשה
 יש רכש״ע לפניו אמי" הימנה עצמך בדול אתה אף
 א״ל ולגרשה להוציאה יכול ואיני הימנה כנים לי

 אתה ואי זנונים בני ובניך זונה שאשתך אתה ומה
זנוני׳ בכי לך שתלד זנוגיט וילדי ושל?: לך אומר כך ואקר

 :ותאותס ביאתם בה גומרים :א?ריס של ספק שלך ספק ״
 ויאט' בן ותלד ותהי דומה: בת דומה דבות שתי דבליםגי

 :*ולזורקס לזורעם אכי שעתיד יזרעאל שמו קרא אליו ה׳ ולזר,״׳
כמלה



שטו פסחים שמיני פרק האשה
 ישי״אל כך הן אחי־ים של אם הם שלך אם יודע
 אהד ויעקב יצחק אברהם כני בהוני בני בני שהן

 שמים הורה ישראל בעולמי שקניתי קנינים מארבע
 דבתיב מנין אהד קנץ הורה המקדש ובית וארץ

 ח משלי שטים .מאז מפעליו קדם דרכו ראשית קנני *ה׳

 ?־ יאשי׳ וארץ שטים *קונה דכתיב מנין אהד קנין וארץ
 ביר״:שמ.תטו קנית. וו *עט דכריב מנין אחר קנין ישראל

 תליסיגח ימינו. קנתה זה *הר דכתיב מנין אחד קנין המקדש
 שידע כיון אחרת. באומה העבירם אמרת וארח

 הקב״ה א״ל עצמו על רהטים מבקש התחיל שחטא
 רחמים כקש עצמך על רחמי׳ מבקש שאתה עד
 בעבורך גזירות שלש עליהם שגזרתי ישראל עי

 ובהק ;התחיל דגיי־ות .וכטל :־־חמים ובקש עמר
 כ הישע לא אשר הים בחול ישראל כני מספר *והיה שנא׳
 לא להם יאמר אשת במקום והיה יספר ולא ימר
 יהודה כני ונקבצו חי אל כני להם יאמר אתם עמי
שם רוחמה לא ארת ורחמתי בארץ לי *וו״עתיה יגל

אתה: עמי עמי ללא ואמרתי
 מ בעליה ארת שמקברת לרבנות לה אוי יוחנן א״ר

 שם י׳בוזש> י׳כיכק המקדש בית מיכייהי ויזד גרנזינן קגיני׳ ארבע
 *"רש גי׳ :לי שיזביב דבר לקנות שטור? כאדם לו קכק *לקנות בעולם

 נגרו׳ יאמף :רוממה לא עמי ולא גולה דהיינו יזרעאל גזרות ג׳
 'מל?יי גזרת בטלה ורקמתי גלות גזרת בטלה וגו׳ ונקבצו וגו׳ להם

:עמי לא גזרת נטלה אתה עמי עמי ללא ואמרתי רוממה לא
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 בימיו מלכים ארבע קפח שלא ונביא נביא כל לך שאין המאה פ׳

יהודה על חוה אשר אמוץ בן ישעיהו *חוון שנא׳
 יהודה: מלכי יחזקיהו אחו עוזיהויותם בימי וירושלים 5 ה,שע>

 ישראל מלך יואש כן ירבעם וכה מה מפגי ייחנן א״ר ל״דועיין
 לשון קבל שלא מפני יהודה מלכי עם לימנות נח״ה
 ה׳ *דבר דכתיב דאימני לן מנא עמוס על הרע טא
 אחו יותם עוויהו בימי בארי בן הושע אל הי׳[ ]אשרשם

 מלך יואש בן ירבעם ובימי יהודה מלכי יחוקיהוא המע
 *וישלח דכתיב הרע לשון קיבל דלא לן ומנא ישראל י עמים

 לאמר ישראל מלך ירבעם אל אל בית כהן אמציה
 הארץ תוכל לא ישראל בית בקרב עמום עליך קשר

 ימות בח־״ב עמוס אמר כה כי דבריו כל את להכיל
 לא ה״ו *(אמר אדמתו מעל יגלה גלה וישראל ירבעם

 אמראותוצדיקכךואםאמ׳מהאעש׳לושכינ׳אמר׳לו:
 זוכר הקב״ה של כעסו בשעת אפילו אלעזר א״ר מב
 את ארחם עוד אוסיף לא * שנא׳ הרחמים את שס

אמר בר׳חנינא יוסי[ ]ר׳ יוסף( )רב ישראל. ביתא הסע
 :מתים גרבכותיהס שחתכשאי׳ ע״י חתם יחי׳ תאריך כלו׳ קנר קפה מדכהי׳י״ין

 ובימי לקרא סיפא יותס עוזיהו בימי לקחיה כדיליף לימנות זכה אוסיף לא
 :לעכו״ס כוחר אל בית כהן :ישראל מלך יואש בן ירבעם ל״א עזד
ואף אר־חם עור אוסיף לא גרסיכן: הרחמים את זוכר רחםא

 רמחים: שם מלכי־ אלכריה הוא לפורענות ע״ג ׳)כןפם)
 לנרות רצה ולא יהודה לאין לן נרח חוזה לעמוס אמצי' מדא״ל ודייק *( נשא כי
היי״ף וכו׳ אעשה מה שאמי אלא שהאמין ודאי ושמע עמד וילכעס ”ז,”ננ



שטו פסחים שמיני פיק האשה
 לא אלעור ר' ואמר .לחם אשא נשא בי מהבא
 כרי אלא עכו״ם לבין ישראל ארה הקכ״ה חגלה

 נ הסיג כלום בארץ לי *וזרעתיה שנא׳ גרים עליה׳ שיתוספו
 .בורין כמה ממנה להכניס אלא סאה זורע אדם

ואמרתי רוחמה לא את ורחמתי מהבא אמר יוחנן ור׳
:אתה עמי עמי ללא

 מג תלשן *אל דכתיב מאי רשב״י משום יוחנן א״ר
שם *דור וכתיב ואשמת יקללך פן אדוניו אל עבד

 ל משלי קלל דאביו משום יברך לא אמו ואת יקלל אביו
 שם שאביו דור אפילו אלא תלשן. אל יברך לא אמו ואת

אדוניו אל עבד תלשן אל יברך לא אמו ואת יקלל
מהושע: לו מיא

 מר צדקה בישראל פרמנו *צדקות מ״ד אושעיא א״ר
שם האומות לכין שפזרם ישראל עם הקכ״ה עשה

 ה שיפטי׳ מעלען אנן חנינא לרבי מינאה ההוא ראמר והיינו
 יא א מלכי׳ שם ישב חדשים ששת *כי בכו דכתיב מינייכו

 ואלו באדום וכר כל הכי־ית ער ישראל וכל יואב

 ומיהו חתמה קא אתמוהי מליחה לשין להם אשא נשא כי
 אט׳ יוחנן ר׳ ;הוא דלעיל דקרא וסיפיה מדכי קא סליקה
מעמי היו שלא אותן אחה עמי עמי ללא ואמרתי מהכא

לעס; לי ויהיו בהי ידבקו
 הושע שהרי תלשן אל יקללו שאביהם רשעים דור אפילו

שחטאו: גב על ואף ישראל את שהלשין על נתפש
יחד: לכלותם יכולין שאיכן שפזרם על בהם עשה צדקה
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 לכו עבדינן ולא גבן שגי כמה אותכיתון אורזבי אגן

 לו נטפל אחד. ,תלמיד לך ,יטפל רצונך א׳יל מירי.
 העבידו חיכי ידעיתו דלא משום וא״ל אושעיא רבי

 דאיכא מאי תכלו גכייכו ליתנהו לכלתו תכלינהו
 גפא ליה אס!־־ קטיעתא. מלכוותא לכו קת גכייכי

נהתינן: ובתא סלקינן בתא דרומי
 ידע והוא דרכה הבין *אלהים מ״ר חייא רבי חגי מר׳
 יכולין שאין בישראל הקב״ה יורע .מקומה את שס

 אותם הגלה לפיכך ישמעאל ושל יון של גורות לקבל כח אי>כ
 א״ר לוה( הפך את ומאמר פ״ב. בגיטין )גם לבבל.כ''פיוג,ט,

 מפגי אלא לכבל לישראל הקב״ה הגלה לא אלעזר
 ממות אפים שאיל *מיד שנא׳ כשאול עמוקה שהי׳ גי הסע

 ללשון לשונם שקרוב מפני אמר חנינא ר׳ אגאלם ע"!
 משל אמם. לבית ששגרן מפני אמר יוחנן רבי תורה פ׳ ליזיין
 אמת לבית משגרת להיכן אשתו על שכעס לארםס ינ

 אלו למטעתן הורו ג׳ אלכסנררי׳ רכי דאמר והיינו
 הא ישראל לוחות. וכתה מצרים כסף ישראל הן

 כשבע דרומי גפא : תשובה להשיבך א׳ תלמיד לך יטפל
;תמיד עומדי׳ אק זו בחיזשבה כו׳ סלקינן בהא :בעכו״ס

 עכו״ס: כשאר אכזריים כשדיה שאין לבבל אותן הגלה
 שהבטיח׳ כמו מהר משם ויפדס כשאול שעמוקה

 תשתכיז ולא תורתעו ללשון לשונם שקרוב :אפדם שאול מיד
 יצא: כשדים תאור אברהם אמן לבית מהרה: מהן תורה
את וינצלו כדכתיב בצאתם משם ישראל שבזזו מצי־ים כטף



שין פסחי□ שמיני פרק האשוח
 מלכים החמישית בשנה *ויהי דכתיב מצרים בסף ךאמ;״ן
 יד א ירושלו□ על מצרים מלך שישק ערה רחבעם למלך
 המלך בית אוצרות ואת ה׳ בית אוצרות את ויקה
 ט דניים *ואשברם דכתיב לוחות בחב יגו׳. לקח הבל ואת

 עולא פורחות. ואותיות נשתברו לוחות תנא לעיניכם
 פרן אלןע • בתורי׳ ויעסקו *תמייים שיאכלו כיי אמר

 אמר .דתמחי טרינא ליה קריבו לפומכדיתא איקלע
 מלא אמר תלת .ליה אמרו כוווא חני כי כמה להו
 כאוריית׳ עסקי לא ובבלאי כבכל כהוא דדובשא צנא

 כוווא דמותא דסמא צנא מלא אמר צעריה בליליא
 מ״ר אלעזר א״ר .באורייתא בבלאי ועסקי בבבל

 ד מיכה ה׳ הר אל ונעלה לכו ואמרו רבים גויס *והלכו
 לא יצחק אלתי אברהם אלתי ,יעקב. אלהי בית ואל

 בו שכתוב כאברהם לא יעקב אלהי אלא נאמר
 כב יאשי׳ בו שכתוב כיצחק ולא יראה ה׳ *בהר שנאט׳ הר

כ שם כיעקב אלא בשדה לשוח יצחק *ויצא שנא׳ שדה
 לה כס אל( בית אל למקום )*ויקרא שנאמ׳ כית שקראו

 כח שם יוחנן א״ר 4אל בית ההוא המקום שם את ]*ויקרא
 וארץ שמים בו שנבראו כיום גליות קבוץ ייס גדול

 כל את ונטל מצרים מלך שישק עלה ריזבעם ובימי .מצרים
 סוכת שהעין שם ראיתם פלא דבר כלו׳ לעיניכם האוצרות:
 כי כמה טרינאסל: הרכה: בבבל יש תמרים בו: להסתכל

 ובית דיציזק ושדה המוריה הר אקד: בזוז מאלו כמה כזוזא הגי
מקום בית שקראו התפללו: הבית בהר כלם דיעקב אל
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 ושטו יחדו ישראל ובני יהודה בני *ונקבצו שנאט׳ כ הישע

 יזרעאל יום גדול כי הארץ מן ועלו אחד ראש להם
:אחד יום בקי״י ויהי ערב *ויהי וכתיב א יאשי׳

 ובקשו המטבחים בבית הלטאה נמצאת פ״א שרב פח
 את ושאלו באו כולה הסעודה כל לטמא ע״ב

 ושאלו באו המלב׳ את ושאלו לכו להם אט׳ המלך
 ושאלו באו ר״ג את ושאלו לכו להם אמר׳ המלכה את
 א״ל צונן או רותח המטבחי׳ בית להם אמר ר״ג את

 הלכו צונן של כוס עליו והטילו לכו א״ל רותח
 ר״גכל וטיהר וריחשה צונן של כוס עליה והטילו

 והמלכה במלכה תלוי מלך נמצא כולה הסעודה
בר״ג: תלויה כולה הסעודה כל נמצאת בר״ג תלויה

טמא שהיה מי
השיעי פרק

 מנ״ל מילין חמשה החמה הנץ ועד השחר מעלות מו
 ויאיצו עלה השחר *וכמו דכתיב מלוט צג
 וא״ר וגו׳ ולוט הארץ על יצא *השמש וכתיב וגו׳ ע״ב

.מילין ה׳ והוי אתרא ההוא לי חזי לדידי חנינא י” י^י'
 כיצירת יום ליה וקרי כנשתהון יום יזרעאל יום מיושב:

:בראשית
 או נרותיזי׳ נמצא׳ כלומר צונן או רותח המטבחים כיח

כתיב: כקות© טומאה וגבי ופירכסה וריחשה כצונן:



שיח פסחים תשיעי פיק טמא שהיה מי
 צד וסומכא עלמא חוח פרסי אלפי שיח רבא *אמר

 ר׳ וכו׳ סברא וחרא גמרא חרא פרסא אלפי ררקיע׳
 וכו׳ ביום מי׳ אחד רקיע של עוביו אומר יהודא

 וגיהנם. עדן גן בעגין מאמר וביהוד ארוכה והסוגיא
 תענית מס׳ אחד מצרים פרסה ח׳ על פרסה ח׳ מצרים

 שבגן.י? מס׳ אחד ועולם בעולם מס׳ אחד וכוש בכוש
א ישנטצא בגיהנם. מם׳ אחד וערן בעדן. מם׳ אהד וגן

לגיהגם; קררה ככסוי כולי, העולם כל
 שם היישוב כל אומר נתן ר׳ אליהו דבי דחגא שמע חא

שהרי תדע עומר הוא אחד כוכב תחת כולו
 כנגדו עומד למזרח הולך א׳ בכוכב עינו נותן אדם

 היישוב דכל מכלל כנגדו עומר העולם רוחות לד׳

היזלל בתוך היזמה הלוך היקף עלמא הוי פרסי אלפי שיתא
 חרא הרקיע: עובי דרקיע׳ וסומכא למערב: ממזריז

 טרפי פי1? והא מרביה הוי גמיר דעלמא פרסי פי12 שיתא גמרא
 גמ׳:7 פרסי ^פי דשיתא מההיא מדעתיה לה סבר הוי דרקיע םומכ׳7

עומר אחר כוכב תחת ס:7א בכי של כולו היישוב כל
 ברקיע 7איז כיכב7 וכיון מספר לאין ברקיע ככביס וכמה

 הרי פרסה מאלף יותר שהיישוב אנו ורואין היישוב כל מיזזיק
 ובנהרות בימים ככב לכל 7אין יישוב שברקיע ככבים כמה
 אלפי ו׳ כאן הרי ככבים ו' אלא ברקיע אין ואלו ברות7ובמ

 לכל סכב אלפים מו׳ יותר ככבים שיש וכ״ש לעלמא פרסה
 יראה הרבה שנים לקץ העולם לסוף למזרח הולך :פרסה

הי׳ לא ואלו נמערב 7עומ ׳,כשה רואהו שהיה מקום אותו אל
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 עגלה ת״ש ,תיובתא עומד אחד כוכב תחת .כלו

 יושב אינו כולו היישיב וכל כדרום ועקיב בצפון
 אלא אינו כילו היישוב וכל לעקרב עגלה בין אלא
 ובשבע ח במד חמה ■:?ש שבת תדע ביום אחד שעה
 בראש עומדת תמה שבע וחצי שש חצי במעי״ב חמה

 תשובה מח זכאי כן יוחנן דא״ר ת״ש אדםתיובתא. בל יד ישיגי׳
 עב במתי על *אעלה שאמר בשעה קול בת השיבתו שם
 נמרוד של בנו *בן לו ה ואט■־ כ״ק יצתה לעליון אדמה ע״ב

וכר: במלכותו עלי כולו העולם כל את שהטריד
 ומולותחודים קבוע גלגל אומרים ישראל חכמי ח״ך שס

 קבועים ומזלות חוזר גלגל אומי־יט עכו״ם וחכמי

 כשהוא ראשו על ורואהו במערב עומד כשהוא היישוב כל מחזיק
 לזה כסי באלכסון הצד חן אלא ראשו על רואהו היה לא למזרח
 מזל והוא כעגלה העשויה כיכב אותו עגלה תחתיו; ונמשך שעבר
 כחת שהרי ביניהם אויר כל שמחזיק ולא עגלהילעקרב בין שור:

 עומד שניה׳ בין יישוב אלא יישיב כדי אחד וכל ביניהם יש ככבים
 ובכל עקרב ובדרומו עגלה בצפונו רואהו אדם כל שהרי

 שש חצי ביום אחד שעה אלא החמה מהלכת איבה היישוב
 על החמת .רואה אדם כל בראש עומדת חמה שבע וחצי

 :היישוב נגד ברקיע מהלכת שהחמה שעה אותת והיינו ראשו
 י״א מחזיקו' ונהרות וימים דמדברות דקתני דרבא תיובהא

 עולה עולם ונמצא מאד גדול דיישוב חזינן וקא יישוב שיעורי
דרבא: תיובתא אלפים לכמה

קבוע גלגל בו: נתונים שהמזלות ברקיע אופן כמין גלגל



 שיט פסחים תשיעי פי־ק טמא שהיה מי
 בדרום עגלה מצעו לא מעולם לדבריהם תשובה אי׳ר

 ודילמא יעקב בר אחא רב לה מתקיף בצפון. ועקרב
 ישראל חכמי דדשא. כצעורא א״נ דרחייא בבוצינא
 ובלילה הרקיע מן למטה מהלכת חמה ביום אומרים

 המזלות אבל בקרקע החוב? עגלה אופן כמין אלא מגלגל ואיני
 מזל כל אלא הגלגל את מקיפים ואין מועט הילוך סביב מהלכים
 למקומו ומוזר מכירו עד ומוליכו ממקומו כד הממה את המשמש

 עקרבבצפקשהריאיןמקיפקאלא ולא רום7ב נראית עגל׳ אין לפי׳
 ועקרב בררום עגלה מציגו לא :ומוזרין מועט הילוך מהלכין
 ומגלגל מוליך גלגל נמצא ומזלו'קבועים ?וזר גלגל ס״ד ואי בצפון

 ונתון אופן כמין והיינו מגלגל שהוא כשם הרומית ד׳ לכל המזלות
 שוקעת זה צדו וכשעולה למעל׳ ומניו הרקיע מן למטה חציו ברקיע

 דברי ולפי מוזר גלגל שאומרי׳ עכו״ס חכמי דברי לפי אמר צדו
 אלא ועולת שוקע לפרש אין קבוע גלגל שאומרים ישראל חכמי

 ריזב בנקב התיזוב כברזל דרחייא כבוציגא רילטא במזלות:
 השכב לגלגל באת ואם מוזר והברזל במקומו 7עומ שתשכב שברמייס
 כצגורא נטי אי במקומו: עומד והברזל הברזל סביב מתגלגל
 במקומו והמפתן העליון המפתן במור סובבת שהדלת דרשא

 והדלת הציר סביב מגלגל הוא המשקוף לגלגל באת ואס עומד
 הממה ומוליך עצמו בפני מתגלגל הגלגל כך במקומו עומד

 זז אינו תגלגל ואותו בתוכו אמר בגלגל קבועים והמזלות
 המזלית. כל פני על הקמת מוליך מיצון גלגל אלא ממקומו

 מן ולמטה מבמוץ המזלות וגלגל מבפנים ממה גלגל כמי אי
למעלה וכלילה רואין אכו כאשר הארץ על זורמת הרקיע
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 חמה ביום אומרים עכו״ם וחכמי הרקיע מן למעלה
 הרקיע מן למעה ובלילה הרקיע מן למעלה מהלכה

 ובלילה צוננין מעיינות שביום מדברינו דבריהן ונראין
 חמה החמה כימות אומר נתן רבי תניא .רותחין

 רותח כולו העולם כל לפיכך רקיע של בגובה׳ מהלכת
 בשיפולי מהלכת חמה הגשמים בימות צוננין ומעיינות

 רותחין: ומעיינות צונן כולו העולם כל לפיכך רקיע
 סיון.מהלכת אייר ניסן מהלכת חמה שבילים בד׳ ת״ר

 ביישוב ואלול אב תמוז השלגים את לפשר כדי בהרים
 בימים וכסליו חשון תשרי חפירות. את לבשל כדי
 מהלכת ואדר שבט טבת הנהרות את ליבש כדי

:הזרעים את לייבש שלא במדבר
 עכו״ס ומכמי ה״ג לקטה: נראית ואיכה זורקת הרקיע מן

 :הקרקע חן למטה ובלילה הרקיע מן למטה ביום אומרים
 ביום צוככין שאינן נובעים מיס לך אין צוננין מעיינות

 הקיץ במוס ביום הס ממין נהרות שחי ואע״פ מכלילה יותר
 העולם במוס ונתמחחו נביעתן ממקום שרמוקות מפני זה הוא
 :מהם גבוהה שהממה לפי ביום צוככין הם כביעתן תכף אבל

 הקרקע תמת חממחתן שהממה רותחין מעיינות ובלילה
 בשיפולו :הנהרות על עשן רואה אתה השמר שבעלות תדע
 העולם כל לפיכך :הכיפה בשולי לקרקע סמוך רקיע של
 רותחין ומעיינות העולם: בצדי אלא מהלכת שאינה צונן

 :מהן באות שהחעייכות העולם מצדי המיס אצל דהיינו
ממה: של גבורתה מהלכת שבילין בד׳
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עשירי פרק

 מך העם ויהגו ארזת אומר קדושים של בנן יוחנן א״ר
רבי קדושים של בנן נינהו מאן שלש לומר

קדושים של בנן ליה קרו ואמאי טימאו בר מנחם
;דזווא בצורתא איסתכל דלא .
 שם הבדלורח מעין שיאמר צריך המבדיל אריב״ל

הבדלות סדר מיתיבי בתורה. האמורות
 לחושך אור בין לחול קדש בין המבדיל אומר היאך

 ימי לששת השביעי יום בין לעמים ישראל בין
 מים בין להרבה הים בין לטהור טמא בין המעשה

 ללוים כהני□ בין התחתונים למים העליוניט
 אומרים ואחרים בראשית בסדר וחותם וישראלים

 קה כלום הטועם כל משמי׳־דר״ע *תנא בראשית. ביוצר
:באסכרה מיתתו שיבדיל קודם

 קץ שתחשך עד אדם יאכל לא למנחה סמוך מחני׳
ב'״ע מעי□ בבני מטבל השמש הכי נמו תניא וכו׳

 שנע היינו הבדלות סדר דלקמן: הנך כמו בתורה האמורות
ימי לששת השביעי יוס בין תמני דאיכא ואע״ג הבדלות

 בסדר וחותם הוא: מתימה דמעין משיב קא לא המעשה
 לסדר הקב״ה התיזיל ]שבמוצ״ש בראשית סודר ברוך כראשית

למעין כתיבא לא דשכת הבדלה אכל וכו׳ כתיבי הנך וכולהו מ״ב[
לקמן: לה משיב מתימה

בכי לאכול הוא יכול בסעודה ועוסק הואיל מעים כבני
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 זכר לדבר ראית שאין ואע״פ האורחין ונותנסלפגי

קוצים: אל הורעו ואל גיר לכם *גירו שגא׳ יימיהדלרבר
 יין ימי״אה טעם בו שיהא צריך אומר יהודה ר׳ קח
 כי יין חרא *אל דכתיב דר״י מ״ם רכא אמר בע״
 ]כניו[ אשתו( )את לשמה אדם חייב *ת״ר יתאדם. מ מפלי

 משמחן במה בחגך. *ושמחת שגא׳ כרגל ביתו ובני קט
להן בראוי ונשים להן כראוי אגשים אומר ר״י ביין יו דניים

 תני במאי להן כראוי ונשים ביין להן כראוי אנשים
 פשתן בבגדי כא״י צבעונין בבגדי כבכל יוסף רב

 שבית בזמן אומר בחירה בן ר״י תגתית מגוהצץ
*וזבחת שנא׳ בבשר אלא שמתה אין קיים ;המקדש שסכו

 ועכשיו אלהיך דל לפני ושמחת שם ואכלת שלמים
 *ויין שנאם׳ ביין אלא שמחה אין קיים כ״ה שאין קד תלי׳

.אנוש לבב ישמח
 רבנן קיימי חיכי וכו׳ כוסות מארבע לו יפחתו ולא מן

 והא סכנתא לידי בה דאתו מלתא ומתקני סש
 אמר ובו׳ תרי ישתה ולא תרי אדם יאכל לא תניא ע״ב

הוא שמורים *ליל קרא אמר יצחק( נבר נחמן רב ע שמית

 מן כן לעשות הוא יכול לאכול השמש שדרך מה מעים
 לא אי ליה מצער בה עסוק והוא דהואיל ולמעלה המנזה

 כשתטריוו ניר לכם נירו ליה: משביע לא אכיל ואי אכיל
 שעוסק זה ושחש מחכו כתכין שאתם בדבר תטרחו בדבר

ליה: מצער כהנה אינו אס החטבקייס ובית בסעודה
זוגות: חרי בעי: מראה יין אלתא יין חרא אל
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 כוס אמר דכא המזיקים מן ובא המשומר לילה לה׳
 רבינא לרעה מצטרף ואינו לטובה מצטרף ברכה של

 והר הד כל חירות דרך רבנן תקעו כסי ד׳ !אמר
 כיסות עשרה עולא אמר הוא נפשיה באפי רמצוח

 משום בהן יש תמניא אבל וכו׳ זוגות משום כהן אין
 תרוייהו דאמרי העא רב בר ורבה ח$דא רב זוגות

 יוסף רב מצטרף לא לרעה מצטרף לטובה שלום
 דשידי טלכא אשמדאי שידא יוסף לי אמר אמר

 א״ד מדק איקרי לא ומלכא זוגי אכולי הוא ממונה
 עביד רבעי דמאי בידיה רשותיה מלכא אדרבא

 קטלינן בתרי שירא יוסף לי אמר פפא .רב אמר
 במזיד בין בשוגג בין בב׳ מזקינן בד׳ קטלינן[ לא ]כד׳
 ונפיק ואיקרי אישתלי ואי לא בשוגג אין במזיד בד׳

 בידיה דימיניה דידיה זקפא לנקוט תקנתיה מאי
 דימעיה בידיה דשמאליה דידיה ווקפא דשמאליה

 איניש שמע ואי תלתא הא ואנא אחון הכי ונימא
 הא ואנא אתון נימא ארבע הא ואנא אתון דאמר
 שיתא הא ואנא אתון דאט׳ ליה שמיע ואי המשא

 כגון מצטרף אין לרעה ׳:7 שהוא' מזון ברכת של כום
 כגון לטובת מצטרף בעלמא אבל רביעי והוא שלש ששה אס
 ואין נפשיה באגפי מצוה ג׳: והוא כוסות כ׳ שתה אס

 לזוגות: יזיישיכן ולא מזיק יתקרי לא •לזה: זה מצטרפין
 בזוגות ונפיק ואיקרי :זוגות משוס ליה קטלינן כסי כתרי

קול אפילו קלא שמע ואי אגודל: זקפא תקכתיה; מאי
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 עך^ עוברא הוה שבעה הא ואנא אחון ליה ביטא
 רשתיו, לי אמרה אמימר אמר שירא ופקע וחד

 כשפניוח בנשי׳ בהו דפגע מאן האי כשפניוח דנשים
 *במערבא כתיב ולכסוף בגמרא יעויין בו׳ הכי נימא שם
רמלתא כללא אווגי. קפדי כנהרדעא אויגי קפדי לא ע״ג

 קפדי לא קפיד דלא כל בהדיה קפדי דקפיד כל
דברים ד׳ *אמר מיכעי. למיחש ומיהו בהדיה קיא

 ואלו בנפשו ומתחייב בראשו דמו אוחן העושה כל
 דקלים שני בין והעובר לכותל דקל בין הנפנה הן

 וכו שפוכים מיס על והעובר שאולין מים והשוחה
 הרק; הן אלו מחמצעין ולא ממצעין לא ג׳ ת״ר

 ׳, אן אומרי׳ ויש חזיר אף אומרים ויש וחאשה והכלב
 פפא רב אמר חקנחיה מאי ממצעינהו ואם נחש
 עוכר )שהשד ה׳ איהו ניחא ד׳ דאחר אשה קול או אדס
 שירא ופקעא בזוגות(: לעמוד שלא אמד מוסיף והוא זוגות
 י כשפכיות נשים של גבירתן כשפניות דגשים רשתיהו צער: חרוב

 ־ דקפיד כל :וכו׳ זה דבר לי אמרה וחלמדתן בהן השולטות
 . בהדיה קפדי לא כ״כ: קפיר ודלא מדאי: יותר מדקדק
 .בהדיה קפדין דלא מאן ואפילו טבעי למיחש ומיהו :להזיקו

 א״כ כלל בהדיה קפדי לא לגמרי אלא הכי תימא לא דאי
 לא לומר לחכמים להם היה כך בגמרא כזכרו למה זוגות
 דברים ארבע :בהדיה קפדי ולא בזוגות אדס שום יזהר
 אכשים: ב׳ כין יעברו לא ממצעין לא רעה: רוח משום ומלן
כשיס ב׳ ובין כלבים ב׳ בין איש יעבור לא מתטצעין ולא

*
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 בלא. ויסיים בלא ליפתח א״נ כאל ויסיים באל פתח י

 בינייהו נחת אשח ופסקה יתבסנדיתבי[ )דהוו הניחת
 סוף ואם מהן אחד את הורגת היא נדה תחלת אם
 ליפתח תקנתיד מאי ביניה׳ מריבה עושה היא נדה
 בפרשת דיתבן נשי תרתי חני בלא. ויסיים בלא

 גיסא בהאי וחדא דשבילא גיסא בהאי חרא דרכים
 עסקי בכשפין ודאי הנהו להדדי אפייהו ומתכוונן

 דרכא איכא אי תקנתיה מאי בינייהו ליחליף לא
 דרכא ליכא ואי כלל בינייהו ליויל ולא ליויל .אחרינא

। בהדי לידיהו נינקטו בהדיה איניש איכא אי נאחרינא 
 בת אגרת אזלת הכי נימא לא ואי %וניחלפ הררי

 מאן האי קבל בחץ מתקטלין בלוסיא אוסיא ומחלת
 אי מצור. מטבילת דסלקא געידנא באיתתא ;דפגע
 זנונים רוח לדידי׳ לי׳ אחדא ומשמש קדים (;איהו
 מלי׳ .נייבים על בוז *שופך הכי לימא תקנתו׳ מאי (וכו׳

 המצרים הוציאו אל כאל ונסיים באל נפתח :דקלים ב׳ יבין (
 ליפתח :אל פעל הה עד וגו׳ ביעקב און הביט לא לגו׳

 יקיהכה: ולא עד ויכזב אל איש לא בלא ונסיים ייכלא
 אגרת ביניהם: שעברה בהה שהזיקתו מהם אחד הורגת
 בהם עוסקות שאתן שדים אותם בלוסיא אוסיא אזלת

 בהציס: הם הרוגים כבר קבל בחץ מתקטלין בכשפים:
 ביזוהתיה יתן קבלו והקי כהו בליס״טרה ארק״ו קבל ׳כחץ;

 האור הרבו ששהע הגהרא הורה הפי ורבי )רבי שהע יכך
ההלת בת אגרת :זצ״ל[ ר״ג הפי ורבו הרבו ]רבינו הגולה(

*21
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זרמ וגו׳ צלמות בגיא אלך כי *גם מ״ר יצחק א״ר כג מלים

 1 בענינים בגמ׳ האריכו עור יחידי דקל כצל דרשן
; האריכו גס .ימצאם שם בהם שיחפוץ מי כאלי

 י1 הוו בי קט חדי ירי“מי *קטב אמת מרירי קט: גענין שס
 1 טיהרא דמקמי טיהרא בתר וחד טיהרא מקמי חי־ ע״ב

 > כיה והדר דכמכא ככדא ומחזי שמיה קטבמי*ירי
 >1 שמיה צהרים ישור קטב טיהרא דבתר ככחש׳
 * הוה אכיי נפיא. כי ביה והדר דעיוא כק־־־נא ומחזי.
 בדיה הונא ורב מימיניה פפא ורב כאורחא קאזיל
 נ מרירי קטב לההוא חזייה משמאליה יהושע דרב

 בריח הונא לרב ואהדריה שמאליה להרי דקאתי
 ך אמר משמאליה פפא ולרב מימיניה יהושע דרב
 י קיימא שעתא את א״ל שגא מאי ואנא פפא יב ליה

 מכאן שכיחי וראי ביה שיחסר ועי בתמוז מחר ך י
ר בגמרא ועיר שכיחי לא ספק שכיחי ספק תלך י
 כ לא מים אדם ישתה לא *ח״ר בזה וככיוצא כזה קיב

 כ דמו שתה ואם שבתות בלילי ולא רביעיות בלילי
 : צחי ואי רעה רוח סכנה מאי הסכנה מפני בראשי

 /! ולימא ננעריה בהדיה חבריה איכא אי תקנתיה מאי גי׳ ע׳
ר קולות ז׳ ברישא לימא לא ואי מיא נא צר 'פלניאהגמ

 ה׳ *קול שנאם׳ ישתה והדר המים על דור דאמר כט "לי׳
 י וכל רבים מים על ה׳ הרעים הכבוד אל המים על

 ן רכמכא בכדא והדר הקדרה: כף בחשא שידה: שס
:כותק של כד נתוך מתגלגל



 שכג פסחים עשירי פרק פסחים ערבי
 נימא לא ואי כביד• אומר כולו ובהיכלו ער הפסוקים

 מן לא מים אדם ישתה לא ת״ר וכר, שפן לול הכי
 דמו שתה ואם כלילה האגמים מן ולא הנהרות
 שברירי. סכנת סכנה מאי הסכנת מפני :ראשו

 נימא גביה איניש איכא אי תקנתיה מאי צחי ואי
 ואי נישתי והדר מיא צחינא פלניתא בי* פלניא ליה
 אמרה פלניתא בר פלניא לנפשיה ארחו נימא לא

גי׳הגמ׳ רירי סיירי ]שברירי[ משברירי איודהיר אימך *לך
אמי לי :חוורו וככס אומ צחעא די ]ירידי[

מח ואפילו יין של כוסות מד׳ לו יפחתו ולא פסקא
 שם אפי׳ אלא צריכא לא פשיטא התמחוי. מן

 פ׳ שכח תצטרך ואל חול שבתך עשה דאמר עקיבא לר׳
 דבוכלכחב• ותנ מורה. גיסא פרסומי משום הכא לבריות

לחו ךשכת אע״פ ו׳יילא
 כ״מ >׳ס בתוך מועט דבר אדם עושה אבל לבריות תצטרך

 יככ״י .רהרסנא כסא פפא רב אמר נינהו. ומאי ביתו
 וקגל כנמר עו הוי אומר תימא בן יהודה כדתנן
 אביך רצון לעשות כארי וגבור כצבי ורץ :נשר

 את עקיבא ר׳ דבריםצוה שבעה ת״ר ׳מבשמים.
ותשנה עיר של בגובהה תשב אל בנו יהושע ר׳

את :כיץ׳ משהיכולת יותר במצות התיוזק כנמה עז יה
 עקיבא שרבי קרמה בן יהושע רבי הוא בנו יהושע רבי

 לפני דומין ישראל מכמי כל סוטה במסכת דאמריכן היה ןריז
 של בגובהה תשב אל : הזה הקרין מן מוץ השוס כקליפת

שמא ושבים עוברים אדס שבכי מקום שהוא ותשנה מיד
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 ואצל חכמים. תלמידי שראשיה כעיר תדור ואל

 תמנע ואל חברך לבית כ״ש פתאום לביתך תכנם
 החמה מפני בקיץ ואכול השכם מרגליך מנעלים
 תצטרך ואל חול שבתך ועשה הצנה. מפני ובחורף

 משחקת שהשעה מי עם משתדל והוי לכריות.
 לובוני ולא מיניה למובן לא פפא רב אמר לו.
 והשתא בהדיה. לאשתתופי דחטיףלי׳מזלי׳אלא לי׳

 יצחק[ בי שמואל ]רב (יצחק רב אמ׳ שמואל )ר׳ דאמ׳
 מאיוב פרוט׳ הנוטל כל ברכת. ידיו *מעשה מ״ר איי;*

חמשה ]ש״ד[. ליה ולדבוני מיני׳ למובן אפי׳ מתברך. כ״כ
 בבית חבוש כשהיה רשב״י את עקיבא ר׳ צוה דברי׳

 א״ל מלמדך איני א״ל תורה למדני רבי האסוריןא״ל
 1 ומוסרך אבא ליוחאי אומר אני מלמדני אתה אי אם

 । לינק רוצה שהעגל ממה יותר בני א״ל למלכות
 ז בסכנה עגל והלא בסכנה מי א״ל .להניק רוצה פרה
 ו וכשאתה .גדול באילן תתלה ליחנק בקשת אם א״ל

 5 טריז ולא בגירסיה דטריד ח״ח שראשיה : מתלמודך יפסיקוך
 ? קודם להם קולך השמע אלא וכו׳ תכנס ואל דצבורא: במילי
 נ מנעלים תמנע ואל :דצניעותא מלתא עבדי דילמא בואך

 ולא מיניה למובן לא מנעלים: כלא לילך לת״יז שגנאי
 י איל :להאי ליה וזכי נציז מזליה דעדיף איידי ד ״ליה לזבוני

 )ביבמות( כדעפי־ש כתפם בתורה עוסק שהיה שלפי מלמדך
 מ העגל והלא בסכנה ומי יויזאי: בן שמעון ר׳ א׳יל :]בברכות[

 נשקע שיהא דבר לומר בקשת אם :בכך לך ומה בסכנה
יו בפני לעוד גדול כאילן תתלה ממך: ויקבלו לבריות
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 אט׳ היא מאי מוגה בספר למדהו תורה בנך את מלמר
 דשבשת׳ משרשי׳בחדתא רב תימא ואי ]רכא[ )רב(

 חברך בה שבשל בקדרה תבשל ואל על. רעל כיון
 דאמ׳ .בעלה בחיי בגרושה פפא( רב )אט׳ .היא מאי
 בעית אי במטה דעות ד׳ גרושה שנשא גרוש מר

 שס שוות. האצבעות כל *שאין לפי באלמנה אפי׳ אימא
 ומצוהוגוףע״ב שכר ולא פירות אוכל גדול וגוף מצוה

:כנים ולו אשה נושא טהור
 מט אל בניו את הקדוש רבינו צוה דברים ארבעה

שם ליצני דאינשי משום בשכנציב תדור
 מטו־הפ״ין על תשב ואל בליצנותא לך ומשכי נינהו

 כ,מי,דכוא״ר שמע קריאת בלא תיגני לא א״ד ארמית
 0^״ וא״ד פפא דרב מעשה ומשום ממש ארמית מטת

 ללמוד מתמיל כשהתינוק בחדתא :משמו שמועתך ותאמ׳ גדול
 להכבראשון טוב זה תשמיש יהא שלא תשמיש אבר האצבעות בקדש:
 תשתכר וגס מצוה לעשו׳ תרצה אס גדול וגוף מצוה בו: ותזלזל

 ולא פירות אוכל ועשיר: משוב כאדם ותמשב ממונך ש־גדל גה
 בככיית' פירו׳ לאכול הקרקע מבירךמעותעל הלוה הרבה שכר
מצוה וגם גדול ימיר והיינו הדמים מן מועט דבר לו שתנכה טול

:לסמורה מעות שצריך ריומ ללוה לו שיש היא
 א״ר :ארמיים מנהג שזה שמע קריאת בלא תגנו רלא

לו מייבת כותית שהיתה פפא ררב מעשה משום
 יום הימנה לגבות בביתה יום יום מידי נכנם והוא ממון
פסא רב וכשבא המטה על ונתנתו בנה את מנקה אמד
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 המכס ,מן עצמך את תכריח ואל גיורתא תנסוב רלא

 בפני תעמוד ואל ממונך כולו ושקלי לך משכחי רילמא
 מרקד שהשטן מפני האגס מן שעולה בשעה השור

 ניסן. וביומי שחור בשור שמואל אמר קרניו בין לו
 אמה חמשים תם משור מרהיקין אושעיא רב ותני

 הושעירח( )רב תני עיניו. כמלא המועד ומשור
 לאיגרא סק בריקולא תורא ריש מאיר ר׳ משום
 הן דתורא נזהא רבא אמר מתותך. דרגא ושדי

 נזהא דא דא זאנוהאדגמלא דאריאזא נזהא הן
 בגמרא וכו׳ ודג עור אביי אמר .הייא הילנא דארבא

כאלה: בענינים קצת האריכו
 אח יוסי ברבי ישמעאל רבי צוה דברים שלשה נ
היא. מאי בעצמך מום תעש אל רבי. שם

 בעל הוי דחד תלתא בהרי דינא לך ניהוי דלא

 אמרת וכשבאתה עשה וכן מעותיך שאביא עד שב לו אמרה
 גיורתא הנסב ולא : המדינה מן לו וברין בכי את המתה לו

 באפיה: ארמאי תבזי לא דרי עשרה עד גיורא דאמריכן משוס
 לקמן: כדמפרש משוגע אלא דוקא לאו מרקר שהשטן מפני
 אפיי כדיקולא ונוגח: בהם לבו וגס עולים שהצמחים ניסן ביומי

 פ| דרגא שדי באכילתו וטרוד אוכלנו השורבטרסקלשהוא כשראש
 ינגיזכו: שלא השור על הוא לחש רתורא נזהא אמריך: יעלה
 סהרן להוו ותרי דינך בעל חד דהוי חלת בהרי

 עמהם שנחלקת שנאה ומתוך שלשתם בין ויחלקו
:מינך ממון לתכוע זו קנוניא עליך יעשו
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 בשעה המקח על תעמוד ואל סהרך. הוו ותרי דינך
 לילה לה תזדקק אל טבלה אשתך דמים. לך שאין

 הואיל דאורייתא בנדה אמר)רבא(]רב[ ראשון.
 דברי׳ ג׳ זיבה. דילמאמשכה פתות מעין והוחזק

 יחידי תצא אל רבי את יהודה ברבי יוסי ,ר צוה
 תכנס ואל ערום הנר לפני תעמוד ואל בלילה

 ריב״ל אט׳ כמה ועד תפחת. שמא חדש למרחץ
 ערום הנר בפני תעמוד ואל חודש. עשר שנים עד

 והמשמש נכפה,. הוה ערום הנר בפני העומד כיתני׳
 המשמש ת״ד :נכפים בנים לו הויין הנר לאור מטהו
 תינוק אותו עליה ישן שהתינוק המטה על מטתו
 הוי אבל שתא בר הוי דלא אלא אמרן ולא נכפה

 אמרן לא שתא בר הוי )ודלא בה לן לית שתא כר
 אלא אמק ולא בה לן לית תיר אבל דנים אלא
 ולא כה( לן לית רישיה גבי אבל כרעיה גבי דגני

 ידיה מנח אבל עילוי׳ ידיה מנח דלא אלא אמרן
 דתניא כלילה יחידי תצא אל .בה לן ליה עילויה

 רכיעיותה בלילי לא כלילה יחידי אדם יצא לא
 לך ואין הוא ישראל והחוכר אותו לסחור המקח על תעמוד אל

 מאחר אחר יקחכו שלא איתו מפסיד ונמצאת החקח ליקת למיס
 על שהחמירו קודם דאורייתא בנדר. :בו מתהפך שאתה
 תזקק אל המעין שפסק ביום וסובלות נקיים ז׳ לישב עצמן

 דילמא פתוח מעין והוחזק ראתה והיום הואיל לילה באותו
: חים מלא חלל ותחתיה תפחת שמא : זיבה שסע
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 יוצאת מחלת בת שאגרת מפני .שבתות בלילי ולא
 אחת וכל חבלה מלאכי רבוא עשר ושמונה היא

 מעיקרא עצמה. בפני לחבל רשות לה יש ואחת
 רבי בה פגע חרא וימנא יומא כל שכיחה הות

 עלך דמכריוי לאו אי ליה אמרה דוסא בן חנינא
 לדמך משויג׳ ובתורתו בני בחנינא הזהרו ברקיע׳

 כולי כרקיעא חשיבנא אי לה אמר פשיטי תרתי
 א״ל לעולם. בישוב תעברי שלא עליך גוזרני האי

 לה שבק פורתא רווחא לי שביק מינך במטותא
 פגעה חד יומא ותו רביעיות. ולילי שבתות לילי

 ברקיע׳ עלך אילאודמכריזי ליה אמרה באביי בי׳
 תרתי לרמך ליה משוינא ובתורתו בנחמני הזהרו

 עליך גוזרני ברקיעא חשיבנא אי לה אמר מעי.
 להו חזינא קא והא לעולם כישוב תעברי שלא

 סוסותיהו להו דמשתמטי נינהו *גזייתא ההוא דאיב׳
 בעיר תדור רכלרבאסיאל א״ל להו. דברי ואתי

 בדת צניף דלא במתא תדור ואל אסיא דרישא
 ואי תרתי תינסב ולא כלבא בה נבח ולא סוסיא

 משתמטים וסוסיהם הכרמים שבילי במבואות כשמהלכין נזייתא
 ואמרי רופא אסיא דרישא להו: ודברי אתו ביישוב ובורחין מהם

 בצרכיהם דעסקי משוס טעמא יוד ותרוייהו יזכם תלמיד לה
 רלא במתא תדור ולא :דצכורא בחילי לעסוקי מצו ולא

 כטירותא דהוי משוס סוס בה שאין כלומר סוסיא בה צניף
תינסיב לא : לתסשס אחריהם לרדוף בעיר ומככבים מאויבים
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 הפוך כהנא לרב רב א״ל תלה נסיב תרתי נסכה

 בשוק נכילתא פשוט בטילי תהפוך ולא בנבילתא
 רבה גברא אנא רבה כהנא תימא ולא אגרא וטול
 סלקת אי נוחלין( יש ׳בפ )גם מילתא כי ווילא אנא

 כוווא במתא קרי מאה בכנפיך שירותך לאגרא
 תשתי לא כריה חייא לרב רב א״ל להוי. כנפיך תותי
תקני לא ככא תעקר ולא ניגר׳ תשוור ולא סטא

כארמאי: תקני לא בחויא
 נא ונחש קטן עכו״ם הן אלו בהם מתקנאין אין ג׳ ח״ר

שס בתר טעטאדמלכותייהו מאי קטן ותלמיד קטן
 בך טרחי כריה לאיכו רב א״ל קיימא. אודנייהו

 טילי אגמרך תא מילתא איסתיועא ולא בשטעתא
 ובין טילי כל זבין ובינך אכרעך אדחלא דעלטא

 שאס תלת נסיב :רעה עלי־ תתיעצכה שמא כשי תרתי
 הפשט בשוקא נבלתא פשוט :לך תגיד השלישית השתים תתיעצכה

 אפילו לדרך כשתצא בידך שירותך לאגי־א סלקת בשכר: עורה
 תותי בזוזא קי־י מאה :בידיך ומזוכותך צא קרוב למקום
 (״רש,׳ג לא ♦ חךע הוציאם אעפ״כ בזול המזונות אפילו להוי כנפך

 ׳כגמלכם *שתגיע חפכי סמים לשתות תלמוד לא טמא תשתי
 שנקכע לרפואה אפילו מעות ותפסיד אותם שואל לבך ויהיה וסת

 להן ניגרא תשוור לא :אמרת לרפואה אפשר אס תשתה לא
ככא תעקר ולא :העיכיס ממאור שנוטלת גסה פסיעה

:להתרפאות שסופו מולי משום חמש שן
 ליגדל הס עתידין כלו׳ קיימא אזנייהו אחורי רמלכותייהו

אכרעיך ארחלא ממך: ויכקמו אימה ותגדל
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 שרי תתחרט ולא דתובין מחמרא בר ותתחרט

 מאגרא בורא ולא מארעא קבא שקיך. ופתח בכיסך
 )רב אמ׳ כמה עד רהוט סודנא לבי בלחווך תמרי
 רב ]אמר[ )דאמר( סאוי תלת ער ]דכא[ פפא(
 סודגא מאי איעתרי לא שכרא הרמאי לאו אי פפא
 אמר חסדים וגמילות נאה סוד חסדא רב אמר

 ספק אשראי כל בעיא גבייה אגב כל פפא רב
 ג׳ הן רעות מעות נמי ודאתי אתא לא ספק אתא
 חכור הדרך מן כשבאת רגליך על החול בעוד *בין זמנך

 יכול יוקיר אס ותתחרט :ותביא ותקנה ותחזור שהבאת מה
 שמא חחחרא בר לחכור שמהרת על הדין חן להתחרט אתה
 קבל כלו׳ שקיך ופתח בכיסך שרי :החמיץ מכרו לא אלו

 התבואה ותן השק פתח כך ואחר בכיסך ותשים המעות תחלה
 לילך חוטב מאגרא בורא ולא מארעא קבא :ללוקחים

 כמדינת הרבה מלהשתכר יותר מעט שם ולהשתכר קרוב למקום
 תמרים לך יש אס רהוט סודנא לבי בלחוזך תמרי : הים

 שכר עושה לבית מיד רהוט תחרים בו שנותנין כלי באותו
 ;ותפסיד כך ובין כך בין תאכלס תמתין שאס שכר מהם לעשות

 נאה סור : סודכא השכר עושה שם בקרא למה סורנא מאי
 חסרים וגמילות :היחנה חתעשרין שהרי היא טובה עלה
 בה אין שהרי וחסד לדקה ולעשות לעניים היחנה ליתן יכול
 לכתוב שלריך דבר כל בעיא גבייה אגב כל גדול: קרן
 הוא עדיין כלו׳ בעינן גבייה ואחנה מלוה כגון עליו שטר

להו דפרע דעות מעות :בו טורח לו ויש לגבות עומד



 שכז פסחים עשירי פרק פסחים ערבי

 כשאתה ירושלים אנשי משום יוחנן א״ר דברים
 באחרונה אלא בראשונה תצא אל למלחמה יוצא

 ואל חול שרתך ועשה בראשונה שתכנס כדי צא
 משחקת שהשעה מי עם משתדל והוי לבריו׳ תצטרך

 ירושלי׳ אנשי משום לוי בן יהושע א״ר דברים נ׳ לו
 בגרה בחך שהיה מעשה משום בננות תרבה אל

 מחתנה באשתך זהיר והוי לו ותנה עברך שחרר
 יביק כהנא רב דנות משום חסדא רב אמר מ״ט הראשון

 ת״כחא״ר להא ואיתא להא ואיתא ממון משום אמר
 בארץ הדר הן אלו הבא העולם נוחלי נ׳ יוחנן

 על והמבדיל תורה לתלמוד בניו והמגדל ישראל
 מקידושא היאדמשייר מאי שבתות במוצאי היין

 עליהם מכריז הקב״ה ג׳ יוחנן א״ר לאבדלתא
 חוטא ואינו בכרך הדר רווק על יום בכל בעצמו

 המעשר עשיר ועל לבעליו אבדה המחר׳ עני ועל
 הוה ככרך הדר רווק ספרא רב בצנעא פירותיו

 שס פניו צהבו ספרא ורב דרבא קמיה להא תנא *תני
 ע״ב רב כגון אלא את כגון לא רבא א״ל ספרא דרב

 תכנים תנים שאס למליזמה כאחרונה צא : זוזא זוזא כיהליה
 - _ לעשות רגיל תהי אל כלו׳ בגנות תרבה אל : ראשונה לביתך
 שהיה מעשה משום :מגולה במקום בפרהסיא מעשיך

 הגג: מעל רומצת אשת והנה וירא ביה דכתיב שבע וכת בדוד
תנא תני :פנוי רווק :ממונך לו שמבזבזת ממון משום
:יום בכל לשבמ עליהן מכריז הקב״ה ג׳ מתכיתא להך
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 דישראל בארעא אושכפי רהוו אושעיא ורב חנינא
 ועיילי לוונו׳ משאני להו ועבדי דוונות בשוקא ויתבו

 מסתכלי אינהי ]לתו ולא( בכרעייהו לחו )ומסיימי
 ובי בהו לאסתבולי עינייהו מדלי לא[ ואינהו בהו

 דבארעא קרישי דרבנן כחייהון ממיאן הכי ממיאן
שאינו ומי כועס שאינו טי אוהבן הקב״ה ג׳ דישראל

מדותיו: על מעמיר שאינו ומי משתכר
 ואחד בפה אחד המדבר שונאן הקב״ה ג׳ נבח״ר

 לו מעיד ואינו לחברו עדות והיודע בלב שם
 הא כי יחידי בו ומעיר בחברו ערוה דבר והרואה
 בידה ואסהיד לחודיה ויגור ואתא חטא דטוביה

 חטא טוביה א״ל פפא רב נגדי׳ פפא דרב קמיה
 ביה קמסהרת לחודך את אין א״ל מינגד. וזיגוד

 יקום *לא דכתיב עליה מפקת קא בעלמא רע שםיט ׳,■ני
 אט׳ יצחק רב בר שמואל א״ר באיש. אחי עד

 שונאך חמור תראה *כי שנא׳ לשנאתו מותר רבמכגישמ
 תניא והא עכו״ם שונא אילימא שונא מאי רובץ
 עכו״ם. שונא ולא ישראל שונא שאמרו שונא
 עביר דקא אי )ה״ד ישראל שונא פשיטא אלא

 לא זה בעדות כאמן אתה שאין מאמי־ קמפקת רע שם
 עובר אתה הרי להעיד חצוה עליך ואין עדותך יתקבל__
 המקרא כלו׳ אחד עד יקום לא רכתיב :רכיל תלך לא על

 אותו לשנוא מותר : זו בעדות כאמן! אתה שאין מעיד
 בו להעיד רשאי שאינו אע״ם כיזברו ערוה דבר יחידי הרואה

ישראל שונא :רשע שהוא בודאי יודע שהרי לשנאתו חותר



 שכח פסחים עשירי פסחיס^פרק ערבי
 מידי ולא קעביד דלא אי למסנייה שרי איסורא

 יט ייתיא אחיך את תשנא *לא והכתיב למסניי׳ שרי ]ומי[ מי(
 כולי איסורא דעביד סחרי ראיכא אלא כלבבך
 האי כי אלא האי. מ״ש ליה סנו מיסנו נמי עלמא
 בר נחמן רב ערוה. דבר איהו ביה דחוי גוונא
 ח מפלי שנאת ה׳ *יראת שנא׳ לשנאתו מצוה אמר יצחק

 מהו אשי לרב ררבא בריח אחא רב א״ל .רע
 מהימן אי א״ל ולמיסנייה עילויה לרבי׳ ליה מר למי
 נימא לא לא 'ואי ליה נימא תרי כבי לרביה ליה

 רבפפא נגריה עד וכו׳ חטא דטוביה הא )כי ליה.
 חייהם שלשה ת״ר וזיגורמינגד(. חטא טוביה א״ל

 ואניני והרתחנין הרחמנים הם אלו חיים. אינם
 שלשה ת״ר בי. איתנהו כולהו יוסף רב אמר הדעת

והעורבי׳. והעברי׳ הגרי׳ הם אלו זה את זה אוהבים
 מגח׳פי׳ *והחברין. והתרנגולים והכלבים זה את זה שונאים ג׳

 פיס'׳ שבבבל: ת״ח אף וי״א הזונות אף וי״א
עשיר .גאה דל הן. אלו סובלתן הדעת אין ארבעה

 שס על המתגאה ופרנס .מנאף זקן .מכחש
 פעם אשתו את המגרש אף וי״א בחנם. הצבור

 דכתובתה זימנין ות״ק ומחזירה. ושנייה ראשונה
מגרש מצי ולא הימנה בנים לו שיש א״נ מרובה

:מדאי יותר הרחמנים :ישראל שהוא כלו׳
 זמן לאיןר מתיזרטין עצמן הן דאפילו סובלתן הדעת אין

עליה© נוהג בחנם המתגאה עצמן: בעיני ונבזים
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 זה אהבו בניו את כנען צוה דברים חמשה לה.
 ושנאו הזימה. את אהבו הנול את אהבו זה את
 נאמרו ו׳דבתם אמת. תדבי־ו ואל אדוניכם. את

 נסה ורוחו המלחמה אוהב .הזנות את אוהב בסוס
 על ומהלך קמעא ומוציא הרבה ואוכל שינה ומואס

 במלחמה: בעליו להרוג מבקש אף וי״א דרכי׳. צדי
 אשה לו שאין מי .הן אלו לשמים כמנודין שבעה נד
 ממנה בנים לו ואין אשה לו שיש ומי שם

 לת״ת מגדלן ואינו כנים לו שיש ומי מגרשה ואינו
 בבגדו וציצית ובזרועו בראשו תפילין לו שאין ומי

 מי אף וי״א מרגליו מנעלים ומונע בפתחו ומזוזה
מצוה: של בחבורה מסב שאינו

 שמואל בר( )יצחק א״ר הנה בר בר רבה אמר נח
 מנין הוצל איש יוסף משום א״ר מרתא בר שס

 עם תהיה *תמים שנא׳ בכלדיים שואלים דניי׳יחשאין
 ממנו גדול שהוא בחברו ליודע ומנין אלהיך. יי^ה׳5

 שנאמ׳ כבור. בו לנתוג שחייב אחד ברבר אפי׳א״לש
ומלכאעשיתלהקמותיה ביה יתירא רוח די קבל *כלדניאל!

 מנהגם כלו׳ כנען צוה :דיוקם בשעת עליהם עומד ואינו בררה
 מהן: ליזהר אדם שצריך מינה ונפקא עליהןאביהן. צוה כאלו כך

 :לכהן כהן בת או מילה ברית של משתה כגון מצוה של חבורה
 בהדיא דקרא כהירא ולא רבינו פי׳ כך אוב בעלי בכלריים

 ידוזיס שמעתי ואבי * האובות אל תפנו אל כתיב
קורות כל בו מטין להיות תהיה תמים : עיקר וכן בככביס



שכט פסחים עשירי פיק פסחים עיבי
 הוא הוצל איש יוסף הוא תנא מלכותא כל על

 קיף יוחנן א״ר הנה כר בר רבה *אמר הבבלי. יוסף
 בצל ושב בצל אכול אלעאי בר יהודה ר׳ משום

 עליך. רודף לבך ויהא ותרנגולים אוווין תיכול ולא
 אתא כי דירתך. על ואוסיף ממיכלךוממשתייך פחות
 אליתא דאכיל במערבא מתלייא טתלין אמר עולא
 שמונע נ שכיב דמתא אקיקלי קקולי דאכיל בעיליתא *טשי

קיו בגנו׳ מתחיל לטיט: וכר חרוסת לתבן וכר תבלין
 מתחלה ׳אמ רב כגנות מאי .בשבח ומסיים

 אט׳ ]ושמואל[ )ורבא( אבותינו היו בו״ם עובדי
 עבריה לדרו נחמן רב א״ל .לפרעה היינו עבדים
 כספא לי׳ ויהיב לחירות מאריה ליה דמפיק עכדא

 לאורויי בעי א״ל ליה למימר בעי מאי ורהבא
 ואט׳ פתח נשתנה מה למימר פטרתן א״ל ולשבוחי

 אט׳ שלא כל אומר הי׳ ר״ג השנה היינו: עבדים
 שם פסח הן ואלו ׳ח י יצא לא בפסח אלו דברים *ג׳

 ע״ב ע״ש מצה וכו׳ ע״ש מה שום על פסח ומרור מצה
 : ירקות ומיני בצלים אכול בצל אכול : הבאות ותולדות

 רודף ולבך ביתך: למכור תצטרך ולא בביתך בצל ושב
 ראכיל שהרגילתו: מה שעה כל לאכול מתאוה עליך

 בעיליתא טשי :תדיר שחן בשר כלומר אליה אליתא
 מה בידו ואין דאכיל הקפתו לתובעו כשבא בעלייה נסתר

 מקום העיר אשפות על רמתא אקיקלי ירקות: קקולי לפרוע:
כלום: אותו תובעין ואין יושב הוא יושבין אדס בכי ששאר
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 אדכם חייב ודור דור בכל כו׳ מרור כו׳ שנגאלו

 *והגדת שנא׳ ממצרי׳ 'יצא הוא כאלו א״ע לראות ע שמית
וגו׳: לי ה׳ עשה וגו׳ לבנך

 וידידיה וכסיה הללויה יוחנן א״ר חסרא רב אמר נו
 במו יה כס על יד כי )פי׳ הן אחת שם היז

 אחר יה ומרחב יה כס אמר ]רב[ )ורבא( כסא(
 איבעיא בלבד יה מרחב אמר ]רבה[ )ורב( הן

 להו איבעיא תיקו מאי חסרא לרב יה מרחב להו
 נחלק ידידיה רב דאמר ת״ש מאי לרב ידידיה
 להו איכעיא קדש ויה חול ידיד לפיכך לשתים
 לתהילי להו חוינא רב דאמר ת״ש מאי לרב הללויה

 בחד ויה גיסא בחד הללו רכתיככהן חביבי דבי
 כ״ל יהושע דא״ר לוי בן יהושע דר׳ ופליגא גיסא
 דידיה ופליגא הרבה בהללויות הללוהו הללויה מאי

 נאמר שבח של מאמרות כעשרה דאריכ״ל אדידיה
 בשיר במומור במשכיל בניגון בניצוח תהילים ספר

 וגדול ובחללויה בהודאה בתפלה כתהלה באשרי
 אמ׳ אחת בכת ושבח שם שכולל הללויה שבכולם

 לשכיס: כמלקת התיבה ואין היא אמת תיבה כולה היא אחת
 מוסיף אוסיפי או פליג מפליג מאי חסרא לרב

 חביבי :בלבד מדקאמר דפליג פשיטא ]רבה[ )רב( אבל
 בתחלת ויה :השיטה בסוף גיסא בהך הללו : יזייא רבי דודי
 הללויה וכולי רבים בהילוליס הרבה בהללויוח :איורת שטה
:היא איזת תיבה אלמא הכי ליה דרש



 של פסחים עשירי פרק פסחים ערבי
 משדה שבתורה שירח שמואל אמר יהודה רב

 והלל קהים שעלו)ישראל( בשעה אמרוהו וישראל
 שיהו לישראל להם תקנו שביניהם נביאי׳ אמרו מי זה

 ופרק פרק כל ]על[ ועל( גאולתם )על אותו אומרין
 ולכשנגאלין עליהם תבוא שלא וצרה צרה כל ועל

 אוט׳ היה מאיר ר׳ ת״ר גאולתם על אותו אומרים
 דוד תילים בספר האמורות ותשבחות שירות כל

 עג מלי׳ חקרי אל ישי בן דוד תפלות *כלו שנאט׳ אמרן
 אוט׳ יוסי ר׳ אמרו מי זה והלל אלו כל אלא כלו

 בשערה אמרוהו וישראל משה אומר בני אלעזר
 לומר חבריו וחולקקעליו הים על ישראל שעמדו

 שחטו אפשר מדבריה׳ דבריו ונראין אמרו שדור
 שבא )עד לולביהן את ונטלו פסחיהן את ישראל

 מיכה של פסלו הרי וי״א שירה אמרו ולא דוד(

 באותו כלו׳ כו׳ ישיאל ובני משה חשת: ישיר אז שכתורה שיר
 ולא תקכוהו הים חן שעלו שעה באותה וישראל דמשה לן פשיטא

 תקנו: חי טובים ויחיס דר״ח הלל אבל לכן. חקודס היה
 אמרוהו וישראל משה :ורגל רגל כל על ופרק פרק כל על

 דוד קבעו ואח״כ וגו׳ ממצרים ישראל בצאת כיה דכתיב
 לישכא עליהם תבא שלא וצרה צרה כל ועל :כססרו
 כעכים ויהיו עליהם צרה יבא ח״ו שאס כלומר כקט חעליא

 תפלות כלו :חכוכת כגון גאולתם על אותו אוחריס שיהיו
 יעטוף: כי לעכי תפלה כגון בתפל׳ הפתוחים מזמורים כל

 ועד מצרים מיציאת פסחיהן את שוחטין ישראל אפשר
עומד מיכה של שפסלו וי״א :הלל עליו אחרו ולא דוד
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 ההלל: ארז עליו אומרים וישראל בבכי עומר

 שאט׳ ותשבחות שירות כל אומר אליעור ר׳ ת״ר נו
 רבי אמרן עצמו כנגר תהלים כספר דוד שם

 אומרים וחכמים אמרן. ציבור כנגד אומר יהושע
 האמורו׳ ציבור כנגד מהן ויש עצמו כנגד מהם יש

 רבים בלשון והאמורות עצמו כנגד יחיד בלשון
 על משכיל לבא. לעתיד ונגון ניצוח ציבור. כנגד

 שכינה עליו ששרתה מלמר מזמור לדוד תורגמן ידי
 שאמר מלמד לדוד מזמור שירה. אמר זאח״כ
 שאין ללמדך שכינה עליו שרתה ואח״כ שירה

 עצבות מתוך ולא עצלות מתוך לא שורה השכינה
 מתוך ולא ראש קלות מתוך ולא שחוק מתוך ולא

 .מצוה של שמחה דבר מתוך אלא בטלים דברים
 עליו ותהי המנגן כנגן והי׳ מנגן לי קחו *ועתה שג׳ ג כ מלכי׳

 בו שכתוב הלל אמרו וישראל מקום: באותו בבכי דוד: בימי
 :פסק לא ושוב תקלה כאח־ הים על ודאי אלא עושיהם יהיו כמוהם
 מלעתיד בנגינות למנצח שנא׳ מקום כל לעתיד וניגון ניצוח

 הכי אלא משמע מהיכא ידעכא ולא מדבר הוא לבא
 לרבים מפרש ואמר אומר הוא תורגמן ע״י להו: קים הוי

 בתמלה משמע מזמור לדור :למתורגמן ולוחש משכיל דהיינו
 משמע לדור מזמור :מזמור אומר כך ואמר רה״ק לדוד היה

 לחד אתה מכאן ללמד לדוד: השכינה באה המזמור חתוך
 :וגו׳ מנגן לי קמו ועתה שנא׳ מוכיח אמר מפסוק וגס

שתשרה מתכוין שהיה מנגן לי לקחו הך כי מצוה של שמחה
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 פ״כ שכת הלכה ומלדבר רב אמר יהודה רב אמר ה׳ יר
̂ ,והא איני טוב לחלום וכן נחמן[ ]רב )רבא( אמר
 יש ואין רבו לפני היושב ת״ח רב אמר גידל רב אמר

 ה שה״ש שושנים *שפתותיו שנ׳ תכויגה מר נוטפות שפתותיו
 ששונים אלא שושנים תקרי אל עובר מור נוטפות

 הא קשיא לא עובר מר אלא עובר מור תקרי אל
 ברבה והא הא אימא בעית ואי בתלמידא הא ברבה

 כי רנפתח בתר הא דנפתח מקמי הא קשיא ולא
 אמר בשמעתא למפתח בעי הוה כי דרב׳ הא

והדר רבנן בדחי וקא דבדיחותא מילי ברישא
בשמעתא: ופתח באימתא יתבי

 נח משה אומר אליעור רבי אמרו מי הוה הלל ח״ר
 שם הם הים על שעמדו בשעה אמרוהו וישראל

 מלים ואמרה הקרש רוח משיבה וגו׳ ה׳ לנו *לא אמרו
 ,יז״י יהושע(]יהודה[ ר׳) וגו׳ איךיחל אעש׳כי למעני *למעני

 מח ישעי עליהן שעמדו בשעה אמרוהו וישראל יהושע אומר
 רבי וכו׳ ומשיבה לנו לא אמרו הם כנען. מלכי

 בשעה אמרוהו וברק דבורה אומר המורעי אליעזר
 ה׳ לנו לא אמרו הם ויבין סיסרא עליהם שעמדו

 למעני להם ואמרה הקדש רוח משיבה לנו לא
 עזריה( בן אלעזר )ר׳ וגו׳ יחל איך כי אעשה למעני

 אמרוהו ועזריה ומישאל חנניה אומר עקיבא[ ]ר׳
רואה שממה מתוך לישן הולך אם לחלום וכן שכיכה: עליו

:שממה מתוך ללמוד צריך ברבה הא :טוב מלום
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 אמרו הם נבוכדנאצר עליהם שעמר בשעה

 חוקיה אומר עקיב^ן(]ראב״ע[ )ר׳ וכו׳. ומשיבה לנו
 הם סנחריב. עליהם שעמד בשעה אמרוהו וסיעתוח י

 מרדכי ׳אומ הגלילי יוסי ר׳ וכו׳ ומשיכה לנו לא אמרו
 הרשע המן עליהם שעמר בשעה אמרוהו ואסתר

 אומרים וחכמים וכו׳ ומשיבה לנו >6 אמרו הם
 אומרים שיחו לישראל להם תקנו שביניהם נביאים

 שלז^ וצרה צרה כל ועל ופרק פרק כל על אותו
 אותו אומרים ולכשננאלין לישראל עליהם הבא

 פרקא סוף הללויה חסד^ן רב אמר הגאולה על
 פרקאאמר ריש הללויה אמר הוטית רב כר רבה

 פי ידבר ה׳ כתהלת מודים הכל רכא כר חנין רב
 הללויה ועד לעולם קדשו שם בשר כל ויברך

 שמאי בית אומר הוא היכן ער פרקןית ריש דבתרי׳
 אומרים הלל ובית שמחה הבנים *אם ער אומרים קיג מלי׳

מים: למעינו *חלמיש עד שסק׳ד
 ישועה קרן מצמיח דצלותא שילא בר רבה ואמר נט
 גדול שם לך *ועשיתי דוד. מגן דאפטרתא שם

 ב׳ שיש דבמקום מורים הכל :תתליס דם׳ כילהו הללויה ״בל^ ש
 יוסדא רב פליגי לא לסרק סרק בין הללויה פעמים

מלרע: ולוד מלעיל דקד הונא רב בר ורבה
 טפי לומר שייך ובצלותא העתיד על מתפללין שאנו רצלותא

 מבקשין ואכו כיכהו דריזמי משים ישועה קרן מצמייו
דוד מגן דהפטורה ברכות דאפטרתא ישועה: קרן שיצמיח־
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 זד. יוסף רב תני בארץ. אשר הגדולים כשם

 יב לאשי׳ ריש אמר גדול לגוי *ואעשך דוד מגן שאומרים
 שם זה *ואברכך אברהם אלהי שאומרים זה לקיש

 שאומרים זה שמך ואגדלה יצחק אלהי שאומרים
 שם *והיה ת״ל בכולם חותמין יהו יכול יעקב אלהי

 קיח גומר רביעי *ת״ר בכולם: חותמקולא בך ברכה.
 רבי דברי הגדול הלל עליו ואומר ההלל את עליו

 כג מלי׳ הגדול הלל מהיכן אחסר. לא רועי *ה׳ וי<א טרפון
 קל,• שהר' בכל. נהרות *על ער *מהודו יהודה רב אמר
 בבל.שםקצ< נהרות על עד המעלות *משיר אמר יוחנן

 קלד שם יה לן בחר ועקת מכי* ףאמ יעקב בר אךן^ן רב
 יזלה שס הגדול הלל שמו נקרא ולמה .בבל נהרות על ועד

 עולם של ברומו יושב שהקכ״ה מפני יוחנן[ ]א״ר
 קלוי יהושע רבי אמר בריה. לכל מזונות ומחלק

 עשרים כנגד מי. כנגד כל״ח וששה עשרים הני
 להם נתן ולא .בעולמו הקב״ה שברא דורות וששה
 לוי בן יהושע רבי ואמר בחסדו. אותם וזן תורה
שם חובתו שגובה למי הורו טוב כי לה׳ *הודו מ״ד

 דוד מגן בתפלת למימר שייך לא תכי משוס אומר הי' ורש״י
 :בתפלת שייך לא בהדדי מתימות ותרי אברהם מגן אמרנו שכבר
 הגדול: הלל עליו ואומר ההלל את עליו גומר רביעי ה״ג

 יושב שהקב״ה לומר: צריך שאכלו המזון שם על רועי ה׳
 למס נותן השמים לאל הודו דכתיב וכו׳ עולם של ברומו

:גדול דבר והיינו בשר לכל
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 יתום כשיו עני בשורו עשיר בטובתו ארם של

 'קשה יוחנן א״ר בתרנגולתזית. אלמנה בביצתו
 כיולדה דאלו כיולדה. כפלים אדם של מזונותיו

 כתי׳*בעצבון במזונות ואלו בנים תלדי *בעצב כתי׳ ג לאשי׳
 אדם של מזונותיו קשין אלעזר )א״ר .תאכלנהשם

וסמיך בשר לכל לחם *נותן שנא׳ סוף ים כקריעת קל׳ "לי׳
 יוחנן[ ]א״ר אלעזר( וא״ר .לגזרים סוף ים לגוזר ליה

 דאלו הגאולה מן יות^ אדם של מזונותיו קשין
 מלאך רע מכל אותי הנואל *המלאך כתי׳ בגאולה יאשי׳מח

הרועה *האלהים כתיב במזונות ואלו שםבעלמא.
 הראשון לאדם הקכ״ה שאמר בשעה אריב״ל אותי.

אמר דמעות. עיניו זלגו לך תצמיח ודרדר *וקוץג שם
 כיון אחד. באבוס נאכל וחמור אני רבש״ע לפניו

נתקררה מיד לחם תאכל אפך *בזעת לו שאמר שם
 כראשונה. עמדנו אם אשרינו ר״ל אמר דעתו.
 מינהדקא פלטינן לא ]ועדיין[ ;אכתי( אביי )אמר

 שובי רב אמר .)דחקלא(]רדברא[ עשבא אכלינן
 של מזונותיו קשין עזריה בן אלעור רבי משום

להפתח צועה *מהר שנא׳ סוף ים כקריעת אדם נא ישעי׳
 מסדו לעולם כי טוב כי משמע והכי לו שהשפיע בטובה בטובתו

 עשיר לו: שנתן בטוב כלומר טוב בכי לעולם עושת הוא יזסד
 תרי תאכלנה בעצבון גופו: על ומכפר ממון מפסידו בשוריו
 למי הקב״ה לו עושת גדול נס כלו׳ סוף ים כק־־יעת :משמע
ריזמי למבעי וכ״מ סוף ים בקריעת עשה כאשר מזונות לו שנותן
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 גי׳ יג׳ אלהיך ה׳ ואנכי בתריה וכתיב לחמו. יחסר ולא וגו׳

 ׳ הגט׳ של נקביו קשין אלעזר וא״ר .גליו ויהמו הים רוגע
 ולאמממפ״ב ל^פוץךן צועה מהר ׳שנא המיתה כיום אדם
 אלעזר רבי משום ששת רב אמר לשחת. ימות

 עובד כאלו המועדות את המבזה כל עזריה בן
 >!ד ת1שח וכתיב לך תעשה לא מסכה *אלהי שנאמר כו״ם

 פ׳ שם ששת רב ואמר תשמור. המצות חג את בתריה
 וכלכתיא הרע לשון המספר כל עזריה בן ר״א משום

 לחברו שקר ערות המעיד וכל הרע לשון המקבל
 " אותו תשליכון *לכלב שנא׳ לכלבים להשליכו ראוי

 תשיא:" לא ביה קרי שוא שמע תשא לא בתריה וכתיב
אמרינן מ׳יט אנן הגדול הלל דאיכא מאחר וכי

 “ דברים ה׳ בו שיש מפני יוחנן( )א״ר האי.
 תורה ומתן סוף ים וקריעת מצרים יציאת הן אלו

 מצרים יציאת משיח. של וחבלו המתים ותחיית
 ׳מי,1מסוף ים קריעת ממצרים. ישראל *בצאת רכתיב
 י ק שם *ההרים דכתיב תורה מתן וינס. ראה *הים דכתיב

 פםעצור כשהוא ארם של נקביו קשין אמתי(: לדקדק הרב )כיק
 שעושה המועדות את המבזה עצור: לשון צועה .המיתה כיוס

 לן וכסקא תשמור המצות מג את דכתיב המועד במול מלאכה
 המקבל מועד: של במולו מלאכה איפור מגינה במסכת מיניה
מבעי לא דלקבולי אע״ג ומיהו מבריו על שמאמין הרע לשון

כדה: במסכת כדמפרש מבעי לה למימש
בית דכתיב משום יותר ומשובין הגדול הלל דאיכא מאהר
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 המתים תחיית צאן. כבני גבעות כאלים רקדו

 חבלו החיים. בארצות ה׳ לפני *אתהלך ידכתיבט'קילח
וא״ר וגו׳. לנו לא ה׳ לנו *לא דכתיב משיח שםק״ישל

 ]אמר[ )תני( דאמרי איבא מלכיות שיעבוד וו ? יוחנן
 ומגוג. גוג מלחמת זה לנו לא ה׳ לנו לא יוחנן ר׳

 מילוט בו שיש מפני אמר יצחק בר נחמן רב
מלטה ה׳ *אנא שנא׳ מגיהנם צדיקים של נפשם ט!קשם

 צדיקים של ירידתן בו שיש מפני אמר חוקיה נפשי.
 לנו לא ירידתן האש מכבשן ועלייתן האש לכבשן

 אמר כבוד תן לשמך כי חנניה אמר לנו לא ה׳
 למה עורי׳ אמר אמתך ועל חסדך על מישאל

 ה׳ את *הללו בעלייתן. כולם. אמרו הגוים יאמרו ידי שם
 אמר האומים כל שבחוהו חנניה אמר גוים כל

 ואמת עזריה. אמר חסדו עלינו גבר כי מישאל.
 אמר( יוחנן )ור׳ כלם. אמרו הללויה לעולם ה׳

 אמרו. גבריאל הללויה לעולם ה׳ ואמת ]וי״א[
 אבינו אברהם את הרשע נמרוד שהפיל שבשעה

 רבש״ע הקב״ה לפני גבריאל אמר האש בכבשן
 אמר האש מכבשן הצדיק את ואציל ואצנן ארד
 חישאל חנניה כשניצולו אמרו גבריאל וגוגור: ליזם נותן

 לבר דחי רכיעאה י7 וריויה כדכתיב שם היה והוא ועזריה
 אבינו אברהם שנשלף בשעה כן הבטיחו שהקב״ה לפי אלהין
 לעולם ה׳ ואחת אחר הבטחתו לו וכשהקיס האש בכבשן
אחרסל בקרא כך שע״ש שהפיל בשעה הבטחתו: שקיים
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 בעולמו יחיד והוא בעולמי יחיד אני הקב״ה לו

 הקכ״ה שאין ולפי היחיד את להציל ליחיד נאה
 מבני שלשה ותציל תוכה א״ל בדיה כל שכר מקפח

 שהפיל כשעה ]השלוני[ )הצדוני( ר״ש כדדרש בניו
 כבשן לתוך ועוריה מישאל חנניה את נבוכדנצר

 רבש״ע הקב״ה לפני הברד שר יורקמי אמר האש
 הללו הצדיקים את ואציל הכבשן את ואצנן ארד
 שאתה בכך הקכ״ה של גדולתו אין גבריאל לו אמר
 את מכבים שהמים יורעין והכל ברד של, שר

 שם מבפנים ואקרר אלך האש של שר אני אלא האש
 ע״ב הקב״ה אמר נם בתוך נס ואעשה מבחוץ *ואקריח

 ה׳ ואמת ואמר גבריאל פתח שעה באותה רד
 ואמת אומר[ נתן ]ר׳ אומרים( )ויש הללויה: לעולם

 ראמר .כדרכהונא אמרוהו. שבים דגים לעולם ה׳
 ?י לי׳מ היו אמנה מקטני הדור שבאותו ישראל הונא רב

 !ייכגי סוף בים ים על *וימרו מ״ר מרי בר רבה וכרררש
 באותה ישראל שהמרו מלמד שמו למען ויושיעם

 כך אהר מצד עולים שאנו כשם ואמרו שעה
 לשר הקכ״ה לו אמר אחר מצד עולים מצרים

 רבש״ע לפניו אמר ליבשה אותם פלוט ים של

 מבחוץ ואקריח האש: בכבשן אברהם את והפיל שאמר
 אלך גובריא דכתיב האור לתוך אותם הזורקים את לשרוף

 :נורא די שביבא המון קטיל כנו ועבד מישך לשדרך הסיקו די
מבכי להציל שהבטימכי הבטקתו לי שקיים לעולם ה' ואמת
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 ונוטל וחוזר מתנה רבו לו שנותן עבד יש כלום
 ומחצה אחד לך נותן אני ליה אמר ממנו אותה

 שתובע עבד יש כלום רבש״ע לפניו אמר שבהם
 מיד ערב יהיה קישון נחל לו אמר לדין. רבו את

 אותם וראו ישראל וכאו ליבשה והשליכם פלטם
על מת מצרים את ישראל *וירא דכתיב והיינו •ד שמית

 בפרעה דאלו שבהם ומחצה אחד ומאי הים שפת
 כתיב בסיסרא ואלו בחור רכב מאות *שש כתיב שם

 אתא סיסרא אתא וכי ברזל רכב מאות פיפט׳׳ד*תשע
 כוכבים עליהם הקב״ה הוציא דפרזלא בדקרי עלייהו

 הכוכבים נלחמו שמים *מן דכתיב שסהממסילותם
 אקדירו עלייהו ככבים דנחיתו כיון וגו׳ ממסילותם

 בנחל נפשיהו לאקורי נחיתו דפרזלא דקרי הנך
 והשלם לך קישון לנחל הקב״ה ליה אמר קישון

 לים והשליכם קישון נחל גרפם מיד לים ערבונך
 מאי קדומים נחל גרפם קישון *נחל שגא׳ הגדול 0ש

 שעה באותה מקדם ערב שנעשה נחל קרומים נחל
 אמר הללויה לעולם ה׳ ואמת ואמרו דגים פתחו

 הבית עקרת *מושיבי מ״ר לקיש בן שמעון תלי׳קיגרכי
 עולם של רכונו הקב״ה לפני ישראל כנסת אמרה

 :לדגים פרכסה מתנה רבו לו שנותן :אלרהס של בכיו
 לאקורי נחיתו עלייהו שמית כוכבי דנחיתו כיון ה״ג

 אל הולכים הנמלים כל כדכתיב ליס שגרפם קישון בנחל
 פרעת ממיל מתנתנו לכו ששילם לעולם ה׳ ואמת הים:

והמשונים הזקנים ישראל כנסת אמרה הימנו: להתפרכס



 שלי׳ פסחים י עש" ק פי פסחים ג׳ עי
 בתים: בעקרי שדרה זה כחולדה בניך שמוני
 סא כנסת אמרה ה׳ ישמע כי *אהבתי מ״ד רבא דרש

 שם אהובה אני אימתי רבש״ע הקב״ה לפני ישראל
 קי! מלי׳ ולי דלותי תחנוני. קול שומע שאתה בזמן לפניך

 רבש״עי״ה הקב״ה לפני ישראל כנסת יהושיעאמרה
 אמר .להושיע נאה לי המצות מן אני שדלה אע״פ

 לש״א שלח יוסי ברבי ישמעאל רבי כשחלה כהנא רב
 שאמרת דברים שלשה או שנים לנו אמור רבי לו

 מ״ד אבא אמר כך לו שלח .אביך משום לנו
 קק שה אלא עבידתינהו מאי עכו״ם גוים כל ה' את *הללו

 רקא ונפלאות גויסאגבורות כל ה׳ את הללו ה״ק
 שלח ועוד חסדו. עלינו גבר כ״שאנןכי עכירלהו

 כסבורה למשיח דורון שתביא מצרים עתירה לו
 קבל למשיח הקב״ה לו אומר .הימנה מקבל שאינו
 סח שם *יאתיו מיר במצרים לבני נעשו אכסניה מהם

 ומה בעצמ׳ ק״ו כוש נשאה מצרים. מני חשמנים
 מדכתיב כדמשחע כך כל קשובים שאינם על אחרו שבהם

 :הבית עקרת ששמות הבנים על צועקת שהאם הבנים אס
שדרה זו כחולדה בגלוי: חטאתם מרוע בניך שמוני

הבית: עקרת והיינו הכתים בעקרי
 אהבת כלו׳ אהבתני כמו משמע אהבתי לפניך אהובה אני

 שהרי האומות מכל יותר להושיע נאה לי :אותי
 דעליכו משום לשבח עכידתינהו מאי עכו״ם חדוך:” ישראל

 ונפלאות אנבורות לשכוחיה: הוא עלן ותא חסדו גבר
קשיח למלך דורונות חשמנים יאתיו לי: שעשה לחזיתו
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 בהן נשתעכרנו שלא אנו כך בהן שנשתעבדו הללו

 תריץ כוש מיד מהם קכל הקב״ה לו אמר עאכ״ו
 אמרה בעצמה ק״ו ארם מלכות נשאה .לאלהים ידיו
 עאכ״ו. שאחיהם אנו כך אחיהם שאינן הללו ומה

 וקנה חיה נעור קנה חית *גער לגבריאל הקב״ה א״ל סח מלים
 הקנים בין שדרה קנה חית גער אחר דבר עדה לך

א״ר ירענה. שרי וויו מיער חדר *יכרסמנה דכתיב פ שם
 שכל בחיה געור א״ל יוחנן אי׳ר אבא בר "הייא“

 כעגלי אבירים עדת אחד. בקולמוס נכתבין מעשיה
 .בעלים להם שאין כעגלים אבירים ששחטו עמים

 ממון לקבל ידיהם שפושטים כסף ברצי מתרפס
 יחפצו קרבות עמים בור בעלים. רצון עושין ואינן

 קרבות האומות בין שיפורו לישראל להם גרם מי
 מאות שלש חרא ועור ליה אמי בהם. חפצין שהיו

 שברומי גרול בכרך יש שווקים וחמשה וששים
 אחד וכל בירניות שס״ה בו יש ואחר אחד וכל

 יש ומעלה מעלה וכל מעלות שס״ה בו יש ואחר

 :עכו״ם חית גער :שי מלכים יובילו לך מיניה לעיל כדרתיב
 הקנים כין קנים לשון ליה דריש קנה .ישראל עדה לך קנה

 מדכתיב אחר בקולמוס נכתבים מעשיהם שכל ביער:
 אמד פת כולם כלומר אמד קולמוס משמע קנים ולא קבה

 ממייבין כולן לפניהם לדין ישראל בא אס לישראל לתם להרע
 ברצי ידו: פושט פס מתיר כסף ברצי מתיפם אותו:

מקבלין שהם בשמד רצונם לעשות ישראל עם מתפייס כלי׳
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 שמעון ר׳ אמר כולו. העולם כל את לזון כרי בה

 ברבי ]ישמעאל[ )שמעון( ר׳ לה ואמרי ]לר׳[ כרבי
 .חברך ולחברי ולחכרך לך א״ל למאן חני לר׳ יוסי

 0 ישעי׳ יאצר לא לח׳ קדש ואתננה סחרה *והיה שנא׳
 לא יוסף רב תני ה׳. לפני ליושבים כי יחסן ולא

 כי גנזיו בית זה יחסן ולא אוצרותיו בית זה יאצרו
 ולמכסה לשבעה לאכול סחרה יהיה ה׳ לפני ליושבי׳

 קיט המכיר *זה אלעור א״ר ה׳ לפני ליושבים מאי עתיק.
 1 אלעור א״ר דאמרי איכא בישיבה חברו מקום

 עתיק ולמכסה מאי בישיבה. חברו פני המקבל זה
 נינהו ומאי יומיא עתיק שכסה דברים המכסה זה

שכסה דברים המגלה זה דאמרי איכא תורה סתרי
תורה: טעמי נינתו ומאי יומיא עתיק

 דגן של אוצרות בית יאצר לא : דבריהם מקיימין ואיכן
 של גנזיהם בית זה חוסן לשון יחסן ולא ויצהר: תירוש
 ולמכסה ונחזק: בחסן וחסוכיס וסמוכים הגנוזים וזהב כסף
 דואג שלבו לימי אלא אדם לכל אותה מוסר שאינו היינו

 בישיבה חבירו מקום המכיר זה :דורשין אין בסרק כדאחרי׳
 הוא ומכיר הואיל דודאי פלוני חושב מקום זה לומר שיודע
 זה יומיא עתיק תמיד: שם לישב הוא רגיל כולם מקום

 מרכבה מעשה תורה סת^י יתיב: יומין ועתיק דכתיב הקב״ה
 לעלם: שמי זה כדכתיב שם של ופירושו בראשית ומעשה

 למכסה משמע והכי יומיא עתיק שכיסן דברים המגלה זה
 ונתן גילן יומין ועתיק מתחלה חכוסין שהיו תורה סתרי
זה: בפסוק שאמור למה זוכה אותן שמגלה ימי לגלותן ישות
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 יוסי בדבי ישמעאל רבי משום כהנא רב אמר סב
 שנוצחין למי זמרו לדור. מומור *למנצח מ״ד שם

 מדת הקב״ה במרת שלא וראה בא ושמח. אותו יט תלים
 אבלהקכ״ה ועצב. אוהו בשרודםנוצחין מדת ב״ו

 לולי להשמידם *ויאמר שנא׳ ושמח. אותו קינוצחין שם
 ישמעאל רבי משום כהנא רב ואמר וגו׳. בחירו משה

 משום לקיש בן שמעון ר׳ משום אמרי ורבנן יוסי בר׳
 ידו כנפיהם מתחת אדם *וידי מ׳׳ד נשיאה יהודה ר׳

 כנפי תחת פרושה שהיא הקכ״ה של ידו זה כתיב
 :הדין מדת מפני תשובה בעלי לקבל כדי החיות

 שבעולם וזהב כסף כל שמואל אמר יהודה רב אמר סג
 *וילקט שנאמ׳ למצרים והביאו לקטו יוסף שס
 לי אין מצרים. בארץ הנמצא הכסף כל את יוסף כראשי׳
 ארצות ובשאר כנען שבארץ .מצרים שבארץ אלא ט!

 ישראל וכשעלו מצרימה. באו הארץ *וכל ת״ל מנין אמ שם
מצרים. את *וינצלו שנא׳ עמהם. העלוהו ממצרים יב שמ!ת

 דגים בה שאין זו כמצולה עשאוה אסי רב אמר כגיי׳
 דגן. בה שאין כמצודה אמר לקיש בן שמעון ^ורבי

משמע מפעיל לשון למכצין אלא למכוציז כתיב מדלא למנצח כמצודה
 בחירו משה לולי :לכוציזו לבריותיי כין שנותן ייח

 דשכך משוס ביזירו ליה וקרי במשה קרא ביה חשתבין אלחא נת' כמ
 שמקטרגת הרין מדת מפני :בכך הוא שמיז אלמא יזמתו את

בסתר: מקבלם והוא תקבלם לא ואומרת
עוף ואין רגן כה ואין עופות: לצוד שפורשין זו כמצודה
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 שלמה. כן רחבעם ער מונח והיה פ״א( בברכות עם
 טרחבעם ונטלו ירושלים על מצרים מלך שישק בא

 יד מ״א עלה רחבעם למלך החמישית כשנה *ויהי שנא׳
 ״ןעי אוצרות את ויקה עלים ירו על מצרים מלך שישק

 ויקה לקח הכל ואת המלך בית אוצרות ואת ה׳ בית
 זרח בא שלמה. עשה אשר הזהב מניני כל את

 אסא בא .מצרים מלך משישק ונטלו כוש מלך
טברימון. בן להדרימון ושיגרו כוש מלך מורח ונטלו

 בא טברימון. בן מהררימון ונטלוהו עמון בגי באו
 בא ארו. עך מונח והיה עמון מבני ונטלו יהושפט
 , מסנחרב ונטלו חזקיהו בא .מאחז ונטלו סנחרב

 ”'כונטלוהו כשדייס באו צדקיהו. עד מונח והיה
 באו מכשדייס. ונטלוהו פרסיים באו מצדקיהו.

 דהיינו מצולת וגבי דגן גרסינן מצודה וגבי אליה כסכה
 מלחמתו :מצולת לשון דריש וינצלו .דגים גרסיכן מיס

 בדברי קראי בזריז אסא מליזמת אבל גמרא במצרים זריז של
 בעשא על לו לעזור ארס מלך להדרימון ושיגרו הימים:

 קראי בעמוכיס יהושפט ומליזמת כינהו וקראי .ישראל מלך
 כדי במליזמתס עמהס גנזיהם להביא הראשונים ודרך

 כוטלין כוציזין וכשהן יבריזו ולא ממונם איזר לבס שימשך
 ויוזקיהר קראי באיוז סניזרב מליזמת .הממון כל את המכציזיס

צדקיהו את תפסו כשדים :המלאך כשכגפן מסכמריב נטלו
.1 22
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מיונים ונטלוהו רומיים באו מלסיים ונטלוהו יונים

ברומי: מונה ועריק
 מטמוניות חנינאשלש חמא[בר )ר׳אחאי(]רב אמר סד

 ואחת לקרה נתגלח אה׳ .במצרים יוסף הטמין הש
 לעתיד לצדיקים גיווה ואחת בןאסוירוס. לאנטוניגוס לעיל
 לרעתו לבעליו שמור *עושי־ חלק( כפ״ק )גם לבא. *"ך

*ואת נשנאס ק־־־ח של עשרו יה לקיש ריש ?'אמרמטמ,
 זה אלעור רבי )תאמר כי־יגליחם אשר היקום כל 7,□*

 לוי רבי אמ~ רגליו. על שמעמידו אדם של ממונו שכפתי
 בית מפתחות היו לכנות פלדות מאות שלש מך״ימשאוי
:דגלרי וקולפי אקלידי ובולחו קרח של גנזיו

 סי׳דיא״ש יונתן א״ר נחמני בי״ שמואל רבי אמר חלקדנ
 כי *אודך ולמטה מאידך כלן כשד״ך אדי״ש !ע״ש

 הבונים מאסו אבן דור “אמ לישועה לי ותהי עניתני ״ישי
 זא^ת היתה ה׳ מאת ישי אמר פנה לראש היתח סה
שס

 מלכותך פריסת דכתיב חכשדיס המלכות קבלו פרסיים קראי.חק,ס^,
ופרס: למדי ויהבית

 מן וכטרד נתגאה ממונו רוב ידי שעל קרח של עשרו זה
 שלש כל וכן דוקא לאו מאות שלש משר העולם:

 אקלירי :לבי שמשמיץ רגליו על שמעמידו : בתלמוד מאות
 של דגלדי : ש״ירדורא שקורין פותקות וקולפי : מפתיזית
 ואע״ם ייומורים וגמלים מיסיס על שנותנים עור של מרצופין

פרדות: מאות שלש משאוי היו כן
צאן: ורועה מאיויו צעיר שהיה דוד זה הבונים מאסו אבן
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 כגיל׳ ת׳ עשה היום זח אחיו אמרו בעינינו נפלאה היא

 אמרי נא הושיעה הי אנא שמואל אמר ב׳ ונשמה׳
 כשם הבא כרוך דוד אמר נא הצליחה ה' אנא אחיו

 אל שמואל אמר ה׳ מבית ברבנוכם קשי אמר ה׳
 קרנות ער בעטתי׳ חג אסרו כולם אמרו לנו תאר ה׳

 ארוממך אלהי ואודך אתה אלי שמואל אמר המזבח
 חסדו: לעולם כי טוב כי לה׳ הודו כלם ואמרו דוד אמר

סה אט; דרכי משמיה לה אמר תמנץ עוירא רב דרש
 שם *ויגדל מ״ר אסי דרבי משמיה לה אמר ווימנין

 ע״ב הגמל ביום גדול משתה אברהם תעש ויגמל הילד
 ניאשי* הקב״ה עתיד יצחק את הגמל ביום מאי יצחק את

 כא ורעי עם הסד שיגמול כיום לצדיקים סעודה לעשות
 של כוס לו ושותקנותנין לאחרשאוכלין שליצחק.

 להם אומר ברך לו אומרים לברך לאברהם ברכה
 נותנין ישמעאל ממני יצא שכבר לפי אברך לא אני
 שכבר לפי לכרך ראוי איני להם אומר ליצחק לו

 אני להם אומר ליעקב לו נותנין .עשו ממני יצא
 בחייהן אחיות שתי נשאתי שכבר לפי אברך לא

 היום זה :אמרוהו אתיו רבים לשין בעינינו נפלאה
 בו ולשמות לגיל שסופן מתכבא היה שמואל וגו׳ ה׳ עשה

 כלומר אחיו אמרו נא הושיעה ; אויביהם מיד שיושיעם
 לא במלכותו: שיצליתוהו אמר נא הצליחה ורוד דוד: ע״י
ושלמים זבתיס הביאו בעבותים חג אסט :רבים לשון לנו

: במזבת מדמם ולהזות לשמות הרבה
*22
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 טול למשה לו אומרין עלי. לאוסרן תורה שעתירה

 שלא לפי אברך לא אני לחט אומר וברך אתה
 אומרים במותי ולא בחיי לא לארץ ליכנס זכיתי

 אברך לא אני אומר וברך אתה טול ליהושע לו
 אומרים בנו יהושע בנו נון דכתיב לבן וביתי שלא

 ולי אברך אני להם אומר וברך אתה טול לדור לו
 :,אקרא ה׳ ובשם אשא ישועות *כוס שנא׳ לב־־ד נאה יזיי מלי׳

 יאכלו לא נרדמו יאכלו נתנמנמו אומר יוסי רבי קב
נים ולא נים אשי רב אמר .מתנמנם דמי היכי ע״ב

 לאהדורי ידע ולא ועני ליה דקרי כגון תיר. ולא תיר
 קמיה יתיב הוה אביי מדכר ליה טדכרו וכי סברא
 מד נאים' קא מינם א״ל נמנם רקא הוא דרבא

 נרדמו יאכלו■ נתנמנמו וחנן מנמנם קא מנומ" א״ל
יאכלו: לא

 הימים בדברי יתיב קא יוסף בן אפרים משפמות ונו׳ בנו נון
ע״כ: ליהושע ברא קשכיז ולא יהושע עד



ברכות מהירושלמי מדרשים
ראשון פרק מאימתי

 א דוד של חלונו כנגד תלוי חיה כנור לוי א״ר
ומרפרפת הליל׳ בחצי יוצאת צפונית רוח והית׳

 בנקמ״כג המנגן. *כנגן הה״ד מאליו מנגן והיה בו
היה הכנור המנגן כנגן אלא כאן כתיב אין המנגן

מאליו: מנגן
כ לעיבורה נחית הוה כד נחמני בר שמואל רבי

 רבי והוה גרוסא יעקב ר׳ גבי מתקבל הוה
 קרי הוה היאך משמענה קופי ביני מיטמר זעירא
 דהודה עד וקרי וחור וקרי וחזר קרי והוה שמע
 ׳דתל,תחטאו ואל *רגזו מ״ט שנתיה גו מיניה שקע

סלה: ודומו וגו׳ אמרו
 חביביןג סופריבט שדברי לך תדע אמר בא רבי

קרא לא אלו טרפון ר׳ שהרי תורה מדברי
 דברי על שעבר ידי ועל בעשה אלא עובר היה לא

 י קהלת ישכנו גדר *ופורץ שם על מיתה נתחייב הלל בית
 גלם י״מ מדברי זקנים דברי *חביבין אמר חנינא ר׳ נחש

חמורי׳
׳)" :מנשבת ומרפרפת

מתקבלמתאכסן: לעבוראלעברשכיס: לבבל: מא״י יורד נחית
ב״כ חר״ש וללמוד לשמוע הכלים אל כיזבא כו׳ מטמר

 ופיןד אימה לו היה עכותכותו ומכת נק״ש נוהג הוא האיך
עצמו: כמבא והיה לפניו להראות

כסכנה: היה כב״ש לקרות הטה שר״ט על מיתה נתחייב
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 *אטיף וכתיב יטיפון תטיפו *אל דכתיב נביאים כ מיכה

 למלד דומים הם למה וזקן נביא ולשכר ליין לךשם
 כתב מהם אהד על למדינה פלמנטורין ב׳ ששלח

 שלי *וסומנטורין וחותם כתב לכם מראה אינו אס”פי׳מצנס
 לא אפילו כתב מהם אחר ועל לו תאמינו אל

 תאמינו שלי וסומנטורין וחותם כתב לכס מראה
 מופת או אות אליך *ונתן כתיב בנביא כך לר יג דבלי׳

יירוך: אשר התורה פי *על כתיב ובזקן שסי׳
 רבי יום בבל הללו פרשיות כ׳ קורק מה ומפני ד

 כהן שכתוב מפני “אמ חד סימון ור׳ לוי
 הרכרו׳ שעשרת מפני אמר וחד וקימה. שכיכה
 לך יהיה לא ישראל. שמע אנכי כחם. כלולים

 למלכא דרחיס מאן ואהבת תשא לא אחד. ה׳
 השבת יום את זכור לשקרא. כשמיה משתבע לא

 שקולה שהיא שכת מצות זו אומר רבי תזכרו למען
 קדשך שכת *ואת דכתיב תורה של מצוותיה כנגד נחמיה"

 להודיעך נו׳ צוות ותורה וחקים ומצות להם הודעת
 ירם למען כבד המצות. כל כנגד שקולה שהיא

 דקטייל מאן מהרה ואבדתם תרצח לא ימיכם.
 וגו׳ לבבכם אחרי תתורו ולא תנאף לא .מתקטיל

 נינהר דחטאה סרסורי תרי וליבא עינא יצחק א״ר
 אמת: נביא שהוא תוכי? ומיסת אות שיתן צריך ן לי נו׳ תטיפו אל

 :סי׳ ליתן וא״צ יורוך :צירה וסומנטורין :שלומים פלמנטורין
:ק״ש של פדשיות שתי



שמ ברכות ירושלמי
 הקב״המשליכג אמי־ וגו׳ ועיניך לי לכך בני *תנה דכתיב

 דירי. דאת ידע אנא ועיניך לכך לי יהכח אין
 תענה לא חברך. דגן ולא דגנך ואספת תגנוב לא

 י *ימיה אמת אלהים *וה׳ ונתיב אלהיכם ה׳ אני ברעך
 ומלך חיים אלהים שהי^ אכין א״ר אמת מהו

 חברך על שקר ערות הערת אם הקב״ה אמר עילם
 בראתי שלא בי העדת כאילו עליך אני מעלה
 ני*מ עי׳ ביתך מזוזות על וכתבתם תחמיר לא וארץ. שמים

:חברך של ולא ביתך
 ה הדין כעין איבו א״ר השמים. פרושות *וכפיו

אבינאמ״אח בר אלעזר א״ר עומד היה נקרים
 סימון רב כלום ב״ה מבנין חטפו שלא הללו ככפים

 בארץ תורה הזכיר לא אמר לוי בן יהושע ר׳ בשם
 קת תלי׳ וגף גויס ארצות להם *וייתן טעם מה אותו מחזירין

ותורותיו: חקיו ישמרו בעבור מפנימה

קורא היה
שני פרק

ו אירי בר יעקב רבי על מסתמיך הוה יוחנן רבי
 לפשוט יכול שאין פדאגר״א הנקרא׳ קולה נקרים :אס אין
 כו׳ ככפים ענותניתו: מכין הקב״ה לפני עומד היה כ״כ ידיו
 הארץשבבהמ״ז: בברכת בארץ כלום: ב״ה מבכין נהגו שלא רמז

על נשען היה לכך היה בשר שבעל א י" מתאכסן. נשען טסתמיך
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 א״ל קמוי מן ליה ומטמר לי׳ חמי אלעור ר׳ והוה
 שאיל דלא חרא כבלאה הדין לי עבד מילין הרין

 א׳ילכן מןשמי. אמרשמעתא דלא וחרא בשלמי
 דרכה בשלמא שאיל לא דזעירא גביהון נהגין אינון

וגו׳: ונחבאו נערים *ראוני מקיימין ראינון איזככט
 הולכין עושין היו מה הדור ליצני ליצנותא אינהו ו

 אימתי לו ואומרים דור של חלונותיו אצל
 אומר והוא נלך ה׳ בית אימתי המקדש בית יבנה
 דכתי׳ אני שמח להכעיסני מתכוונים שהם אע״פ

נלך: ה׳ בית לי באומרי׳ *שמחתי ל,׳קככמ
 ועירות ר׳ לגביה על חייא כר בון ר׳ דמך כד ח
 יישן וגו׳ העוכר שנת *מתוקה עלוי ואפטר קהלמה

 ששכר למלך משל יאכול אלא כאן כתיב אין
 מתבשר שהיה אחד פועל שם והיה הרכה פועלים

 נטלו המלך לו עשה הכלמה מן יותר במלאכתו
 ערב לעתותי וקצרות ארוכוחה עמו מהלך והיה
 ונטל הוא גם ונכנס שכרן ליטול הפועלים נכנס?
 ואומרו׳ מתרעמים הפועלים התחילו משלם שכרו

 סבר כו׳ר״י הדין בשלוחו: שאל ולא נחבא ומטמר אידי: בר ר״י
 : כך לעשות הוא ענוה שדרך יעקב ר׳ לו והשיב כן עשת שחגאוה

בכו שלחה אלא הבית יבכה לא שדוד יודעים שהיו להכעיסני
 יבכה ושלחה דוד יחות אימתי כלו׳ אימתי ואומרים

וגו׳: שממתי שכא׳ שמח ואס״ה הבית
ישן: לשון דמך אמרו ת״ק אצל מיתה להזכיר שלא מת דמך



שמא ברכות ירושלמי
 שעורת ב׳ ]אלא[ יגע לא וזה היום כל יגענו אנו

 בב׳ זה יגע להם אמר משלם. שכרו ונטל ביום
 יגע כך היום. כל אתם יגעתם שלא מה שעות

 יגע שלא מה שנה לכ״ח בתורה הייא בר בון ר׳
שנה: כמאה ותיק תלמיד

 ט חרא מובן בעי אזל דם אקיז להכא סליק כר זעיר׳ ר׳
ליטרא. הדין בכמה א״ל .מטבחא דקופר ליטר׳

 קבל ולא שתין לך א״לכחמשיןמניוחדקורסןא״לסב
 דמטי ער סליק עלוי. קבל ולא שבעין לך סב עלוי.

 ויהיב כמנהגך עביר א״ל .עלוי קבל ולא למאה
 מה לרבנן לון אמי־ ועדא לבי נחת ברמשא ליה.
 ליטרא נש כר דהכאדלאאכיל מנהגא הדין כיש

 מאי ליה אמרו קורסין. הד ליה דמהו עד דקופר
 בישרות. אכיל לא לקי לא דאי לון אמר האי

 לאיתויי בעון שלחין עוכדא לון תני למה. ליה אמרו
 לון אמר הכון כל מאי א״ל נפיק ארניה אשכחן

 הוא מנהגא מסבר עלוי כעסית רלא עלאי וייתי
 כי! ישיגי׳ .מוסריכם יחזקו פן תתלוצצו אל *ועתה אלא כן
 וסופה יסורין שתחלתה ליצנות קשה אמר פנחס ר׳

מוסריכם יחזקו פן תתלוצצו אל ועתה שנא׳ כלייה
וגו׳: ונחרצה כלה כי דכתיב כלייה וסופח

 :תלקוכי ולא יותר לך אתן שחין חלקות: קורסין בשר: דקופר
לקצב: לאתויי המעשה: להם סיפר לון תני מכין: רמהו

שהייתי עליו כעסתי אס עלי תבא עלאי וייתי שחת: אדניה
כך: הוא שהמנהג סובר
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ערמדין אין
המישי פי*ק

 ולא שחוק מתוך לא ויתפלל אדם יעמוד לא תני י
 אלא ובו׳ ראש קלות מתוך ולא שיחת מתוך

 שבן ובו׳ מחברו יפטר לא ובן תורה. דברי מתוך
 בדברי דבריהם חותמים שהיו בנביאים מצינו
 שהתם מירמיה חיץ אלעור א״ר ונחמות שבח

 עד זה בפיק לעיל ככתוב וכי׳ תוכחורת בדברי
 אם בי תחת השיבנו מאסתנו מאוס אם *כי והכתיב ה איכה

 אלא מאלישע נפטר לא אליהו ואף וגו׳ מאוס
 ודבר הלוך הולכים המה *ויהי הכתיב ר״ת מלכי׳כבמתוך
 עסוקין היו בק״ש אמר אהא רבי עסיקין היו במה

 בבריאת אמר יורן ר׳ בם *ודברת דכתיב כמו חיך י דניים
שמים ה׳ *בדבר דכתיב היינו עסוקין היו עולם לג מלים

 ירושלים בנחמו׳ אמר אבין דר׳ כריה יורן ר׳ נעשו •
 רבנן ירושלים לב על *דברו הה״ד עסוקים היו יי ישעיה

 אש רבב *והנה עסוקקהה״ד היו במרכבה מלכי׳כנאמי־י
 לעולם אמ׳ יוחנן ך׳ בשש חוקיה ר׳ וגי׳■ אש וסוסי

 צבאורת *ה׳ פיך מתוך הוה הפסוק זו יהא אל מי מלים
 אמ׳ ייחנן ר׳ בשם יוחי ר׳ וגו׳. לנו משגב עמנו

בך: ביטח אדם אשרי צבאות *ה׳ וחבריה שספד
 מקי־יב כאלו הכנסת בבית המתפלל פנחס א״ר יא

כני יביאו *כאשר טעם מה טהורה מנחה סי ישעי׳
 דרשוהו: חיותרת ודבר קתיבת עסוקין היו כמה



שמב ברכות ירושלמי
 ירמיה ר׳ ה׳ ביה טהור בכלי המנחה אה ישראל

 כה ישעי׳ בבתי מצוי הוא היכן בהמצאו ה׳ *דרשו אמר
 שהש״י אלא עוד ולא רבי אמ׳ מדרשו׳ ובבתי כגסיו׳
 פג תלים .אר בערה נצב *אלהיט שנאמ* גבם על עומד
 הכנסרה לבית הולך שהוא זה אומר הינא רבי

 י הישע לדעת נרדפה *ונדעה שגא׳ רגליו את להקל צריך
טעם ומה קימעא להלך צריך יוצא וכשהוא ה׳ את

אי>כיי הספור: צעדי אהה *כי
 חברבר ובא ומתפלל עומד היה דוסא בן חנינא רכי

 ומצאו והלכו תפלתו אה הפסיק ולא והכישו
 אוי אמרו הורו גב על ומוטל מה הברבר אותו

 את שנשך לחברבר לו ואוי חברכר שנשכו לאדם
 חכרבר דהרין עסקיה ומה דוסא. כן חנינא ר׳

 למתית קדים נש בר אי נש לבר נכית הוא כד
 נש בר למיא קדים חכרברא ואי מאית חברברא

 אמר הרגשת ולא רבי תלמידיו ליה אמרו מאית.
 אם בתפלה מכוון לבי שהיה מתוך עלי יבא לון

 תחרה מעין הקכ״ה לו ברא יצחק א״ר הרגשתי
 קמה מלי׳ יעשר*, יראיו *רצון שנא׳ מה לקיים רגליו כפות

ויושיעם: ישמע שועתם ואת
 תנובה אדם של שפתותיו עשו אם ריב״ל אמר

נ! ישעיה ניב *בורא שנא׳ תפלתו שנשמעת מבושר

• בכ?ת: קמעא
קת: מאית נושך: גכית נשכו: והכישו :7ערו חבי־בר
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 לעולם הם חיים המתים שתחיית כשם וגו׳. שפתים

 שמעלה חייא ר׳ לעולם חיים גשמים ירידת בך
 ונרעדת ליה וסמיך וגו׳ מיומיכם *יחייגו הדא מן הושע*
 מכאן וגו׳ כגשם *ויבא וכתיב ה׳ את לדעת נרדפה שם
 מתושבי התשבי אליהו *ויאמר כתיב ראירה. מלכים

עמדתי אשר ישראל אלהי ה׳ חי אחאב אל הגלעד ”א
 אם כי ומטר טל האלה השנים יהיה אם לפניו

 המטר על אמר חד ורבנן ברכירת ר׳ דברי לפי
 בין אמר וחד לו נשמע לא הטל ועל לו נשמע

 על דאמר מאן לו נשמע המטר על בין הטל על
 חרא מן לי נשמע לא הטל על לו נשמע המטר

על בין ומ״ר וגומ׳. מטר ואתנה וגו׳ הראה *לך יי׳ שם
 נדרו הותר איכן לו נשמע המטר על ובין הטל
 נדר לומר סבורין אדעתיה תנחומא א״ר טל של

 בבנה אימא בעית ואי כולו. הותר מקצתו שהותר
האלמנה על הגם וגו׳ ה׳ אל *ויקרא שנא׳ צרפית של י• שם

 של נרתקו שגנב לאהד יונה א״ר וגו׳ אני אשר
 ואמר אצלו חור כנו נפצע יוצא שהוא עד רופא

 את והחור לך א״ל בני את רפא הרופא אדוני לו
 מרפא ואני שם נתונין רפואות מיני שבל הנרתק

 נדרו והתר לך לאליהו הקב״ה אמר כך בנך את
 ואני בטללין אלא חיים בם המתי שאין טל של

 דהטל משקע מטר ואתנה דבריו: לפי אלא יהי׳ שלא לו נשמע
 שמניין כלי נרתקו היכן: לשון איכן כדרכו: כבר יורד הי׳



שמג ברכוח ירושלמי
 חיים המתים שאין ומנין צרפית של בנה מחיה
 כ! ישעיה וגף יקומון נבלתי מתיך *יחיו דכתיב כטללין אלא

 בשעה הנין דכפר יעקב א״ר טלך. אורות טל כי
 שאיני לו נשבעתי רצוני זקנך אברהם שעשה

 קי תלים וכתיב ילדותך טל *לך מ״ט לעולם מבניו טל מזין
 64אל ילדותך ואין י ינחם ולא ה׳ נשבע בתדירה

 יא קהלת והשחרו׳ הילדו׳ *כי אמרת דאת כמה הבל של עולם
 פוי בן יהודה א״ר ילדותך. טל לך ואעפ״כ הבל

 כז לאשי׳ האלהים לך *ויחן דכתיב מתנה לאברהם נתתיו
 שישראול בשעת שמואל א״ר וגו׳ השמים מטל
 :עצרי׳ הגשמי׳ רעים ומעשים עבירות לידי באין
 וחולין הגלילי יוסי ר׳ כגון אחד זקן מביאין והם

 אינו הטל אכל יורדים והגשמים בעדם מפגיע
 ה מינה גו׳ ה׳ מאת *כטל ומ״ט לעולם כריה בזכות יורד
 א״ר א״ם לבני ייחל ולא לאיש יקוה לא אשר
 *^1הספ מתוך הגדה הלומד כרותה ברית יוחנן

 הסוכר אמר תנחומא רבי משבחה הוא במהרה
 י דנלים תשכח *פן ומ״ט משכה הוא במהרה לא תלמודו

 כל יוחנן א״ר וגו׳ עיניך ראו אשר הדברים את
 משכח הוא במהרה לא בצנעא תלמודו המציע

 יא משלי באורוות׳ מחני לקיש ריש חכמה צנועים *ואת שנא׳
 ולא דשבתא תחומא מן לבר ליה נפיק הוה סגיא

 תמת נתוני׳ שהכל עה״ז עניני הבל :לתוכו אומנתו כלי הרוהא
:עליהם משגיח־ כעצמו הקב״ה אברהם זרע אכל ומזלות כוכבי׳
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 ר׳ תמיד. תשגה *באהבתה שנא׳ מה לקיים ידע ה הם
 הוה סגיא :אורייתא מהגי הוי ישמעאל בי־ יורן

 לקיים ידע לא והוא מיניה שרעא וגולתיה נפיק
תמיד: תשגה באהבתה שנא׳ מה

ששי פרק
 אשר הורע המלאה תקדש *פן כתיב אבהו א״ר יב
 עשוי ומלואו העול□ הכ^ם ותבואת תזרע דכיי׳כב

 ריש בשם חוקיה ר׳ ברכה. פדיונו ומהו ככרם
 אם עליך כל טובתי אתה ה׳ לאדני *אמרת לקיש ט> תלים

 דבר אכלת. משלך כאלו כביכול וברכת אכלת
 ר״א עליך. ויבאו הטובות כל יבללו עליך כל אחר

 מהו חייא א״ר כגיכך טובתי אני מבלה עליך בל
 כמה מבלעדיך לעולם טובה מביא איני עליך בל

ידו: את איש ירים לא *ובלעדיך דכתיב ראשי׳מא
 רב אמר עליה. לברך אבור גזולה מצוה יגהני

ולא הימנו כפל בו מתגולל שהיה לבוש מגידי שרעא וגולתיה
בו: משני? היה

 אדון שהקב״ה מודה והיה אכילה קודם מברך שהיה גו' אמרת
 מלפניך ולשאול להתפלל עוד צריך איני עליך בל :הכל

 ולא אכלתי ומשלי לברך שהקדמתי ע״י זכיתי כבר כי טובתי על
 ■ בשמן בלול ל׳ יכללו כביכול: משלך



שמד בי־כות ירושלמי
 * מלים יעד, א״ר ה׳ גאץ ברך *ובוצע שם על אושעיא

 4^',” יוסי ר׳ מצוה. בסוף אבל בתחלה דתימא הדא
;לאכ“” המצות *אלה אילא א״ר עברה. מצוה אין אומר
 לי ומדל מצות: אין לאו ואם מצות כמצותיהן עשיתן אם

הרואה

תשיעי פרק
 יד לא כת שגיא מצאנוהו לא *שדי הוגא רב אמר

 אבהואיזנלי רבי הקב״ה של וגבורתו כהו מציגו
 אמ׳אישפם אס אדבר כי לו *היסופר יוחנן ר׳ בשם

 הקב״ה של גבורותיו ולספר בא אם יבולע בי
 נחמן בר שמואל רב אמר העולם. מן מתבלע

 קי תלים אבין א״ר וחברי אני כנין ה׳ גמרות ימלל *מי
 חנניה כפר איש יעקב תרגם ה׳ גבורות ימלל מי

 סה שם משתוקי סמאידמלתא בל תהילה תמירה *לך
משבח דאת מה כל טימי בה דלית ת למרגלית

לה: פגים את לה

 כר אין ככר; שאכל פרי אותו על לברך מצוה אכילה אקר בסוף
 בסיף דאסילו ם׳ עשיתי אס :אכילת קודס לברך וצריך

יברך: לא
 סמא :מגעת תיכן עד וגבורתו כקו כדע לא כו׳ מצאנוהו לא

טיטי :השתיקה היא תקב״ה של שבקיו בספור הגון סס כו׳
הקב״ה: של שבק לספר א״א כך דמים שומת
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 אלוהים אל רכתיב מהו שמלאי לר׳ המינים שאלו טו

 יודעים הם כתיב מי להו אמר יודע ה'הוא
 לאלו רבי תלמידיו ליה אמרו כתיב. יודע הוא

 שלשתן לחם אט׳ משיב אתה מה לנו בקנה דחית
 אגוסטוס קיסר בסילייוס דאט׳ כאינש הם אהד שם

 ה' אלהים *אל דכתיב דין מהו אותו ושאלו חזרו נ מלים
 דבר ארץ ויקראו דברו כתיב מי ארץ ויקרא דבי

 לאלו רבי תלמידיו ליה אמרו כתיב ארץ ויקרא
 שם שלשתן א״ל משיב. אתה מה לנו בקנה דחית
 ארכטטיקטין. בניין דאמראומנין כאינש הס אהד
קדושים אלהים '*כי דכתיב דין מהו ושאלו יהישעבדחורו
 רבי תלמידיו ליה אמרו הם. כתיב מי א״ל הוא

 מיני בכל הוא קרוש להם אמר וכו׳. דחית לאלו
אלהים לו *אשר דכתיב מהו ושאלו חקרו קדושות. ד דניים

 קראנו בכול כתיב מי להם אמר אליו קרוביכם
 דחית לאלו תלמידיו ליה אמרו כתיב. אליו אליהם

 דא״ר קריבות מיני בכל הוא קרוב להם אמר וכו׳.
 *ישאוהו מ״ט רחוקה והיא קרובה נראית ע״ן פנחס יע,ה2י

 והוא רהוק נראה הקכ״ה אבל יסבלוהו כתף על
 ת״ק מהלך לרקיע ועד הארץ מן לוי דא״ר קרוב
 וכולי: החיות טלפי אף אט׳ ברכיה ר׳ וכו׳ שנה

 ראה אחרים ובמקומות דורשין אין בפרק ככתוב
 החזן ועומד לב״ה ואתם'נכנסין מעולמו גבוה כמה

 א׳ שר ם׳ בסילייום :רשויות הרבה שיש משמע ה׳ אלהים אל



שמה ברכות ירושלמי
 אלוה יש וכי לו. מאזין והקב״ה בשפתיו ומלחש

 יורן ר׳ אליו. קראנו בכל דתימא הדא מזה קרוב
 אינו צרה לו באה אם פטרון לו יש ודם בשר אמ׳

 חצרו פתח על ועומד הולך אלא פתאום אצלו נכנס
 איש לו אומר והוא ביתו לבן וקורא פטרונו של

 צרה לך באת אם כן אינו הקכ״ה אבל בחוץ פלוני
 צווח לו אלא לגבריאל ולא למיכאל לא תקרא לא

 ימלט ה׳ בשם יקרא אשר כל הה״ד יענה והוא
 רשמיה ארכון בחד הוה עובדא אלכסנדרי א״ר

 א״ל לסטיכש הד וראין קאים והוה אלכסנדרוס
 פניי אלכסנדרום אמר אלכסנדר שמך מה

 מי ניצול ב״ו כשם ששמו מי ומה .לאלכסנדרי
 אשר בל הה״ד עאכ״ו כהקכ״ה בטחונו שתולה

 לו יש ב״ו אמר פנחס ר׳ ימלט. ה׳ בשם יקרא
 של חצרו פתח על ותפשוהו השונאים ובאו פטרון

 החרב עברה דאפיק עד לפטרון דצווח ער פטרונו
 מחרב יהושפט הציל הקב״ה אבל והרגתו צוארו על

 ויסיתם עורו וי״י יהושפט ויזעק רתימא הדא ארם
חתך אלא הסר היה שלא מלמד ממנו אלהיכם

ממנו: אלהים ויסיתם ראש
 וגו׳טן בעזרו יעקב שאל *אשרי שמלאי ר׳ דרש

קמו מלי׳ ועי וגו׳ וארץ שמים עושה בתריה וכתיב

 פטרון הרבה: שמות לו יש א׳ אומן וכן הרבה שמות לו יש
;שר ארכון :אדון
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 שליט אם פטרון לו יש כ״ו אלא לזה זה ענין מה

 תימא אפילו באחרת שליט אינו זו באפרביא
 בים שליט שמא ביבשה הוא שליט קוומוקלוטור

 מחרב משה הציל וביבשה בים שליט הקב״ה אבל
 ועזריה מישאל וחנניה הדגה ממעי ויונה פרעה

 עושרה נאמר לבך אריות מבור ודניאל מהאש
 לו יש ב״ו אמר ר״ל וגו׳. הים את וארץ שמים
 אינו עני הוא ואם בו מודה עשיר הוא אם קרוב
 ישראל אבי׳ אלא בן אינו הקכ״ה אבל בו מודה
 שג׳ ורעי אחי קוראן הוא תחתונים ביריד׳ נרונין

 ישראל לבל קורא הקב״ה וכן וגו׳ ורעי אחי ?כשלמען הלי׳
 חסידיו לבל תחלה לעמו קק *דרס שג׳ קרובים קמח ׳־ם

קרובו: עם ישראל לבני
 אומר בון בו־׳ ייסא ר' אמך זקנה בי תבוז *אך יו

 להם הבזה אל בפיך תורה דברי נתישנו אם יחלשמ
 ועיריית א״ר אמך זקנה בי תבוז אל טעכב ומה

 שעשה בשם וגוררה עמוד אומתך נתרוקנה אם *"יי גי׳
 רגלים. לפעמי ישראל את מדריך שהיה ^אלקנה
ימימה מימים מעירו ההוא האיש *ועלה א^הה״ד

:העולם בסיף שולט קוזמוקלוטו־
 תיזזור אותם למדת וכבר כפיך שגורים שהם אעפ״י זקנה כי ^נמצ^

 אם: נקראת ההורה אמך :כיזדשיס בעיניך שיהיו אותם נהי!ק
 ומצות: התורה חקיימין שאינן סרק הדור אס אומתך נתרוקנה החליק

 אלקכה עושת שהיה כמו חלתא לקגדר ותקנות סייג עשה גורדה
י ס ק ש



שמו כוחרב יירשלמי
 קיט תלי׳ ר'נת* וגו׳. לה׳ לעשות *עת וגו׳ ולזבוח להשתחוות

 לה׳ לעשות עת תו־"תך הפרו קי־ייה הדק מפרס
 הרי עתים תורתו העושה סימון ר׳ בשם חלקיה ר׳
 תני לה׳ לעשות עת תורתך הפרו מ״ט בי־ית מפר זה

 מן שנתיאשו הבריות ראית א□ אומי- יוחאי בן ר״ש
 בולן שבר בל מק ואתה בה והתחזק עמוד התורה

 מה אלעזר א״ר לה׳ לעשות עת תורתך הפרו מי־ט
 כל בך שביום שעות בבל ליגק צריך הוה התינוק

 ושעות שעות בבל כתוי־ה ליגע צריך שבישראל ם אי׳
 כישין פטטיא בל ייסא ר׳ בשם יונה ר׳ שביום.
 י״מ גי׳ וברבייא טבין ברכייא כל .טבין דאירייתא ופטטיא

 כלכדכיא םסתרו במגלת לקיש ריש אמר בישין דאוריתא
 'כ, שיצאו לב׳ אעזבך יומים תעזבני יום כתוב מצאתי

 בחרא בזה זה ופגעו מצפורי ואחד מטבריה אחד
 זה שהלך ער מזה זה לפרוש הספיקו לא משכנתא

 לאשה מילין. ב׳ מזה זה רחוקין נמצאו מיל וזה מיל
 להנשא כדעתו שהיה יזמן כל לאיש ממתנת שהיא

 תורתך הפרו למפרע: הפסוק דורש מסרס :כו׳ מדריך שהיה
 ויעניש תקנות יעשה לה' לעשות עת התורה הפרו תדור אס

 כישיןדק״ל דבור: פטטיא מלתא: למגדר כדין ושלא בדין אותם
 וזה לברך סעס בכל צריך למזור דעתו ואין מלמודו מפסיק אס

 שהית מה יומי□ ליזזור: פעס כל בדעתו שיהא אלא טוב אינו
הפסד לו יש נמצא שוב? א' יוס שלמד ומה יום אותו ללמוד יכיל

: יחיס ב׳
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 את שהפליג כיון לו וממתנת יושבת היתה לה

לאחר: ונשאת הלכה היא אף ממנה רעתו

ה פא מפכח
ראשון פרק

 וכר סירותיהן אוכל שאד□ דברי□ אלו משנה יח
 שקולין וג״ח צדקה וכר וג״ח ואם אב כבוד ׳ פ׳

 שתיהן בין שיש והחלוקים שכתורה המצות כל כנגד ץזמס
 המלך מונבז ומעשה שלנו. בתלמיד שנזכר '^כמוק,

 אין יוחנן א״ר השותפין פרק שלנו בגמרא הכתוב
 ממה אלא ג״ח או צדקה או חביב זה אי יודעים אנו

לבני וצדקתו יריאיו על מעולם ה׳ *וחסד דכתיב קג תלים
 ות״ת הצדקה. מן חביבה שג״ח אומר הוי כנים.
 חכמת בנו את ללמד מהו יהושע ר׳ את שאלו
 לילה ולא יום לא שאינה בשעה ילמדנו א״ל יונית

 לאדם אסור מעתה ולילה. יומם בו *והגית אדכתיבעיפיה
 יומם בי והגית דכתיב בגין אומנות בנו את ללמד

 אומנות זו בחיים *ובהרת ישמעאל ר׳ והתני לאולילה ׳,־ני7
 כבוד המסורת. מפני אמר חייא דר בדיה בא ר

 ר את שאלו יוחנן ר כש□ אבהו ר וא□ אב

:מעולם בי׳ שנאחר על כר חביבה



שמו פאה ירושלמי
 שואלים אתם לי א״ל ואם אב ככור היכן עד אלעור
 פ״ק בקידושין כדאי׳ וכו׳ נתינה בן לדמא שאלו
 מפתח דאמרין אירה וכו׳ אבדו'ישפה א׳ פעכם

 דאמרי ואית דאבוה כאצבעיה יהיב הוה תיבותא
 נחת תיבותא יהיבקעל הוו וראימיה דאכוי רגלוי
 אמרין לכון לה מייתי יכילית לא לון אמר לגמן

 למאתים סלקוניה תכון פריטין בעי הוא דילמא
 ונחת^ סלק משנתי' אכוה דאיתער כיון לאלף סלקוניה

 לידה כדפסקין לידת מיתן כעון גביהון לרה טעון
 מזבן אגא מה אמר עלויה קביל ולא באחריתא

 אבא מכבוד נהנה איני בפריטי דאבהתי יקרא לכון
 כ״ר יוסי א״ר כך על שכר הקב״ה לו פרע מה כלום

 ושקלו ארומה פרה פרתו ילדה הלילה אותה בון
 כתיב שבתי א״ר ונטלוה. זהב משקלה ישראל לו

 לי אייב משהה הקב״ה אין יענה לא צדקה ורוב *משפט
 טרפון ר׳ של אמו באה״ע. מצות עושי של שכק מתן

 קורדקיסיס ונפסק בשברת בחצרה לטייול ירדה
 רגליה .תחת ידיו ב׳ והניח טרפון ר׳ והלך שלה

 פעם למטתה שהגיעה עד עליהן מהלכת והיתה
 להן אמרה לבקרו רבותינו ונכנסו חלדה אחרה

 כבוד בי נוהג שהוזמן בגי טרפון ר׳ על התפללו

 רוצה אינו לכך המק? סכים לו שיוסיפו שרוצה תבון פריטין
 שכר שקבל באוה״ע :זהובים אלף כו׳ כדפסקין לכו: למכרו

סנדל: קוררקיסים אדומה: סרה לו שנולדה כבוד
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 להון וזנית ליך עביר מאי לה אמרו מדאי יותר

 אלפי אלף כן עושה היא אפי' לה אמרי עובדא
 תורה. ה שאמי* ככור לחצי הגיע לא עדיין אלפים

 לרבותינו עליו וקבלה באה ישמעאל ר׳ של אמו
 בי נוהג שאינו כני בישמעאל גערו להם אמרה
 רבותינו שנל פניהם נתכרכמו שעה אותה ככור
 באימיה יקרא .נהיג לית ישמעאל דר׳ אפשר אמרי
 אתי הוא כד לון אמרה ליך עביר מאי לה $מרין

 ומישתיא במיא תלוי מסחנא בעיא אנא ועדא מבי
 רצונה והוא הואיל ליה אמרין לי שביק ולא יתהון

 ין“אמ: טתנייא אלין יאות מונא א״ר כבודה הוא
 טרפון דר׳ אמיה בקופתיה וכותית וב״נ נש בי־ כל

 ישמעאל דר׳ אמיה הכין לה הכיןואמרין אמרה
 מצטער הוה ועירא ר׳ הכין. לה ואמרין הכין אמרה

 וניקרינון ואבא אבא לי הוה הרואי ׳אמ והוה סגין
 אולפנייא תרתק אלין דשמע וכיון עדן גן ונירתי

 אמא ולא אכא לא לי דלית רחמנא כריך אמר
 ישמעאל כר׳ ולא למעבר יכיל התנא טרפק כר׳ לא

 אב מכבוד אנא פטור אבין א״ר עלאי מקבל הוינא
 וכד אביו מית אמית ליה איעברת׳ כד אמרי ואם

 טחנייא לר?וץ: מסחנא למכמיס: הוועד בית ועדא כי
 וא״ל בסלו: בקופתיה יפה: משל אומרים ריזיס טוקכיס

 הכין וא״ל כו׳ רר״י כנ״ל: כו׳ אלף עושה הוא שאפי׳ הכין
 :למודים אולפנייא :ירשתי ונירתי :ככ״ל כבודה היא שרצונה



שמה פאה ירושלמי
 פטומו׳ אביו את שמאכיל יש מיתת. אימיה יולדתיה

 ג״ע ויורש בריחיים טוחנו שהיא ויש גיהנם ויורש
 ב״נ חד גיהנם ויורש פטומות אביו את מאכיל כיצד
 ומן חד פטימין תי־נגולין לאבוי מאכיל יליף חוח
 אכול סבא סבא א״ל לך מנא אילין ברי אבוי א״ל

 את מאכיל נמצא ומדשין אכלין דכלביי׳ ואדיש
 ברחיים טוחנו כיצד גיהגם ויורש פטומות אביו

 ומן חד ברחיים טחין יליף חוה ב״נ חד ג״ע ויורש
 תחתי טחון עול לאביו אמי־ לטחומיא צמות אתא
 את ולא אנא לי טב למילקי מטית אין איזיל ואנא

 טיחנו נמצא את ולא אנא לי טס מבויי׳ מטות אין
 ר׳ תני בא כר חייא א״ר ג״ע. ויורש בריחייס

 שהעדיפו ואם אב כבוד הוא גדול יוחאי מן שמע־ן
 כ שמות ואת אביך את *ככד נאמר מכבודו יותר הקב״ה

 ג משלי מכבדו את מה מהונך ה׳ את *כבד ונאמר אמך
 ומעשר תרומה פאה שבחה לקט מפריש מהונך
 את ומאכיל וחלה עני ומעשר שני ומעשר ראשון

 עתמים ומלביש הצמאים את ומשקה הרעביכם
 אם ומדוזה ציצית תפילין שופר לולב סובה עושה

 אתה אין לאו ואם אלו בכול הייב אתה לך יש
 אב כבור אצל בא כשהוא אכל מהן באחת חייב

 שכן ולעוס אכול ואדיש אכול שמכים: תרנגולים פטומות
 לוה צמות :גיהכס יורש לכך אותו מבזה והיה הכלבים עושים
ואמר לטמון אמד איש מם דרך לו שיתכו לטומכים המלך
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 אביך את כבר הון לך אץ בין הון לך יש בין ואת

 שמתן כשם רשב״י תני הפתחים על מחור ואפילו
 לאב תלעג *עין מ״ט שוה פורענותן כך *שוה שכרן פילס

 ואם אב כבוד על שהלעיגה עין אם ליקהת ותכוןגי,ל שזה
עורכי יקרוה הבנים על האם תקח לא על' ובזתה5 משלי

 יהנדח ואל ויקרנה אכזרי שהו^ עירב יבא נחל
 רחמן שהוא נשי" יבא נשר בני ויאכלוה ממנו

 אבא ר׳ בשם אחא רב אמר ממנו. ויהגה ויאכלוה
 מעגלותיה נעו תפלס פן חיים *אורח כתיב כהנא כר ה שם

 מצות עושי של שכרן מתן הקכ״ה טלטל תדע לא
 ר׳ בשם אחא ר׳ באמוג׳ אותה עושים שיהיו כרי

 שאמרתי מה מכל לבך נצור משמר *מכל יצחק ד שם
 לך יוצא מהן מאיזה יודע אתה שאין השמר לך

 קלה מצוה הכתוב השוה כהנא בר אבא א״ר חיים
 בתלמודשלנו: ככתוב הקןוכו׳ שילוח זו שבקלות

 כתיב וכו׳. תורה ותלמוד שלום והבאת פיסקא יט
 ורדפהו שלום בקש טוב ועשה מרע *סור 1 דל 6מלי

 טביומי א״ר אחר במקום ורדפהו במקומו בקשהו
 כבוד להלן שנ׳ רדיפה מה רדיפה רדיפה אתיא

 כאן ׳שנ רדיפה אף הבא לעולם וחיים הוה בעולם
הבא: לעולם וחיים הזה בעולם כבור

 תחומין דכפר חייא ור׳ ברכיה ר׳ תורה ותלמוד כ
אינו כולו עולם כל אפילו אמר חד

המלך: בבית יבזוהו ולא ילקוהו שלא כדי כר׳ לאביו



שמט פאה ירושלמי
 כל אפי׳ אט׳ וחד ההורה. מן אחד לדבר שוה

 ר׳ התורה. מן אחד לדכר איןשוה התורה מצות
 ה משלי חפצים *וכל אומר אחר כתוב אחא ר׳ בשם בא
 ג לאשם חפציך *וכל אומר אחר וכתוב בה ישוו לא

 וכל .ומרגליות טובות אבנים אלו חפציך בה. ישוו
 *כייימיהכג רכתיב תורה דברי אלו בה ישוו לא חפצים
 הקדוש לרבינו שלח ארטבן ה׳. נאם חפצתי באלה
 פי׳שאין טכא מלה ליה שלח א״ל *אטומיטון מרגלא חדא

 לוחאלהערןש אנא א״ל ןןהימ ךאח רהל לךןש דכווחה
 לחישתה מילתא לי שלחת ואת טימי בה דלית מלתא לך

 בה ישוו לא וחפציך חפצי א״ל הר טולר דטכא
 צריך דאנא מלתא לי שלחת דאת אלא עור ולא

 דמיך דאת מילתא לך שלחיחת ואנא לה מנטר
 אותךמשליי תנחה *בהתהלכך דכתיב לך מנטר׳ והיא

 כלהון שמע מונא ר׳ וגו׳ עליך תשמור בשכבך
 זהדכיי׳לב מכם הוא רק דבר לא *כי קריירה הדין מן

 ואבם אב כבור זו חייכם הוא כי תלמוד'תורה
על חסדים גמילות זו ימים תאריכו הזה ובדבר

 :לחברו ארם בין שלום הבאת זה האדמה
כא בעוה״ן האדם מן נפרעין שהם דברים ד׳ וכנגדן
 ע״ז הן ואלו לעה״ב לו קיימת והקרן 1

 תכררהכמדב׳ט! *הכרחת מנין ע״ן הרע ולשון וש״ר ג״ע
ש״מ חפצתי באלה :המצות אלו וצ״ל סופר טעות ר״ת אלו

קטנה: קטבע טולר :מק קררץ להקצות
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 שהנפש מלמד בה עונה ת״ל מה וגו׳ ההיא הנפש

 הוה העם חטא *אנא וכתיב עמה ועונה נכרת׳ לב ־מ!"
 הרעה אעשה *ואיך מנין ג״ע וגו׳. גדולה יאשי׳לטחטאה

*ויאמר מנין ש״ר לאלהים וחטאתי הזאת הגדולה י הס
 ה ל אצל בא כשהוא מנשוא עוני גדול ה׳ אל קין

 אלא הגדולה ולא גדולה ולא גדול לא אומ׳ מהו
מדברת לשון חלקות שפתי כל ח׳ *יכרת גדולות ע תלים

 אומר שהוא זה יוחנן ר׳ כשם יוסי ר׳ גדולורת
 שג׳ בעיקר כופר שהוא עד אומרו אינו הרע לשון

אדון מי אתנו שפתינו נגביר ללשוננו אמרו *אשר שם
 חוטאין ואלו בארץ חוטא אדם העברות כל לגו

 ולשונם פיהם בשמים *שחו מ״ט ובארץ בשמים ג ע שס
 מה תדבר באחיך *תשב ריב״ל אמר בארץ תהלך נ שם

 לספר לך מה אלהים אמר *ולרשע תמן כתוב סס
 מכל *ונשמרת מנין הרע ללשון אזהרה וגו׳ דכרי׳כגחוקי

 ראידה הביאו עוד וגו׳ רכינל תלך *לא רע דבר יט !יקיא
הביאו עוד רעה. דבתם את יוסף *ויבא מיוסף לי ביאס׳

 כתיב שהרי לש״ה אבק קשרה כמה וראה בא
 שדברו ראיה עור וגו׳. זקנתי ואני זקן. *ואדני שסיח
*כה שנא׳ וכו׳ שלום להטיל כדיי דברי הכתובים נ בס

 דפקר אשכחן לא וגו׳ נא שא אנא ליוסף תאמרון
 האומרו ל״ה זהו אי יוחנן ר׳ קומי בעון כס כלו

 תמן וחוח צמות לון הוה דכתנאי חנוות׳ והיודעו.
לשון קומי בעי: לשון בעון שקר: כדיי באדון: כופר אדון מי

 לעבודת בעצמם שילכו צמות פשתן: מוכרי רכתנאי קמיה:



שנ פאה ירושלמי
 אנו מה אמר סליק ולא חובץ בר דמתקרי חד

 בר ייתי אמרי! חובצין חד אמר דין יומא אכלין
 בולווטייא בהצנע הרע לשון אמ׳ זה יוחנן א״ר חובץ

 יוחנן דמתקרי חד והוה צמות להו הוה רצפירי
 מבקרין סלקין אנן לית לחד חד אמרין סליק ולא
 ריש אמר יוחנן ייתי אמרין דין יומא יוחנן לר׳

 בר שמואל א״ר בצדק לש״ה אמר זה לקיש
 מ״ט המחלוקת בעלי על לש״ה לומר מות- נחמני
 מלכים בא א״ר דבריך את ומלאתי אחריך אבא *ואני

 א א ידי ועל צדיקים כולן היו דוד של ברכהנאדורו
 ונופלין למלחמה יוצאין היו רילטורין בהם שהיו
 נ! י־ליס אבנר זה לבאים בתוך *נפשי אמר שחר והיא

 זה לוהטים אשכבה בתורה לבאים ועמשאשהיו
 בני לש״ה אחר להיטים שהיו ואחיתופל דואג
 דכתיב קעילה בעלי אלו וחצים חנית שיניהם אדם

 חרהש״אכג חייב *ולשונם וגו׳ קעילה בעלי *היסגרוני
 נז יסלת לשאול ייאמרו הזיפים *בבא :יב דכ הזיפי׳ אלו
 יםנד'תמה העולמים רבו! דוד אמר שעה באותה וגו׳

 הה״ר מביניהון שכינתך סלק באי־ץ עושה שכינתך

 רצה שם מהעומדים רא׳ בא ולא מובץ בר מתם א׳ שס היה המלך
לו והשיב היום נאכל מה כשואל עצמו ועשה בהצנע להזכירו

 בר יבא ואמרו תזכירו דבריהם וע״י גבינה פי׳ יזיבציה מברי
 כצדק :מיומד מקום בולווטייא :המלך לעבודת כ ג" יזובץ

 קולה: שהיה לבקר לר״י שילכו שאמר משובה במדה שהזכירו
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 .כבודך הארץ כל ועל אלהים השמים על *רומה ״ חלים

 היו שלא ועל ע״ז עובדי אחאב של דורו 5אב
 הוא ונוצחין למלחמה יוצאין היו דלטורין בהבס

 אח לאדוני הוגד *הלא לאליהו אמי■ שעוכריהו יח מ״א
 ואחביא ה׳ נביאי אח איובל בהרוג עשיתי אשר

 ס לח אם ומים לחנם ואכלכלם וגי ה׳ מנביאי
 שהיו מלמד אלא לחם למה מים ואם מים למה

 מכריו מהלחם.ואליהו יותר להביא קשים המים
 לה׳ נביא לבדי נותרתי *אני ואומר הכרמל בהר שס

 גבור *הצי למלכא מפרסמין ולא ידעין עמא וכל מלים
 במקומן מכין זיין כלי כל רתמים גחלי עם שנונים

 ככו מבחוץ כבו הגחלים 1כר־ מרחוק מכה וזה
 כבו לא מבחוץ שכבו אע״ס ואלו מבפניכם
 כחג בוערות גחלים שהניח בא׳ מעשה מבפנים

 נחמן בר שמואל א״ר בפסח. בוערות ומצאן ובא
 שותות ולשונך מהלך אתה מה מפני לנחש אומרים

 דאת ליך יש הנאה מה לי גי״ם דהוא לון אמר
 מה את ואוכל טורף זאב ואוכל דורס אריה נושך

 בלא הנחש ישוך *אם להם אמר לך יש הנאה י קהל"
 לא נכירח שמים מן לי דמתאמר אילולי לחש
 וכל אח' באבר נושך את מה מפני נכית הוינא

 אומרים אתם ולי להם אמר מרגישים האיברים
 ברומי והורג כאן אומר שהוא הלשון לבעל אמרו

כישך: נכיתשאהיה רכיל: הולכי רלטורין



שנא פאה ירושלמי

 מצוי אתה מה מפני בסוריא והורג ברומי אומר
:עולם של גדרו פרצתי אני א״ל הגדרות בין

 כב ישלה עברה פירות וישלה קרן לה יש הזכרת
קרן לה יש הומת פירות. לה ואין קרן

 כ וב טוב כי צדיק *אמרו דכתיב פ־רות לה ויש
 לה ואין קרן לה יש עברה יאכלו. מעלליהם פרי

 מה לו יעשה ידיו גמול כי רע לרשע אוי פירות
 עברות כל אלא דרכם מפרי ויאכלו מקיים אני

 אין פרי עשתה ושלא פרי לה יש פרי שעשתה
 למעשה מצרפה הקכ״ה טובה מחשבה פרי. לה

 ג מלאכי וגומר רעהו אל איש ה׳ יראי נדברו *אן דכתיב
 דכתי' למעשה מצרפה הקב״ה אין רעה מחשבה

 דתימאמליסט! הדא ה׳ ישמע לא בלבי ראיתי אם *און
 אין טובה מחשבה חלופין בנכרים אבל בישראל

 י דניאל שמשא מעלי *ועד דכתיב למעשה מצרפה המקום
 מחשבה ושובי׳. כתיב ולא להצלותי׳ משתדר הוה
 א עובדי׳ מחמס *מקטל. דכתי׳ למעשה מצרפה המקום רעה

 שחשב מלמד אל^א הרגו ובי וגו׳ יעקב אחיך
 רובו הרגו. כאלו המקום עליו וחשב להורגו עליו

 עברות מעוט ממנו נפרעין עברות ומעוטו זכרת
 משלם שכרו לו לתת בשביל בעוה״ן שעשה קלות
 שכר מתן לו נותנין זכיות ומעוטו עברו׳ רובו לע״ל

עברה עובר משוב שאדם השם מלול כגון פרי שעשתה עביה
כן: לעשות ממנו למדין ואמרים
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 להפרע.ממנו בשביל בעה״ז קלות.שעשה מצות

 והמגלה ברית והמפר עול הפורק אבל לע״ל משלם
 תורה בידו שיש ע״פ אף בהלכה שלא בהורה פנים

 קיימת והקרן ממנובעה״ן נפרעין טובים ומעשים
 יורש עברות ורובו ג״ע יורש דניות רובו לע״ל לו

 אלא כאן כתיב אין עונות *נושא יוסי א״ר ניהנם לי
 מעברורת אחד שטר חוטף שהקב״ה עון נוש^ן

מכריעות: 'והזכיות

כלאים מסכת
 ביתיךבניך בירכתי פוריה כגפן *אשתך לוי כגא״ר

ררכבה בהם אין זתים מה זתים. כשתילי תלי׳קכח
 אין המת תכריכי פסולת בהם יהא לא בניך אף

 כיון חפשי במתיכם דבתיב כלאים. משום בהם
 נתן ר׳ בשם תני .המצות מן חפשי נעשה מת שאדם
 באהעמומ״ט היא לשאול ארם עם היורדת כסות

אנטונינוס .לבוש כמו ויתיצבו חותם כחמר *תתהפך לח אייב

ממאזכיס: חוטף
 למומר יתהפכו הראשון אדם של במותחו שהם אדם בכי חוחם

בתיויית יעמדו לבוש באותו ר״ל לבוש כמו ויתיצבו שימותו
 ומדכתיג למותם התמיה לאמי הקומר תתהפך פ״א המתים



שנב כלאים ירושלמי
 כמו ויתיצבו חותם כחמר תתהפך מ״ר לרבי שאל

 :מלבשו הוא הדור את מביא שהוא מי א״ל לבוש.
 חירקכד לא בירדיקא אלבישוני מפקד יוחנן רבי

בהית לא צריקיא ביני קמית אין אוכמין ולא
 מפקד יאשיה כהי^ר׳ לא רשיעיא ביני קמית ואין

 טב את ומה ליה אמרו חפיתין חיורין אלבישוני
 ר׳ עוברוי מן פהית א:א ומה לון אמר רבך מן

 אלכשוני חפיתין היורק אלבשוני מפקד ירמיה
 ברגליי"" מסאני הרין ויחבק כנרסוי ימ׳גו )בררסי
 ',”משיחא^י^ אתי אי עלסיטרא ייהמני בידי וחוטרא

 אבללאגחלי׳ ׳ר דדמך לון מ״ר אמרי צפוי־אי מעת־'. אנא
 מיכסיהזלא כרישי׳ קפרא בר לון אודיק ליה קטלין
 ?טניס תיפשי׳ היו ואראלי׳ מצוקי׳ לון אמר מבועין ומנוי

נ״א וחטפו א*אלים של ידן ונכרה הברית בלוחורה
שתהיה ז זי ז  תל!שפ אתץ סן אמר רבי דמך ליה אמרי הלוחית אה

 פפת^ז׳אעויא לגו דקרעון קלא ואזיל וק^עון אמריתון
 ניבי! עין מעשה מינא ר׳ כשם נחמן ר׳ מילין. תלתא מהלך
 כנליך" ונתכנסו היה ע״ש היום באותו נעשה נסים

שילנישוה!
 כה>ק שהוא הקב״ה ר״ל כר' מביא :בלבושיהם שיעמדו ש״מ לבוש כמו

 לא שילבישוהו פטירתו בשעת צוה מפקד הואילבישס: ממיה
 חפיתין ביוש: לשון בהית אמצעים: אצא איכמי ולא ממרי

 מלבוש בירסי מעשי: עיברוי יומק: ר׳ רבך ולבכיס: מגוהצים
 לקים: מוכן מעתר צד: סטרא כמדתו: מצומצמין פ״א עליון

 פפתאשם מלאכים: אראלים אדם: בכי מצוקין בא: אודיק
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 כנישן עשרי תמני ואשרוני׳ להספידו העיירורה
 שהיה עד יומא לון ותלה שערים לבית ואחתוני׳

 של חבית לו ממלא לביתו ואחד אח׳ כל מגיע
 קרא חמה ששקעה כיון הנר את לו ומדליק מים

 שבתא מחללינן דילמא ואמרין מציקין שרון הגבר
 בהספדו נתעצל שלא מי כל ואמר קול בת יצתה

 מן בר העוה״ב מבני שהוא מבושר יהא ר׳ של
 גרמיה וטלק לאגרא סליק כן דשמע כיון קצרא
 הוה רבי קצרא. אפי׳ ואמר׳ קלא כרת ונפקת

 *ויחי גרמירה על וקרא שנים י״ן בצפורי יתיב מ! ראשי׳
 בצפורי יהודה ויחי שנה י״ו מצרים בארץ יעקב

 דחשיש שנין עשרה תלת עבר גובהן ומן שני׳ י״ו
 חיה מתה לא י״גשנה אותן כל בון א״ר בשיניה.

 בשיניה חשש ולמה בא״י עוברה הפילה ולא בא״י
 וא״ל געה מנכס עגל חד חמא מעבר הוה ומן הר

 אינשמת איך ובסופא נוצרת לכך ויל א״ל שובני
 ארפונון לון אמר דעכברין קן הד דיקטלון חמתון

 שרון לכבודו: שורות י״מ עמו עשיכו ואשרוניה מקוסמיומד:
 ומן והשליך: וטלק כונה: קצרא לאמור: ת״מ התמילו מציקין

 עגל מזא חמא יולדת: חיה בשכיו: שמשש שכה יי׳ג ומתוכן גובהן
 ארפונון כרפא: אינשמת שיצילו: וצעק אותו לשמוט שרצו

 והטעם יותר. מבואר ושם הפועלים פ׳ בגמ׳ זה עכק עיין שבקה
 רבי של מקולו יאמר שלא ר׳ שמשש השכים אותן אשה הפילה שלא

מגיכק: צדיקים של שימורים או הפילה. כאבו מממת צועק שהיה



שנג כלאים ירושלמי
 קמה מלי׳ ענוותן הוה רבי כתיב. מעשיו כל על *ורחמיו

 עביר אנא נשא בר לי דיימר כל אמר והיה סגיא
 גרמון דשרון לזקני בתירא זקני שעשו ממה חוץ

 רב סליק ואין ומנוני׳ נשיאותן מן עצמן שסיקו
 מיני לעיל ליה מיתיב אנא להב' גלות׳ ריש הונא
 דכרייא מן דהוא בנימין מן ואנא יהודה מן דהוא
 לגביה. רבה •הייא ר׳ עאל ומן חד נקבייא מן ואנא
 א״ל דרבי אפי׳ נתכרכמו לבר הוג׳ רב הא א״ל

 אמית גי׳ ונפק לבר לך בעי מאן הזי פוק א״ל בא *אדונו
 אב ארעי גביתל עלל דלא עבר עלוי דכעס וירע אשכח לא

 שהןאממ יומין תלתין איכון בון'כל בר ייסא א״ר יומין תלהק
 תלרח בכוף דאורייתא כללי כל מיניה רב יליף

 לגבי׳ ז״ל אליהו עאל יומין ותלתין שנין עשרה
 הרא א״ל עב־ד מר מה א״ל רבה היא ר׳ כרמית

 ויהב לי׳ לה ואחמי לי אחמי א״ל לי מעיק׳ .שינא
 רבה הייא ר׳ עאל למחר נשמ׳ וא עלה אצבעית׳

 עבדא היא מה שינא הך עביר מרי מה א־׳ל לגביה
 אינשט׳ עלה אצבעך ריהבת שעתא ההיא מן א״ל

 לא א״ל שבא״י חיות לכון אי אמר שעה באותה
 אותו: ומכוהו הנשיאות חן שנסתלקו . הלל לזקני חאוד: סגי

 לו שחרה אפיה נתכרכמו יהודה: חשבט הזכרים חן רכריא
 בניחותא אדוני י״ח חוץ שיושב לי שאחרת הוא אדוני וכי ואחר
 נזיפה דבר חזי פוק :שחת הוא ארונו י״ח הוא אדוני באחת אחר
;כואב מעיקא :נסתר בדרך חייא ר׳ כנגד
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 ביקי ביה נהג שארי שעת׳ היא מן אנא הוינא

 חייא ר׳ יכנס אמר הוה ועדא לבי עליל הוה כד
 לתגים יוסי ר׳ בר ישמעאל ר׳ א״ל ממני לפנים
 לפנים רכה חייא ר׳ אלא ושלום חס איל ממני

 מתני הוה רבי .ולבנים לפני יוסי כר׳ ישמעאל ור׳
 יוסי כר־ ישמעאל ר׳ קומי רבה חייא דר׳ שבחיה

 א״ל קומי מן איתכנע ולא בני גו חמתיה זמן חד
 א״ל לך עביר ומה א״ל שבחי' מתני דאת והיינו
 ולמרק א״ל קמאי מן איתכנע ולא בני גו חמתי

 ידעירת ולא *דאתנוחית עלי ייתי א״ל כן ״^זעבדת”
תלים ספר ככל עיני דאשגריחז שעחא בההיאחן^

 תלמירין תי־ין ליה מסר שעתא ההיא מן אגדה.
 תמנון צם ייסא ר׳ סכנתא. בגין עמיה יהלכון די

 ורגזון חמא בסופא רבה חייא לר׳ למחמי יומין
 בר ייסא ר׳ דחוה תימר אין עינוי. ובריק ידיה

 א״ל יוחנן דר׳ לקמיה את^ת גרדי הד זעיר. נש
 סמיך תלמידך מן וחד נפל דרקיע בתלמי חמאי

 אנא ליה חמא אי א״ל ליה את וחכים א״ל ליה

 בית בני גו מספר: מתני כבוד: בו נהג ביקר תתיזיל: שארי
 יכא וכך כך עלי ייתי עצמו: מכניע היה לא אתכנע המריז׳ן:

 וטרוד ?ושב הייתי אשגיית בכבודו: ?ששתי לא ככינה אס עלי
 שלא מפניהתזיקיןאו סכנתא תהליס: כספר אנדה לכקש כעיוכי

 א?רי כהות ועיניו רועשות רגזין המר?ץ: מ?וס לכוח' יפיל
 לי' את וחכים אורג: גרדי הערך: קטן זעיר ?״א: לר' ראותו



שנד כלאים ירושלמי
 לרבי וחכים מוי קו תלמידוי כל ועבר ליה חכים
 למחמי צומין מאח תלת צם לקיש ריש ייסא.
 שארי בבופה חמיתיה ולא רבה הייא דר׳ אפוי

 מיני בגיא באורייתא לעי הוה מי אמר מצטער
 ולא ממך יותי־ בישראל הורה רבץ ליה אמרון

 הוינ^ין לא ואנא להון אמ* גלי דחוה אלא עוד
 :ומילפא גלי הוה והוא ומליף גל' הוית את א״ל גלי

כה יעקב בקבורתם וקברתני ממצרים *ונשאתני כחוב
 מ! ראשית איל אלעור ר׳ מגני. מיהת דחוה הן כל

 דברי׳ מהו בגב. דברים אמר חנינא ר׳ז בגב דברי׳
 מליםקטו בארצו׳ ה׳ לפני *אתהלך אמר לקיש ריש בגב

 וחברותיה צור אלא החיים ארצות אין והלא החיים
 קפר׳ בר בשם לקיש ריש שכעא. חמן זולא תמן

 המשיח. לימות תחלה חיים שמתיה ארץ אומר
 מב ישעיה רבותינו מעתה עליה לעם נשמה *נותן טעם ימה

 לפניהם מרעיד הקב״ה כימאי א״ר הכבידו שבגולה
 שמגיעין וכיון כנורות מתגלגלין והם הארץ את

 טעט ומה עליהם חוזרות נפשם ישראל לארץ

ומילפא לעצמו: ומילף :ממכי יותר סגיא מכירו: אתה ר״ל
:לאמריס

 פנימיים דברים בגב :במצרים כקבר אס מפסיד מה בו' הן כל
דוד אמר היזיים בארצות קס״ד כו׳ אין והלא ונסתרים:

 :המשיק■ לימות תקלה קיים שמתיה על שקאי ר״ל ומתרץ הזול על
ומ״ט ארצות: שאר ליושבי ולא-עליה לעס דוקא דמשמע הפסידו
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 בכם רוחי וניסתי אדמתכם על אתכם ״יןאללי*והנחתי”

 דאמרי ואית חלבו לר׳ שאל ברכיה ר׳ וחייתם
 כגון ואפילו לוי בן יהושע לרבי שאל חנינא ר׳

 ומלח_שרפה גפרית א״ל וחבריה גבם בן ירבעם
 ישראל ארץ שנשרפה כיון ברכיה א״ר ארצה כל

 שנים ר יהודה ר׳ 'בשם תני הדין מדת בהן נעשה
 לרבים ברית *והגביר הה״ד נשרפת א״י עשתה ט דניאל
 וכאותה .וגו׳ כרית עזבו אשר על הכא )וכתיב אחת. !שבוע”ע

 שבה כותיים שכועאמת(: ישראל על האויכי׳ הגבירו ^כריתכפ
נשרפת: והיתה מטליות מטליו׳ עושק היו מה
 אמרין בכי שרי תמן אידמוך הוה נחותא עולא

 לון אמר לך מפקין אנן בכי לך מה ליה
 מסאבא ארעא גו מרגליתי מובד אנא לי חנייה ומה
 :נכריה בחיק לפולטה אמו בחיק הפולטה רמיא לא

 לבני אמרון אמר באסיא אידמוך הוה מאיר רבי
 אפילו דדכין משיחכץ הא דישראל ארעא

 דכתיב*כי ימא כיף ערסאיעל יהבו לון אמר כן כד מלים

 רשעים שהיו כו' ירבעם :וגו׳ והניזתי דכתיב כא״י דוקא ימיו
 וגו׳ גפרית לו והשיב א״י קבורת להם שיועיל יתכן ולא גמורים

:מתיכות מטליות :להם כחמל זה וככזיון
 לך חעלין אנו מסקין התמיל: שרי שם: וחת לכבל ירד גחותא

 הנשמה: ר״ל מרגליתי הכאה: הגייה כא״י: לקבור
 כארצכם: להקכר כא דידכון משיחכון הא טמאה: מסאבא

כיףמיף: בא״י: שנקבר כן אפילו



שנרי כלאים ירושלמי
 לה )ויש יכוננה: נהרות ועל יסדה ימים על הוא

 ימא .רבא ימא לא״י סובבים ימים ן׳ לא״י( שייכות
 ימאדחולת׳. ימאדמלחא. ימאדסמכן. דטבריא.

 רחמין ימא והא דאסכמיןית ימא דשלייתי ימא
 מדביכ♦ *ונשקפה כחיב •ועשאו נהרות הקיה .דיקלטיינוס

 שהוא מי כל בא בר חייא א״ר הישימון כני על
 בים קטנה כברה כמין ורואה הישימון להר עולה

 שיערו יוחנן א״ר מרים של בארה היא וו טבריה
 עתיקא דכנשתא מציעייא תרעא קביל כל רבנן בה

 כ ירמיה תלכו ביתך יושבי וכל כשחור *ואתה כתיב דססנונין:
 אתרה תקבר ושם תמות ושם תבא ובבל כשבי

 חנינא בר חמא ור׳ ומינא בר אבהו ר׳ וגו׳. וכל
 מת שתים בירו יש שם ונקבר שם מת אמר חר
 קמרה אמ׳ וחרנא אחת בידו יש שם ונקבר כאן
 כשם יונה ר׳ שלהלן מיתה על מכפרת כאן של

 כל למקמתיה ערבתיה נשא דבר רגלוי חמא ר׳
 אחהמ״נככ יפתה מי ה׳ *ויאמר כתיב מתבע דהוא הן

ביתו בתוך לא וימת גלעד ברמו׳ ויכול ויעל אחאב

 נהרות מקוה אלא איכן א?ריס והימים כי׳ סובבין ימים ז׳
 מכוונת תי־עא קביל :נפה כברה : יכוננה נהרות על לקיים
 על א׳ מעלות שתים :בססגונין שהיה ישן ב״ה של אמצעי לפתיז

 במיתת כו׳ קבורה :אידך וחי־נא :שם הקבורה על וב׳ המיתה
 בכ״מ להקימו ערבין איש כל רגלי רגלוי :בקבורה רק בה ל; לית

לילך צריך שהיה לאיזאב שאירע כקו השמים מן מתבקש שהוא
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 טטיילין הוו אלעזר ור׳ ברקוריא רבי חמן: אלא

 א״ר לא״י מח״ל כאות שהן ארונות ראו באיצטדין
 קורא אני ו1א הועילו מה אלעזר לר׳ ברקוריא

 ותביאו בחייבם לתועבה שמתם *ונחלתי יימ״הבעליהם
 מגיעין שהן כיון א״ל במיתתכם א־צי את ותטמאו

 מתכפרין אתנו על ומניחין עפר גוש נוטלין והם לא״י
:עמו אדמתו *יכפר דכתיב לכ יי׳דכ

שביעית מסכת
ששי פרק

 יהושע שלח פרוסטגמאו׳ ג׳ נחמן בר שמואל א״ר ם
 רוצה שהוא מי לארץ יכנסו שלא עד לא״י

 יעשה. מלחמה לעשות ים“ישז להשלי׳ יפנה לפנות
 לאפריקא. והלך להקב״ה והאמין פנה גרגשי

 ונפלו. מלחמה עשו מלכים ל״א השלימו. גבעונים
 לטור הגליורח לכשיגיעו שונם בר יוסטאי א״ר

 *תשורי מ״ט שירדה לומי־ עתירות הם שה״שדאמנה
אמנה. מראש

 גושמתיכה: במ״ל: שמתו אמר הועילו מה שימיתוהו: למקום
מארצם: לילך לפנות שלומים: פרוסטגמאות



שנו תרומות ירושלמי
הדומות מסכת

רביעי פדק
 כן עין וגו׳ החטים מחמר האיפה *ששית כתוב

 מנ׳יחזקא׳מה אחד כינונירת ממ׳ אחד תורם יפה
 לא מדני אחד תקח ישראל בני *וממחצית כתוב לוי א״ר

 ממקוס אוחו שאתה מה כל החמשים מן אחון
 מרח כל אף מג׳ א׳ זה מה כזה הוא הרי אחר

 *וששיתסיחזקא׳מה דכתי׳ מס׳ אח׳ והרעה מג׳ א׳ אוחו שאתה
 6י* זייע כתקנן מעשרותיו המוציא כל לוי א״ר וגו׳. האיפה את

פ האיפה החמר ועשירית מ״ט כלום. מפסיד אינו
כ״י׳ממצא מתכונתו: יהיה החמר אל

 נכון פי׳
עליה ערשמ קפר

 כח ר״מ אתו ישלי׳ אויביו גס איש דרכי ה׳ *ברצות כתוב
* מסלי ינאי ר׳ הנחש זה אומ׳ ריב״ל הכלב זה אומר

 ד׳ על ערפי׳ יהיב והוה פגי׳ מיניה מדחיל הוי
 ואשכחידח ידיה פשט זמן חד דמיין מרושין

 ימלי׳קיו מעשה ה׳. פתאים *שומר מיכא ארימון אמר גביה
שנטלו אף החומר אל :הששים מלק וששיתם :האויזז זה מה

:מלא המומר יהיה אעפ״כ המעשר מהמומר
 ערסיהחטתו: מדחילמתירא: לאדם: שונא שהוא הכלב

ארימוןטיכא לכמש: ואשכחי׳ :מים של ספליםמרושין
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 1ישראד את מאכיל שהיה בצפורי אחד בטבח
 ועלדה בע״ש יין שתה אח" פעם וטרפות נבלות

 אתון בדמו מלקקים כלבים וה־ו ומת ונפל לגג
 אמר קומיהון מן מרמתיה מה הנינא לר' שיילון

 לכלב תאכלו לא טרפה בשדה *וכשר כתוב לון ככ ממוש
 ומאכיל הכלבים את גוזל היה וזה אותו נד׳דכשנמתשליכון

אבלון: אינון דידהו דמן ארפונון לישראל

לטלטלו
——------- מפני
הכלניס

מעשיות מסכת
שלישי פ־ק

 יתבין הוו לוי ור׳ כהנא ב" בא ור׳ זעירא כטרבי
 וצווח דאגרתא לאי:ין מקנתר זע־רא ר׳ והוה

 לן מקגתר את למה כהנא בר בא ר׳ א״ל עלון.
 *כי דכתיב הדין א״למהו לך. מגידין ואגן שאיל עי מלים

 כי א״ל תחגור. חמות שארית תורך אדם חמת
 תחגור חמות שארית הזה בעולם תורך א״ם חמת

 ה״שעי׳ על חמתך לכשתעורר לוי א״ר הבא בעולם

הכייזו ארפונון :מלפניהם להרימו מרטתיה מהו מכאן: הסירו
 :משלהם אוכלים הכלבים כי הרשע את תקברו ואל

 הרשעים שהם אדס דריש כו׳ לכשתעורר מוכי?: מקנתר
ממתך וכשתשסוך שמוטאים הראשון אדס מעשה שעושי}



שנז מעשרות ירושלמי
 והם להם עושרה אתה מה רואים הצדיקים

לשמך: מודים

פכוריה ססכח
שלישי פרק

ל מלאי וככל במרגליתא בקי היה בא בר שמעת
יוחנן ר׳ והוה למיכל עגול ליה הוה ולא 1

 ט קהלת מי כל אמר להם לחכמים לא *וגם עלוי קרי
דמוני מעשך-! יכיר אברהם של מעשיו מכיר שאינו

נאנזמת׳ .ןה 5ש אבותיו

 א5 כבור לפי וכו׳. הבכורים את מפרישין כיצד משנה
נזלאיט,(*תקום תני כן ולא היויוצאים. הנכנסים

 הידור אף כיס חסרון כה שאין קימה מה והדרת
 אחד שהיה הבא הי,א שיניא כיס חס-ון בו שאין

 שלא לדק מנין אלעור בן שמעין ר׳ תני לקיצין.
 חנינא ר׳' .ה׳ אני מאלהיך ויראת וקן ל ת׳ יטריח

לך יודו לך להודות שדרכם הצדיקים שהם תודך אזי עליהם
ע־ד: תכעיס ולא תחגור ?חות שארית ובזה

 הנכנסים אוכלוסין חמן כפי כו׳ כבוד לפי :עגול לחם עגול
:מצוה לכבוד פניהם להקביל יוצאים היו ככורים בהבאת

 יטריח רחוק: לעת לקיצין שאני: שגיא :הוא קושיא כן ולא
שאל ויראת נאמר ג״כ עצחו לזקן ויראת זקן לפניו: לעמוד
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 לו. ישב עבר אמות ארבע לזקן אכהו דר׳ בריר.
 משהוכן מלך לו ישב עבי־ רואהי משהוא גדול

 משה בצאת *והיה מ״ט ממני שנכסה עד שמימלגלואהו
 והביטו האהלה. באו עד משה אחי־י והביטו וגו׳

 אמר איש באשת שחשדוהו מלמד משה אחרי
 ויראת תקום שיבה מפני הקב״ה אמר סימון רבי

 עמידת מצות שקיימתי הוא אני ה׳ אני מאלהיך
תחלה: זקן

 עלויה מקבל לא והוא ממנתיה בעיי הוון וירא רבי לב
 נשיא התן הכם דתניא תניי הדין שמע כד

 *מפני חכם מתמני. עליו קביל מבכרת גדולה יט יימלא
 וכי בתריה וכתיב זקן פגי והדרת תקום שיבה

 עונותיו כל על לו נמהל הגר מה גר אתך יגור
 עונותיו. כל על לו מוחליך כשנתמנה חכם אף

 וגו׳ מחלת את ויקח ישמעאל אל עשו *וילך נרא׳כחחתן
 שמהא-׳א היה צמק ב והלא שמה היה מחלת וכי

 שאול שנה *בן נשיא .עונותיו כל על לו שנמחל ע ש״א
 כל על לו שנמחל אלא היה שנה בן וכי במלכו
 לאילין מקל מונא רבי שנח: בן כתינוק עונותיו

 כסף *אלהי עליהין קרי אמי ר׳ בכסף שמומכדמתמני
 כפר איש יעקב תרגם תעשו'לכם. לא זהב ואלהי

 אברהם כו׳ קיימתי אני שעבר: עד עכר גרולת״ק: יטריין:
עליו: כצב והשם יושב היה

בשביל בכסף מכזה: מקל הצבור: על סרכס למנותו ממנתיה



שנח בכורים ירושלמי
 נ מכיזית דומם לאבן עירי הקיצה לעץ אומר *הוי נבורי׳

 חע,דנעזהב הגוש הוא הנה להורות הוא וירע יורה הוא
 בקרבו אין רות וכל אתמני. ככםפ<ת לא וכסף

 *וה׳מאיממי ממנייוה כעיתון אין הוי בו. תירה ריח אין
 שם כר חנן ר׳ הארץ. כל מפניו הס קדשו בהיכל

 לומ׳ אורייתא להו מטעין חוה פי־נסין מקים הוה
 ח משלי מלכים *בי שגא׳ נתנה מתורה שניתנה שררת שכל

 לר׳ שאל שלח אמי ר׳ ישורו. שרים בי ימ^וכו
 שמעתי לארץא״ל בחוץ זקנים שממנין שמעת סימון
 ולאו לוי ר׳ א״ל לא*ץ בחוץ זקנים ממנים שאין

 ל>יחזקאל יושבים ישי־אל בית אדם *בן הוא כדא מקרא
 אלא ההא לא שלך ישיבה כל הא אדמתם על
 אביו של תירה ספר המוכר חני אדמתך: על

 ס״ת המקיים אכל לעולם ברכה סימן רואה אינו
 קיב מלי׳ ועושר *הון אומר הכתוב עליו בביתו אכיו של

 האמתי העוזר ישתבח לעד: עומדת וצדקתו בביתו
בסדר הנמצאי׳ שושנים ללקוט עזרני הנה עד אשר

וירושלמי: בבלי ותלמוד במשנה ורעים

 הוא חשל גו׳ לעץ אוחר המחכה לעץ אומי עשירים: שתיו
 :כסף בשביל תמכה אס כו' אין :כסף בשביל הכתמכה דיין על
מטעין אותם: המעמידים חן הקב״ה לפרוע עתיד וגו׳ ות׳

:בזרועס ס״ת נותן היה כו׳
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 שבת מסכת
השבה יציאות

ראשון פי־ק
 בר ישמעאל רבי מלאכה קרויה שהוצאה מנין א
 הדא*ויצו מן לה שמע יונתן ר׳ בשב נחמן . שמו״לי

 אל ואשה איש לאמר במחנה קול ויעבירו משה
 העבש ויכלא הקדש לתרומת מלאכה עוד יעשי

 לנוכרי' ולירן מבתיהם מלהוציא העם נמנעו מחביא
 כשם מינה. שמע את הכנסה אפילו אמר אחא ר׳

 לגובריבם ליתן מבתיהם מלהוציא העם שנמנעו
ללשכה: ולהכניס מידם מלקבל הנוברים נמנעו כך

מרליקין במה
שני פרק

 תנויי אית וכר. מתות נשים עבירות שלש על ב
 ראמרי מאן יולדות תנו תנויי אית ילדות תנו

 ם מת בנים נירים בעון יהודה ר׳ בשם תני ילדות

 ,מא כדנה עוד יניאו לא ואשה איש דהל״ל הדא מן לה שמע
 נכלל היו הס דגס בו׳ הגזברים גס אלא כו' יעשו אל

,מלאכה. עושי
ומ״ד עבירות ד׳ בשביל מתות דאל״כ אשתו ולא מתים בנים



שנט שבח ירושלמי
 כ ירמיה יולדו׳ ראמר מאן בניכם את הביתי *לשוא רכתיב

 ר׳ הסכנה בשעת אלא מקטרג השטן שאין מכאן
 כ! מדני לו ושאל יעמוד הכהן אלעור *ולפני “אומי פנחס

 במשפט אלא כאן כתיב אץ האורים בסדר וגו'
 למלחמה יוצאין שישראל שבשעה מר1מ האורים

אסלהנצח. לנצח אס עליהם יושב מעלה של כ״ד
 ונשמי־תדכריסכג אויביך על מחנה תצא *כי אומר חייא ר׳

 אל<ת שישמור צריך אינו יצא לא אם הא וגו׳
 ר׳ הסכנה בשעת אלא מקטרג השטן שאין מכאן

 ל! ישעיה הזק היום ונאצה ותוכחה צרה *יום אומר בתנא
 מקטרג השטן שאין מבאן אלא לא אחר יום הא

 אסוןנרא׳מכ *וקרהו אחאי א״ר' הסכנה: בשעת אלא
 מקטרג השטן שא־ן מכאן אלא לא בבית הא בדרך
 איןתלי׳ת" צדיק יצא רשע יצא *בהישפטו איבו א׳ר וכו׳.

 מקטרג השטן ׳שאין מכאן רשע אלא כאן כתיב
 דנסטים המות מלאך נעש׳ מרועע בבית היושב וכו/

 יולדת כשהיא ולא מתה אשתו כדרים נשכיל סכר ילדות
 כשעת מקטרג דשטן עכירות ג׳ כשכיל מתה יולדת וכשהיא
 כאן כתיב אין צדיק יצא :עכירות ג׳ על עכרה דהיא הסככה

 משורת לפכיס עמו תעשה ולא דוקא צדיק יכא אותו כשתשפוט
 תדקדק רק עין תשא או שתככוש לעשות רגיל שאתה כמו הדין
 כרצין ממשפטו יצא כלומר רשע אלא :השערה כמוט עמו

 דהשטן משפטו אצל שס השטן יהיה דכודאי השטן הוא הרשע
:לו תייב הוא כאלו תונע רנשטים :הסככה כשעת מקטרג
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 ברעך תשה *כי כד״א עלימו *ישימות רכתיב שלו כה מלים
מאומה: משאת כד׳דכי,

 כדכתיב הוה רעולם טהורה חלה הראשון אדם ג
 דא״ר כההיא אתיא וגו׳ האדם אח ה׳ *וייצר כ יאפי׳

 גבהת מ היא עיסתה מקשקשת הזאת משהאשה יוסי
 מצות נמסרה לפיכך מיתה חוה לו וגרמה חלתה

 היה עולם של דמו הראשון ארם לאשה. חכה
 מיתה הוה לו וגרמה וגו׳ האדם דם *שוכך שסטהה״ד

 הראשון ארם לאשה גרה מצות נמסרה לפיכך
 וגרמה ארם נשמת ה׳ *נר ד הה׳ היה עולם של נרו כ משלי

 לאשה: הנר מצות נמסרה לפיכך מיתה הוה לו
 עולם של ימיו דבחצי הדברים נראין רנינא א״ך ד

 יאמר *כעת שנאמ׳ עומד רשע אותו היה כג מדני
 עתיד ברכיה א״ר ליעקב יאמר כעת עיד ליעקב
 ממלאכי לפנים לצדיקים מחיצה לעשות הקכ״ה
 מה ואומרין אותן ־ שיאלין השרת ומלאכי השרת

 ולא לוי ר א היום להם הקב״ה הורה מה אל פעל
ואמר *עני ד הה׳ הוה בעולם הקכ״ה כן צה ע ככר ג דניאל

 והבל ת״ל מה וגו׳. ארבעה גוברין הזי אנא הא

מה״מ: מות במגייס. רעות כי בתריה וכתיב ישימות
 קול משמיעה בידיה במים העיסה מגבלת כשהיא מקשקשת

 ואד שלפכיו בפסוק כתוב כ־ קרי' קיש קיש מל׳
 לעשות העפר על מי׳ לתת האדמה את והשקה הארץ מן יעלה

:האדם כעשת וממכה עיסה



שם שבת ירושלמי
 ונתרפאו סריסין שהיו מלמד א^א בהון איתי לא

 דניאל די וריויה אלא לאן כתיב אין דקדמאה *וריויה
 דמי האור. את לפניו מכבין היו הם רביעאה

 פיו על וסטרו מלאך ירד ראובן א׳יר לבראלהין
 ואמר חור ליה אית ובר מילך רשיעאתקין א״ל

 שם בריח ־ח דש ונו׳ מישך דשררך אלההון *כריך
לעברוהי: ושזיב מלאכיה דשלח אלא כאן כתיב אין

המצניע פרק
 אתה והרים בד מרו הכהן *ולבש כתוב לוי א״ר

מלך:!קיא של בפלטין גדולה שאין אלא הדשן
 ללמדנו זה לענין קרוב מאמר הבונה בפרק )עוד

 ושהוא בתורה עוסק לכל ראייין וכבוד שהגדולה
 הוו זרעיץ תרתין בבה״מ(. העובד לכהן קורס

 בשלמא ושאלץ ן עללי הוו ופגמייא בולטייא בצפורץ
 קדמאי עללין בולטייא והוון יומא כל דנשיאדה

 אתון לאורייתא זכיין פגמייא אילץ קדמאי ויתבין
 לר״י ר״ל שאל לר״ל אשתאלת קדמאי מיעל בעו

 עם וכהן ת״ח ממזר אפילו מדרשא בבי־ ודרשה
 מימר סברי האיץ עס לכהן קודם ת״ח הארץ
 בון ר אי לא לישיבה הא ולכסות ולהחיות לפדות

שלא פטם לשון פגמייא הב' ושם בילטייא א' שס משפחות עייןהז
 וכשאלה לתורה פגמייא זכו ואח״ה מקדם כ״כ חשובי׳ היו

שזכו על ראשונה פגמייא ליל־ מנהגם ישכו אס לר״ל זאת שאלה
בראש: לישב לישיבה קודם: כו׳ממזרות״ח לפרות לתורה:
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 גדול מכהן מפנינים היא *יקרה מ״ט לישיבה אף ג משלי

ולפנים: לפני המשמש

שרצים שמונה ברק
 יושכי כל האזינו העמים כל ואת *שמעו כתיב ו
 היא למה אמר חי ורבנין אחא רבי חלד מליסמט

 מה שכל לכי אלא להולדה עולם באי כל ממשל
 שאינם ביה מיגים והרבה בים יש ביבשה שיש

 הוא למה אמר וחרינא בים אינה והולדה ביבשה
 גורר׳ זו חולדה מה לחולד׳ עולם באי כל ממשל
 כך מנחת למי יודעת ואינה ומנחת גוררת ומנח׳
 למי יודעין ואינם ומניחין גוררין עולם באי בול

 אוספם: מי ידע ולא *יצבור דכתיב היינו פסלטמניחין
 לחש נש בר חד אתא בלע לי׳ הוה ל ב דרי ברי׳ בר ז

 מה א״ל נפק כי ואינשים דפיתירא שמיה מן לי׳
 מיית אלו לי היה ניחא א״ל פלן מלה א״ל לי לחשת

 השליט: מלפני היוצא כשגגה קאשמעוהות ולא

 על לשאת כיז לה שאין לפי ומנחת גיררח :קולדה לשק חלד
 קורה עד מעט מעט גוררת אלא בפיה או בידה או כתפה

 :יגעה ולריק משם אותו וניטל איור שרץ בא שטרקה ואקר
 הבית אל יאספם מי יודע ואינו הגורן אל השדה חן קציר יצבור
:ביקד הכל איספס חי ידע ולא חעט מעט הממון יצבור י״ח
 קמעיות באזני לו ולקש אקד רופא בא הבליעה בבית קולי בלע

 טלה ונרפא: פותיו־א חבן שלמד הטומאה בשמות וכשפים
ומת: כו׳ כשגגה האמת: לו אחר פלן



שסא עירובין ירושלמי
 עירובי! מסכת

מערכין בכל פרק
 נוטי־דיח שמוני בי נחרו אמי *בני מ״ר בא א״ר

 א שה״ש נרם מי נטרתי לא שלי כרמי הכרמים את
 לא שלי ברמי שום על ברמים נוטרת להיות לי

 בסוריא ימים ב׳ משמרת להיות לי גרם מי נטרתי
 הייתי סבורה בארץ אח׳ יום שמרתי שלא על

 שבר מקבלת איני שניהם על שבר מקבלת שאני
 חלות שתי להפריש לי גרם מי אחד. על אלא

 סבירה בארץ אחת חלת הפרשתי שלא על בסורי׳
 מקבלת ואיני שתיחם על שבי־ מקבלת שאני הייתי
 כ יי״קאל אני *וגם עליהץ קרי יוחנן ר׳ אח׳ על אלא שבר

:טובים לא חקים להם נתתי

מעברין כיצד פרק
 ט כתיב אץ משה מבקש כל ה׳ מבקש בל *והיה

 לג שמומ המקבל שכל מכאן ה׳ מבקש כל אלא כאן

י״ט יחים ב׳ עושין ואעפ״כ לא״י וסחו־ ?״ל היא בסיריא
 מהם א׳ שיהא כדי בח״ל היום עוד שע-־שין כמו מספק

 פסח של ראשון י״ט א׳ יום אלא עושיס אין בא״י אבל אמתי
 ?'יבין בסוריא וכן הראיה ע״ס מקדשין היו דה© ועצרת וסוכות
 שלא כדי והא'נאכלת הא'נשרפת חלות ב׳ להפריש מדרבנן

שכר: קבול להם אין כלו׳ טובים לא חלה: תורת תשתכח
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 *ויאמר אמר חלבו ר׳ שבינה כני כמקבל רבו פני י< מ״א

 ה׳ חי אחאב אל גלעד מחושבי התשבי אליהו
 וגר יהיה אש לפניו עמדתי אשר ישראל אלהי
 מלמד אלא היה לנביאים טורינון אליהו והלא.
 רבו השילוני אחיה לפני שעמד עמידורה שבגל
 שמואל *והנער כתיב השכינה. לפני עמד ש״אגכאלו

 לפני ששרת שרות שכל מד 'מ עלי לפני ה׳ את משרת
 ישמעאל ר׳ תני השכינה לפני שרת כאלו רבו עלי

 חותן עם להם לאבל ישראל זקני וכל אהרן *ויבא יח שמ!ת
 מכאן אלא אכלו ה׳ לפני וכי האלהים לפני משה
שכינה: פני מקבל כאלו חבירים פני המקבל שכל

 דרכי מפני בחצרות מערכין מה מפני אריר״ל י
 דבובה שהיתה אחת באשה מעשה שלום. י

 ונכפתיה נספחיה בי־ה ביד ערובה שלחה לחברתה
 הוות הכין אמרה אמיה קומי ואמר אתא ונשקתיה

 שלום עשו כך מתייך ידענא הוינא ולא לי רחמה
שלום: נתיבותיה וכל נועם דרכי *דרכיה משציגהה״ד

סלשתאי: טורני פלשתים סרני תרגיס טורינין
 עירובי לעשות נוהגים היו לא ערוגה שלחה :שנואה רבוכה

 חבכי אחד כל אלא לכלס מזכה אחד ע״י בע״ש חצירות
 ומנהג א׳ בבית הכפרות כל ונותנין לחם ככר נותן היה החצר

 שנואה היתה האשה וזאת העירוב עושות עצמן שהן אז הנשים
 בעצמה היא רצתה ולא בביתה מונח היה שהעירוב שכנתה עם

הקטן: בכה י ע" לה ושלחה שכנתה לבית עירובה להוליך



מסב פסחים ירושלמי

פסחים מסכת
עשר לא־בעה אוי־ פרק

 יא עמו הכניס לתיבה בכניסתו נח אומר הא א רבי
כהות שהיו בשעה ומרגליות טובות אבנים

ויש ביום אוכלת חיה יש למה. לילה. שהוא יורע היה
 י לאשי׳ לתיבה תעשה ^צהי- כתיב והא .בלילה איכלת חיה

המבול: מולותבשנת שמשו לא ראמר כמא;

שעה כל פרק
 יב א״ר עצמו. כל מתיק חזית וה-י התיכון חזרת

הורת מה לחורת עצמןאימתילון כל חייא
 לאבותינו מצרים עשו כך מר וסופר מתוק תו תתל

 מז ואקראשית אביך הארץהושבאת *במיטת בתהלה במצרים
א שמית :חייהם את -וימררו כך ואחר אחיך

 שיש לפי לילה הוא ואימתי יום הוא אימתי לידע הוצרך למה
כו׳ שימשו לא בעתם: חזונות להם ליתן וצריך כו׳ חיה

היונה ולשליח החבול יפסוק חתי לראות אלא אינו שעשה וחלון
החלון: דרך ועורב

 חזרת והרי חתיבי דחרור לחצוה בה יוצאין במשנה שבינו חזרת
כשנשלמה מר וסופו :הוא חתיבי כמו התיכון כי כי׳

 הס העלים אותן ואז הזרע להוצאת יובש לידי ובאין העלין גדילת
דקין: בעודם נטיעתו אחר חתוק וחתחלתו חרים
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שנהגו מקום פי־ק

 וישראל ם ותלוי הכהנים אליעזר בן שמעון ר׳ חני יג
 דר׳ טעמא אבין ר׳ הקרבן את מענבין ושיר

 והשיר ישראל אלו משתחוים הקהל *וכל שמעון כ" כ ד"?
 הבחנים אלו מחצצרים וחצוצרות הלוים אלו משורר

 ר׳ הקרבן את מעכבין הכל העולה לכלות ער הכל
 מ תלוי את תנה *ר. הדא מן לה שמע תנחומי כמדכרח

 עבודת את לעבור הלוים אלו ולבניו לאהרן נתונים
 ישראל בני על ולכפר הבחנים אלו אל“ישי בני
ישראל: אלו נגף ישראל בבני יהיה ולא השיר זה

פסחים ערבי פרק
 לטפשים ק״ו לחכמים שתיקה יפה חייא ר׳ תני יד

 חכם מחריש אייל *גם אמר ש־־ימה וכן יי יישל*
 חייא ר׳ תני מחריש חכם לומר צריך אר יחשב
 היא מה חכם ב;. וכו׳ תורה דברה 'בנים ד׳ בוגד
 צוה אשר והמשפטים והחקים העדות מה אימי־

 וקרבנותיהס במלאכתם עושקי׳ הס שיתו כדין שאינו מ׳ הכהנים
 משמר ובכל משמרות כ״ד הנביאים התקינו קריבין

 ממלאכתן: בטלי; ישראל כל יהיו שלא וישראלים ולו־ס כהניס
 מבמכחיס יותר יפת שהשתיקה מאומת בטפשי׳יותר גו׳ אויל גם

 הם שכבר ביזכמיס מאומת יותר יקשב יזכם מאמר אבל
 :כיזכס ייזשב שהכעדר הוא גדול והקידוש מקודם יזכחיס



שסג פסחים ירושלמי
 יד בחוזק לו אמור אתת אף אתכם אלהינו י״י

 מה אומר הוא מה רשע בן ממצרים י״י הוציאני
 מטריחים שאתם הזה הטירה מה לכם הזאת העבודה

 הכלל מן עצמו שהוציא מכיון ושנה שנה בכל עליו
 זה בעבור שניו. את והקהה לו אמור אתה. אף

 עשה לא לו עשה לי ממצרים בצאתי לי ה׳ עשה
 ראוי היה איה בם במצרי האיש אוהו היה אלו

 מה אומר מהו טיפש בן לעולם. משם שיגאל
 מפטירין אין פסח כהלכות למדו אתה אף ואת
 יהא שלא אפיקומן מהו אפיקומן. הפסח אחי
ושאינו אחרת. לחבורה ונכנס זו מחבורה עומד

וכר: לשאול יודע

שקלים מסבת
ראשון פיק

 !משנת משכה כל ורגל .יג"ה הקדיש ריינו ממשכת שישכים ללקיט כא תנכי
!פרק: פרק ככל ידי תשיג אשר את מהירושלמי הלקט שבלי אכתוב

 טו עגל קמיעים מ באדר באחד .ראשונה משגה
בו עשר ובחמשה הכלאים. ועל השקלים

 הדרכים את ומתקנים בכרכים המגילה את קוראין

 הדרכים :דמגילה בס״ב נתפרש הכלאים ועל השקלים על
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 צרכי כל וערשין המים מקוה ואה הרחובות ואה

 הכלאים: על אף ויוצאין הקברות ומציינקעל הרבים
 היו כי־אשונה ,יהודה רב אמר שנייה: טומשגה

עוברי משרבו לפניהם ומשליכין עוק-ין
 שיהיו התקינו הדרכים על משליכי! היו עבירה

:השיה בל מפקירין
 היו בראשונה יהורא רבי אמ~ תנא ירושלמ^

 שמתים והיו לפניהם ומשליכין עוקרין
 ואחר שרותיהם להם שמנכשים אהר שמחות ׳שני

 .בהמתם לפני יכין1מש־ שהיו מהן נהנין שהיו
 וע״ין .הדרכים על ומשליבין עוקרין שיחו התקינו

 שרותיהם להם שמנכשים שמחים בתים בעלי היו
 שהפקר ומני! כלו. הש־ה כל מפקירין שיחו התקינו

 ימים לשלשת יבא לא *אשר דכתיב הפקר ד בי א י״רא
:הגולה מקהל יברל והוא וגו׳

 יכול אתה אי אחא בר אבא א״ר בירושלמי יעוד יו

 הכתרות על גשרים ולעשות ולישרם לתשותס והרחובות
 שימצא כ״מ הט־ם מקוה ואת :בשגגת להורג הדרכים להכין

 טיט בו נתרבה ואס הראוי לשיעור אותה ישלימו מסר מקרה שוס
 סי'כדי עושין ומציינין גדותיו; נפלו אס וכן אותם מנקים
 הקברות וציון משם ויפרשו טומאה מקום שהוא הכתכיס שידעו

 השדות ומבקרין הממונים שיוצאים כו' ויוצאין בסיד: הוא
בלבד: ההכרזה על סומכין היו ולא והכרמים

היאך תאדם כמק מאד קשת ממון דהוצאת כיון כו' אתה אי



 שסד שקלים ירושלמי
 וביתנין לעגל נתבעין זו אומה של אופי על לעמוד
 ברחניגא יוסי ר׳ )ובימי( .וגותנין למשק נתבעין

 כה שמוי! זהב יבא טחיר זהב כפורה "ועשית מתגיתא הוה
 בשם חגי ר׳ עגל. של והבו על ויכפר כפרת של
 ע׳כיש״י בפרשה נאמיה תיומות שלש נחמן בר שמואל ר׳
 'תי,מ'פ וכי׳: משק תרומת שקלים תרומת אדנים תרומת זו

יח וישראלים לוים ממשבנין מי את שלישית. משנת
 נשים לא אבל משוחררים ועבדים גרים

 אביו שהתחיל קטן וכל קטנים ולא עבדים ולא
 הבחנים ממשכנין ואין פוסק. אינו ידו על לשקול

 ביכרי בן העיר יהודה א״ר שלום. דרכי־ מפני
 יוחנן רבן א״ל חוטא אינו שוקל שהוא כהן כל

 וקי־׳שוקתס בע״ז קפצס שאס הפכיים בדברי' מחוכם הוציאו
 ע״פ ואף המשכן אצל חזה להחכע להם היה מחוכם הוציאו בה

 בתורת רק קובה בתורת היה דלא כיון כותבים היו ה׳ שבחצות
 הביאו אלא כן עשו ולא מועט בדבר להפטר יכולין היו נדבה
יבא דתני חתכי׳ בהא תחיה הך חתר׳ן ור״י והותר די זהב הרבה

עקהעגל: לכפר כדי בדבר מוכרקיס שהיו כו' זהב
 אין שערות ב׳ הביא שלא קטן שוקל: שאיני מי ממשכנין

בתן אביו ואם מידו מקבלים כתן ואס איתי ממשככין
 שעברה השנה עליו שנתת מאקר לו איחרים קט; והוא בעבורו

 ולא לשכיס שיגיע עד תמיד עליו תתן הקצוה זאת עליו והעמדת
 עליהם הקרבכות שעבודת לפי שלום דרכי מפני תפסוק:
שקליהס: עכבו שלא עליהם וסוחכין כבוד להם חולקים
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 חוטא שוקל שאינו כהן שכל אלא כי לא זכאי כן

 לעצמן הזה המקרא את רורשין שהכהניס א־א
 והעומר הואיל תאכל לא תהיה כליל כהן מנה׳ *וכל1 יקיא

 :נאכלין הן היאך שלנו הכנים ולחם הלחם ושתי
 הוציא אש של מטבע כמין מאיר א״ר ירושלמי יט

 והראה שלו הכבור כסא מתחת הקב״ה
 בפרק כתוב זה יתנו כזה יתנו זה א״ל למשה לו

 וראוי זה ענין עול מאמר ב׳ וכפרק ראשון.
 ור׳ יהודה ר׳ יחנו זה כתיב נסחו וזה יחר לחברם
 מחצית יתנו היום בחצי שחטאי לפי ׳אמ חד נחמיה
 נחמיה בי־ יהירה ר׳ *גרמוסין שיתא דעבד השקל

 על שעברו לפי זכאי כן יוחנן רבן בשכם אמר
 גרה. י׳ ניתן ואחד אחד כל יהא הדברות עשרה

 שמכת לפי לקיש ריש בשם לוי ור" ברכיה ר׳
 ואחד אהד כל יהא כסף ׳ככ רחל של בכורה

 יפה ימסרנו לא שמא דלימיש דסדי׳א מוטא אלאהאדקאמראיכו
 העומר ממנו יעשו הלשכה שתרומת לסי גו׳ כהן מנחה וכל יפה:

 אמר והש״י הבהניס ואיכליס חכמות והם הפנים ולמס למס '3י
 שקליהס נותנים היו ואלו תאכל לא תהיה בליל בהן מנמת יכל

 וב׳ העימר שיורי לאכול להם מותר היה לא הלשכה בתרומות
 היא ירשה ולאו הבהניס דורשים היו כך הפנים ולמס הלמם
 שותפו׳ להם שיש לאותם ולא קרא איירי לבדו כהן נחנמת דדוק׳

: הצבור עם
כ׳ עולה מטבע גרמוסין שש: בא כי בשש כי דכתב היום בחצי



שסח שקלים ירושלמי
 ר׳ בשם פנחס ר׳ כסף בכ׳ בגו את ופירה נותן
 אחד לכל ונופל רחל של בכורח שמכרו לפי לוי

 טיבע: שקלו נותן וארד אהר כל יהא טובע ואחד
 כ לאותו שכוי מותי־ המשנה בסיף שני כפרק עוד

 למתים מתים מותר עני לאותו עני מותר שכוי
 המת מות- אומי מאיר ר׳ ליורשיו המת מותר

 מותר אומר נתן ר׳ אליהו שיכא עד מונח יהא
 תניא ירושלמי קבי־ו. גבי על נפש לו המתמנה

נפשורה עושין אין אומר —גמליאו בן שמעון ר׳
וכתנם: הם דבריהם לצדיקים

 בא שיש ונמצא לו שאין בחוקת לו גבו ירושלמי
המת מיתר למימר ירמיה ר׳ ס:ר לו

 אתכוונון דלא עצמך הגע אבא ר׳ א״ל ליורשיו
לך: מנא א*ת מרית א לא אגא א״ל לו אלא

 כסף: חתיכת ולא בחלקו שכפל כמו חמש מטבע טובע כסף: מעה
ותכריכיהן: המתים בקבורת להוציא׳ כשכוכסקמעו׳ המת מותר

 מונח יהא יורשין: לגביה זילותיה אחיל איןולי7 ליורשיו
לא7 ליה סשיט ור״כ ממיל לא אי ממיל אי לר״ח ליה חססקא

:חצבה נפש קברו: על כפש ליה בוכין הילכך ממיל
 צרכי בהם לקנות מעות לו היו שלא סבורין היו כו׳ לו גבו

נתנו לא כו׳ הגע לו: שהיה נמצא ואח״כ לו וגבו קבורה
 אמרתי לא אכי כלומר כו' אנא לו: צריכין שהיו עתא7א אלא

 לסתור ראי׳ חכ״ל ואת נוטה שהסברה אמרתי אלא ברור בר7
לו: השיב ולא סברתי
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 אבא בר חייא ר׳ על מסתמיך הוה יוחנן רבי בב

 מקמיה ומיטמר ליה חמי אלעזר ד׳ והוה
 חרא בי עביר בכלאה הדין מלייא חרתין הלין מ׳ א

 ר׳ א״ל מקמי דפיטמר ועוד בשלמי שאיל דלא
 שאיל לא דועירא גביהון נוהגין כך אידי בר יעקב

 ונחבאו נערים *ראוני מקיימין דאינון דרכה בשלפא אייבכט
 ועור קמן עבר רלא עבי׳ אלעור ר׳ יאות א״ל

 לפניו נכנסו משמי שמעתא ׳אמ דלא האי בי עביר
 של בבה״ב מעשה היה בך א״ל אסי ור׳ אמי ר׳

 בו שנחלקו גלוסטר׳ בראשו שיש בנגר טרסיים
 ס״ד קרעו בהמתן ם׳ת שקרעו עד יוסי ור׳ ר״א
 אחר וקן שם והיה כחמתן ס״ת שנקי-ע אימא אלא

 מלהתראות פמו הסתיר ומשמר אצל: מתאכסן:.על מסתמיך
 כנגדי עושה הכוכים בלתי דברים כ׳ כו׳ חרתין :כנגדו

 :עצמו חטמר היה ענוה מיזמת ם'כלומר נערים ראוני זה:
 כך בשמו: שמועה אמר שלא על ר״א כנגד קסיד ר״י היה ועור
 יביאהו ולא כ״כ יקפיד שלא לר״י לומר כונתס מעשה היה

 מעשה שהיה כמו גדול והפסד בזק שגורס מקלוקת לידי כעסו
 :השערים בה ונועלים בדלתו׳ שנותנים קורה בנגי• :כו' בבה״כ

 עליו שיורה חמה בזה וכיוצא מרובע או רמון דמות גלוסטי־א
 תשמיש לשאר או שוחים לשיויקת וראו* עבה כיוןהראשו כלי שהוא
 עליו בחלקו ולזה הכותל אל הכותל חן מבריח בריח כמו והוא
 שדוחה אוסר זה בה״כ דלתות בו ולסגור בשבת לטלטלו מותר אס

עד כ״כ המחלוקת זה ונתרבה לכלי שדומה מתיר וזה לקורה
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 יהא לא אם תמהני אמר שמו קסמא בן יוסי ור׳

 טפי איקפד הדר הוה ובן. ע״ז בית זה הכנסת בית
 אידי בר יעקב ר׳ לפניו נבנם נמי חברותה ׳אמ
 יהסיגיא צוה כן עבדו משה את ה׳ צוה *כאשר כתיב א״ל

 דבר הסיר לא יהישע עשה וכן יהושע את משה
 ודבור דבור כל וכי משה את ה׳ ציה אש"־ מכל

 משה לי אמר כך להם אומי היה יהושע שאמ׳
 יודעין והכל כסתמא ודורש יושב היה יהושע אלא

 יושב אלעזר ר׳ אתה אף היא משה של שתורה
 להם אמר היא שלך שהתורה יודעין והכל ודורש
 חבריו אירי כרן לרצות יודעים אתם אי מה מפני

 י דוד אף משמיה שמעתתא דיימרון בעי יוחנן ור׳
 תהלי׳סא אחסה עולמים באהלך *אגורה רחמים עליה בקש

 שהוא דוד לב על עלתה וכי סלה כנפיך כסת'־־
 הקב״ה לפגי דוד אמר כך אלא לעולם וקיים חי

 כנסיות בבתי נדכרין דברי שיהיו אזכה רבש׳ע
 שמעון בקבר דובבות שפתי ויהיו מדרשות וכבתי
 מחזיקי שם העומדים בין שהיה וקטטה בלבול בשעת ס״ת שנקרע

 תולדות אלה כי ע״ן בית מזה: ואלה מזה אלת המיזלוקת
 אותו: ?וכימים שהיו על טפי איקפיר היה: וכן החמלוקת
 מביאים שאתם כיוברי׳ עשיתם תלמידי אתם ר״ל נמי חביותא

 ר״יכראידי לפניו נכנס מבריס: שתיו ור״י מר״א ראיה לי
קות; יראה ולא ימי׳ גבר מי כתיב והלא כו׳ עלתה וכי לפייסו;
;עולמים בב׳ שדר נמצא ?י אכי כאלו בקבר נעות דובבות
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 שאומרין חכם תלמיד כל .יצחק ר׳ כשם נזירא בר

 רוחשות שפתותיו הזה כעולם מפיו הלכה רכר
 מה ענבים של ככומר ישנים שפתי דובב בקבר
 עליו אצבעו אדם שמניח כיון זה ענבים של כומר
 שאומרין כיון צדיקי□ של שפתותיהן אף דובב מיד
 עמהן מי־חשור־ז שפתותיהן מפיהן שמועד-, דבר

 כהדין אמר נזירא בר לו. יש הנאה מה בקבר.
 חמר דשתי כהדין אמר יצחק ר׳ קונדיטין רשתי

 גידל רב בפומיה טעמיה ליה דשתי ואע״ג עתיקא
 בעל יראה אומרו בשם שמועה האומר כל אמר

:איש יתהלך בצלם *אך שנ׳ לנגדו עומד באלו שמועה לט מהלי׳

שלישי פרק
 כמנעל ולא חפות בפרגוד נכנם התורם אין משנה כג

 שמא בקמיע ולא בתפילין ולא 1כסנדל ולא
 ויאמרו יעשיר ושמא העני הלשכה מעון ויאמרו יעני

 לצאת: כויז ויינו שחתחמחים עד ענבים בו שמניחין כלי כומר
 בישיב׳ ליו&ב ישלו הנאה מה למעל׳: ויוצא ונע רוחש היין דובב

 :כו׳ כהדין כזירא בי־ והשיב בעוה״ז ג״כ שיושב שידחה עליונה
 טעם לו בשאר שתייתו אחר שגס ומשובח ערב חשקה קונדיטון

 בעה״ב נפשו בדשן תתעדן בעה״ז דבריו שמטעימין במה כן בפיו
ישן: יין עחיקא חמר לו: המגיע הערבות מצד

 ויכול ותופרו מלמטה אותו כופל ארוך כשהמלביש חפות כפרגוד
ונתן התפר התיר יאמרו בתפלקשלא בתוכו: ליתן
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 ידי לצאת צריך שאדם העשיר הלשכדח מתרומת

 לב מדני ומישראל מה׳ נקיים *והייתם ׳שנ )הבריות( המקים
 ג משלי :ואד□ אלהים כעיני טוב ושכל חן *ומצא ואומר

 כד בתורה נתן ר׳ בשם נחמן בי שמואל ר׳ ירושלמי
האדם שצריך מצינו ובכתובים ובנביאים

 .המקום ירי לצאת שצריך כדרך הבריות ידי לצאת
בנביאים במשנה. בבי האמורי ובכתוביכם בתורה

 גמילואיהזשעכב ידע הוא וישראל יודע הוא ה׳ אלהים *אל
חמור והו אי ביבון בר יוסף ר׳ את שאל ווגא

כמדכיל ומישראל: מה׳ נקיים *והייתם שבכלן

חמישי פרק
 כה עושין שהיו הממונים הם ואלו ראשונה משנה

החותמורת 1על־ פנחס בן יוחנן במקדש
 .הפייסות על שמואל בן מתיא הסלתות על אחיה

 נקי־א ולמה מרדכי זה פתחיה הקינון. על פתחיה
בע׳ ויודע ודורשן בדברים שפותח פתחיה שמו
 :מיד להענישו הש״י רוצה ולא העשיר :בקמיע וכן מעות בתוכן
טסי: מבוארת תשובה איזה שבכולן חמור

 :כו' קרבכות נסכי בעכין במתני' מפרש וסלתות חותמות
זו ומי זו בעבודה יזכה מי גורל מטילין שהיו תוהפ*ים

 זבין קיני הקינין :הגורל סדר להס להורות ממונה היה והוא
 מי וכל עולה וגוזלי קינין עליהם וכתוב תיבות שתיו ויולדות וזבות

לוקיזין התיבה על והממונים לתיבת מעותיה כותכין קיכין שמביא
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 שיחין. חופר נחיניא מעים חולי* על אחיה כן לשון.

וכר: הפקיע על כבי בן וכו׳ כרוז גביני
:זו משכה לפירוש ירושלמי

 כא מרדכי זה פקחיה תני׳ הקינין. על מפתחיה
 האיש אוחו של כח גדיל כמה וראה

 תני לשין בשבעים ויודע ודורשן דברים שפיתח י׳ פ׳ ע׳
 לשמוע ראיין וכולם לדבי־■ ראוין שנים כה שהיו עירתמעאל

 בינינים זה הרי שלשה לסנהדרין ראויה זה הרי
 ובן עזאי בן ר היו ביבנה חכמה. זו דחי ארבעה

 יבשה אחת פעם חכינאי בן וחנינא מתיא בן זומא
 וחוח העומר להביא מהיכן ירעו ולא ישראל ארץ
 וחרא גנות על ירא חרא יתיב דחוה אלם חד תמן

 ימפיס הולכים שהכהניס לפי מעים חולי קיכין: בהם ומביאין
 אלא לובשין היו ולא במים משתמשי; יהיו היום כל הרצפה על

 בגדים בד' אלא לעבוד להם אסור כי הכתיכת שהוא אמד בנד
 ושותין הרבה כשר ואוכלים ואבנט ומצנפת ומכנסים כתונת

 הפנימי׳ ואבריהם טבעם מתרפה היה ההנהגה זאת ומפני מיס
 היה ממונה שיחין חיפר :רפואתם על ממונה הי' והוא מלושיס

 מכריז כיון גביני ובמדבר: בישוב והמעיינות הבורות מסירת על
 למעמד: וישראל לדוכן רלייס לעמדה כהני׳ עמדו הקרבנו׳ בשעת

 אין לדבר ראויין ודורשן: הלשונות מערבב לשון כשבעים
 אלמיס הס כלס שאמרים בלבד הדבור על המכה

 לשמוע :דבר מתוך דבר בעצמם ומבינים כבונים שהם אלא
שמשם צריפין גגות שנקרא מקום על רמז כו׳ גגו׳ על להבין:
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 להו אט׳ דפתחיה קמיה אייתוניה צ^יפא על ידא

 ואשכחו לתמן צריפיןאזלו גגות ליתאתררמתקי־י
 ישראל ארץ יבשה אחת פעם בון בר׳ י-הי א־י■
 חד תמן וחוח הלחם שתי להביא מהיכן ׳־עי לא

ירא וחרא עיניה על ירא חרא יהיב ■ ״ת
להו אמר דפתחיה לקמיה ריג־ה על

ואשכחן. לתמן אזלו סוכר עין "י א, אית
 באלו: כיוצא אחר גררה ב ועוז
 כן כצמא בגו ומת אחא - שי- חופר כחומה

 היא ותרן רחמנא ־־ מא חנינא א״ר
 ריליה וגבי רוחיה ל ה. אלא מעיה בני יותתן

 מדקרקמליסכ מאד נשערה ב *יסב כתיב אחא א״ר
 הוא הטע׳ לאמן יוסי .א״ר השעינה כחוט עמהם

 הקרובי׳ מן הוא ונורא סכיביו כל על הוא ונורא אלא
 נחמני בר שמואל ר׳ בשם חגי ר׳ .הי־חוקי׳ מן יוה׳

 שיחין בורות חופר שהיה אהד כחס־ד מעשה
 בתו היתה אחת פעם ולשבים לעוברים ומערות
 עלין עמא כל והוו נהר ושטפה להנשא עוברת

מנעול םיכ~א :ערכת של סיכת עריפא :העומר להביא יוכלו
לנעול: הברייו תויזבין שבו הדלת שבמזוזות יזור ס״א

לרשעים אף אפיס ארך חדכתיב פשעים כל על עובר הוא ותרן
 שב: שאינו ממי דיליה וגביה אפיה מאריך אלא וליתא

 הקרובים בתיזלואיס: ויצאו מעיו בני קשרי יותרו סעוהי יותיו
כשואין: מתכות על להנשא :יס7ו>זםי הצדיקים
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 לאהנדמא עילויה מקבל ולא יתיה לנחמא ובעו
 .-א ו מנחמתיה כעי לגביה יאיר ק פנחס ר׳ עאל
 חסידכון הוא דין להון אמר לאתנחמא עליו קבל

 •לו אירע וכך וכך עושה היה וכך כך רבי לו אמרו
 כמים וקיפחו כמים בוראו מכבי היה אפשר ׳אמ
 האיש אותו של בתו ובאה בעיר הכרה נפלה מיד
 ירד מלאך וא״ד איתערי׳ א בסיכת דאמרון אית

 ברון גביני והצילה. יאיר בן פנחס ר׳ כרמורת
 קולו שמע המלך אגריפס .בכה״מ מכריו שהיה
 בן הרבה. מתנות לו ונתן פרסאורת ח׳ בי־חוק

 יוסי ר׳ הפתילות. את מזווג שהיה הפקיע על בבי
 קבלין ולא פרנסין ע<הין לממני בעא עללכפי״י.

 ומה הפקיע על בבי בן קדמיהון פתחואמר עליהון
 עם מגו׳ ל זבה הפתילות ע" אלא נתמנה שיא זה

:ב״ש לא נפשו׳ י ח :ע מנין מת שאתם אתם הדור גדולי
: ראשונה למשכה סמיך בירושלמי עוד

 עצומים ואת ברבים לו אחלק *לכן כתיב יונה א״ר כח
 במים בוראי את וכבדתי הואיל דמתה א״א דאמר מקבל אןל מג ישעיה

 אותו מיזזיקין שאתם בתמיה חסידכון הוא דין אכשלבמים: לא
 רקצן מזווג :למיס נפלה ולא נתקזקה ביתד בסיכתא במסיד:

:עכותנותן מיזמת עליהן קבלו ולא ומלבנן:
 דריש למות נפשו הערה אשר תמת דקרא סופיה גו' אחלק לכן

 שהי׳ על ברבים לו אידלק בברכות כדאיתא שנהרג ר״ע על
בעיונם המתעצמים ת״ין עצומים רבים: לפני ד״ת קמלק



שסט שקלים ירושלמי
 מקרא שהתקין עקיבא רבי זרה שלל יחלק

כנסיה אנשי אלו וי״א ואנדורה והלכות ומדרש
 ופ^טיט: כללים תקן זה מה אלא הגדולה

 כט יעבץ יושבי סיפרים *משפחות .כתיב אכהו א״ר
 ספירותד״האב התורה את שעשו סופרים ת״ל מה
 בחלה. חייבין דביים ה׳ יתרמו. לא ה׳ ספירות:

 נאמרו דברים י״ג .צרותיהן פוטרות נשים ט״ו
 מלאכות אבות נזיקין. אבות ר׳ טהור. עוף בנבלת

 י עזרא *לעזרא כתיב אחא א״ר אחת. חסר ארבעיכס
 שהיה כשם סופר לומר תלמוד מה גו׳ )הסופר( הכהן
 :חכמים בדברי סופר היה כך תורה בדברי סופר
ל הראשונים נחמן בר שמואל ר׳ בשם חגי רבי

 ועמ־־ו וקצרו ועררו כסקי( )ניכשו וזרעו חרשו
 ואפו וקטפו ולשו והרקידו וטחנו ובררו וזרו ודשו

 בשם מנוח בר אבא ר׳ לאכול פה לנו אין )ואנו(
 איניש בני אנן מלאכים קדמאין היו אם זעירא ר׳

 שש דכתיב המצות זה שלל לפניהם ומיזלק ומצות תורה בהבנת
 התקינו כנה״ג אנשי אלו רב: שלל כמוצא אמרתך על אנכי

על גו׳ לו ואיזלק ופרטים כללים תקן ור״ע כו׳ ומדרש מקרא
ופרטים: כללים שהתקין

 לומר צורך מה הסופר עזרא בכבוי כנהו שכבר סופר ת״ל מה
ישראל: אל וידקיו ה׳ מצות בד״ח סופר סופר: שבי פעם

 להבין כדי והסברות הטעם פירשו כלומר כר' וזרעו חרשו
הראשונים היו אם כלום: מכינים אנו אין כן ואע״ם

•1 24
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 ולא מני וא״ר טרהמר אגן איניש בני היו ואט
 דזמנא יאיר כן פנחס דר׳ לחמרתיה אפילו דמינן
 וכו׳: יומין תלתא גבירק עביא לסטיא גנכוהו הדא

 ור׳ הונא רב זממיהם התיר הגמליט ויפתחמדיש
 גמליו היו לא רבה תיא לר׳ שאלו ירמיה ׳פ ^'י

יאיר כן פנחס ר׳ של לחמורו חמין אכרה□ שלםית”ח
 תלתא גבון עבדת לסטאי נסבוה פנחס דר׳ חמרתי׳

 ותסרי מייתא סופה אמרי כיוס טעמה ולא יומין
 בכיתא ועלרה שלחוה לרימנה נמסרה מעי־חא
 פתחו אמר קלה וחכים נחקה רעלת כיון דמרה
 תלתא לה דאית דתיכול לה ויחכו הענייה לאותה

 טעמתון לא שערי לה והבין מירי טעמת דלא יומין
 להון אמו־ טעמתון ולא שעדין לה יהבין ליה אמרי

 כן לא א״ל דמאי אפיקתון אין ליה אמרון תקנתוה
 לנר ושמן לעורות וקמח לבהמה ורע הלוקח ר׳ אלפן
 להן אט׳ הרמאי מן פטורין הכלים את בו לסוך ושמן

מלאך: לגבי אדם כבן לגבייתו כיזשבין אכן כמלאכים
 נקבאיסשס: שהיו המערה תסריק וחסדי גנבוה: נסבוה

 דלא והכיר וחכים צעקה: נהקה לאדונה: לרבונה
 קוץ אכלה לא שודאי הרגלת טוב בת מכיר היה שהוא טעמה.
 ודאי טבל שאיבה ר״ל אין א״ל המעשר: נתתם תקנתוה לבית:
 רמאי ארימתון א״ל הבהמה: אל נקראים מתוקנים וא״כ

 בהמה למאכל מתוקן דבר שהוא דמאי לה נתתם אולי כלומר
למדתכו: אלפן מקשבותיכס: כסי



שע שקלים ירושלמי
 שלח ירמיה י*׳ גרמה להוהיאמחמרהעל נעביר מה
 אמר ירמיה־־! ר׳ דתאנין קרטימ חד ועירא לר׳

 ועירא ר' מתקנן דלא אכיילתין א ועיי־ ר׳ אפשר
 )דלא( להון משלח רלא ירמיה לר׳ אפשר אמר

 כטיבלייהו האנין איתאכלון לרין דין בין מתקנן
 אילין תקנת א״ל זעירא ר׳ עם ירמיה ר׳ קם למהר
 זעירא לר׳ מונא בר׳ אבא ר׳ א״ל לא א״ל תאניא

 בני הוו ואין נש בני אנן מלאבי קרמאי הוון אין
 בן פנחס? דר׳ כחמרתיה אנן ולית חמרין אנן נש

 שערי לה יהבון יאיר יאירחמרתיהדר׳פנחס׳בן
תאנתית אבלינן ואנן יתהון אבלה ולא דטיבלי

ע״ב: דטבולן.
 לר׳ממ׳בנלי חייא א״ר חייא ור׳ חנינא ר׳ מנצי הוו כי

1ייס לתורה דעבדי מינצת ל;א דירי בהדי חנינא
 הסזעציםושדעא ׳עלאן רנאיעכ מאו מישראל. תשתכח דלא

 מגילתא ועבירנ׳ טביי וציירנא נשבי וגדילנא כיתגא
 אנן ולית :תאנים סל דתאנין קרטיל עצמה: על גרמה על

 ב״י ר״ס של דיזמרתיה סתם כיומורים אלא כו׳ כחמרתי׳
מעשר ספק שהוא דמאי לאכול רצתה ולא עצמה מסגסת היתה

:טבל ואכלנו בספק עצמנו הכנסנו ואכן
 וקולע נשבי וגרילנא פשתן: זרעוני אני זורע כיתנא שרגא

צד ואני טביי וציידנא ומכמרות: רשתות ממנו אני
קלפים: מעורותיהן אני ומתקן מגילתא ועבידגא צביים:
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 ה׳ ומקרינא למתא וסליקנא חומשי ה׳ וכתבינא

 סדרי שיתא יניקי שיתא ומתנינא חומשי בה׳ ינוקי
 אהדדי אקרו ואתינא דהדרנא עד להו ואמרנא

 מישראל תשתבח דלא לחידה לה ועברי אהדדי ואתנו
חייא: מעשי גדולים כמה רבי דאמר היינו

 לשכרה אחת במקדש היו לשכות שתי משנה לא
 חשאים לשכת הבלים לשכת ואחת חשאים

 טובים בני ועניים בחשאי לתוכה נותנין חטא יראי
 כל.מי הכלים לשכת בחשאי. מתוכה מתפרנסין

 ירושלמי וכו׳•• לתוכה וורקו כלי מתנדב שהוא
 מצוה מפליג הוה פפא בי חנינא ר׳ .וו משנה על

 אלפין כדין לא א״ל דרוחייא רבהון ביה פגע בלילא
 *מתן כדין כתי׳ לא א״ל רעך גבול תסיג *לא רבי יסיט

 יונה א״ר מקמוי ועריק מכפי והוה אף יכפה בסתרכא ,י

 חומשי בה׳ תינוקות: מלמד שם שאין למקום למתא וסליקנא
 לשיתא משכה סדרי שיתא פה על ומתנינא ספרו: אקד לכל

 אהדדי ואתנו ספרו: זה את למדוזה אהדדי אקרו יכוקי:
סדרו: זה את למדוזה

 שר אשמדאי דרוחייא דבהון צדקה: שמלק מצוה מפליג
 להשתמש הרומות של זמן ובלילה וגו׳ תסיג לא השדים:

 השתא וא״כ בגבולי ומשתמש השתא הולך אתה ולמה כמוצות
 הולךליתן ואכי מבלה מלאך אף יכפה להזיקך: בידי אתה

וברמ: כופהו היה וערק מכפי אף: יכפה לכך בסתר צדקה
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 מ* מהלי׳ היאך בצדקה המסתכל זה רל אל משכיל *אשרי

 בן רואה כשהיה עושה יונה ר׳ היה כיצד לעשותה
 ששמעתי בשביל לו אומר מנכסיו שירד טובים
 מן פורע ואת טול אחר במקום ירושה לך שנפל
 בי׳ פגע שחי איש נחמיה .מתנה א־׳ל נסיב דחוה

 הא א״ל תרנגול חד עמי זכי א״ל אחד ירושלמי
ומית קופד אכל אזל קופר סב וזיל טומיחא לך

נחמיה: להרוג וספרו בואו ואמר צווח והוה
 לב חמיו לבית דורון מוליך היה וו גם איש נחום

מה עמי זכי א״ל שחין מוכה הר ביה פגע
 קם דמית אשבחיה חזר כי ביה חש לא גבך דאית

 ידיא יסתמון לך חמון דלא עינא ואמר לקבליה
 רהטין דלא רגלים יתקטעון לך ליתן פשטן דלא

 לבקרא עקיבא ר׳ סליק כן ליה מטא יתברון למיחן
 אוי א״ל בכך אותך רואה שאני לי אוי א״ל יחיה

 מקללני את ומה א״ל בכך אותך רואה שאיני לי

 שהי׳ ואחר כו׳ דהוה מן :לעשותה היאך מחכים משמע משכיל
 לישכא עמי זכי :גרסי' לך היא מתנה .הלואה דרך קמנו לוקח

 א״כ תרנגולא. חדא עמך אוכל אכא כלו׳ הירושלמי א״ל מעליא
 לך הא ר״כ א״ל תרנגולת קד להאכילכי עמי זכות עשה עמי זכה

 למודו שהי׳ ומית :מטבע חין טומיתא :בהמה בשר לקנות מעות
 תסנקותו: מיזמת וחת בהח׳ בשר לאכול לו נתן והוא תרנגולת לאכול
 תרנגולת: לאכול לו נתן שלא על שהי'מצטער כו׳ באו ר״כ: צווח
הדרך: על עמך שלקחת חמזוכותיך גבך ראית ממה
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 גם איש נחום )ענק ביסורק. מבעט אה ומת א״ל

 ונתחדש באורך יותר שלנו בגמרא בתענית כתוב זו
 ־־' נחום(. לו שתשיב ומה ר״ע שא״ל מת כאן

 נתורא סניא חד דברי׳ רבית חית רבא הושעיא
 יומא כל זמן חד קמוהי אכיל דתות יליף ותות
 לרמשא לגביה אזיל ולא אויחא ליה הוה חד יומא
 דחוה בגין עלי מאיי וכעוס אל א״ל לגביה סליק

 יומא רמארי ביקרא לבזוי בעית ולא אורחק לי
 א״ל דין יומא מארי עם אכלידה דלא בגין דין

 מתחמי ולא רחמי דיי חמי אתפייסתדקדמתחמיולא
 אלעזר מר' א״ל לך מנא הדא א״ל פיוסך יקבל

 נהורא כגי חד סליק יעקב בן אלעזר דר׳ יעקב בן
 מיניה לרע יעקב בן אלעזך ר׳ ליה איתיב לקרתיה
 אלעזר ר׳ לית רבא נש בי־ דהוה אלולי דיימרון

 ביקר פרנסתידה ליה יחבק מיניה לרע יתיב יעקב בן
 מינך לרע יתיב ראב״י א״ל מני לרע יתיב מאן א״ל
 דמתחמי עם חסד מלת דג את צלותא כהדא עלי׳ צלי
 חשד: עמך יעכיר מתחמי ולא דחמי דין חמי ולא
 העשיר לוחות של מפסולת חנינא בר חמא לגא״ר

שלך הפסולת שיהא לך *פסל שנא׳ משה שמזמלי
 לו גלה ומרגליות טובות אבנים מחצב חנין א״ר

 משה העשיר ומשם אהלו מתוך למשה הקכ״ה

 הברכה מנ״ל הדא :נראה ואינו רואה הקב״ה כו׳ רחמי
:ככבוד ביקר :ממנו למטה לרע :למדת ממי הזאת



שעב שקלים ירושלמי

 לג שממי *והביטו וכתיב ך1ש הפסולת שיהא לך פסל שג׳
 פליגי אמוראין תרין האהלה בואו עד משה אחי־י

 לגנאי מ״ד לגנאי אמר וחד לשבח אמר חד ביה
 הוא אבל פורקיה חמו ברעיה וחמו שקיה חמו

 ומ״ד מדיהוראי ומדלי מיהוראי ושתי מיהודאי
 פרשת ברבה עוד זכי: מי צדיקיא מחמי לשבח

 בנוסיזהלמג ועת אבנים להשליך *עת .נסחו ווה לך פסל
 וישלך משה אף ויחר אבנים להשליך עת אבנים

 לך פסל אכניס כנוס וערה הלוחות. את מידו
 דין הקב״ה אמר משה העשיר משם שלך הפסולת

 שלא ישראל למה פסולת אותן משה שיטול הוא
 מצרים אי*ץ טוב כל להם נתתי במצות נתעסקו

 שעסקותיב ומשה והעשירו העם חן את נתז *וה׳ שג׳
הפסולת את לו אתן עני יהא יוסף של בעצמותיו

:שיעשיר
 מטיילין הוו רבה הושעיא ור' חנינא בר חמא רבי

הישעיא לר' חמא ר א״ל דלוך בגישתן כאילן
 נפשות כמה א״ל כאן אכהתהין שקעו ממין כמה
 רילעון אינשא בני הויין לא מי כאן אבותי שקעו

צדיקא מחמי :שמן הוא איך הלואר סרקי פורקיה ראו: חמו
צדקתו: בו וענתה ומלובן מזורז הוא איך הצדיק ראו

 אלו לבכות כדי הוציאו ממון הרבה כלו׳ לשביז כו׳ ממון כמה
לספק הוציאו אלו גנאי דרך ר״ה לו והשיב כנסיות בתי

אכשיס היו לא וכי להס היה טוב ברעב ימותו ולא שילמדו ת"יז
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 רבה סדרא תרעי אלין עבר אבק ר׳ באורייתא

 א״ל עברית מה חמי א״ל לגביה מני ר׳ נחית
 הוה לא מי היכלות ויכן עושהו את ישראל וישכח

באוריתא: דילעון נשא בני

ששי פרק
 וי״ג שלחנות וי״ג שופרות י״ג ראשונה. משנה

 רבן בית שגה כמקדש היו השתחואורת
 היו הכהנים סגן חנינא רבי בית ושל גמליאול

 היתירה היתה והיכן השתחואות י״ד משתחויכב
 מאבותם בידם מסורת שכן העצים לשכת כנגד

 מתעסק שהיה אחר בכהן ומעשה גנון ארון ששם
 לומר ובא מחברתה משונה אחת רצפה וראה

 שיצתה ער הדבר אח לגמור הספיק ולא להכירו
גנוז: ארון ששם ביחוד וירעו נשמתו

 שערים בכה תרעי :אותן מספיקי׳ היו אלו בתורה שיתעסקו
 והשיב שעשיתי מה ראה כו׳ מה חמי סדרארבה: של דבה״ח

כדלעיל: פי׳ כו׳ וישכין חכי ר׳ לו
 חפכי שופר כעין למטה וריזב מלמעלה צרות תיבות שופרות

 עצמן להראות לתוכן ידן להככיס יוכלו שלא הרמאים
 י״ג ככגד השתהואות י״ג מתוכן: וכוטלין לתוכן כותכין כאלו

 וכשהיה גדרוס קשחוכאי ומלכי בעזרה יון מלכי שפרצו פרצות
 מתעסק הודאה: דרך חשתקוה הפרצות למקום מגיע אדם

;בפי' וע״ש פ״ה ביומא כדאיתא העצים את חתליע



שעג שקלים ירושלמי
 לו עמהם גלה ארון אלעור ר׳ בשם תגי ירושלמי

יותרמ״ככ *לא שג׳ משום טעם מה לבבל
 )ישעי׳לטא״וכר לתוכי שהדברות אלא דבר ואין ה׳ אמר דבר

 ל> כ ד״ה ויביאהו נבוכדגאצר המלך שלח השנה *ולתשובת
 בית חמרת איזרה ה׳ בית חמדת כלי עם בבלה

 הארון היי במקומו אלעאי בר ר'יהוד׳ תני הארון. זה ה׳
 ח מ״א היוםהזה: עד שם ויהיו וגו׳ הכדים *ויאריכו של גנוז
ישראנללן עם היו ארונות ב׳ אלעאי בן ר״י חני

 . היה בתוכו נחונה תורה שהיותה אחד במדבר
 ומשהמדכליד ה׳ כרית *וארון שנאמ׳ מועד באהל נתון
 לוחות שברי שהיו וזה המחנה מקרב משו לא

 היה פעמים עמהם ויוצא נכנס היה כתוכו נתונין
 היה אחר אמרי ורבנן במלחמה עמהם מתראה

 קרא להו מסייע ונשכה. עלי בימי יצא אחת פעם
 ד ש״א האדירים האלהים מיד יצילנו מי לנו *אוי לרבנן
 מסייע וקרא מימיהון חמון דלא מילייא האלה

 יד שם לאחיה שאול *ויאט׳ אלעאי ברבי יהודה לרבי ליה
 וכו׳: הוה יערי׳ הארוןיבקרית האלהי׳והלא רון א הגישה

:ביומא נתפרש כו׳ עמהם גלה
 ב׳ אלא גו' לפניהם הולך ה' ברית וארון כתיב והלא משו לא

ולא המליומה לעורכי בסמוך כו׳ מתראה היו: ארוכות
 הלא ושוטריו: המלך שם אשר המליוחה מן כרקוק הנימוהו
 פעם אלא יוצא הי׳ שלא משמע מעולם נראה שלא דבר חמוןכו׳

במליזמה: בהיותו אמר שאול וגו׳ הגישה א׳:
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 שמן וצלוחית חמן צלוחית עמו נגנז ארון משנגנז לח

 פרחיו־ה אהרן 5ש ומקלו המשחרת
 לאלקי אשם פלשתים שהשיבו' וארגו ושקדיה
 בו שכתוב שראה כיון יאשיהו גנזו מי ישראנל

 עמד עליך תקים אשר מלכך ואת אותך ה׳ דניי׳כח*יולך
ישראל לכל המבינים ללוים *ויאמר שג׳ וגנזו ד״הנליי

 אשר בבית הקרש ארון את תנו לה׳ הקדושים
 משא לכם אין ישראל מלך דור בן שלמה בנה

 גולה אם להם אמר וגו׳ ה׳ את עברו עתה בכתף
למקומו: חוור איני שוב לכבל עמכם

 משה שעשה המשחה שמן אלעאי בר ר״י לטחני
 ער מתחלתו בו היו נסים במדבר.מעשה

 שנא׳ יוגין י״ב אלא בו היה לא שמתחלה סופו
 היה לא העיקרים את בו לסוך אם הין זית *ושמן כ שמית

 ויורה .כולעין והעצים בולע שהאור עאכ״ו מספיק
 והכהניכס כליו וכל המשכן נמשח וממנו בולעה

 חנניה .כתובים הלוחות היו כיצד :רכר והמלכים
 לוח על וה׳ זה לוח על חמשה אומר גמליאל בן

 זה על ה׳ אבנים לוחות שני על *ויכתבם שג׳ זה י דניים
 על וי׳ זה לוח על עשרה אומרים רבנין זה על וה׳

 אתכם צוה אשר בריתו את לכם ויגד שג׳ זה לוח

 שהית מצא כר׳ שראה כיון :פ״ת ביומא נתפרש כו׳ עמי נגנז
היא: מילתא סימנא משב זה במקום הספר כגלל
:אבנים שני על הדברות י׳ ויכתבם
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 לוח על וי׳ זה לוח על י' הדברים עשרת לעשות

 וכ׳ זה לוח על כ׳ אומר יוחאי בן שמעון וי׳ זה
 כ׳ אבנים לוחות שני על ויכתבם שני זה לוח על
 מ׳ אומר סימאי ור׳ זה. לוח על וכ׳ זה לוח על
 הם ומזה מזה שנא׳ זה לוח על ומ׳ זה לוח על

 אמר יהושע ר׳ אחי בן חנניה טטרוגה כתיבים
 תירה של ואותיותיה דקדוקיה לדבור דבור בין

 לקיששהי׳מלא ריש אמר *כימארבה. בתרשיש ממולאים
 !מעי מים בן חנניה למדנו יפה אמר קרא להאי ר״י מטי כי

 דגים גל גדול לגל גדול גל בין הזה הים מה יהושע ר׳ אחי

 ויכתבם עשרה: כללות על יהיו ביקד משמע הדברים עש־ת
 ובם׳ לויזות ב׳ ומדאמר להיות צריכין כיקד די' כרבנן ס״ל כו׳

 לוקות שבי על ב״ם היינו שני כתיב ולא האבן לוקות אמר משפטים
 כל על כ׳ דאמר כרשב״י כו׳ס״ל לוח על מ' :לוק כל על כ׳ וזהו
 כל על כ׳ כתובים היו נמי אקר מצד היינו ומזה חזה וכתיב ליק
 הציור ועיין מרובעים. טטרוגה לרק: כל ח'על והייני ליק

 נרא׳ יהושע ר׳ אחי כן חגיי׳ גדול: בע״י ח״ד אלו בין יהפלוגת׳
 גמליאל בן קכניא לדר׳ דמייתיסייעתא והיינו סופר כאןדלוג שיש

 דדרשי קרא מהאי להו דייקי דעותיהם דב׳ זהב גלילי מידיו ורבנן
 סיפי׳ ר״י בןאקי קנני' הכא דריש קרא דמייתי ואיידי בלוקות לי׳

 בלוקו׳ שדרש זהב גלילי ידיו קי״א להאי בלוקות: נחי קרא דהאי
 וזהב כו׳ הים מה הים גלי ל' גלילי הקב״ה ידי מעשת שתם
 שהיו דאמר כקככיה והייני מזהב הכקמדיס שנאח׳ הלוקות אקרי

:רבה כימא ואותיותיה מדקדוקיה לדבור דבור בין חמולאיס .
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 תורה:► של ואותיותי׳ דקדוקיה לדבור רבוד בין ק קטן
 שנתן תורה אמר לקיש ריש בשם חס פ: מרבי

חרותה לכנה באש לו נתנה למשה הקכ״ה
׳שנ מאש ונתונה מאש חצובה היא שחורה באש

למו: דת אש *מימינו י דנליסלג
 1 ארכן היו הלוחות אמר נחמני בר שמואל רבי מא

 והיה טפחים ששדה ורחמן טפחים ששה
 וטפחיים בטפחיים והקב״ה בטפחיים תופס משה
 בקש מעשה אוחו ישראל שעשו כיון באמצע ריוח

 משה של ידו וגבר משה של מידו לחטפן הקב״ה
 ולכולי בסוף משבחו שהקב״ה הוא ממנו וחטפן

 [ ימינא על דנברא ירא על שלמא יהא החזקה היד
 והיה לפרוח מבקשין היו הלוחות אמר יוחנן ר׳

 הלוחות כשני ואתפוש דכתיב חיינו תופשן משה
 והיה סאה ארבעים משוי היו הלוחות יורן ר׳ חני

ידו 1על־ כברו הכתב שפרח כיון סובלן הכתב
ונשתברו: משה של

 ן עץ כל ומזה מזה שפחו על יעלה הנחל *ועל מב
לחדשיו פריו יחם ולא עלהו יבול לא מאכל •מזקא׳מ"

 פריו והיה יוצאי׳ המה המקדש מן מימיו כי יבכר
 בהכותב עיין כו' משה של ירו ונכר בו׳ בטפחיים והקב״ה

:כפשטן איכן אלו שדברים
 לחרשיו העתיד: על כך מתנבא היה ייזזקאל וגו' הנחל על

יי כתיב: באילן וקרא ב׳ קדשים סתם יבכר
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 שבעולם לפי יהודה ר׳ חני לתתפה ועלהו !למאכל
 לשנים ואילן חדשים לששה עושה תבואה הזהז

 עישרה תכואדח לבא לעתיד אבל חדשים עשר
 טעמא מאי חדשים לב׳ עושה ואילן אחר לחדש

 תבואה הזה שבעולם לפי יוסי א״ר .יבכר לחרשיו“?
 לחדש עושה אילן לבא לעתיד אבל וכו׳ "עושה
 מצינו שבן יום עשר לחמשה עושה ותבואה אחד
 ונקרב יום עשר לחמשה תבואה שעשתה יואל בימי
 יואל בה׳ ושמחו גילו ציון *ובני שנאמר ממנו עומר

 רבי מקיים מאי .המורה את לכם נתן אלהיכסכי
 יהיה וחדש חדש כל לך אמר יבכר. לחדשיו .יוסי

 להתיר אמ׳ חד רב'ושמואל לתרופה ועלהו ןמבכר.
 רבי מטה. של פה להתיר וח״א מעלה של .פה

 פדה להתיר אמר חד חנינא ורבי לוי בן יהושע
אלמים: של פה להתיר וח״א עקרות של

 שהוא באילן חדשי׳ ב׳ וכן בתבואה הנהוג חזמן ו׳ יזלק א׳ לחדש
 וכן הנהוג מזמן י״ב חלק אחד לחרש הנהוג: מזמן ו׳ חלק ג״כ

 בניסן בא׳ כו׳ המורה הנהוג: מזמן י״ב חלק יום לט״ו לתבואה
 גדלהבט״ו תבואה נמצא העוטר את הקריבו ובי״ו היורה להם ירד
 יעשה ר״ל מבכיר יהיה החורף ביחות אף וחרש חרש כל :ייס

 שאינו לחי מעלה של פה להתיר לרפואה: לתרופה בכורים:
 מטה של פה :אחרות סיבות חחחת או חולי חחחת לאכול יכול

 שחשים כיון חעלה של פה פ״א .בבריאות צרכיו לעשות רפואה
 :שחשלשל חטה של פה .למאכל לבו ופותח חעלה בפיו ^אדס ן
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 את להח~יב נכוכינאצר ירה כשק מוצא אתה מג

 אנטוכיא שיל בדפני לו וישב עלה ירושלים
 הגיע ליה אמרו לקייאתו גדולדה סנהדרי ירדה
 אלא לאו להם אמר ליחרב זה רית של זמנו

 ואמרו אצלו באו ואלך לי תנוהו בי מי״ר יהויקים
 כך להם אמר לך. כעי נבוכרנאצר ליהויקיכ

 ומקיים נפשי דוחים נפש מפני נפש דוחק עושק
 אמה אדניו אל עב~ תסגיר *לא כתיב הא דכיי׳כגנפשיכון

 כיון בכרי בן לשבע זקנתך עשתרה כן לא ליה
 עד לו ושלשלוהי ונטלוהו עמדו להם שמע שלא

 נבוכדנאצר שהרגו כיון גדול באכזריות שהרגו
 יצאו לבבל לו וירד תחתיו בנו יכניה את המליך

 להם ׳אמ עשית מה לו אמרו לקלסו בבל בני כל
 בנו יבטח והמלכותי והרגתיו 'בי מרך יהויקיכם

 ביש מכלב טוב גור אמר מתלא לו אמרו תחתיו
 שמע מיד .עאכ״ו ביש מכלב ביש גור תרבי לא

 סנהדרי ירדה אנטוכיא של ברפני וישב עלה להם
 זה בית של זמנו הגיע לו ואמרו לקראתו גדולה

 שהמלכתי אותו אלא לאו להכם אמר ליחרב.
 ליכניה אמריו אזלין לי. הולך ואני לי תנוהו

 כל׳מפתחות כנס עמר עשה מה לך. בעי נבוכדנאצר

 בויקרא כו׳ ונטלוהו עמדו זמןמ׳: הגיע אס שאלוהו זמנו הגיע
 העברו׳ מפרש שם גס באורך עכקזה כתוב סוףפ׳י״ט רבה

:העונשים לכל שיזייכוהו יהויקיס שעש? גדולות
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 הואיל רבש״ע ואמר הגג לראש ועלה המקדש בית
 היינו עכשיו עי* לפניך גזכרין ?היורק וכינו 'ולא

 הרי ואילך מכאן לפניך כם נאמני ס כתי בעלי
 כמין אמר חר אמוראין הרין לפניך. מפתחיתיך

 משעה אמר וחד ממנו ונטלתן ירדה אש של יד
 ישראל של בתוריהן היו מה .ירדו לא עוד שזרקן
 י ומתיבת ונופלין גגותיהן לראש עולין היו עושין
 כב ישעיה כלך עלית כי איפה לך מה חזיון גיא *משא הה״ד

 בבית וחבשו נטלו נבוכדנאצי" עשה מה לגגות.
 יוצא היה לא בימיו נחבש שהיה מי וכל האסורין

 יד שם גלה ביתה פתח לא *אסיריו שם על לעולם משם
 ככ ירמיה *העצב הה״ד עמו גדולה סנהדרי וגלתדח יויכין

נפוץ: נבזה
 מר הגדולה כנסת משירי היה הצדיק שמעון תנינן חמן

העולם דברים שלשה על אומר היה הוא
 חסדים גמילות ועל העבודה ועל התורה על עומד

 כא ישעיה זו בפיך דברי *ואשים הן אחד בפסוק ושלשתן
 הסדים גמילות זו כיסיתיך ידי ובצל תורה דברי

 זוכה חסדים ובגמילות בתורה שהעוסק ללמדך
 לי מלים חסדך יקר *מה הה״ד הקכ״ה של בצלו ויושב

שמים לנטוע יחסיון. כנפיך כצל ארם ובני אלהים

ולא הבטמה הוא וגו׳ ידי ובצל פי׳ תפשט שלפי וגו' יקר מה
 יקר מת מפסוק להוכייז הוצרך יזסדים גמילות בי כרמז

המסד על רומז מסדך וכנוי מסדים גמילות פירושו שבכאן ג־מסדך
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 אתה עמי לציון ולאמי הקרבכות אלו ארץ וליסוד

 מקום מצעו ולא המקרא כל על חזרנו חנינא א״ר
 עמי לציון ולאמר זה אלא ציון ישראל שנקראו

 יביים שלשה על אומ׳ רשב״ג תנינן תמן אתה.
 ושלשתן השלום ועל האמת ועל הרין על קיים העולם

 שלום. נעשה האמת נעשה הדין נעשה אהד דבר
 ימשפט *אמת שנ' הן אחד פסוק ושלשתן יונה א״ר מ !כלי׳

בשעריכם: שפטו שלום

 פי׳ כסיתיך ידי ובצל הדין והוא דרכך זה כי במצותיך הנעשה
 ארץ וליסוד כו׳: ויושב זוכה יזסדיס ובגמילות בתורה שהעוסק

 א׳ דבי :עולם של ומשתיתו יסוד שהוא המזביז כנגד רומז וגו׳
 ושניהם עמו ממכיס תאמת ביושר הדין כעשה כאשר לפעמים

 סנהדרין ע״פ מיתת שהמיזויב שאז״ל כמו השלום וכן הס א׳ דבר
 רבות פעמים אכל והדיינים העדים בשלום שואל מיתתו קודם .

 ושקר אמת שם עליו יפול ולא עצמו בפני שלום מזה זה נפרדין
 בדרך הדין שם וכן דין עסק בלי עצמו כפני נמצא האמת וכן

הלז: המאמר על שדורש מה בהכותב וע׳ כלל.


